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Útdráttur

Kenningar um stefnumótun eru margar og mótsagnakenndar. Töluvert af bókum,

fræðigreinum og vangaveltum hafa verið skrifaðar um nauðsyn þess að fara í formlega

stefnumótun og hvernig sé best að koma að slíkri vinnu. Fræðimenn og ráðgjafar hafa sett

upp ýmiskonar módel sem stjórnendur hafa reynt að tileinka sér að einhverju leyti og fara

eftir í stefnumótunarvinnunni. Það er síðan misjafnt hvað hentar hverjum og einum og hvað

er raunverulega hægt að nýta úr fræðunum, þar sem stefna er síðan iðkuð í verki en er ekki

eingöngu formúla á blaði. Einnig hefur verið erfitt fyrir fræðimenn að sanna það að

stefnumótun sé nauðsynlegt ferli fyrir lífsafkomu stofnana, því vissulega starfa ekki allar

stofnanir eftir stefnu.

Í þessari ritgerð verða rekstur og stefna sjálfstæðra sviðslistastofnana skoðuð og sett í

samhengi við ýmsar hugmyndir og kenningar innan stefnumótunarfræða. Varpað verður upp

spurningunum; þurfa sjálfstæðar sviðslistastofnanir formlega stefnu og er til ein rétt leið til

þess að vinna stefnu fyrir slíkar stofnanir?

Rannsóknin byggist á eigindlegri viðtalsrannsókn þar sem tekin voru sex viðtöl við

viðmælendur með ólíkan bakgrunn og hlutverk innan stefnumótunar- og sviðslistageirans.
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Abstract

Theories and models surrounding strategic management are many and controversial. Multiple

books, articles and thoughts have been written about the necessity of going into the process of

developing a formal strategy and what methods would be the most suitable. Scholars and

consultants have made attempts at creating models that practitioners have tried to use in their

process. But then of course it varies, what you can actually use from these theories and

models, when you are working on a real life strategy that is not just a piece of paper with

ideas and theories on the subject. At the same time it has been difficult for scholars to prove

that the process of creating a strategy is a necessary process in order for organizations to

survive, because it is definitely not given that all institutions follow a formal strategy.

In this thesis the operation and strategy of organizations that operate within the

independent theatre scene will be examined and put in context with theories and ideas within

the world of strategic management. These questions will be examined; Do organizations that

operate within the independent theatre scene need a formal strategy and is there a one correct

way to go about creating this strategy?

This research will mostly be based on interviews with practitioners and managers with

different backgrounds and roles within the world of strategic management and the

independent theatre scene.
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Þakkir

Sérstakar þakkir fá allir viðmælendur mínir, fyrir að gefa sér tíma í að svara spurningum

mínum af áhuga og hreinskilni. Einnig vil ég þakka leiðbeinanda fyrir þolinmæði, hjálpsemi

og góð ráð. Anja Ísabella vinkona mín fær einnig sérstakar þakkir fyrir allan stuðninginn,

yfirlesturinn og spjöllin þegar ég þurfti smá spark til þess að halda áfram. Einnig vil ég þakka

Ingibjörgu prófarkalesara fyrir yfirlestur og góðar ábendingar.

Að lokum við ég þakka fjölskyldu og vinum fyrir allan stuðninginn og hjálpina og sérstaklega

Freyju dóttur minni fyrir þolinmæðina á meðan ég kláraði þennan áfanga.
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Formáli

Ritgerð þessi er 30 eininga lokaverkefni til MA gráðu í menningarstjórnun við Háskólann á

Bifröst, leiðbeinandi er Njörður Sigurjónsson. Áður en ég hóf nám við Háskólann á Bifröst

hafði ég aldrei velt fyrir mér hugtakinu ,,stefnumótun,” en áhugi minn vaknaði á meðan

náminu stóð og því fannst mér kjörið að gera það að umfjöllunarefni þessarar ritgerðar. Síðan

ég útskrifaðist úr menntaskóla hef ég verið viðloðandi sjálfstæðu sviðslistasenuna á Íslandi og

frá því ég útskrifaðist síðan með BA gráðu í leiklist hef ég sinnt ýmsum störfum innan

sjálfstæða geirans bæði sem leikkona, leikstjóri, höfundur og framkvæmdastjóri. Í námi mínu

í Bifröst setti ég því sérstaka áherslu á þennan geira og lá því beint við að hann yrði einnig

umfjöllunarefni lokaritgerðar minnar. Ég vona að ritgerð þessi muni gagnast mér í framtíðinni

þegar ég tekst á við stærri hlutverk innan sviðslistageirans og einnig kollegum mínum sem

hafa nú þegar kennt mér margt út frá sinni eigin reynslu.

Reykjavík, 6. desember 2021

Höfundur: _____________________________________
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1. Inngangur

Í fyrsta kafla verður gerð grein fyrir öllum þáttum ritgerðarinnar. Kaflinn er ætlaður til að

gefa yfirsýn yfir rannsóknina, framkvæmd hennar, fræðilegan bakgrunn og niðurstöður.

1.1. Lýsing á viðfangsefni

Rannsókn þessari er beint að stefnumótun og rekstri sviðslistastofnana sem rekin eru af

sjálfstætt starfandi sviðslistafólki og ætlað að varpa ljósi á möguleg tækifæri eða hindranir

innan þessa viðfangsefnis. Velt verður upp spurningunni hvort það sé nauðsynlegt fyrir

stofnanir af þessu tagi að fara í stefnumótunarferli og ef svo er, er til ein rétt leið til þess.

Aðalviðfangsefnið er stofnunin Tjarnarbíó og hagsmunasamtök sjálfstæðra sviðslista á

Íslandi (Sjálfstæðir leikhópar). Í rannsókninni verður rekstur stofnaninnar skoðaður út frá

kenningum um stefnumótun, einnig verða stofnanirnar Gaflaraleikhúsið í Hafnarfirði og

Theater Rampe í Stuttgart, Þýskalandi skoðaðar til samanburðar. Rýnt verður í kenningar

Henry Mintzberg og félaga (2005) um stefnumótunarskólanna tíu, kenningu Cohen, March

og Olsen um Anarkískar skipulagsheildir (e. organized anarchies) og reynt að finna einhvern

sameiginlegan snertiflöt þessara kenninga við stefnu og reksturs þeirra stofnana sem hér

verður lagt upp með að skoða. Einnig verður gert grein fyrir tilviksrannsóknum er snúa að

stefnu og rekstri sjálfstæðra sviðslistastofnana.

1.2. Rannsóknarspurning og rannsóknarmarkmið

Ekki er hægt að gefa sér það að sjálfstæðar sviðslistastofnanir þurfi yfir höfuð að fara í

formlegt stefnumótunarferli. Auk þess eru þessar stofnanir margar hverjar ólíkar og með

mismunandi rekstrarform og stjórnunarhætti. Því verður lagt upp með að skoða hvort það sé

nauðsyn á því að fara í slíkt ferli og ef svo er, hvaða aðferðir og kenningar gætu átt við

stefnumótunarferli þessara stofnana.

Rannsóknarspurningin sem lagt verður upp með að skoða er því:

Þarf sjálfstæð sviðslistastofnun formlega stefnu og er til ein rétt leið til þess að vinna

slíka stefnu?
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1.3. Kynning á aðferðafræði rannsóknar

Eigindleg viðtöl (e. qualitative research interviews) voru tekin við sex þátttakendur og notast

var við hálfopin viðtöl. Markmiðið var að fá skýra, hreinskilna og persónulega sýn á

viðfangsefnið, þar sem þekkingu viðmælanda eru gerð skil ásamt persónulegri reynslu þeirra.

Unnið var með aðleiðslu þar sem um opna rannsóknarspurningu er að ræða en viðtölin

mótuðu síðan frekar hugmyndir rannsakenda um efnið.

Þýði rannsóknarinnar eru stjórnendur og sérfræðingar innan sjálfstæða sviðslistageirans, bæði

á Íslandi og erlendis. Þýðið er mjög stórt og opið til túlkunar, enda er fólk innan þessa geira

sem hefur stigið inn í hin ýmsu störf. Því er ekki hægt að segja að úrtakið endurspegli þýðið

neitt sérstaklega vel. Viðmælendur skiptast í tvo hópa. Annars vegar stjórnendur sjálfstæðra

sviðslistastofnana bæði hérlendis og erlendis. Í þeim viðtölum verður reynt að fá innsýn inn í

daglegan rekstur þeirra stofnana sem viðmælendurnir reka og hvernig stefna þeirra hefur

mótast, annaðhvort í gegnum þann rekstur eða á formlegum stefnumótunarfundi. Hins vegar

verða tekin viðtöl við reynslumikla sérfræðinga og ráðgjafa innan þessa geira. Í þeim

viðtölum verður reynt að fá betri yfirsýn yfir bransann og hvernig rekstur og stefnumótun fara

fram almennt séð, samkvæmt þeirra reynslu og túlkun.

1.4. Tilgangur rannsóknarinnar og rökstuðningur fyrir vali á

viðfangsefni

Mikilvægi þess að móta formlega stefnu hefur oft verið velt upp í almennu samhengi. Margar

kenningar og módel hafa verið sett fram um ólíkar aðferðir og ástæður fyrir því að fara í

stefnumótunarferli. Einnig er túlkun fræðimanna á skilgreiningu hugtaksins og inntaki þess

ólík.

Þó situr ennþá eftir spurningin hvort hægt sé að tengja praktískar kenningar um stefnumótun

og rekstur stofnana við jafn einstakt fyrirbæri og lítil grasrótarleikhús sem rekin eru af

sjálfstæðu sviðslistafólki? Eiga þessar kenningar samleið með viðfangsefninu eða ekki?

Áhugavert er að skoða þessa tvo ólíku heima sem á yfirborðinu eiga mögulega ekki margt

sameiginlegt; skólabókarstefnumótunarfræðin og grasrótarstarfsemi sviðslistafólks.
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1.5. Sérstaða rannsóknarinnar

Jafnvel þó ótal rannsóknir hafi verið gerðar á fyrirbærinu stefnumótun er ekki er hægt að

finna sambærilega rannsóknir á Íslandi sem snúa að rekstri sjálfstæðra sviðslistastofnana.

Fyrst um sinn virðast stofnanir sem þessar oft starfa án stefnu, eða eru stjórnendur

ómeðvitaðir um þá stefnu sem starfað er eftir. Því hefur mögulega ekki þótt mikilvægt að

tengja þessi tvö viðfangsefni saman innan fræðigeirans, a.m.k. ekki á Íslandi og er þessi

rannsókn því nýnæmi innan þessara fræða hér á landi.

1.6. Fræðileg nálgun og helstu kenningar

Heimildaviðtöl voru tekin við sex aðila sem starfa innan þessa geira. Þar má nefna Friðrik

Friðriksson framkvæmdastjóra Tjarnarbíós til þess að nálgast upplýsingar um þá vinnu sem

fór í stefnumótunarferli hússins og áætlanir um þá vinnu sem koma skal. Einnig var tekið

viðtal við Orra Hugin, sem er formaður Sjálfstæðu leikhúsanna til þess að fá skýrari sýn á

aðkomu samtakanna að rekstri og stefnumótun Tjarnarbíós og Lárus Vilhjálmsson til þess að

fá innsýn inn í rekstur annarrar sjálfstæðrar sviðslistastofnunar hér á landi. Til þess að tengja

efniviðinn við önnur lönd var tekið viðtal við Friðþjóf Þorsteinsson sem starfað hefur við

sambærilegar stofnanir úti í heimi, kollega hans John Riddel, ráðgjafa á sviði reksturs

leikhúsa og Siri Thiermann framkvæmdastjóra Theatre Rampe í Þýskalandi. Kenningar

Henry Mintzberg og félaga um stefnumótunarskólana tíu verða leiðandi í umfjöllun um efnið

en jafnframt verður litið til fleiri kenninga og rannsókna um stefnumótun og rekstur

skipulagsheilda bæði innan menningargeirans og utan hans.

1.7. Uppbygging ritgerðar

Í öðrum kafla verður gerð grein fyrir fræðilegum bakgrunni rannsóknarinnar. Þar verður farið

yfir kenningar og rannsóknir á stefnumótun. Einnig verður stutt yfirferð yfir helstu hugtök og

þær stofnanir sem teknar verða fyrir í ritgerðinni.

Í þriðja kafla verður aðferðafræði rannsóknar gerð skil. Farið verður í helstu

rannsóknaraðferðir rannsóknar, kosti þeirra og galla sem og mögulegar takmarkanir.
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Í fjórða kafla verða síðan stefna og stefnumótunarferli téðra stofnana tekin fyrir, niðurstöðum

viðtalanna verða gerð skil og þær nýttar sem helsta heimild verkefnisins.

Í lokin verða niðurstöður rannsóknarinnar kynntar ásamt umræðum um viðfangsefnið.
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2. Fræðilegur bakgrunnur

Þessi kafli er tileinkaður fræðilegum bakgrunni rannsóknarinnar. Rannsóknum,

skilgreiningum og kenningum um stefnumótun verða gerð skil ásamt kenningum um

skipulagsheildir. Einnig verður farið yfir þær stofnanir sem verða teknar fyrir.

2.1 Tilviksrannsóknir

Tilviksrannsókn (e. case studies) er ítarleg rannsókn á afmörkuðu tilviki eða fyrirbæri.

Rannsóknir af þessu tagi snúa að sérstöku eðli fyrirbærisins sem liggur til skoðunar. Dæmi

um slíkar rannsóknir geta t.d fjallað um ákveðin samfélög, fjölskyldur eða stofnanir yfir

afmarkað tímabil (Bryman, 2015).

Dæmi um tilviksrannsóknir sem tengjast efniviði þessarar rannsóknar eru t.d rannsókn John

Sterling (2008) á sviðslistastofnuninni Timeline Theatre í Bandaríkjunum, þar sem hann

sjálfur leiddi stefnumótun stofnunarinnar og mótaði stefnu þar sem megináhersla var lögð á

upplifanir þeirra sem komu að stofnuninni á einn eða annan hátt. Hugmyndin er sú að öll

stefnumál snúi að því að gera upplifun gesta, listamanna og starfsfólks eins einstaka og

jákvæða og hægt er. Hann gerði síðan tilraun til þess að mæla vöxt stofnunarinnar eftir að

stefnan var innleidd. Í rannsókn sinni heldur hann því fram að stefna og gildi stofnunaninnar

séu mikilvægir áhrifaþættir í velgengni hennar (Sterling, 2008).

Annað dæmi er greining Lida Varbanova (2013) á sviðslistastofnuninni ODA theatre í

Kosovo. Sú rannsókn sneri meira að hefðbundnum aðferðum stefnumótunnar og fólst í því að

greina samkeppnisforskot stofnunarinnar og þær ákvarðanir sem teknar höfðu verið í

stefnumálum. Unnin var svokölluð Svót greining og áhorfendagreining. Rannsóknin var birt í

bók rannsakanda; Strategic Management in the Arts (Varbanova, 2013).

Í rannsóknum af þessu toga fylgja alltaf ákveðnar takmarkanir. Í tilfelli Timeline Theatre er

t.d ekki hægt að gefa sér að stefna eigi jafn ríkan þátt í vöxt stofnunarinnar og haldið er fram.

Til þess hefði þurft að fara aðra leið til samanburðar, sem er ómögulegt. Í tilfelli ODA theatre

er stofnunin eina sjálfstæða sviðslistastofnunin í landinu sem er með sitt eigið rými til afnota,

því er ekki hægt að nota greiningu þessa til samanburðar við aðrar stofnanir í sama landi.
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Mikilvægt er þó að hafa í huga að ætlunin með tilviksrannsóknum er aldrei hægt að alhæfa

um það mengi sem er til athugunar í heild sinni. Samkvæmt bók Alan Bryman, Social

Research Methods, getur rannsókn á einu afmörkuðu tilviki aldrei þjónað sem alhæfing yfir

önnur svipuð tilvik. Hann bendir á að það sé mikilvægt að skoða tilviksrannsóknir með þeim

gleraugum og horfa á gildi þeirra með öðrum augum. Ætlunin sé eingöngu að skoða ákveðna

möguleika efniviðarins sem liggur til rannsóknar. (Bryman, 2015)

Mikilvægt er að skoða rannsókn þessa með þeim gleraugum; að dýpka skilning á samspili

sjálfstæðra sviðslistastofnana og kenningum um stefnumótun. Líkt og rannsókn Varbanova og

Sterling, er ætlunin ekki að alhæfa um ákveðnar aðferðir sem henta öllum sjálfstæðum

sviðslistastofnunum.

2.2 Kenningar um stefnumótun og skipulagsheildir

Til eru ótal skilgreiningar á stefnu og stefnumótun. Ekki er hægt að segja að ein skilgreining

sé rétt, heldur fer það frekar eftir skilningi þeirra sem vinna með eða rannsaka hugtakið. Í

bókinni Corporate Strategy skilgreinir Richard Lynch hugtakið stefna á eftirfarandi máta;

,,skilgreining á tilgangi skipulagsheildar og þær áætlanir og leiðir sem eru farnar til að ná

þeim tilgangi” (Lynch, 2003). Henry Mintzberg skilgreinir stefnu frekar sem; ,,straum

samræmdra ákvarðanna og hegðunar yfir ákveðinn tíma” (Mintzberg, 2007). Í grein sinni

,,How Competitive Forces Shape Strategy” heldur Michael E. Porter því fram að kjarni

stefnumótunar sé að takast á við samkeppni. Stefna sé kerfisbundið og formlegt átak

stofnunar til að skilgreina grunntilgang stofnunarinnar og markmið og innleiða ákveðnar

áætlanir til þess að ná settum markmiðum og yfirburðum á markaði (Porter, 1979.) Í raun og

veru eru skilgreiningar þessara fræðimanna ekki mjög ólíkar, heldur ólík nálgun á sama

efniviðinn.

Í handbók íslenskra stjórnvalda um opinbera stefnumótun og áætlanagerð er stefnumótun

skilgreind á eftirfarandi máta; ,,Stefnumörkun/stefnumótun er ferli þar sem skipulagsheild/ir

leitast við að setja fram stefnu/áætlun um hvernig breytingum frá núverandi ástandi skuli náð

fram og hver sé æskileg eða viðunandi staða eftir tilsettan tíma” (Stjórnarráð Íslands, 2013).

Því má segja að samkvæmt þessari skilgreiningu sé stefnumótun ferlið í átt að stefnu þar sem
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markmið og framtíðarsýn er mótuð, ásamt þeim aðferðum sem notast skal við (Helgi Þór

Ingason og Haukur Ingi Jónsson, 2011).

Ljóst er að skilgreiningar á hugtakinu stefna og stefnumótun eru margar og ólíkar. Í þessari

rannsókn verður ekki gengið út frá því að ein skilgreining sé réttari en önnur.

2.2.1 Stefnumótun samkvæmt Henry Mintzberg og félögum

Við erum blind og stefnumótun er fíllinn okkar. Fyrst að ekkert okkar hefur

burði í að sjá allt dýrið í heildina, hafa allir sem eiga í hlut gripið í einn og einn

part og vaðið síðan áfram í blindni og algjörri vanþekkingu á restinni. Við fáum

svo sannarlega ekki heilan fíl eingöngu út úr einstaka pörtum. Fílinn er miklu

meira en það. Samt sem áður verðum við að skilja alla ólíku partana til þess að

vera meðvituð um heildarmyndina.

(Mintzberg, 2005)

Fræðimennirnir Henry Mintzberg, Joseph Lampel og Bruce Ahlstrand (2005), héðan í frá

nefndir Mintzberg og félagar, líta á það sem svo að innan stefnumótunarfræðana ríkja mörg

sjónarhorn. Þessi sjónarhorn eru ólík og mótsagnarkennd. Stefna virðist vera eitt af þessum

orðum sem fólk virðist óhjákvæmilega skilgreina á einn hátt, en notar síðan á annan hátt. Því

er skilningur á hugtakinu stefna og hvernig hana sé best að vinna, ekki endilega sá sami

manna á milli. (Mintzberg, 2005).

2.2.2 ,,P-in fimm”

Hugmyndin um ,,p-in fimm” (e. the five P’s of strategy) snýr að grunnhugmyndum eða

undirstöðuatriðum varðandi það hvernig stefna verður til. Þessi hugmynd Mintzberg’s kom

fyrst fram á sjónarsvið stefnumótunarfræðana árið 1987. Hann notar skilgreininguna til þess

að staðsetja ólíkar hugmyndir um stefnumótun innan fræðanna. Hann segir að stefnu megi sjá

sem; áætlun (e. plan,) herbragð (e. ploy,) mynstur (e. pattern,) staðsetningu (e. position) og

sjónarhorn (e. perspective) (Mintzberg, 1987).
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Þessi hugmynd Mintzberg’s ávarpar óbeint almennan misskilning innan fræðanna, sem

mikilvægt er að vera meðvituð um. Það er að stefna í praktík þarf ekki alltaf að hafa verið

ákveðin fyrirfram í heild sinni. Vissulega felur sú almenna skilgreining í sér að stefna sé

einhverskonar áætlun sem stofnanir afmarka fyrir framtíðina, þannig má sérstaklega túlka

skilgreiningu Richard Lynch sem minnst var á áðan um stefnumótunarferlið og einnig þá

skilgreiningu sem kemur fram í handbók stjórnvalda um stefnumótun, líkt og minnst var á hér

áður. Stefna er einnig straumur ákvarðana sem hafa verið teknar í fortíðinni og mynda

mynstur fyrir framtíðina. Ef gengið er út frá þessari skilgreiningu getur stefna einnig verið

viðbrögð við bæði innri og ytri aðstæðum. Mintzberg afmarkar þessa tvo þætti stefnumótunar

og kallar einn hluta; áætlaða stefnu eða plan (e. intended strategy) og hinn stefnu sem mótast

með tímanum (e. realized strategy/pattern). Hann veltir einnig upp spurningunni; Þarf stefna

sem verður til með tímanum (e. realized strategy) alltaf að hafa verið áætluð (e. intended

strategy.) Í bók sinni Strategy Safari teiknar hann upp mynd af fígúru sem á að vera

birtingarmynd stofnunar eða einstaklings sem er í stefnumótunarferli. Á fyrri myndinni

teiknar hann upp stefnu sem áætlun (e. plan) annarsvegar og stefnu sem mynstur (e. pattern)

hins vegar. Fígúran sem er að vinna stefnu sem plan er með kíki, sem er táknrænt fyrir þann

sem horfir fram á við og er að skipuleggja stefnu fyrir framtíðina. Fígúran sem er að vinna

stefnu sem mynstur, horfir til baka á þau skref og ákvarðanir sem teknar hafa verið og er í

raun og veru að átta sig á þeirri stefnu sem hefur orðið til með tímanum vegna þessara

ákvarðanna. Þessi mynd á að auðvelda skilning á þessum tveimur ólíku sjónarmiðum innan

stefnumótunarfræðanna.
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Stefna sem mynstur eða ákvörðun (Mintzberg, 2005).

Á seinni myndinni sem má sjá hér fyrir neðan teiknar Mintzberg upp mynd sem á að vera

lýsandi fyrir stefnu sem staðsetningu (e. position) annars vegar og sjónarhorn (e. perspective)

hins vegar. Mynd þessi fangar einnig tvær mjög ólíkar nálganir innan

stefnumótunarfræðanna. Stefna sem staðsetning er áþreifanlegri og augljósari, líkt og

Mintzberg gefur í skyn með fígúrunni sem bendir á afmarkað ,,x” á jörðinni. Stefna sem

staðsetning getur t.d átt við um staðsetningu tiltekinna vara á tilteknum mörkuðum, eða

staðsetningu sem stofnanir taka sér yfir höfuð innan þess markaðar sem þær starfa á. Stefnu

sem sjónarhorn (e. perspective) teiknar Mintzberg upp sem hugsunarský sem flýgur yfir

fígúruna. Það á að tákna leiðarljós stofnunarinnar eða undirstöðuatriði þess hvers vegna
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ákveðnir hlutir eru framkvæmdir. Þetta kemur inn á klassísku hugmyndina um hinn þenkjandi

leiðtoga, hugsuð og frumkvöðul eða stefnu sem gildi eða hugsjón. Samkvæmt Mintzberg er

auðveldara að eiga við ,,staðsetningu” stefnunnar eftir á, en að breyta leiðarljósi hennar er

töluvert erfiðara (Mintzberg, 2008).

Stefna sem staðsetning eða sjónarhorn (Mintzberg, 2005).

Fimmta ,,p-ið” er stefna sem herbragð (e. ploy) Einnig er hægt að skilgreina þessa hugmynd

innan stefnumótunarfræðana sem ákveðið ,,uppátæki” sem er t.d hugsað til þess að ná

yfirburðum á samkeppnismarkaði. Hugtakið á uppruna í hernaði og gefur í skyn ákveðnar

aðferðir til þess að ná yfirburðum yfir andstæðing sínum.
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Ef maður skilur ,,P-in fimm” er auðveldara að skilja hvernig og hvers vegna Mintzberg og

félagar afmarka stefnumótunarskólana tíu sem einnig er lagt upp með að skoða í þessari

rannsókn.

2.2.3 Stefnumótunarskólar Henry Mintzberg

Í bókinni The Strategy Safari tala Mintzberg og félagar um stefnumótunarskólana tíu. Hver

skóli á að tákna ákveðna aðferð, leiðir eða hugmyndafræði þegar kemur að stefnumótun. Þeir

skólar eru Hönnunarskólinn (e. The Design school,) Forskriftarskólinn (e. The Planning

school,) Staðsetningarskólinn (e. The Positioning school,) Frumkvöðlaskólinn (e. The

Entrepreneurial school,) Hugspekiskólinn (e. The Cognitive school,) Lærdómsskólinn (e. The

Learning school,) Átakaskólinn (e. The Power school,) Menningarskólinn (e. The Cultural

school,) Umhverfisskólinn (e. The Environmental school) og Bræðingsskólinn (e. The

Configuration school.) Þessir skólar verða hafðir til hliðsjónar þegar rýnt verður í stefnu og

rekstur þeirra stofnana sem um ræðir, en þó er mikilvægt að nefna að þessir skólar eru ekki

algildur sannleikur um það hvernig stefnumótun á að fara fram. Þeir eru eingöngu ólík

sjónarhorn og fræðilegar kenningar sem varpa ljósi á ólíkar hugmyndir innan fræðanna. Í

reynd væri líklegra að þeir sem móta stefnu í raunheiminum týni ómeðvitað eiginleika úr

ólíkum skólum, eða noti jafnvel aðferðir og hugmyndir sem eru ekki hluti af þessum tíu

sjónarhornum. Því væri mikil einföldun að halda því fram að þessir skólar væru tæmandi listi

yfir aðferðir og sjónarhorn innan stefnumótunnar, sem er almennt talinn mesti gallinn við

þessa kenningu Mintzberg og félaga um stefnumótunarskólana tíu. Einnig hafa fræðimenn

bent á að túlkun Mintzberg og félaga á þeim kenningum sem liggja að baki hvers skóla fyrir

sig séu of bókstaflegar þær eigi að þjóna sem umgjörð, frekar en uppskrift af

stefnumótunarferli. Mintzberg og félagar nefna sjálfir í bók sinni að helsti galli allra þessara

skóla er hversu takmarkandi og niðurnjörfaðir þeir séu. Hér að neðan verður stiklað á stóru

um hvern skóla fyrir sig.

Hönnunarskólinn Samkvæmt Mintzberg og félögum (2005) eru hugmyndir

Hönnunarskólans þær hugmyndir sem eru mest ríkjandi innan stefnumótunafræðanna.

Hugmynd þessa skóla er sú að stefna skipulagsheildarinnar sé það afl sem drífur hana áfram.

Helstu eiginleikar módelsins eru yfirleitt notaðir sem grunnur t.d í MBA námi sem snýr að

stefnumótunarfræðunum eða rekstri fyrirtækja. Hönnunarskólinn á margt sameiginlegt með

Forskriftarskólanum og Staðsetningarskólanum, þá helst að stefnumótun er hugsuð sem
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línulegt ferli, þar sem mótuð er fyrirfram ákveðin stefna í fyrirfram ákveðnu ferli og henni

svo fylgt eftir. Í tilfelli Hönnunarskólans hefst ferlið á greiningu, algengust er svokölluð

SVÓT greining sem metur innri og ytri aðstæður, þar sem styrkleikar og veikleikar eru metnir

í ljósi ógna og tækifæra. Stefnumótunin sjálf fylgir í kjölfarið og að lokum innleiðing.

Forstjóri ber ábyrgð á ferlinu og innleiðingu. (Mintzberg, 2005). Helstu gallar

Hönnunarskólans eru hversu takmarkandi hann er og hversu lítið tillit hann tekur til áhrifa

annara þátttakenda innan skipulagsheildarinnar, frekar en bara helstu stjórnenda.

Forskriftarskólinn Það sem skilgreinir helstu kenningar þessa skóla er rökrétt, hagkvæmt og

skýrt skipulag enda er hann einn af elstu skólunum og hugmyndir hans eiga upptök sín í

hugmyndir upplýsingaaldarinnar. Aðferðir eru mjög tæknilegar og lausnamiðaðar. Líkt og í

Hönnunarskólanum ber forstjóri ábyrgð á ferlinu en ákveðin stefnumótunardeild sér um

mestu vinnuna. Stefnan sem kemur úr þessu ferli er mjög markmiðamiðuð með áherslu á

fjárhags- og verkáætlanir (Mintzberg, 2005). Ekki er lögð áhersla á gildi stofnana líkt og

menningarstofnanir á borð við Tjarnarbíó leggja mikið upp úr. Skólinn virkar helst í stöðugu

umhverfi, sem er í raun og veru helsti galli þessa módels, þar sem ekki er hægt að fullyrða að

nokkuð umhverfi sé alveg stöðugt og þá sérstaklega ekki umhverfi listastofnana.

Staðsetningarskólinn Hugmyndir Staðsetningarskólans byggir á hugmyndum Michael

Porter’s um samkeppnisstefnu (e. competitive strategy), nánar tiltekið það að kjarni

stefnumótunar sé að takast á við samkeppni (Porter, 1979.) Grunnmódel Staðsetningarskólans

er þó að mestu leyti byggt á þeim skólum sem nefndir voru hér á undan. Skólinn þróaðist

áfram með áhrifum frá hagfræði og var meiri áhersla lögð á að rannsaka hugmyndina um

sjálfa stefnuna frekar en stefnumótunarferlið. Þannig gátu fræðimenn og ráðgjafar ,,selt”

skipulagsheildum uppskrift að stefnu sem hentaði þeim. Hugmyndir þessa skóla eru þó ekki

ólíkir hinum skólunum á undan nema að því leyti að ferlið svipar nokkuð til herkænsku.

Ferlið hefst á greiningu þess markaðar sem starfað er innan, því fylgir ákvörðun um hvaða

stöðu skipulagsheildin skal taka á þessum markaði, stöðu er síðan náð eða hún sköpuð og

síðan er hún varin, líkt og um hernaðaráætlun væri að ræða (Mintzberg, 2005).

Frumkvöðlaskólinn Í byrjun bókar sinnar halda Mintzberg og félagar því fram að

Frumkvöðlaskólinn sé líklega sá sem eigi helst við þegar kemur að stefnumótun listastofnana.

Í frumkvöðlaskólanum er það leiðtoginn sem drífur ferlið áfram með innsæi sínu og

framtíðarsýn að leiðarljósi. Leiðtoginn er reynslumikill og sér stefnu heildarinnar fyrir sér
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upp á eigin spýtur. Áhersla stefnunnar er yfirleitt leit að nýjum tækifærum og leiðum til að

vaxa. Þetta módel er sveigjanlegra en hin sem nefnd voru hér áður, jafnvel þó það fylgi

ákveðnu línulegu ferli býður það upp á meira rými til endurskoðunar og aðlögunar

(Mintzberg, 2005).

Hugspekiskólinn Líkt og í Frumkvöðlaskólanum er ein af forsendum Hugspekiskólans að

stefnumótun sé hugrænt ferli sem tekur á sig mynd í huga stjórnandans eða þess sem mótar

stefnuna. Þar er lögð áhersla á hinn þenkjandi leiðtoga sem öðlast þekkingu af eigin reynslu.

Einnig að stefnur verði að sjónarhornum í formi hugmyndafræða, ferla, korta og ramma sem

móta hvernig fólk bregst við utanaðkomandi áhrifum. Hugspekiskólinn leggur mikla áherslu

á stjórnendur og að rannsaka hvernig stjórnendur hugsa og öðlast þekkingu sína. (Mintzberg,

2005). Skólinn gagnast helst á fræðilegri máta og snýr meira að hugmyndum á bak við það að

móta stefnu, frekar en stefnumótun í raunheiminum. Í raun væri hægt að halda því fram um

alla tíu skóla Mintzberg og félaga.

Lærdómsskólinn Þessi skóli er í raun ólíkur hinum þar sem stefna sprettur upp úr reynslu

fyrirtækisins, þ.e.a.s. að þekking frá þeim sem vinna vinnuna rati til stjórnenda og þeirra sem

móta stefnuna. Þarna er þekking og reynsla þeirra sem starfa innan stofnunarinnar

mikilvægasta auðlindin, í stað hins alvitra leiðtoga. Skólinn einblínir á spurninguna um

hvernig stefna þróast innan skipulagsheildarinnar en ekki hvernig hún ætti tæknilega séð að

þróast eftir ákveðnum formúlum (Mintzberg, 2005).

Átakaskólinn Það sem einkennir þetta módel er að stefnumótun snýst um völd og pólitík.

Áhersla er á valdabaráttu, samninga og ráðabrugg. Stefnan er mótuð á þeim forsendum að

marka sér yfirburðastöðu og völd á markaðnum og valdamesti aðilinn innan

skipulagsheildarinnar fer fyrir stefnumótunarferlinu (Mintzberg, 2005).

Menningarskólinn Þetta módel viðurkennir mannauð skipulagsheildarinnar sem

mikilvægustu auðlind þess. Fyrirtækjamenning hefur mikið að segja um velgengni stofnana

og hefur því mikil áhrif á stefnumörkun. Ferlið á sér stað í samtali við meðlimi

skipulagsheildarinnar, þar sem eins margar deildir og mögulegt er taka þátt og samfélagsleg

gildi og skoðanir þeirra sem eiga í hlut spila stóran þátt (Mintzberg, 2005).
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Umhverfisskólinn Í þessu módeli er lögð áhersla á stefnu sem viðbragð við umhverfi.

Umhverfið er hér skilgreint sem öll utanaðkomandi öfl og áhrif. Hér eru áhrif umhverfisins

drífandi afl í stefnumörkun skipulagsheildarinnar, sem er mótuð af leiðtogum og

skipulagsheildinni sjálfri sem svar við því. Sú stefnumótun sem á sér stað á mótunartímabili

skipulagsheildarinnar hefur síðan allt að gera með árangur og líftíma skipulagsheildarinnar til

lengdar (Mintzberg, 2005).

Bræðingsskólinn Það sem einkennir þetta módel er að stefnumótun er unnin í nokkrum

reglulegum tímabilum (e. episodes) þar sem lykilatriðið er að viðhalda stöðugleika á sama

tíma og þörf fyrir reglulega umbreytingu er viðurkennd. Bræðingsskólinn reynir að nýta sér

eiginleika hinna skólanna og vera nokkurs konar sambræðingur þeirra (Mintzberg, 2005).

Mikilvægt er þó að hafa í huga að þessir skólar eru nokkurskonar myndlíkingar fyrir þær

hugmyndir eða kenningar um það hvernig er fræðilega hægt að móta stefnu. Skólarnir eru

aðallega hugsaðir til þess að nálgast betri skilning innan fræðanna og skilja ólíkar nálganir.

Hugmyndin er ekki að nota þá sem uppskrift af stefnumótunarferli, því það væri ákveðin

einföldun á því hversu margslungin þessi vinna getur verið og gefur einnig í skyn að það sé

til ,,rétt leið” til þess að vinna slíkt ferli, sem er ekki raunin (Mintzberg, 2005).

2.3 Kynning á anarkískum skipulagsheildum og ruslatunnulíkaninu

Organized Anarchies eða anarkískar skipulagsheildir, er módel sem Cohen, March og

Olsen rannsökuðu og kynntu í fræðiritinu Administrative Science Quarterly. Stofnanir

sem falla undir módelið einkennast af þremur almennum eiginleikum; erfiðum eða

óljósum óskum (e. problematic preferences,) óljósum tæknilegum atriðum (e. unclear

technology) og flæðandi þátttöku (e. fluid participation.)

Með fyrsta atriðinu, erfiðum eða óljósum óskum, eiga höfundar við að það reynist oft

erfitt að leggja til óskir þegar kemur að því að taka ákvarðanir sem uppfylla ákveðna

staðla eða viðmið sem snúa að almennum kenningum er varða val (að val sé alltaf

meðvitað). Sjónarmiðin eru ólík, ósamkvæm hvor öðru og illa skilgreind. Með illa
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skilgreind er átt við að það sé erfitt að festa fingur á þeim, en samt sem áður kemur

alltaf einhver niðurstaða, vegna þess að ákvarðanataka er óhjákvæmileg í ferlinu.

Með öðru atriðinu, óljósum tæknilegum atriðum, er átt við að jafnvel þó

skipulagsheildum takist að lifa af og jafnvel framleiða eigin auðlindir, þá skilja

þátttakendur stofnunarinnar ekki ferlið. Ákvarðanaferlið er óskýrt og ekki allir eru

meðvitaðir um hvaðan ákvarðanirnar spretta. Ferlið felst í því að prufa sig áfram og

læra af fyrri mistökum og margar ákvarðanir sem eru teknar eru þá teknar af nauðsyn

vegna þessarra mistaka.

Með þriðja atriðinu er átt við að þátttaka sé almennt breytileg. Aðkoma þátttakenda er

mismunandi t.d frá einu verkefni til annars, eða á einum tímapunkti til annars.

Ákvarðanataka er ekki endilega alltaf í höndum sama aðilans og það sama má segja

um aðra ábyrgð og hlutverk. Vegna þess eru hlutverk og mörk innan stofnunarinnar

óskýr og breytileg.

Áhugavert er að skoða módelið anarkískar skipulagsheildir í samhengi við rekstur

sjálfstæðra sviðslistastofnana þar sem starfsumhverfi þeirra, bæði inn á við og út á við,

einkennist oft af gríðarlegri ringulreið, flóknum og óljósum hindrunum og er rekstur

þessara stofnana oft í samræmi við það.

Ruslatunnulíkanið (e. The Garbage can model) er, líkt og stefnumótunarfíll

Mintzberg's og félaga, myndlíking. Módelið á að skýra ákvarðanatöku innan þessara

anarkísku skipulagsheilda. Módelið er andstæða hefðbundinna kenninga um

ákvarðanatöku innan stjórnsýslunar og stofnana, andstæðan liggur í því að stjórnendur

og þátttakendur innan stofnunarinnar byrja ákvörðunarferlið út frá þeim lausnum sem

eru nú þegar til staðar, frekar en þeim vandamálum sem liggja fyrir líkt og vaninn er.

Vandamálið verður því frekar til út frá lausninni.

2.4 Stofnanir sem eru til umfjöllunar
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Stofnanirnar sem lagt verður upp með að skoða í rannsókn þessari eru svokallaðar

,,non-profit” sviðslistastofnanir eða stofnanir sem eru ekki hagnaðardrifnar. Algengur

misskilningur virðist ríkja um að hugtakið ,,non-profit” sé góðgerðarstofnun, sem þarf ekki

að vera raunin, þó það hangi vissulega stundum saman. Orðfræðisvið Árna Magnússonar

hefur þýtt hugtakið sem ,,þriðji geirinn” „hagnaðarlausi geirinn“ og „félagshagkerfið“.

Sambandið „private non-profit foundation“ hefur síðan verið þýtt sem „sjálfseignarstofnun“

og „non-profit association“ með hugtakinu „hugsjónafélag“ (Guðrún Kvaran, 2014).

Þar sem stofnanirnar sem skoðaðar verða í tengslum við þetta verkefni eru allar reknar af

menningarfélagi og mega samkvæmt lögum ekki skila hagnaði telur rannsakandi að hugtakið

sjálfseignarstofnun eigi best við í þessu tilfelli og verður sú skilgreining því notuð yfir þær

stofnanir sem verða til umfjöllunar hér að neðan. Sjálfstæðu leikhúsin eru þó undantekning,

því þau eru tæknilega séð hagsmunasamtök sviðslistafólks, en mikilvægt er að telja þau með

þar sem þau eru ábyrg fyrir rekstri Tjarnarbíós.

2.4.1 Tjarnarbíó

Tjarnarbíó, litla leikhúsið við Reykjavíkurtjörn er mörgum Reykvíkingum kunnugt, enda

hefur húsið staðið þar síðan árið 1913. Það var reist til þess að þjóna hlutverki íshúss vegna

nálægðar við Tjörnina. Það var þó ekki nýtt sem kvikmyndahús og leikhús fyrr en árið 1942

þegar Háskóli Íslands hóf þar bíórekstur. Árið 1995 tók Bandalag Sjálfstæðu leikhúsanna yfir

reksturinn og hefur stofnunin starfrækt húsið sem leikhús síðan þá. Starfsemin hefur þó tekið

miklum breytingum síðan Bandalagið tók yfir, en starf hússins eins og við þekkjum það í dag

varð ekki til fyrr en árið 2010 þegar húsið opnaði aftur eftir endurbætur og varð miðstöð

sjálfstæðra leikhópa í Reykjavík. Í dag er Tjarnarbíó rekið af Menningarfélagi Tjarnarbíós

(MTB) sem er dótturfélag Sjálfstæðu leikhópanna (Sjálfstæðir leikhópar, 2011). Tjarnarbíó er

því rekið í samræmi við markmið og framtíðarsýn SL (Tjarnarbíó, 2020).

Framtíðarsýn Tjarnarbíós er að vera ,,[...] megin vettvangur nýsköpunar í íslenskum

sviðslistum, leiðandi afl hérlendis í alþjóðlegu samstarfi í sviðslistum og upplýsingamiðstöð

um sviðslistir” (Tjarnarbíó, 2020).
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2.4.2 Sjálfstæðu leikhúsin

Sjálfstæðu leikhúsin eru hagsmunasamtök, eða bandalag sem vinnur að ,,[...]sameiginlegum

hagsmunamálum allra sjálfstæðra sviðslistahópa og hátíða á Íslandi.” Samtökin voru stofnuð

árið 1985 en hétu þá Bandalag atvinnuleikhópa (BAAL) og stofnendur þeirra voru

forsvarsmenn sex sjálfstæðra leikhópa. Samkvæmt vefsíðu SL eru í dag ,,[...]51 leikhópur á

skrá hjá SL og spannar hann breytt svið sviðslistanna. Hóparnir vinna allir eftir eigin

listrænni stefnu og hefur íslensk leikritun, barnaverk, frumsköpun og tilraunastarfsemi verið í

hávegum höfð” (Sjálfstæðu leikhúsin, 2020).

Markmið SL eru eftirfarandi:

1. Sjálfstæðu leikhúsin (SL), bandalag atvinnuleikhópa, er vettvangur

hagsmunagæslu og samhæfingar sjálfstæðra atvinnuleikhópa á Íslandi. SL er í

forsvari fyrir atvinnuleikhópana gagnvart stjórnvöldum og vinnur að bættu

starfsumhverfi þeirra og auknum sýnileika. SL stendur vörð um hagsmuni

atvinnuleikhópanna svo þeir geti starfað frjálsir, óháðir og á eigin forsendum.

2. SL styður síbreytilega starfsemi atvinnuleikhópanna svo þeir geti svarað

kalli samtímans með því að bregðast skjótt við samfélagslegum áskorunum og

verið sívirk og frjó kvika í listalífinu. 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

atvinnuleikhóparnir geti starfað af samfélagslegri ábyrgð, framsýni og

listrænum metnaði.

3. SL vill stuðla að öflugu alþjóðlegu tengslaneti með virkri aðild að

alþjóðasamtökum tengdum sviðslistum, bæði norrænum, evrópskum og á

heimsvísu. Þannig byggir SL loftbrú fyrir sjálfstætt starfandi atvinnuleikhópa á

Íslandi til miðlunar og þróunar í alþjóðasamfélaginu. Þátttaka SL á alþjóðlegum

vettvangi skapar raunhæfan grundvöll fyrir áframhaldandi útrás og innrás

atvinnufólks í sviðslistum í framtíðinni.
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4. Markmið SL er að á Íslandi geti þrifist fjölbreytt og skapandi samfélag þar

sem hagsmunum þeirra atvinnuleikhópa, skipuðum menntuðum

sviðslistamönnum sem kjósa að starfa sjálfstætt, sé gætt. SL væntir þess að

starf það sem unnið er meðal atvinnuleikhópanna verði allri sviðslistastarfsemi

í landinu hvati og aflgjafi.

(Sjálfstæðu leikhúsin, 2011)

2.4.3 Gaflaraleikhúsið

Gaflaraleikhúsið, litla leikhúsið við Víkingastræti í Hafnarfirði, er sjálfseignarstofnun líkt og

Tjarnarbíó og rekin af félagasamtökum sem ber sama nafn og húsið sjálft. Félagið var stofnað

árið 2010 af þeim Björk Jakobsdóttur, Gunnari Helgasyni, Lárusi Vilhjálmssyni, Ragnhildi

Jónsdóttur og Ágústu Skúladóttur. Leikhúsið opnaði síðan árið 2011.

Listræn sýn Gaflaraleikhúsins er að skapa kraftmiklar, fyndnar, harmrænar,

lifandi og sjónrænar leiksýningar úr efnivið sem gefa leikurum og listrænum

stjórnendum mikið listrænt svigrúm og að ný íslensk verk verði í forgrunni

verkefnavals. Verkin eiga að spegla samfélagið á ferskan og ögrandi hátt.

Leikhúsið vill líka vera samfélagsleikhús með sterku sambandi við fólkið í

nærumhverfinu sem ýtir undir aðsókn í leikhúsið.

(Gaflaraleikhúsið, 2021)

Auk þess að vera eina atvinnuleikhúsið í Hafnarfirði, hefur Gaflaraleikhúsið einnig gefið sig

út fyrir að vera eina leikhúsið innan höfuðborgarsvæðisins, mögulega á landinu öllu, sem

leggur áherslu á leiksýningar og leiklistarstarf fyrir börn og ungmenni, en þau segja á vefsíðu

sinni að leikhúsið hafi frá upphafi ,,lagt mikla áherslu á kennslu í leiklist fyrir börn og

ungmenni með samstarfi við grunnskóla Hafnarfjarðarbæjar og með sjálfstæðum

námskeiðum” (Gaflaraleikhúsið, 2021).

Líkt og Tjarnarbíó leggur stofnunin mikið upp úr því að vera samastaður fyrir sjálfstætt

starfandi sviðslistafólk og veita því möguleika á tækifærum og samstarfi:
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Öflugt samstarf við aðra sjálfstæða sviðslistahópa er einn af hornsteinum

leiklistarstarfs í Gaflaraleikhúsinu. Það er staðreynd að það er ekki í mörg hús

að venda fyrir sviðslistafólk á Íslandi og þegar litlir fjármunir eru til

framleiðslu hjá sjálfstæðum hópum er samstarf við aðra oft eina leiðin til að

koma verkefnum á koppinn.

(Gaflaraleikhúsið, 2021)

2.4.4 Theatre Rampe í Stuttgart

Samkvæmt vefsíðu Theater Rampe er húsið stökkpallur fyrir leikskáld samtímans, sjálfstætt

starfandi sviðslistafólk, dansara og tónlistarfólk. Áætlunin er að víkka hugmyndina um

hugtakið leikhús þegar kemur að almennri orðræðu og leggja áherslu á leikhús sem

þverfaglegt listform. Húsið er vettvangur samsköpunar, nýsköpunar og tilraunarstarfsemi

innan sviðslista þar sem þátttaka áhorfenda er í hávegum höfð. Stofnunin leggur mikið upp úr

auknu aðgengi og jafnrétti, bæði þegar kemur að aðstöðu og umfjöllunarefni verkefna

(Theatre Rampe, e.d.).

Samkvæmt Siri Thiermann framkvæmdastjóra stofnunarinnar er Theatre Rampe

sviðslistahús, sem er hluti af sjálfstæðu senunni í Þýskalandi. Stofnunin er ekki stór og svipar

til Tjarnarbíós þegar kemur að fjölda starfsfólks og áherslna innan starfsins. Húsið er ekki

rekið í gróðaskyni og er rekstur þess háður styrkveitingum úr ýmsum áttum. Helsta markmið

hússins er að vera heimili sjálfstætt starfandi sviðslistahópa í Stuttgart. Í því felst að veita

þeim æfingarými, stuðning og aðstoð við tæknileg atriði. Einnig veita þau hópunum ráðgjöf

er varða fjármál, listræna þætti, umsóknargerð og svara ýmsum spurningum sem brenna á

forsvarsmönnum hópsins, er varða þessa þætti og fleiri atriði. Þau reyna einnig að veita

hópum á svæðinu einhverskonar samfellu (e. continuity) í starfi (Siri Thiermann, munnleg

heimild, 14. september 2021).

Þrátt fyrir þessi stefnumál og markmið hússins, er Theatre Rampe ekki með formlega

skjalfesta stefnu, heldur lýsir Siri Thiermann framkvæmdastjóri hússins stefnu þeirra sem

nokkurs konar sameiginlegri sýn (e. collective vision) sem allir starfsmenn eru meðvitaðir um
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og hefur mótast í gegnum tíðina í gegnum þarfir hússins og ákvarðanir sem fylgja þeim (Siri

Thiermann, munnleg heimild, 14. september 2021).
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3. Aðferðafræði rannsóknar

Margt þarf að hafa í huga áður en rannsókn af þessu tagi er framkvæmd. Úr mörgum

aðferðum er að velja og þarf að velja þá aðferð sem hentar best þeirri rannsókn sem á að

framkvæma. Í þessum kafla er gerð grein fyrir aðferðafræði rannsóknarinnar. Megináhersla er

lögð á rannsóknarviðfangsefnið frá sjónarhóli viðmælenda, þar sem reynslu þeirra og

skoðunum á efniviðnum eru gerð skil. Markmið rannsóknarinnar er að skoða stefnu og

rekstur sjálfstæðra sviðslistastofnana, hvort stofnanir af þessu tagi þurfi yfir höfuð að fara í

stefnumótunarferli og ef svo er, hvernig væri best að hátta því ferli.

3.1 Þátttakendur rannsóknar og val á úrtaki

Viðmælendur í rannsókn þessari eru sex talsins. Við val á viðmælendum var fyrst og fremst

reynt að velja fólk sem hafði fyrstu handar reynslu af því að reka sjálfstæða sviðslistastofnun.

Því var valið bæði fyrirfram ákveðið en einnig urðu snjóboltaáhrif þar sem viðmælendur

bentu á aðra einstaklinga til viðtals. Rannskandi reyndi að fá ólík sjónarmið á

rannsóknarefnið og því urðu einnig viðmælendur fyrir valinu sem voru ekki að reka stofnanir

af þessu tagi í augnablikinu, en höfðu annars konar reynslu af umhverfi og rekstri

sviðslistastofnana. Auðveldara var að fá karlmenn til að taka þátt, bæði vegna þess að

stjórnendur meirihluta þeirra stofnana sem skoðaðar voru eru karlmenn, en af þeim sem var

reynt að hafa samband við voru karlmenn einnig viljugri til tals. Fjórir viðmælendur eru

Íslendingar og þar af starfa þrír þeirra helst á Íslandi. Einn þeirra starfar að mestu leyti í

Bretlandi. Einn viðmælandi er frá Þýskalandi og starfar þar en annar frá Írlandi og starfar að

mestu á Englandi. Viðmælendur gáfu leyfi fyrir því að láta nafn síns getið, þar sem það þótti

mikilvægt fyrir rannsókn þessa.

Viðmælendurnir eru eftirfarandi: Friðrik Friðriksson, framkvæmdastjóri Tjarnarbíós og

Sjálfstæðu leikhúsanna. Viðtalið fór fram á Tjarnarbarnum í Tjarnarbíó þar sem hann hefur

fundaraðstöðu. Friðþjófur Þorsteinsson, ljósahönnuður og ráðgjafi á sviði leikhúshönnunar-

og reksturs sviðslistastofnana. Viðtalið fór fram á skrifstofu hans á Eiðistorgi. Orri Huginn,

sviðslistamaður og formaður Sjálfstæðu leikhúsanna. Viðtalið fór fram á Kaffi Laugalæk. Siri

Thiermann, framkvæmdastjóri Theatre Rampe í Stuttgart, Þýskalandi. Viðtalið fór fram í

gegnum fjarskiptabúnaðinn Zoom þar sem Siri var stödd á skrifstofu sinni í Stuttgart. John
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Riddell, doktor í leikhúsfræðum og ráðgjafi. Viðtalið fór einnig fram á Zoom þar sem John

var staddur á skrifstofu sinni í Englandi. Lárus Vilhjálmsson, framkvæmdastjóri

Gaflaraleikhússins. Viðtalið fór fram á kaffistofu starfsfólks Gaflaraleikhússins.

Allir viðmælendur voru mjög áhugasamir og viljugir til að taka þátt í rannsókninni. Þau gátu

nánast öll bent á fleiri viðmælendur sem hægt var að ræða við og því var um snjóboltaáhrif

(e. snowball sampling) að ræða (Bryman, 2015). Það þótti góð aðferð í þessu tilfelli því þá

var hægt að nálgast fleiri heldur en þá sem lá beinast við að tala við upphaflega. Einungis

tveir viðmælendur voru fyrirfram valdir en það voru þau Friðrik Friðriksson og Siri

Thiermann.

Lagt var upp með að tala við reynslumikið fólk innan þessa geira. Ekki var nauðsynlegt að

þau hefðu reynslu af stefnumótun þar sem ekki er hægt að gefa sér það að allir stjórnendur

sviðslistastofnana hafi verið í stefnumótunar hugleiðingum. Mikilvægara þótti að þau hefðu

reynslu af rekstri í sjálfstæða sviðslistageiranum.

3.2 Hönnun á rannsókn og rannsóknaraðferðir

Rannsóknaraðferðin sem notuð er í rannsókn þessari er eigindleg viðtalsrannsókn. Lagt var

upp með opna rannsóknarspurningu en síðan var unnið með aðleiðslu, þar sem rannsókn

leiddi rannsakanda að frekari hugmynd eða tilgátu um efnið. Þótti best að velja þessa aðferð

þar sem reynsla þátttakenda getur verið ólík og efniviðurinn mjög opinn til túlkunar. Einnig

var lagt upp með að skoða skólabókar kenningar um stefnumótun og sannreyna hvort þessar

kenningar ættu við í raunveruleikanum. Þá þótti best að nota viðtalsrannsókn þar sem notast

var við hálfopin viðtöl svo hægt væri að kafa dýpra í efniviðinn.

Rannsóknarspurningarnar snerust að almennum rekstri þeirra stofnana sem um ræddi og

einnig reynslu viðmælanda þegar kemur að stefnumótun og rekstri sviðslistastofnana

almennt. Þar sem ekki allir viðmælendur voru starfandi hjá stofnun af þessu tagi þegar

rannsókn fór fram er í raun hægt að skipta viðmælendum og viðtölum í tvennt. Annars vegar

var spurningum beint að stofnuninni, stefnumálum, stuðningi, fjármálum og öðrum hlutum

sem snúa að almennum rekstri og hins vegar voru þeir viðmælendur sem ekki störfuðu hjá

stofnun spurðir út í tilfinningu þeirra gagnvart iðnaðinum í heild sinni og rekstur og

stefnumótun þeirra stofnana sem þau höfðu starfað hjá.
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3.3 Eigindleg viðtöl

Viðtalsaðferðinni sem beitt var voru hálfopin viðtöl sem eiga vel við þegar verið er að sækjast

eftir reynslu, skoðunum og upplifunum viðmælenda. Markmið viðtalanna var að nálgast

upplýsingar um þeirra reynslu og hvaða merkingu þeir leggja í rannsóknarefnið.

Viðmælendur hafa þannig möguleika á að fara nánar í viðfangsefnið sem gefur rannsakanda

færi á að spyrja dýpra út í efnið. Viðtölin eru ólík á milli viðmælanda þar sem allir hafa

mismunandi reynslu, bakgrunn og þekkingu.

Í byrjun viðtals voru allir viðmælendur spurðir út í sinn bakgrunn sem tengist efninu, einnig

var spurt út í eðli stofnunarinnar sem þau starfa hjá (ef það átti við) og almenna þætti er snúa

að rekstri hennar. Því næst var reynt að fara betur út í skipulag stofnunarinnar, hugmyndir um

rekstrarform, stefnumótun og fleira sem kom upp á yfirborðið í gegnum viðtölin. Allir

viðmælendur höfðu mikið að segja um efnið og höfðu greinilega áhuga á efniviðinum.

Rannsakandi þurfti því ekki að spyrja jafn mikið og gert var ráð fyrir heldur voru það oft

viðmælendur sem stjórnuðu ferðinni og rannsakandi fylgdi svörunum eftir með

viðbótarspurningum. Innihald samræðna varð því ólíkt á milli viðmælanda, jafnvel þó

efniviðurinn sé sá sami í grunninn. Rannsakandi reyndi að vera hvetjandi og stoppa ekki

viðmælanda af þegar hann var orðinn spenntur fyrir efninu, jafnvel þó það þýddi að sumar

upplýsingar færu út fyrir efnið.

Öll viðtölin voru hljóðrituð og skráð til þess að gæta þess að rétt væri farið með

upplýsingarnar. Viðmælendur fengu að velja hvar viðtölin færu fram en voru þó hvattir til

þess að veita þau í sínu starfsumhverfi. Áður en viðtal fór fram var öllum viðmælendum

kynnt efni rannsóknarinnar og þeim gerð grein fyrir því að viðtölin yrðu hljóðrituð og svörin

síðan birt undir nafni. Öll voru þau samþykk því.

Helsti kosturinn við það að framkvæma eigindlega rannsókn og taka viðtöl sem þessi er sá að

hægt er að kafa dýpra í efniviðinn. Viðmælendur gáfu greinarbetri upplýsingar því viðtalið

var augliti til auglitis og rannsakandi sýndi áhuga á svörum og fylgdi þeim eftir. Helsti

ókosturinn er þó sá að allir viðmælendur tala út frá sinni reynslu. Þegar um eigindlega

rannsókn er að ræða er ekki hægt að bera saman tölfræðileg gögn og því er alhæfingargildi

sama sem ekkert. Svörin eru lituð persónulegum skoðunum viðmælenda á efninu, reynslu

32



þeirra og þeim störfum sem þeir hafa stigið inn í áður. Rannsakandi mat það samt sem áður

svo að þessi aðferð væri best fyrir þennan efnivið.

3.4 Aðgengi að gögnum og greining gagna

Fyrsta viðtalið var tekið 1. september 2021 og það síðasta tekið 1. nóvember 2021. Auðvelt

var að nálgast viðmælendur þar sem rannsakandi þekkir til þeirra flestra og hefur jafnvel

starfað með sumum þeirra áður. Stysta viðtalið var 40 mínútur og það lengsta hátt upp í eina

og hálfa klukkustund. Viðtölin voru hljóðrituð með snjallsíma og síðan skráð orðrétt í skjal.

Gögnin voru síðan þemagreind (e. coded) (Bryman, 2015).

3.5 Staða rannsakanda innan rannsóknar, réttmæti og áreiðanleiki

Þar sem þýðið samanstendur af stjórnendum innan sjálfstæða sviðslistageirans bæði hérlendis

og erlendis, en viðmælendur einungis sex er ekki hægt að segja að úrtakið endurspegli þýðið

að fullu. Einnig er ómögulegt að segja til um hversu stórt þýðið er og hvaða einstaklingar

falla nákvæmlega undir það. Þar sem ekki var um megindlega rannsókn að ræða og þar sem

það var aðallega lagt upp með að skoða ólíka reynslu og bera hana saman við kenningar, var

ekki nauðsynlegt fyrir rannsókn þessa að úrtakið endurspeglaði allt þýðið. Ef rannsókn væri

endurtekin telur rannsakandi þó að niðurstöður væru svipaðar, með fyrirvara um að

viðmælendahópurinn myndi haldast óbreyttur. Því má álykta að innra réttmæti sé til staðar,

með þeim fyrirvara að aðrir viðmælendur í sama geira myndu láta í té aðrar upplýsingar og

ólíka reynslu. Ekki er hægt að segja til um ytra réttmæti að svo stöddu, því þá þyrfti fleiri

viðmælendur sem kæmu til með að endurspegla þýðið betur. Mögulega yrði að gera

megindlega rannsókn í kjölfarið til þess að ganga úr skugga um ytra réttmæti og því þarf að

líta á þessa rannsókn sem byrjunarpunkt, jafnvel kenningu inn í stærri og veigameiri

rannsókn. Einnig er mikilvægt að taka fram að viðmælendur geta eingöngu speglað sína eigin

reynslu og eru því kannski ekki meðvitaðir um kosti eða galla við það að starfa eftir öðrum

háttum. Rannsakandi reyndi að temja sér hlutleysi eftir bestu getu, en að sjálfsögðu lita eigin

skoðanir og reynsla rannsóknina þar sem rannsakandi starfar sjálf innan þessa geira.

Rannsakandi reyndi þó að vera ekki of leiðandi í spurningum sínum eða láta eigin skoðanir

lita túlkanir og úrvinnslu á svörum of mikið. Þó má vega og meta hvort tenging rannsakanda
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við efniviðinn og viðmælendur hafi verið rannsókninni til framdráttar eða ekki. Að sjálfsögðu

reynir rannsakandi að vera meðvituð um þessa staðreynd og vera hlutlaus eftir bestu getu.

3.5 Fyrri rannsóknir

Jafnvel þó rannsakanda hafi ekki tekist að finna sambærilegar rannsóknir á Íslandi, eru þó til

rannsóknir á svipuðum efnivið erlendis. Þær rannsóknir sem auðveldast er að nálgast og

liggja beint við eru allt tilviksrannsóknir (e. Case studies). Þar sem rannsakandi fylgir

stofnunum af þessu tagi eftir í stefnumótunarferli, eða rýnir í stefnu þeirra stofnunar sem

liggur til skoðunar og jafnvel þann árangur, kosti eða vankanta sem fylgja þeirri stefnu.

Dæmi um rannsóknir af þessu tagi er t.d tilviksrannsókn John Sterling,

stefnumótunarfræðings og ráðgjafa á sviðslistastofnuninni Timeline Theatre. Sú rannsókn

fólst í því að hann mótaði stefnu með stjórnendum stofnunarinnar og gerði tilraun til þess að

mæla vöxt stofnunarinnar í kjölfar þessarar vinnu (Sterling, 2008).

Önnur rannsókn sem hægt er að vísa í er tilviksrannsókn eða greining Lida Varbanova á

sviðslistastofnuninni ODA theatre. Sú rannsókn fólst í því að greina samkeppnisforskot

stofnunarinnar og þær ákvarðanir sem teknar hafa verið í stefnumálum. Rannsóknin var birt í

bók rannsakanda; Strategic Management in the Arts (Varbanova, 2013).

Það eru líklega til töluvert fleiri rannsóknir af þessu tagi, auk fræðigreina og bóka sem

skrifaðar hafa verið um efnið. Nokkrar þeirra hafa nú þegar verið nefndar í fræðikaflanum hér

á undan.

34



4. Niðurstöður eigindlegrar rannsóknar

Í þessum kafla verður viðtölum við viðmælendur gerð skil. Bakgrunnur stofnana sem um

ræðir verður skoðaður betur og nokkrar kenningar sem tengjast stefnumótunarfræðunum

hafðar til hliðsjónar.

4.1 Stefnumótun; nauðsyn eða tímaeyðsla?

Ekki er hægt að fjalla um stefnumótun sjálfstæðra sviðslistastofnana án þess að velta upp

spurningunni um nauðsyn þess að fara í stefnumótunarferli. Starfsemi stofnana sem liggja til

grundvallar er ekki ýkja ólík. Stofnanirnar staðsetja sig allar innan sjálfstæða

sviðslistageirans, leggja upp úr því að veita sjálfstætt starfandi sviðslistafólki tækifæri og vera

samastaður þeirra. Engin stofnananna er rekin í hagnaðarskyni, þær hljóta allar fjárstyrk frá

hinu opinbera og eru þær allar reknar af félagasamtökum. Samt sem áður er eingöngu ein

þeirra með formfast, ritað stefnuskjal; sviðslistahúsið Tjarnarbíó, rekið af Sjálfstæðu

leikhúsunum sem er einnig með sína eigin stefnu. Theatre Rampe og Gaflaraleikhúsið eru

ekki með skjalfesta stefnu og í raun og veru ekki stefnu ef miðað er við áðurnefndar

skilgreiningar á stefnu og stefnumótun. Það er þó auðveldlega hægt að halda því fram að

stofnanirnar séu með árangursríkan rekstur á sínu sviði. Þær eru allar með langa starfsævi,

hafa vaxið og dafnað í gegnum tíð og tíma og meira að segja náð að halda sér á floti í gegnum

erfið tímabil, sem dæmi um það má nefna covid-19 faraldurinn og efnahagshrunið árið 2008.

Það er því ekki hægt að halda því fram að þessar stofnanir hafi nauðsynlega þurft að fara í

stefnumótunarferli til að halda sér á floti, en ekki er hægt að útiloka það að það myndi nýtast í

þeirra rekstri. Því telur rannsakandi það vera þessari rannsókn í hag að halda spurningunni

opinni sem snýr að því hvort þessar stofnanir þurfi yfirhöfuð að fara í slíkt ferli.

4.2 Núverandi stefnumótunarferli Tjarnarbíós og SL

Sjálfstæðu leikhúsin (SL) og Tjarnarbíó eru dæmi um stofnanir sem eru með skjalfesta stefnu

sem þau starfa eftir. Sjálfstæðu leikhúsin eru um þessar mundir í stefnumótunarferli þar sem

verið er að endurskoða stefnu samtakanna og rekstur Tjarnarbíós. Ný stefna á að vera tilbúin

og kynnt á næstu mánuðum. Áhugavert er að skoða stefnumótun þeirra sem dæmi um

mögulegar leiðir til þess að móta stefnu innan sviðslistageirans. Þó virðist það almennt séð

ekki vera venjan að sjálfstæðar sviðslistastofnanir fari í stefnumótunarferli líkt og þetta, enda
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eru Sjálfstæðu leikhúsin og Tjarnarbíó eina stofnunin hér á landi af þessu tagi sem hafa yfir

höfuð farið í stefnumótunarferli. Það ber að taka það fram að Borgarleikhúsið og

Þjóðleikhúsið eru með ritaða stefnu, en þessar stofnanir flokkast ekki undir sjálfstæðar

sviðslistastofnanir þar sem þær eru að hluta til reknar af ríki og borg.

Friðrik Friðriksson sem er framkvæmdastjóri Sjálfstæðu leikhúsanna og Tjarnarbíós og Orri

Huginn formaður Sjálfstæðu leikhúsana hafa leitt ferlið ásamt stjórn Sjálfstæðu leikhúsanna. Í

stjórn sitja fulltrúar frá ýmsum sviðslistahópum sem eru meðlimir samtakanna. Þau fengu í

stefnumótunarferlinu til liðs við sig fræðimann sem ber heitið Dr. Þröstur Olaf Sigurjónsson.

Þröstur Olaf hefur kennt stefnumótun á grunn- og meistarastigi í fjölda ára. Hann er því með

fræðilegan bakgrunn en hann hefur einnig starfað sem sjálfstæður ráðgjafi á þessu sviði

meðfram kennslu og rannsóknum. Samkvæmt Friðriki var aðkoma hans að ferlinu ekki mikil,

heldur stjórnuðu hann sjálfur og Orri huginn því að mestu leyti:

12. september 2020 var hér stór stefnumótunarfundur sem unninn var með

ráðgjafa, en við höfum mikið um það að segja sjálf hvað yrði lagt til og þar

voru það ég og formaður SL, Orri Huginn sem fórum yfir stöðuna, lögðum

línurnar og fórum yfir það sem á undan hefði gengið og hvað þyrfti að gera.

(Friðrik Friðriksson, munnleg heimild, 03. september 2021)

Áhersla þessa stefnumótunarferlis var þó einnig helst að félagsmenn samtakanna taki virkan

þátt þar sem þeir eiga hagsmuna að gæta þegar kemur að stefnumálum og því þarf að vita

hver þeirra vilji sé. Friðrik fór yfir núverandi stefnumótunarferli stofnunarinnar og þau skref

sem lagt var upp með að fylgja:

Síðan var farið í borð-hópavinnu, skipt upp í hópa og unnið á mjög góðum

fundi, bæði notuð allskonar online tól til að kasta inn hugmyndum. Svo í

borðvinnu var öllum þessum hugmyndum safnað saman og svo höfum við

unnið úr þeim potti, að stefna SL spretti upp úr senunni sjálfri.

(Friðrik Friðriksson, munnleg heimild, 03. september 2021)

Næsta skref verður síðan að vinna stefnuna áfram í rýnihópum. Þar sem ákveðin þemu verða

tekin úr borðavinnunni og þau síðan unnin áfram. Ef rýnt er í þennan hluta

stefnumótunarferlisins er hægt að túlka það sem svo að stefnan eigi að spretta upp frá
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auðlindinni sem er mannaflinn og út frá þekkingu þeirra sem starfa í faginu. Í þessu tilfelli

eru það þó félagsmenn, sem borga félagsgjöld en ekki eingöngu starfsmenn stofnanarinnar

sem falla inn í þetta mengi. Því er það í raun opið til túlkunnar hvort að þetta ferli passi t.d

inn í sjónarhorn ,,Lærdómsskóla” Mintzbergs og félaga.

Samkvæmt Friðriki á þessi vinna með rýnihópunum að fara fram á þessu ári, 2021.

Markmiðið er að stefnan sjálf verði kynnt fyrir áramót en ekki er víst að það gangi eftir, þar

sem þó nokkur vinna á eftir að eiga sér stað. Friðrik og Orri Huginn formaður SL hafa verið

að vinna úr upplýsingum sem komu fram á fundinum, ásamt ákveðnum atriðum úr gömlu

stefnunni. Atriðin eru ólík og og hafa þeir því flokkað stefnumálin upp í þrjú svið. Flokkarnir

eru:

● Fræðsla, miðlun og greining.

● Rekstur, aðstaða og fjármál.

● Samstarf aðstaða og ytri tengsl.

Í kjölfarið flokka þeir stefnumálin eftir því sem snýr inn á við og því sem snýr út á við, eftir

erfiðleikastigi og hve mikla vinnu þarf eða hversu margir aðilar þurfa að koma að hverju máli

fyrir sig. Þessir flokkar eru þrír:

Flokkur eitt er það sem við köllum; „low hanging fruits“, hvað getum við gert

án mikils tilkostnaðar, eða mikillar vinnu sem við getum framkvæmt án

aðkomu annarra. Flokkur tvö, þá eru sjálfstæðu leikhúsin drifkrafturinn, en

einhver annar kemur að málunum. Flokkur þrjú er það sem er kallað ,,big

heavy goals”, það eru stærri verkefni eins og t.d að bæta réttindastöðu

félagsfólks. Þetta er með aðkomu annarra hagsmunaaðila. T.d breyting á

styrkjaumhverfi, sem þýðir að Bandalag íslenskra listamanna þarf að vera með

okkur í liði og stjórnsýslan o.s.frv.

(Friðrik Friðriksson, munnleg heimild, 03. september 2021)

Hugtökin ,,big heavy goals” og ,,low hanging fruits” eru hugmyndir sem Friðrik tekur með

sér úr MBA námi við Háskólann í Reykjavík. ,,Low hanging fruits” eru þau markmið sem

auðveldast og skilvirkast er að ná. Þetta hugtak gefur í skyn að það sé alltaf verið að stefna að
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einhverju stærra markmiði sem fylgir í kjölfarið (Merriam Webster, e.d.). Friðrik talar einnig

um BHAG (e. Big Hairy Audacious Goal) sem eru flóknari langtímamarkmið, sem

ómögulegt er að ná án utanaðkomandi aðstoðar. Þetta er stóra myndin og þetta er það sem SL

er í stöðugri baráttu við. Þetta á að veita félögum og starfsfólki innblástur við að halda áfram

,,baráttunni” og gera betur. Þetta er gulrótin sem er lengst í burtu, líkt og kjaramál

sviðslistafólks, frekari styrkveitingar til Tjarnarbíós, alþjóðleg sviðslistamiðstöð og fleiri mál

í þeim dúr. Þetta eru markmið sem lagt er upp með í grunninn en er þó ekki tæmandi listi og

segir Friðrik að fleiri atriði eigi eftir að bætast við:

Þetta er svona byrjun á þessari vinnu, þetta þarf bara að vinna lengra með

þátttöku fleira fólks og tína fleiri atriði inn á listann, bera þetta saman við fleiri

stefnur og svo gefa þetta út. Þetta er í raun og veru leiðarljós stjórnar og

framkvæmdastjóra SL og í leiðinni hefur þetta alltaf tengingu inn í Tjarnarbíó,

sem er undir þessum hatti, þannig að þetta verður unnið eitthvað áfram. Það

verður einnig unnin aðgerðaráætlun sem er tímasett og einhverskonar ,,smart

goal.”

(Friðrik Friðriksson, munnleg heimild, 03. september 2021)

Stjórnendur Tjarnarbíós og Sjálfstæðu leikhúsanna nota ekki nein ákveðin módel eða aðferðir

þegar kemur að því að móta stefnuna, þeir eru ekki að leitast eftir ,,hinum fullkomnu

aðferðum” innan fræðana heldur tína þeir ýmislegt saman sem þeir hafa áður séð gert, eða var

gert í fyrra stefnumótunarferli og þeim finnst henta hverju sinni:

Að einhverju leyti horfðum við til síðustu stefnumótunar SL, því það var mikil

vinna sem fór í þá stefnu og margt ágætt sem kom út úr því (...) við höfum ekki

farið í þetta í einhverri svona akademískri leið til þess að fullkomna módel til

stefnumótunar, heldur meira bara valið það sem við ýmist af reynslu vitum að

sé gagnlegt eða finna leiðir til að vinna okkur í átt að því samtali, sem mér

finnst að svona stefna þurfi að grundvallast á, samtali við almenna félagsmenn.

(Orri Huginn, munnleg heimild, 30. september 2021)
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Áhugavert er að heyra að Orra Hugin fannst mjög mikilvægt að farið yrði í það að móta nýja

stefnu fyrir samtökin. Sú stefna sem er í gildi núna var unnin árið 2011 og hefur því verið

starfað eftir þeirri stefnu í 10 ár núna á þessu ári, sem þykir almennt frekar langur tími:

Aðkoma mín að þessu er sú að það er ég sem formaður sem er búinn að knýja

mjög fast á það að við förum í þessa formlegu stefnumótunarvinnu, að við

vinnum hana í mjög beinu og miklu samtali við almenna félagsmenn og að

stefnan sem að við erum að reyna að leggja lokahönd á núna verði birt til 5 ára

en ekki 10 ára eins og seinasta stefna.

(Orri Huginn, munnleg heimild, 30. september 2021)

Þáttur félagsmanna var sá að fyrst var send út könnun á ákveðna félagsmenn, í kjölfar þess

var síðan haldinn opinn stefnumótunarfundur sem öllum félagsmönnum var boðið á. Ferlið

mun síðan halda áfram með rýnihópum þar sem þeir félagsmenn sem vilja taka þátt fá að gera

það. Því, samkvæmt Orra Hugin, ,,hefur ekkert uppá sig að búa til stefnu sem er falleg og býr

til einhverja sýn nema af því að hún er nýtileg félagsmönnum og af því að hún kemur sem

ákall frá þeim” (Orri Huginn, munnleg heimild, 30. september 2021).

Hlutverk Orra Hugins í þessu ferli hefur snúið meira að ytri aðstæðum, nánar tiltekið

samskiptum við yfirvöld og aðra aðila sem hafa áhrif á starf Sjálfstæðu leikhúsana og

Tjarnarbíós. Friðrik hefur verið að vinna stefnuna meira inn á við, þar sem hann

byggir á reynslu sinni sem framkvæmdastjóri Tjarnarbíós.

Frikki er meira svona hands on og ég er í meiri skuggavinnu við

stofnsamþykktir sviðslistamiðstöðvar og svona hvaða tól við getum lagt í

hendurnar á stjórn sviðslistamiðstöðvar til að þess að móta stefnu.

(Orri Huginn, munnleg heimild, 30. september 2021)

Töluverð vinna hefur farið í núverandi stefnumótunarferli Sjálfstæðu leikhúsanna. Aðspurður

að því hvort hugmyndin sé að endurskoða stefnu Tjarnarbíós í leiðinni og fella hana undir

þetta sama skjal sagði Orri Huginn að það væri vissulega á stefnuskránni en sú stefna yrði

ekki unnin beint á vettvangi Sjálfstæðu leikhúsanna:
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Tjarnarbíó er eining í sjálfu sér, SL þurfa auðvitað að einbeita sér að því að

vinna að hagsmunum allra sama hvar þeir eru staðsettir á landinu. Tjarnarbíó

nýtist langbest þeim sem eru staðsettir á höfuðborgarsvæðinu og auðvitað eru

það langflestir, en þess vegna vildum við ekki fella stefnumótun Tjarnarbíós

undir þetta, enda gengur það ekki upp því Tjarnarbíó er eining sem starfar undir

sértækri stjórn sem fer með málefni Tjarnarbíós.

(Orri Huginn, munnleg heimild, 30. september 2021)

Það myndi því mögulega fylgja því ákveðið ójafnrétti að fella stefnumótun

Tjarnarbíós inn í þetta ferli, jafnvel þó Tjarnarbíó sé rekið á vegum Sjálfstæðu

leikhúsanna. Auk þess er styttra síðan seinasta stefna Tjarnarbíós var mótuð, en það

var gert árið 2015, samt sem áður segir Orri að það þurfi vissulega að endurskoða

stefnu Tjarnarbíós: en flest allt sem snýr að því, snýst þó frekar um fjármagn og

samskipti við borgaryfirvöld þar sem húsið er kvikt af lífi nú þegar og stendur vel

undir sér:

Það þarf kannski ekki að fara jafn ,,grundigt” [ítarlega] ofan í það [stefnu

Tjarnarbíós] eins og stefnu SL sem var mótuð síðast fyrir 10 árum síðar.

Eitthvað sem að er auðvitað að einhverju leyti kvikt því það er bara hús sem er

alltaf fullt af lífi og þar eru hlutir sem þarf að hugsa um í stefnu sem er kannski

bara aðeins meira practical.

(Orri Huginn, munnleg heimild, 30. september 2021)

Þeir hlutir sem þarf að endurskoða snúa aðallega verkefnavali, fjármagni og samskipti

við borgaryfirvöld:

Það þarf að passa að það sé ekki einhver útilokun í því hvernig er valið inn í

húsið. Það þarf að passa að húsið vinni til þess að styðja við hópana sem þar

koma inn. Það þarf að passa að það sé opinn kanall yfir götuna í Ráðhúsið og

það þarf að beita sér fyrir því að fjármagn til Tjarnabíós fari vaxandi í takt við

starfsemi í húsinu.
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(Orri Huginn, munnleg heimild, 30. september 2021)

Orri segir að það þurfi einnig að endurskoða samninga við borgina, svo þeir séu í takt

við sambærilega samninga sem aðrar sviðslistastofnanir hafa gert:

Núna er ákveðið atriði sem myndi þurfa að rata inn í stefnu, en er löngu byrjað

að vinna í, að það verði búinn til samningur við Reykjavíkurborg um

endurnýjun tækjakosts, sem er ekki til neitt formlegt samkomulag um. En það

var gert við Borgarleikhúsið á sínum tíma og það þarf að vera til, einfaldlega

svo húsið geti þjónað tilgangi sínum.

(Orri Huginn, munnleg heimild, 30. september 2021)

Mikilvægt er þó, líkt og áður var nefnt, að rekstur Tjarnarbíós sé á sínum eigin

forsendum og sé ekki beint í höndum stjórnar SL:

Sú ákvörðun var tekin þegar að sjálfstæðu senunni var færður rekstur á

Tjarnarbíó að stofna um það sérstakt félag til að vera ekki að blanda saman

sérstökum hagsmunum ákveðins hóps landfræðilega við heildarhagsmuni máls

hópsins.

(Orri Huginn, munnleg heimild, 30. september 2021)

Hann bætir þó við síðar að Tjarnarbíó verði ennþá einhver hluti af stefnu Sjálfstæðu

leikhúsanna líkt og það hefur áður verið, en Tjarnarbíó var mjög stór hluti af gömlu

stefnunni. Honum finnst þó flest öll stefnumál er sneru að Tjarnarbíó vera komin í hús:

Stór hluti af síðustu stefnu var t.d Tjarnarbíó. Að Tjarnarbíó yrði komið

almennilega á laggirnar að það yrði heimili sjálfstæðra sviðslista og þar ætti að

vera bæði útflutningsmiðstöð í sviðslistum eða kynningarmiðstöð hýst og líka

starfsemi SL. Starfsemi SL er hýst þar ekki bara af því að við höfum skrifstofu

þar heldur er framkvæmdastjóri SL og framkvæmdastjóri Tjarnarbíós sami

einstaklingurinn og hann hefur skrifstofu þar og stjórnarfundir eru þar.
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(Orri Huginn, munnleg heimild, 30. september 2021)

Jafnframt hefur tekist að gera Tjarnarbíó að heimili sjálfstæðra sviðslista, en það sé þó

einnig vegna þess að það er skortur á sýningarrýmum fyrir sjálfstæða leikhópa í

Reykjavík:

Þannig heimili sviðslistanna er á sviðinu, við erum eina húsið í rauninni núna

sem er sýningarrými sem stendur sjálfstæðum sviðslistahópum til boða í

Reykjavík. Húsið er þannig nýtt að við sáum það þannig þegar við skoðuðum

stefnuna að Tjarnarbíó er eitt stórt ,,tékk” ásókn í húsið er upp,

meðaláhorfendafjöldi per viðburð er upp, meðal miðasöluverð er upp,

styrkurinn til Tjarnarbíós frá borginni [Reykjavíkurborg] heldur áfram að vaxa í

takt við það, það er ekki sjálfsagt og það þarf að sækja það alltaf aftur og aftur

en það er upp.

(Orri Huginn, munnleg heimild, 30. september 2021)

Rekstur Tjarnarbíós virðist því ganga mjög vel, en það virðist þó ekki einungis vera

vegna gömlu stefnunnar heldur líka vegna þess að húsið er eitt af sinni tegund í

Reykjavík. Það hefur vissulega mikið að gera með aðsókn og hróður leikhússins. Þó

eru nokkrir hlutir úr gömlu stefnunni sem snúa að Tjarnarbíó sem gengu ekki alveg

upp að mati Orra. Dæmi um það er t.d hýsing á sviðslistamiðstöð í húsinu. Einnig þarf

að endurskoða skipulag og tækjakost:

Húsið er sprungið því það ber ekki meira og það er augljóst þegar þú skoðar

hvernig húsið er rekið að þar er ekki hægt að hýsa miðstöð í sviðslistum,

þannig það verður að fara út úr stefnu, það er augljóst hins vegar að það þarf að

vinna hluti betur fyrir Tjarnarbíó, til að mynda að búa til yfirbyggða

leikmyndageymslu úti í porti og þessi samningur um endurnýjun tækjakosts við

borgina sem er algjörlega lífsnauðsynlegt fyrirbæri, bara svo að fjárfesting hins

opinbera haldi verðgildi sínu. Ég hef trú á því að okkur takist að koma svona

samningi á en það hefur ekki tekist ennþá og það þarf að halda áfram með það.
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(Orri Huginn, munnleg heimild, 30. september 2021)

Þessi atriði um leikmyndageymslu og endurnýjun tækjakosts í Tjarnarbíó verða með í

stefnu Sjálfstæðu leikhúsana en síðan fellur það í hlut stjórnar Tjarnarbíós að marka

nýja stefnu er snúa að öðrum þáttum stofnunarinnar:

Þetta eru einstök atriði sem þarf að kveða sérstaklega um í stefnu Tjarnarbíós

en í stefnu SL verður alveg tekið tillit til þess og það verður fjallað um

Tjarnarbíó áfram. Því það skiptir máli að Tjarnarbíó verði heimili sviðslista

áfram og það haldi áfram að vera fullt hús af lífi og nákvæm útfærsla á hlutum

þar þarf síðan að skilja eftir fyrir stjórn Tjarnarbíós til að marka stefnu utan um

það.

(Orri Huginn, munnleg heimild, 30. september 2021)

Líkt og Orri Huginn nefndi hefur rekstur Tjarnarbíós gengið að óskum og því er ekki jafn

mikil áhersla á stefnumótun hússins og samtakanna. Bæði Friðrik og Orri nefndu að húsið

væri yfirfullt, það er alltaf eitthvað að gerast á sviðinu og áhorfendum fjölgar jafnt og þétt.

Þetta stafar einnig af því að Tjarnarbíó er eina rýmið sem sjálfstæðum leikhópum stendur til

boða í Reykjavík, fyrir utan örfáa samstarfssamninga við Borgarleikhúsið og Þjóðleikhúsið.

Því snúa stefnumál er varða Tjarnarbíó aðallega að rekstarstyrkjum, almennu fjármagni og

stuðningi frá yfirvöldum líkt og áður var nefnt:

Það eru alltaf stóru málin og er það sem er alltaf öskrað háværast en núna erum

við líka að sjá að það er aðstöðumunur, núna hefur það t.d. gerst undanfarin 10

ár, jafnvel með vexti túrista á Íslandi að öllum sýningarrýmum hefur fækkað og

Tjarnarbíó í raun orðið eitt eftir. Á tíma var hægt að sýna í hinum og þessum

rýmum í Reykjavíkurborg. Það voru sýningarrými þar sem núna eru

skemmtistaðir og fleiri rými, en rými koma og fara og hafa gert í gegnum

tíðina. Þarna erum við komin að vandamáli sem á eftir að verða stærra;

Tjarnarbíói er að verða eina sýningarýmið.

(Friðrik Friðriksson, munnleg heimild, 03. september 2021)
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Fyrir utan Tjarnarbíó eru síðan einungis tvö rými í Reykjavík sem eru opin hópum til

æfinga. Það er Dansverkstæðið í Vesturbæ og síðan glænýtt rými sem ber heitið Tóma

rýmið og er staðsett á Granda. Tóma rýmið er tilraunarými, ætlað ungu fólki og

Dansverkstæðið er eingöngu ætlað til æfinga:

Dansverkstæðið fékk þó góða úrlausn þar eru þrjú æfingarrými sem nýtast ekki

bara dansiðnaðinum heldur líka sviðslistum, en það vantar sýningarrými og það

er það sem við erum að fást við núna.

(Friðrik Friðriksson, munnleg heimild, 03. september 2021)

4.3 Afkoma sviðslistastofnana

Jafnvel þó sjálfstæða sviðslistasenan sé vettvangur nýsköpunar innan sviðslista á Íslandi og

vissulega mikilvæg fyrir menningararfinn hefur stærsta spurningin alltaf verið; hvernig eigum

við að lifa af? Þá er jafnt verið að tala um stofnanirnar sjálfar, að þær geti haldið áfram

starfsemi sinni og listafólkið sem starfa á vettvanginum, að það geti haft lifibrauð af listinni:

Ég held að það sé fullt af samhljóm innan senunnar og mest að því snýr að

rekstrarumhverfinu, að hafa fjármagn til að láta draumana rætast og hafa í sig

og á og geta haft lifibrauð af því að starfa sem sjálfstæður listamaður. Það eru

alltaf stóru málin og það er það sem er alltaf öskrað háværast.

(Friðrik Friðriksson, munnleg heimild, 03. september 2021)

Þetta hefur vissulega mikil áhrif á rekstur og umsýslu húsanna sem starfa innan þessa geira,

húsunum vantar fjármagn og húsin vantar áhorfendur. Listamönnunum skortir ekki

hugmyndir, en þá vantar fjármagn, rými og stuðning til þess að láta verða af þessum

hugmyndum. Þetta hefur t.d áhrif á núverandi stefnumótunarferli Tjarnarbíós og Sjálfstæðu

leikhúsanna því fjármagn, eða skortur á því, hefur áhrif á alla starfsemi og öll stefnumál.

Flestar ákvarðanir sem stjórnendur stofnana að þessu tagi taka eru viðbrögð við umhverfinu,

leiðir til þess að halda sér á floti í óstöðugu umhverfi. Jafnframt er mikilvægt að stofnanir líkt
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og þessar hugi einnig að því hvað þær geti gert til þess að bæta stöðuna innan frá, ekki bara

með aðkomu annarra eða með breytingum á ytra starfsumhverfi:

Það sem okkur vantaði úr þessari stefnu og við vissum það fyrirfram væri plan

sem snýr bæði út á við og inn á við og það teljum við mikilvægt svo að við

séum ekki alltaf bara í einhliða samtali við stjórnvöld um það að það vanti

meiri peninga. Það er vissulega reyndin, það verður líklega alltaf þannig en það

má bæta töluvert í og gera ástandið töluvert þolanlegra en það er núna. Það sem

við þurfum sem samtök er að finna hvað er það sem við gerum sjálf, getum

unnið sjálf innan frá og hvað er það sem skiptir okkur máli.

(Orri Huginn, munnleg heimild, 30. september 2021)

Þetta eru þó flest allt atriði sem voru einnig hluti af fyrri stefnu Sjálfstæðu leikhúsanna en

hefur ekki tekist að ná í gegn ennþá. Mikið af stefnumálunum eru atriði sem eiga að bæta kjör

sjálfstæðra sviðslistamanna almennt og nýtast faginu á breiðum grunni. Þar má t.d nefna

sviðslistamiðstöð, sem á að vera miðstöð útflutnings sviðslista á Íslandi og betri launakjör

þeirra sem þiggja listamannalaun eða verkefnastyrki frá hinu opinbera (Orri Huginn, munnleg

heimild, 30. september 2021).

Fleiri viðmælendur þessarar rannsóknar eru sammála því að það að ,,halda lífi” í stofnunum

sé yfirleitt aðalatriðið. Sjálsaflafé dekkar yfirleitt aldrei allan rekstrarkostnað hjá stofnunum

sem þessum þar sem það er dýrt að halda uppi rými, starfsfólki og sum hús framleiða einnig

sínar eigin leiksýningar líkt og er raunin hjá Gaflaraleikhúsinu í Hafnarfirði. Það er töluvert

meiri kostnaður sem fylgir því, þar sem húsin þurfa þá að dekka allan framleiðslu- og

sýningarkostnað verkefna, ekki bara hluta þess kostnaðar sem fylgir sýningunum og síðan

rekstrarkostnað húsnæðisins, líkt og Tjarnarbíó gerir. Rekstrartekjur Gaflaraleikhússins ná t.d

eingöngu yfir þriðjung rekstrar- og verkefniskostnaðar og verða þau því að treysta á fjárstyrki

annar staðar frá til þess að halda stofnuninni á floti, líkt og Tjarnarbíó og Theatre Rampe

þurfa þó einnig að gera. Þriðjungur er samt sem áður stór hluti kostnaðar og þær rekstartekjur

sem dekka þann hlut eru mest allt miðasölutekjur, líkt og er raunin hjá stofnunum sem

þessum (Lárus Vilhjálmsson, munnleg heimild, 1. nóvember 2021). Því spilar áhorfendafjöldi

stóran þátt í því að stofnanir sem þessar geti haldið sér á lífi. Friðþjófur Þorsteinsson, ráðgjafi

og sviðslistamaður kom einnig inn á þetta og aðspurður að því hvernig hann hefur verið að
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ráðleggja sviðslistastofnunum með resktrarform svaraði hann því að það væru ekki til nein

bein rekstrarform, heldur fer þetta allt eftir þeim stofnunum sem eiga í hlut. Hann tekur alltaf

mið af staðsetningu, stöðu hússins og mögulegum áhorfendafjölda vegna þessa þátta:

Neytendahópur leikhúsa er svolítið staðbundinn. Vissulega hafa

Borgarleikhúsið og Þjóðleikhúsið stórt catchment fyrir landið allt en eitthvað

hverfisleikhús í London hefur bara þetta hverfi, fyrir utan kannski eitthvað

leikhúsfólk sem er komið til að sjá tiltekna sýningu. En eitthvað leikhús úti á

landi, t.d félagsheimili úti á landi það er ekkert að fara að hafa áhrif á senuna,

svo rekstur þeirra húsa verður að taka mið af viðskiptavinum þess, hvað vilja

viðskiptavinirnir sjá, hvað eru þeir tilbúnir til að borga fyrir, hvernig er

kúltúrinn í bænum, hvaða aðrir viðburðir eru í bænum. Eru bæjarhátíðir á

tilteknum tíma, er hægt að vera með viðburði þá? Er hægt að nýta sér þá?

(Friðþjófur Þorsteinsson, munnleg heimild, 1.september 2021)

Hann segir að stjórnendur séu oft með ákveðna hugmynd um það hvernig endurbætur

á húsi og rekstrarformi stofnunarinnar eigi að vera. En það verður frekar að ráðast eftir

því til hvaða áhorfenda er mögulegt að ná, með hvers lags verkefnum og hvernig þarf

húsið að vera búið þegar tekið er tillit til þess:

Þegar kemur að því að hanna sviðslistahús eða endurbæta, þá er ekki nóg að

segja bara; sviðið verður að vera svona stórt eða þið þurfið hljómsveitagryfju,

eða þetta kemur til með að gagnast ykkur vel. Það verður að taka mið af öllum

þessum óræðuþáttum sem rekstraraðilarnir verða að þekkja rosalega vel en gera

á Íslandi í fæstum tilvikum. Borgarleikhúsið og Þjóðleikhúsið búa rosalega vel

að því að vera bara tvö stærstu leikhúsin, þurfa t.d ekkert að leggja í það sem á

ensku kallast audience engagement, ég kalla það áhorfenda rækt á íslensku.

(Friðþjófur Þorsteinsson, munnleg heimild, 1.september 2021)

Áhorfendarækt (e. audience engagement) er eitthvað sem kemur oft upp þegar talað er um

leikhús og aðrar listastofnanir. Með því er átt við að fá áhorfendur í húsið, kynna starfið fyrir

þeim og rækta sambandið (Friðþjófur Þorsteinsson, munnleg heimild, 1.september 2021).
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Jafnvel þó Íslendingar séu almennt duglegir að fara í leikhús miðað við höfðatölu, er yfirleitt

snúnara að fá fólk til þess að koma og sjá sýningar sem eru á vegum sjálfstæðu senunnar.

Friðrik tók undir þetta og sagði að það skipti ekki máli hversu miklum fjármunum Tjarnarbíó

myndi eyða í auglýsingar, þau myndu aldrei ná til sama markhóps og stærstu leikhúsin. Það

sé hluti af því að vera með hús þar sem stunduð er nýsköpun og tilraunastarfsemi, það er

erfiðara að ná til almenna neytandans (Friðrik, munnleg heimild, 03. september 2021).

Gaflaraleikhúsið býr hins vegar að því að vera eina bæjarleikhúsið í Hafnarfirði. Þeirra

markaðssetning felst því að mestu leyti í því að minna á sig og ná til bæjarbúa. Þau eru einnig

ein af fáum stofnunum sem einbeitir sér eingöngu að því að vera með sýningar fyrir unga

áhorfendur, en því fylgir jafnframt ákveðinn markhópur sem auðveldara er að ná til aftur og

aftur (Lárus Vilhjálmsson, munnleg heimild, 1.nóvember 2021).

4.4 Mælingar

Greiningarvinna og mælingar á árangri hafa alltaf verið stór hluti af stefnumótunarfræðunum.

Hönnunar- og forskriftarskólinn sem voru áður nefndir hér byggja til að mynda mikið á

línulegu ferli sem hefst á greiningarvinnu. Algengust er svokölluð Svót greining, þar sem

styrkleikar og veikleikar stofnunarinnar eru metnir í ljósi utanaðkomandi ógnanna og

tækifæra. Í þessum skólum er síðan algengast að gera úttekt á fyrri stefnu eða rekstri

stofnunarinnar í formi árangursmælinga (Mintzberg, 2005). Þegar kemur að jafn

óhefðbundnu rekstrarformi og sjálfstæðri sviðslistastofnun getur reynst flókið að meta

árangur með hefðbundum leiðum og því afar sjaldgæft að stofnanir af þessu tagi fari yfir

höfuð í árangursmælingar, samkvæmt upplýsingum frá viðmælendum. Enginn af þeim

viðmælendum þessarar rannsóknar sem starfa hjá sviðslistastofnun núna hefur gert slíkt fyrir

hönd þeirrar stofnunnar. Eini borðliggjandi mælikvarðinn sem stofnanir eins og Tjarnarbíó

hafa eru einungis áhorfendur og fjöldi sýninga samkvæmt Friðriki:

En subjektívari mælikvarða höfum við ekki, svona huglægt mat á gæði og

stefnu. Jú, við getum kannski lagt mat á grímuverðlaun ef það er eitthver

mælikvarði eða tilnefningar og þar hefur sjálfstæða senan vissulega verið

áberandi seinustu ár og það er kannski mælikvarði á einhver gæði. Helstu

mælikvarðarnir eru annars tölulegir mælikvarðar sem eru nú þegar til, peningar
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sem eru veittir inn í senuna og outputtið sem verður til, en það eru í rauninni

skakkir mælikvarðar á sjálfstæðar sviðslistir.

(Friðrik Friðriksson, munnleg heimild, 03. september 2021)

Í raun og veru eru engir ákveðnir mælikvarðar innan fræða sem þessara sem henta

sjálfstæðum sviðslistastofnunum. Því einnig þarf að velta upp spurningunni hvort þeir

tölulegu mælikvarðar sem eru nú þegar til staðar, það er að segja fjöldi sýninga og

áhorfendafjöldi geti með einhverju móti endurspeglað gæði sýninga og starf stofnunar

sem þessarar:

Þannig það vantar kannski fleiri mælikvarða á árangur sviðslista og hvað ætlaru

að mæla? Því stór hluti af starfinu eða starfsemi sjálfstæðra sviðslistahópa er

vissulega að skapa sýningar fyrir áhorfendur og draga áhorfendur inn í hús, svo

einn mælikvarði er fjöldi. En það er ekki sanngjarnt gagnvart þessum hópum í

samanburði við eitthvað annað, því að tölur skipta engu máli nema að þú hafir

aðra tölu.

(Friðrik Friðriksson, munnleg heimild, 03. september 2021)

Samkvæmt Friðriki gæti reynst auðveldara fyrir stærri stofnanir að nota slíka

mælikvarða og því væri ekki sanngjarnt fyrir sjálfstæðar sviðslistastofnanir að nota

sömu mælikvarða og stofnanir á borð við Þjóðleikhúsið og Borgarleikhúsið:

Það snýr að því að þú situr það í samhengi við eitthvað og ef þú ætlar að sitja

það í samhengi við stærri stofnanir eins og Borgarleikhúsið og Þjóðleikhúsið

sem er að sýna söngleiki og vinsælar barnasýningar og annað, vissulega eiga

þau eftir að draga áhorfendur í hús og þeir fjármunir sem eru settir í

auglýsingar munu bara styðja við það. Fyrir sjálfstæðu senuna eru það bara

ekki sömu lögmál sem gilda, enda eru flestir þar að skapa ný verkefni með

nýjum aðferðum og taka einhverja áhættu bæði í efniviði og framsetningu.

(Friðrik Friðriksson, munnleg heimild, 03. september 2021)
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Samkvæmt Friðriki er því ekki sanngjarnt að reyna að mæla árangur sjálfstæðu

sviðslistasenunnar líkt og árangur stofnanaleikhúsa eða annarra listastofnana er mældur.

Spurning er einnig hvort það sé yfirhöfuð mögulegt. Hlutverk sjálfstæðra sviðslista hefur

aldrei verið að sækja fleiri áhorfendur inn í hús, heldur að skapa verðmæti fyrir senuna í

formi nýrra og framúrstefnulegra verkefna, þar sem gerðar eru tilraunir með listformið og

nýjar frásagnaleiðir uppgötvaðar. Því er vissulega ekki sanngjarnt að mæla árangur þessara

hópa og þeirra stofnana sem vinna með þeim, með sama móti og stofnana sem setja á svið

hefðbundin verk sem margir þekkja og flestir vilja sjá, eða svokallaða ,,popular art:”

Þá erum við komin að hvert er hlutverk sjálfstæðra sviðslista? Það er vissulega

að skapa efni og draga að áhorfendur því kannski er þetta til lítils ef enginn sér

það og enginn fær að njóta þess. En hlutverkið er líka að byggja ákveðinn

grunn og vinna einhverja rannsóknarvinnu fyrir sviðslistir, það er að segja að

hér sé tækifærið innan sjálfstæðra sviðslista til að taka áhættu, leita nýrra

aðferða og gera tilraunir með form og efnivið og það aftur á móti er erfitt að

mæla.

(Friðrik Friðriksson, munnleg heimild, 03. september 2021)

Þá erum við aftur komin að hugmyndinni um árangur og hvernig maður skilgreinir eða mælir

hann. Það er ekki endilega þannig að árangur þurfi að vera í formi aukinna rekstrartekna eða

fjölda áhorfenda. Árangur getur líka verið í formi menningarlegrar arfleifðar og aukinna

tækifæra þeirra sem starfa innan greinarinnar:

Hvað er árangur? Er það fjárhagslegur ávinningur fyrir samfélagið eða

einstaklingana eða er það í eitthverju öðru formi? Sýnileiki eða ímynd eða

hvað? Þetta er það sem sjálfstæða senan er að fást við og þá um leið er hún líka

mjög mikilvægt afl í listasenunni því þarna eru tækifæri fyrir fleiri og fleiri og

hér eru líka tækifæri til að gera tilraunir og mistakast, sem að kannski stærri

stofnanir gera minna af og meira í eitthverju safespace umhverfi þar sem að eru

færri tilraunir og þar sem fjárhagslegur ávinningur er hafður ofar á

forgangslistanum.

(Friðrik Friðriksson, munnleg heimild, 03. september 2021)
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Siri Thiermann framkvæmdastjóri sjálfstæða leikhússins Theatre Rampe velti einnig upp

spurningunni um árangur og árangursmælingar. Aðspurð að því hvernig Theatre Rampe sneri

sér í slíkum málum svaraði hún:

Það sem við gerum er að eftir hverja sýningu skráum við hjá okkur hvernig

okkur fannst viðmót fólks vera. Til dæmis skráum við hluti líkt og; það var

klappað lengi en enginn fann nýju klósetthurðina. Eitthvað svoleiðis, eitthvað

mjög praktískt. Eða þá hluti eins og ,,það voru 200 miðar bókaðir en 20 manns

mættu ekki.”

(Siri Thierman, munnleg heimild, 14. September 2021)

Þau vinna þó einnig með tölulegar upplýsingar og mælingar, en það er vegna þess að

það er krafa frá þeim sem veita stofnununni fjármuni að fá slíkar upplýsingar. Þau nota

þau gögn ekki mikið sjálf því líkt og Friðriki finnst þeim þau ekki eiga að spila stóran

þátt, en geta þó nýtt sér ákveðnar hliðar þessara mælinga:

Síðan vinnum við einnig með tölfræðigögn, en það er aðallega fyrir

styrktaraðilana okkar. Stundum segir manneskjan einnig sem er að vinna

tölfræðigögnin eitthvað á þessa leið; ég fattaði að þegar við erum með sýningar

á fimmtudögum koma töluvert fleiri heldur en þegar við erum með sýningu á

laugardögum.

(Siri Thierman, munnleg heimild, 14. September 2021)

Stjórnendur bæði Theatre Rampe og Gaflaraleikhússins eiga það einnig sameiginlegt að

reyna að ná tali við áhorfendur eftir sýningar. Því það er annar mælikvarði á gæði, hvernig

líkaði áhorfendum sýningarnar. Sá mælikvarði er þó ekki neitt sérstaklega nákvæmur og

einnig er líklega erfitt að gera ráð fyrir því að allir segi satt og rétt frá:

En við erum ekki með neitt ákveðið kerfi. Við reynum að tala við áhorfendur

eftir sýningar, athuga hvernig þeim líkaði, hvort umfjöllunarefnið var
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áhugavert, ef þau skildu það sem átti sér stað á sviðinu. Við reynum að eiga

samtal og síðan deilum við því sem við lærum. Síðan erum við með vikulega

fundi teymisins, þar sem við erum með athugasemdir, segjum hvort okkur

líkaði sýningin, hvað var gott og hvað var slæmt. Síðan lesum við gagnrýni og

slíkt.

(Siri Thiermann, munnleg heimild, 14. September 2021)

Allt þetta sem hún nefnir er ekki hægt að tengja við hefðbundnar árangursmælingar. Þú getur

ekki mælt ánægju fólks með því hversu lengi var klappað eða hversu margir hrósuðu verkinu

sem þeir sáu. En ef svo væri, væri það líklega ekki mælikvarði á árangur stofnunarinnar í

heildina séð. Ásamt því að fylgjast með miðasölu og gagnrýni, reynir Lárus,

framkvæmdastjóri Gaflaraleikhússins, að komast að því hvað áhorfendum finnst um verkin.

Þau hafa ekki verið að senda út kannanir eða slíkt heldur segir hann að það spyrst mjög fljótt

út hvað fólk finnst og þau reyna að fylgjast með bæði hvað áhorfendur hafa verið að segja og

fólk sem starfar innan sviðslistageirans (Lárus Vilhjálmsson, munnleg heimild, 1.nóvember

2021). Theatre Rampe, Gaflaraleikhúsið og Tjarnarbíó virðast því öll vera á svipuðum stað

þegar kemur að mælingu á árangri og gæðum, Mælikvarðarnir sem þau hafa eru huglægir og

því erfitt að mæla árangur með skýrum hætti.

Þarna erum við aftur komin að einhverjum huglægum kvörðum. Það er

vissulega hægt að gera stórar og dýrar kannanir og reyna að leggja mat á það,

fá háskólann til að gera rannsókn eða einhverja aðra aðila. En mun það skila

okkur einhverju?

(Friðrik Friðriksson, munnleg heimild, 03. september 2021)

Hann segist þó finna fyrir því að stofnunin sé að ná árangri, jafnvel þó hann hafi ekki

aðferðir til þess að mæla hann. Helsti árangurinn er álit og þekking fólks á

sjálfstæðum sviðslistum á Íslandi:

En maður finnur að með tilkomu og vexti Tjarnarbíós, bæði innan

sviðslistasenunnar og líka gagnvart almenningi þá hefur álit á sjálfstæðum
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sviðslistum vaxið, það er svona tilfinning en við höfum ekki mælt það og ég

veit ekki hvaða tól við eigum að nota til þess að mæla það.

(Friðrik Friðriksson, munnleg heimild, 03. september 2021)

4.5 Gæðastjórnun

Stofnunin Tjarnarbíó er eina stofnunin til umfjöllunar hér sem er með ákveðið

gæðastjórnunarkerfi. Þetta er hluti af stefnu þeirra og snýr að því vera með ákveðna

gæðastjórnun þegar kemur að því að velja hópana inn í húsið sem fá að sýna. Samkvæmt

Friðriki er notast við skorunarkerfi, sem hefur gengið vel hingað til. Kerfið á þó að

endurskoða samhliða allri stefnumótunarvinnunni í ár, þó það hafi gengið vel (Friðrik

Friðriksson, munnleg heimild, 03. september 2021). Kerfið gengur út á það að meta gæði og

áætlaðan ávinning af því að fá hópana inn, svo áhorfendur geti gengið út frá því að það séu

ákveðin gæði til staðar í húsinu. Markmið kerfisins er ,,að allir sitji við sama borð þegar

kemur að umsóknum óháð tengslum, venslum eða völdum” (Tjarnarbíó, 2014). Friðrik segist

þó sjálfur hafa ákveðið frelsi líka, hann leyfir sér þó stundum að taka inn hluti utan dagskrár,

ef það er þörf og aðkallandi og hann sér að það sé senunni og starfi hússins í hag (Friðrik

Friðriksson, munnleg heimild, 03. september 2021).

Verkefni sem koma til greina inn í húsið eru metin eftir einkunnakerfi sem hægt er að finna á

vefsíðu Tjarnarbíós, kerfið er því aðgengilegt öllum þeim sem ætla að sækja um

samstarfssamning við húsið:

,,Verkefni fá einkunn á skalanum 1-10 fyrir hvert og eitt eftirtalinna atriða:

● 10% – Er umsóknaraðili í SL? Já/nei (félagar í SL hafa forgang) Nei 0

stig já 10 stig.

● 5% – Hvert er nýnæmi verkefnisins í íslensku sviðslistaumhverfi?

● 10% – Er framkvæmdaáætlun verkefnisins skýr og raunhæf?

● 10% – Er verkefnið líklegt til að auka hróður Tjarnarbíós og sjálfstæða

geirans?

● 5% – Má gera ráð fyrir því að verkefnið dragi að nýja áhorfendur?
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● 10% – Hvernig passar verkefnið inn í efnisskrá Tjarnarbíós með tilliti

til fjölbreytileika hennar í heild?

● 15% – Er kostnaðaráætlun verkefnisins raunhæf og inniheldur hún

raunhæfa markaðs- og kynningaráætlun?

● 10% – Hafa forsvarsmenn verkefnisins bakgrunn, menntun og/eða

reynslu sem ætti að verða til þess að raunhæft sé að ætla að þeir nái

markmiðum sínum listrænt og fjárhagslega?

● 5% – Fá listamenn og aðrir sem að verkefninu standa greitt fyrir vinnu

sína?

● 5% – Á verkefnið möguleika til markaðssóknar á erlendum vettvangi?

● 10% – Er verkefnið líklegt til að fá góða aðsókn?

● 5% – Á verkefnið erindi við samfélagið?”

(Tjarnarbíó, 2014).

Þessi gæðastjórnun er stór hluti af stefnubreytingu Tjarnarbíós eftir að húsið opnaði aftur

2010. Þá fór húsið smátt og smátt úr því að vera sýningarrými fyrir bæði áhuga- og

atvinnuleikhópa sem gátu leigt það og yfir í að vera leikhús, með leikár þar sem

atvinnuleikhópar stíga á svið og áhorfendur geta búist við meiri gæðum.

Í bókinni Strategy Safari tala Mintzberg og félagar um það sem þeir kalla (quality)

differentiation eða gæðaaðgreining. Það er stefnumótunartól þar sem stofnanir einblína á

gæði til þess að tryggja traustan kúnnahóp, sem er tilbúinn til þess að borga meira fyrir ,,betri

vöru” (Mintzberg, 2005). Ekki er hægt að fullyrða að það sé það sem sé að eiga sér stað í

Tjarnarbíó en samkvæmt Friðriki hefur þó orðið mikill munur á gæðum þeirra sýninga sem

settar eru á svið eftir að kerfið var tekið upp (Friðrik Friðriksson, munnleg heimild, 03.

september 2021).

Tjarnarbíó stóð þó frammi fyrir ákveðnum áskorunum þegar þau tóku upp

gæðastjórnunarkerfið. Með auknum gæðum fylgdu færri leigjendur, sem gátu ekki alltaf

staðið undir leigutekjunum sem þurfti til þess að viðhalda þessum gæðum. Því var þessi

breyting ekki árangursrík fyrr en þau fengu rekstrarstyrk frá Reykjavíkurborg.

(…) fram að því var business modelið þannig að hóparnir áttu að greiða hér

leigu per kvöld og fyrir æfingar og húsið var frekar nýtt og það þurfti frekar

mikla vinnu til að byggja upp áhuga og traust á húsinu. Það tókst ekki án
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styrkja og reksturinn var bara dauðadæmdur og við sáum það. Ég var hérna í

stjórn 2011-2013, var hér formaður stjórnar og módelið þá var að vera í útleigu,

að rukka fyrir hvern tíma notaðan, tækjabúnað og vinnu. En svo fékkst það í

gegn að fá styrk fyrir rekstur hússins sem gjörbreytir allri starfseminni.

(Friðrik Friðriksson, munnleg heimild, 03. september 2021)

Þegar rekstrarstyrkur frá Reykjavíkurborg var kominn í hús, var raunverulega hægt að

taka upp þetta gæðastjórnunarkerfi og auka kröfur á hópana sem fengu að vera inni í

húsinu. Þá var hægt að taka upp miðasöluskipti sem hentaði betur þessu módeli og

ráða inn fastráðið starfsfólk sem eykur gæði rekstursins töluvert.

Því að með rekstrarstyrk er hægt að ráða inn starfsfólk, því án starfsfólks er

þetta bara steinsteypa og það hefur verið módelið síðan, að halda þessum

miðasölu skiptum þannig að hagsmunir allra eru þeir sömu, að hámarka

miðasölu það sem hægt er og ef það gengur ekki þá eru allir á sama bát og þá er

sýningum sjálfkrafa hætt.

(Friðrik Friðriksson, munnleg heimild, 03. september 2021)

Breytingin sem átti sér stað þar var því ekki eingöngu breyting á rekstrarformi heldur

breyttust einnig grundvallarforsendur og eðli stofnunarinnar, sem er stór hluti af og

nauðsynlegur þáttur í árangursríkri innleiðingu á TQM (Total Quality Management)

(Bartunek, 1984; Blackburn & Rosen, 1993).

4.6 Aðkoma yfirvalda

4.6.1 Aðkoma Reykjavíkurborgar að rekstri Tjarnarbíós

Þann 1. janúar 2014 gerði Reykjavíkurborg samning við Menningarfélag Tjarnarbíós um að

styðja við rekstur hússins í formi rekstrarfés. Líkt og áður var nefnt gjörbreytti það rekstri

hússins og gerði stjórnendum kleift að taka í gegn gæði stofnunarinnar og rekstrarform.

Reykjavíkurborg og Tjarnarbíó gerðu með sér samstarfssamning sem er endurnýjaður á

nokkurra ára fresti. Fjármagn fer hækkandi með tímanum.
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Samkvæmt þessum samstarfssamning er markmið Reykjavíkurborgar með rekstri

Tjarnarbíós að:

(...) skapa miðstöð fyrir sviðslistir og aðra menningarviðburði þar sem

einstaklingum og hópum í menningarstarfi er gert kleift að leigja aðstöðu á

viðráðanlegu verði. Vísað er til menningarstefnu Reykjavíkurborgar þar sem

segir: ,,Mikilvægt er að styrkveitingar taki mið af því að mörkin milli listforma

og ólíkra menningarheima eru í sífelldri endurskoðun. Auk þess að styðja við

gróin verkefni sem hafa fundið sinn farveg, þarf borgin að hlúa að grasrótar- og

tilraunastarfsemi sem oft er vísirinn að því sem koma skal.

(Reykjavíkurborg, 2017).

Megináherslur Tjarnarbíós eru eftirfarandi samkvæmt sama samningi við Reykjavíkurborg:

○ Að Tjarnarbíó nýtist sjálfstæðum atvinnuleikhópum fyrir sýningar - en

jafnframt æfingar eftir því sem við verður komið.

○ Að Tjarnarbíó haldi áfram því blómlega starfi sem einn

meginvettvangur nýsköpunar í íslenskum sviðslistum.

○ Að fjölbreytilegir menningarviðburðir njóti aðgangs að húsinu þótt

starfsemi tengd sviðslistum sé í forgangi.

○ Að listuppeldi barna og unglinga sé sinnt.

○ Að hluti starfseminnar höfði til erlendra ferðamanna.

○ Að Tjarnarbíó sinni alþjóðlegum tengslum og verði til þess að auka

framboð á alþjóðlegum menningarviðburðum í Reykjavík.

(Reykjavíkurborg, 2017).

Í samhengi við þetta er hægt að skoða hvort að þessum samning fylgi pressa frá borginni að

stefna Sjálfstæðu leikhúsana og Tjarnarbíós samræmist stefnu Reykjavíkurborgar. Samkvæmt

Orra Hugin finna þau ekki fyrir pressu, en hann segir þó að samskipti við stjórnvöld verði

alltaf að vera mjög skýr:
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Ég hef ekki fundið fyrir neinni pressu að Tjarnarbíó þurfi að samsvara sig

eitthverri menningarstefnu borgarstjórnar. Í rauninni finnst mér, eftir minni

reynslu, samskipti við stjórnmálamenn virka best á þann veg þegar að það

er hægt að útlista fyrir þeim mjög skýrt; hvað er það sem viðkomandi hópur

kallar á? Af hverju? Af hverju teljum við að það sé skylda tiltekinna

opinbera aðila að verða við því að einhverju marki og á hvaða fótum

byggjum við það?

Það sé þó mikilvægt fyrir stofnanir líkt og Tjarnarbíó og einnig hópa sem þiggja

opinbert fé að vera meðvituð um það hverjar forsendurnar séu:

Við í SL og við allstaðar, sama hvaða hópur, samtök, eða stofnun það er

þurfum að hafa það á hreinu hverjar eru hennar þarfir, ef hún er að þiggja

opinbert fé, á hvaða forsendum er það opinbera fé veitt.

(Orri Huginn, munnleg heimild, 30. september 2021)

Líkt og áður hefur verið nefnt er þó eitt af áhersluatriðum í nýju stefnunni að

Reykjavíkurborg styrki Tjarnarbíó um endurnýjun á tækjabúnaði líkt og þau gerðu fyrir

Borgarleikhúsið. Borgarleikhúsið er með töluvert betri tæknibúnað og rými en Tjarnarbíó

sem eykur möguleika þess á að framleiða ýmsar tegundir af sýningum sem Tjarnarbíó geta

ekki gert. Það ýtir Tjarnarbíó enn frekar út á jaðarinn og dregur úr samkeppnismöguleikum

(Orri Huginn, munnleg heimild, 30. september 2021).

4.6.2 Aðkoma Hafnarfjarðarbæjar að rekstri Gaflaraleikhússins

Líkt og áður var nefnt er Gaflaraleikhúsið rekið bæði með verkefnastyrkjum frá

menntamálaráðuneytinu, styrkveitingum frá Hafnarfjarðarbæ og síðan sjálfsaflarfé.

Samningur Gaflaraleikhússins við Hafnafjarðarbæ snýr að resktrarfé og húsnæði

stofnunarinnar:

Í nýjum samningi við Hafnarfjarðarbæ sem gerður var síðasta ár var

leikhúsinu tryggður samastaður í húsnæðinu við Víkingastræti og nokkuð

56



fjármagn til verkefna þar til árið 2023. Hópurinn fékk svo tveggja ára

samning við Menntamálaráðuneytið nú í ár. Ætlunin er að byggja upp

verkefni fyrir unga áhorfendur enn frekar innan leikhússins.

(Gaflaraleikhúsið, 2021)

Þessum samningi fylgja einhverjar skuldbindingar, en þó ekki mjög miklar. Líkt og hjá

Tjarnarbíó eru þær ekki hamlandi þegar kemur að listrænni vinnu innan hússins, heldur snúa

þær frekar að skyldum hússins gagnvart bænum. Annað atriðið er meira að segja af þeirra

eigin frumkvæði:

Í samningnum eigum við að halda úti leiklistarstarfsemi og við eigum að setja

upp verk á hverju ári. Það er ekki tiltekið hversu mörg. En við eigum að halda

úti leiklistarstarfssemi og hluti af því, er að vera með leiklistarkennslu. Í

upphafi gerðum við samning við skólaskrifstofuna í Hafnafirði og höfum séð

um leiklistarval fyrir unglingadeildir í grunnskólunum hérna í Hafnarfirði. Í

upphafi var þetta okkar frumkvæði, en síðan þegar samningurinn var

endurnýjaður þá héldu þau þessu inni í samningnum. Líklega til að tryggja það

að það yrði alltaf samningur við skólaskrifstofuna.

(Lárus Vilhjálmsson, munnleg heimild, 1.nóvember 2021)

Samningur þessi er því ekki neitt sérstaklega heftandi og finnst aðstandendum hússins í raun

og veru jákvætt að vera með þetta ákvæði um kennslu fyrir ungmenni, það veiti fleirum

tækifæri og sér húsinu og listamönnum sem þar starfa fyrir frekara fjármagni:

Það eru viðbótartekjur sem við höfum fengið, frá skólaskrifstofunni, sem dekka

amk launakostnað og það sem okkur finnst líka mikilvægt í því er að við getum

veitt öðru sviðslistafólki tækifæri til að fá inn tekjur, það hefur þá yfirleitt verið

fólk í tengslum við okkar verkefni og sýningar.

(Lárus Vilhjálmsson, munnleg heimild, 1.nóvember 2021)
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4.7 Bransamenning innan sviðslistageirans

4.7.1 Hefðir, menning og venjur

Þegar kemur að jafn rótgrónu rekstrarformi og sviðslistastofnunum, er ekki hægt að tala um

stefnumótun og rekstur án þess að tala um þá menningu og óskrifuðu starfsreglur sem verða

til á meðal þeirra sem starfa innan geirans. Friðþjófur vill meina að þessi menning sé mjög

ríkur hluti af stefnu sviðslistastofnana á Bretlandi, og jafnvel meiri hefð fyrir þessari

menningu og ákveðnu verklagi heldur en virðist vera á Íslandi:

Það sem er svo merkilegt er að, ólíkt á Íslandi, þá skiptir eiginlega engu máli

inn í hvaða leikhús þú gengur inn í, verklagið er nánast það sama og það er eitt

af því sem heldur bransanum gangandi. Það er engin formleg verklagsregla,

það er bara eitthvað sem hefur mótast í áranna rás og leiklistarskólarnir kenna

að vissu leyti.

(Friðþjófur Þorsteinsson, munnleg heimild, 1.september 2021)

Hann segir jafnframt að þessi menning nái bæði yfir verklag þeirra sem koma og starfa hjá

stofnuninni svo tími þeirra nýtist sem best. ,,Þetta er mjög ,,tight ship.” Því allur tími sem er

ekki með áhorfendum í húsinu það er bara rosalega dýr tími, þú ert ekki að selja á barnum, þú

ert ekki að dreifa boðskap sýningarinnar.” (Friðþjófur Þorsteinsson, munnleg heimild,

1.september 2021)

Einnig myndast ákveðin hefð þegar kemur að daglegum rekstri og hvernig fjármunum er

varið. Dæmi um þessa rekstrarhefð er að vera með fasta vikulega viðburði til þess að fá fleiri

áhorfendur. Því vissulega koma fleiri ef flestir eru meðvitaðir um dagskrá hússins:

Það er líka bara áhorfenda rækt, ef að það er aldrei neitt í húsinu þá myndast

ekki áhorfenda kúltúr. Ef að það er bara alltaf eitthvað í húsinu, t.d ef það er

bara fyrsta föstudag í hverjum mánuði uppistand, þá verður það bara þannig að

áhorfendur fatta, þeir þurfa ekki að skoða prógrammið, það er bara alltaf

uppistand fyrsta föstudagskvöldið í mánuði og þá bara mætir fólk. Það eru
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svona lítil atriði sem skipta svo miklu máli í rekstri. Svo er það líka; hvað

eigum við að kaupa inn? Hvaða peningur er til? Hvernig kemur það til með að

nýtast okkur í viðburðum? Við þurfum að velja að verja peningunum á þann

hátt sem að nýtist rekstrinum.

(Friðþjófur Þorsteinsson, munnleg heimild, 1.september 2021)

Aðspurður sagði Friðþjófur að það sé því ekki mikið um formlega stefnumótun hjá

sjálfstæðum sviðslistastofnunum í Bretlandi, þetta sé frekar ,,menning og óskrifaðar reglur.”

Það þýðir þó ekki að menning innan geirans hafi ekki áhrif á stefnumótun sjálfstæðra

sviðslistastofnana á Íslandi. Hóparnir sem nota Tjarnarbíó t.d hafa óneitanlega áhrif á stefnu

og rekstur hússins:

Tjarnarbíó væri ekki til ef það væri enginn til þess að nota það og þá hefur

rekstur og umsýsla þessara hópa áhrif á það hvernig Tjarnarbíó er notað. Ef

skipulag hópanna er ábótavant er t.d ekki hægt að sýna jafn margar sýningar í

húsinu.

(Friðþjófur, Þorsteinsson, munnleg heimild, 1.september 2021)

4.7.2 Hugmyndir Mintzberg og félaga um Menningarskólann

Í samhengi við þetta er hægt að skoða hugmyndir Mintzberg og félaga um Menningarskólann

(e. The cultural school). Jafnvel þó hugmyndir þeirra séu formfastari en það sem á sér stað í

sjálfstæðu senunni, er margt sem rímar.

Forsendur menningarskólans eru að stefnumótun er ferli félagslegra samskipta, byggt á

skoðunum og skilningi sem þeir sem eru hluti af stofnuninni deila. Einstaklingur öðlast þessar

skoðanir og skilning í gegnum sameiginlega menningu og félagsmótun, sem er að mestu leyti

þegjandi og sjaldan formlega innrætt, en stundum styrkt með formlegri innrætingu. Meðlimir

stofnunarinnar eru því ekki endilega meðvitaðir um uppruna og skýringar á þessari

sameiginlegu menningu. Þar af leiðandi verður stefnan frekar í formi sjónarhorns (e.

perspective) frekar en staðsetningar (e. position). Menning og sérstaklega hugmyndafræði
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hvetur ekki til stefnubreytingar að eins miklu marki og því að viðhalda núverandi stefnu. Í

besta falli stuðla þær að breytingum á stefnumótandi stöðum innan samtakanna (Mintzberg,

2005). Þetta er hægt að tengja við þessa hefð sem Friðþjófur nefndi. Að hlutirnir eru gerðir á

ákveðinn máta, vegna þess að þannig hefur það alltaf verið gert. Allir aðilar eru meðvitaðir

um þessar verklagsreglur og fylgja þeim (Friðþjófur Þorsteinsson, munnleg heimild,

1.september 2021).

4.8 Stefnumótunarfræðin sett í samhengi við sjálfstæðar

sviðslistastofnanir

Það sem er mikilvægt að velta upp í sambandi við þær stofnanir sem hér hafa verið nefndar,

þegar kemur að stefnumótun er hvort að stefna sem er eingöngu realized, það er að segja

stefna sem að verður til með tímanum sem straumi ákvarðana, sé í raun og veru gild sem

formleg stefna. Jafnvel þó hún hafi ekki orðið til í stefnumótunarvinnu með sérfræðingum,

öllum meðlimum skipulagsheildarinnar og að lokum rituð niður á plagg sem allir meðlimir

stofnunarinnar þekkja og starfa eftir. Siri Thiermann talaði um stefnu Theatre Rampe sem

sameiginlega sýn sem allir stjórnendur eru sammála um, ,,eitthvað sem er í loftinu.” (Siri

Thiermann, munnleg heimild, 14. september 2021). Það sama má segja um stefnu

Gaflaraleikhússins, en samkvæmt Lárusi er þeirra stefna óformleg stefna sem varð til í

gegnum verkefnaval og vegna viðbragða áhorfenda við þeim sýningum sem boðið var upp á í

húsinu:

Við vorum kannski ekki alveg með það [stefnu] í upphafi, okkur langaði bara

að búa til leikhús og búa til vinnu fyrir okkur. En svo um miðjan áratuginn

2014/15, þá fórum við að gera ungmennasýningar, fyrir ungt fólk og fórum að

fókusa á sýningar fyrir unga áhorfendur og það má svona segja að það sé okkar

stefna að mestum hluta, að setja upp sýningar fyrir unga áhorfendur, helst nýjar.

(Lárus Vilhjálmsson, munnleg heimild, 1.nóvember 2021)
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Upphafið á þessari stefnu Gaflaraleikhússins var eitt verk. Viðtökurnar við þessu verki

voru svo góðar að stjórnendur hússins áttuðu sig á því að þarna væri tækifæri innan

markaðarins og stór áhorfendahópur sem hægt væri að ná til:

Byrjunin á þessu var sýning sem hét Unglingurinn, skrifuð af tveimur ungum

strákum undir handleiðslu Bjarkar og viðtökurnar voru bara út úr öllu korti. Við

sýndum hana í tvö ár, bæði hérna, úti á landi og erlendis. Þá kom í ljós að þessi

aldurshópur hefur ekki verið að fá sýningar sem passa þeim eða tala við þau,

svo við héldum bara áfram með þetta. Okkar markmið núna er að vera

öflugasta leikhús á Íslandi fyrir unga áhorfendur. Þá erum við að tala um 2 ára

upp í 25 ára, bara þennan ungmennahóp. Hún [stefnan] varð til eiginlega bara í

kjölfar þess að við settum upp þetta verk.

(Lárus Vilhjálmsson, munnleg heimild, 1.nóvember 2021)

Þessi stefna Gaflaraleikhússins og stefna Theatre Rampe samkvæmt Siri Thiermann er dæmi

um stefnu sem sýnir sig meira í verki, jafnvel þó hún sé ekki rituð á blað. Stefna sem verður

til á meðan stjórnendur reyna að halda leikhúsinu gangandi og bregðast við utanaðkomandi

aðstæðum. Líkt og var nefnt í fræðikaflanum velta Mintzberg og félagar eftirfarandi

spurningu fyrir sér í bók sinni Strategy Safari; Þarf stefna sem verður til með tímanum (e.

realized strategy) alltaf að hafa verið áætluð ( e. intended strategy)? Þeir halda síðan áfram:

Það er til einföld leið til þess að finna út úr því. Spurðu þá sem útlista með glöðu

geði stefnu þeirra sem varð til (e. realized strategy) yfir seinustu fimm ár, hvað

hafi verið áætluð stefna (e. intended strategy) þeirra fyrir fimm árum síðan. Voru

þessar stefnur eins? Náði stofnunin þeim árangri sem hún ætlaði sér? Sumir

gætu mögulega haldið því fram að áætluð stefna hafi verið sú sama og sú stefna

sem varð til með tímanum. Leggðu þá heiðarleika þeirra í efa. Aðrir gætu einnig

sagt að sú stefna sem hafi orðið til með tímanum hafi ekki haft neitt að gera með

það sem þau hafi ætlað sér. Leggðu þá hegðun þeirra í efa.

(Mintzberg, 2005: þýtt úr Strategy Safari)
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En hvað á þá við um stofnanir sem eru í raun og veru bara með annað hvort þessara atriða,

líkt og Gaflaraleikhúsið og Theatre Rampe. Þessar stofnanir eru eingöngu með stefnu sem

spratt upp með tímanum en stjórnendur fundu aldrei þörf fyrir því að móta áætlaða stefnu

fram í tímann. Samkvæmt Mintzberg og félaga ættu svör lang flestra sem rætt við um þetta

málefni, að liggja einhversstaðar á milli áætlaðrar stefnu og stefnu sem mótast með tímanum:

Þau fóru ekki algjörlega þvert á móti fyrirætlunum sínum, en náðu þeim heldur

ekki fullkomlega. Því það að ná að fylgja áætlunum sínum fullkomlega felur í

sér að geta séð fram í framtíðina, auk þess gefur það í skyn ósveigjanleika

þegar kemur að ófyrirséðum atriðum. Á meðan það að áætla ekki neitt gefur í

skyn ákveðið hugsunarleysi. Því raunveruleikinn felur óhjákvæmilega í sér

einhverja hugsum fram í tímann sem og einhverja aðlögun á leiðinni.

(Mintzberg, 2005: þýtt úr Strategy Safari)

Myndi þá stefna Gaflaraleikhússins og Theatre Rampe flokkast sem hugsunarleysi? Eða er

mögulega ákveðin hugsun sem fylgir því að leyfa hlutunum að gerast og leita úrræða þegar

utanaðkomandi atriði kalla á það. Samkvæmt Mintzberg og félögum eru mjög fáar, jafnvel

engar stefnur alveg úthugsaðar (e. deliberate), það myndi hafa í för með sér að þeir sem

rituðu stefnuna gætu séð fram í tímann, en þau segja þó einnig að það sé heldur ekki algengt

að stefnur mótist bara smátt og smátt upp úr engu:

Önnur þýðir enginn lærdómur, hin þýðir fullkomið stjórnleysi. Allar stefnur í

raunheiminum þurfa að blanda þessum tveimur þáttum saman: að ná stjórn og

tileinka sér sveigjanleika á sama tíma. Í öðrum orðum verða stefnur að fá að

mótast ásamt því að vera mótaðar meðvitað.

(Mintzberg, 2005)

Mintzberg og félagar talar um regnhlífarstefnu í þessu samhengi. Þar sem meginlínur

stefnunnar eru meðvitaðar en smáatriðunum er leyft að breytast og þróast í verki. Hann

bætir einnig við að þegar talað er um stefnur sem þróast með tímanum og stefnur sem

eru skýrar frá upphafi, er ekki endilega neitt betra en annað; árangursríkustu stefnurnar

samkvæmt honum eru unnar í jafnvægi þar á milli (Mintzberg, 2005).
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Samkvæmt Mintzberg og félögum væri því betra fyrir stofnanir að leggja upp með

einhverskonar stefnu. Það virðist þó ekki vera algengt í þessum geira ef tekið er mið af

svörum viðmælanda þessarar rannsóknar. John Riddel doktor í leikhúsfræðum sagði

aðspurður að það væri ekki venjan að sjálfstæðar sviðslistastofnanir í Bretlandi væru með

formlegt stefnuskjal. Umsýsla þessara stofnana og rekstrarform þeirra væri frekar óreglulegt

og hugsað meira sem svo að það aðlagist aðstæðum hverju sinni. Annar vinkill á þessu er að

þessar stofnanir eru oft mjög litlar til að byrja með:

Margar sviðslistastofnanir, sérstaklega á Bretlandi, byrja sem lítill hópur fólks

sem vill skapa verkefni sem fellur inn í ákveðið þema. Meira að segja stærstu

og þekktustu stofnanir Bretlands byrjuðu á þennan máta, til dæmis stofnunin

Punchdrunk sem hóf rekstur árið 2000 og var upphaflega hugmyndin að búa til

staðbundin verk (e. site specific) með mjög litlu umfangi. Síðustu tvo áratugi

hefur stofnunin síðan stækkað mjög mikið og hafa angar stofnunarinnar náð

víðar og umfangið breyst.

(John Riddell, munnleg heimild, 8. nóvember 2021)

Sem dæmi um það nefnir hann að einn angi stofnunarinnar snýr að menntun, annar snýr að

því að framleiða sýningar á alþjóðlegum mælikvarða og einn þeirra snýr að rannsóknum og

framþróun innan sviðslista. John segir að þegar stofnanir af þessu tagi fara að stækka og

teygja út anga sína verður til þörf til þess að endurskoða verklag og byrja að vinna eftir

stefnu:

Stofnunin er núna með í kringum 30 fastráðna starfsmenn, auk þess að vera

með fólk á verktakalaunum sem vinnur reglulega með þeim. Af þessum

fastráðnu starfsmönnum eru 55-60% þeirra sem taka virkan þátt í listrænum

þáttum stofnunarinnar, allt frá listrænum stjórnanda yfir í leikstjóra,

framleiðendur, framleiðslustjóra og hönnuði. Síðan eru 35-40% þessara

starfsmanna framkvæmdastjóri, mannauðsstjóri, fjármálateymi,

samskiptateymi, umsjónamenn bygginga osfrv.

(John Riddell, munnleg heimild, 8. nóvember 2021)
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Hann segir að starfsmannaskipulagið breytist því og þróist eftir því sem stofnunin verður

umfangsmeiri. Mörg þessara hlutverka sem voru nefnd hér að ofan voru áður fyrr í höndum

eins aðila, t.d framkvæmdastjóra, með aðstoð frá aðstoðarmanni hans. En þegar stofnanir af

þessu tagi stækka verður frekari þörf fyrir fleiri og afmarkaðari hlutverk auk skýrari

verkaskiptingu. Hann segir að þessir þættir hafi líka mikið með fjármagn að gera:

Einnig þegar fyrirtækið fór að ná að afla sér frekari fjármagns í formi styrkja,

varð ábyrgð þeirra meiri gagnvart bresku ríkisstjórninni og

menningarmálaráðuneyti Englands. Þeir gera kröfu um skýrslur vegna fjármála,

skjalasöfnun og að viðhalda samþykktum stefnumálum er snúa að heilsu og

öryggi á vinnustöðum, nútíma þrælahaldi, peningaþætti, umhverfismálum,

sjálfbærni, jafnrétti osfrv.

(John Riddell, munnleg heimild, 8. nóvember 2021)

Áhugavert er að Orri Huginn formaður Sjálfstæðu leikhúsana kom einnig inn á þennan vinkil

er varðar mikilvægi þess að vera með stefnu, þegar kemur að samskiptum við aðrar stofnanir

og hið opinbera:

Ég upplifi ekki annað en að stjórnmálafólki, hvort sem það eru alþingismenn

eða borgarráðsmenn eða hvað, þeim finnst alltaf betra þegar það er skýrt við

hvern þeir eru að ræða, fyrir hvað stendur sá sem um er að ræða og hvert stefnir

sá sem ég er að ræða við. Mér finnst það vera undantekningarlaust þannig að

því mun skýrari stefnu sem að við höfum þeim mun auðveldara er samtalið við

hið opinbera.

(Orri Huginn, munnleg heimild, 30. september 2021)

Það gæti því vel verið að samskipti við hið opinbera séu auðveldari þegar stofnanir eru með

skýra stefnu. Að sama skapi er það oft raunin að borgaryfirvöld krefjist þess að stofnanir eða

hópar séu með stefnu til þess að fá aðgang að styrkveitingum, líkt og John Riddell nefndi

(John Riddell, munnleg heimild, 8. nóvember 2021). Annað dæmi um þetta er t.d

Borgarsjóður, verkefnastyrkur á vegum Reykjavíkurborgar, sem gerir kröfu um það að hópar
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og stofnanir séu með skýra jafnréttis- og mannréttindastefnu til þess að fá úthlutað

verkefnastyrkjum.

John Riddell nefnir þó einnig annan vinkil á þessu sem er jafnvægið á milli listsköpunar,

almennra rekstrarmála og stefnumótunar:

Þessar kröfur hafa orðið meira íþyngjandi seinustu áratugi og það er þessi

aukna fagmennska sem ég hef vísað til. Hún getur verið afvegaleiðandi frá

grunn hugmyndinni um það að skapa ný og spennandi verkefni. Þetta hefur

sérstaklega áhrif á stofnanir sem hafa vaxið á sama skala og Punchdrunk, en

minni stofnanir eru þó ekki undanþegnar þessum kröfum, sérstaklega ekki á

Bretlandi - þau voru bara ekki mögulega meðvitaðar um það þegar þau hófu

rekstur.

(John Riddell, munnleg heimild, 8. nóvember 2021)

Samkvæmt John eru því kröfur um ákveðna fagmennsku að aukast í bransanum almennt séð.

Þeir sem starfa innan þessa geira eru því að aðlagast þessari kröfu og það sama má segja um

menntastofnanir:

Ég held að það sé mögulega skarð þegar kemur að menntun, sem leggur

yfirleitt áherslu á aga þegar kemur að sköpun og stuðningi við listræna

starfsemi. En mig grunar þó að þessi aukna fagmennska verði til þess að

menntastofnanir og skólar byrja að bjóða upp á fleiri námskeið er snúa að

þessu.

(John Riddell, munnleg heimild, 8. nóvember 2021)

Líkt og áður var nefnt sagði Friðþjófur Þorsteinsson einnig að leikhúshefðin væri það rík í

Bretlandi að stofnanir finni ekki fyrir þörf til þess að fara í stefnumótunarferli, verklagið væri

það skýrt að allir væru sammála um það hvernig ætti að gera hlutina og það sé jafnvel

eitthvað sem fólk tekur með sér beint úr námi. Því væri stefnumótun óþörf. (Friðþjófur
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Þorsteinsson, munnleg heimild, 1.september 2021). En samkvæmt John Riddell er þetta þó

eitthvað sem sé að breytast.

Stefnumótunarfræðingurinn og -ráðgjafinn John Sterling gerði tilviksrannsókn (e. case study)

á sviðslistastofnuninni Timeline Theatre þar sem hann mótaði stefnu með stjórnendum

stofnunarinnar, fylgdi þeim eftir í gegnum þá vinnu og gerði tilraun til að mæla vöxt

stofnunarinnar í kjölfar hennar. Stofnunin var stofnuð árið 1997 af nýútskrifuðu

sviðslistafólki, markmið þeirra er að sitja á svið sagnfræðilegar sýningar sem eiga einnig

erindi við pólitískt landslag og ákallandi félagsleg málefni í dag (TimeLine, 2006). Stofnunin

hefur vaxið töluvert fjárhagslega séð og einnig markaðslega séð. Sýningarnar þeirra hafa

unnið ótal verðlaun auk þess að stofnunin sjálf hlaut verðlaunin Alford-Axelson Award for

Nonprofit Managerial Excellence (Sterling, 2008). Erfitt er samt að segja til um hlut

stefnumótunarvinnu forsvarsmanna stofnunarinnar og John Sterling í þessum árangri, þar sem

rannsóknin er ekki samanburðarrannsókn. Auk þess eru allar stofnanir sem þessar ólíkar

innbyrðis og rekstrarumhverfið einnig.

Miðað við þau svör sem fengist hafa frá Orra Hugin finnst honum mjög mikilvægt að

Sjálfstæðu leikhúsin og Tjarnarbíó séu með stefnu. Honum finnst einnig mjög

mikilvægt að sú stefna sé endurskoðuð reglulega og þau sem stjórni séu meðvituð um

hana:

Ég hef kafað ofan í síðustu stefnu SL nokkrum sinnum á þeim tíma sem ég hef

setið bæði í stjórn MTB og SL og það er auðvitað það sem stjórn þarf að gera.

Það er auðvitað það sem að stjórn þarf að gera, hún þarf að skoða stefnuna, hún

sér bara hvert stefnum við. Erum við ennþá að vinna að því sem við ætluðum

að vera að vinna að? Og þess vegna þarf skýra stefnu. Til þess að segja stjórn á

hverjum tíma að hvaða verkefnum hún á að vera að einbeita sér.

(Orri Huginn, munnleg heimild, 30. september 2021)

Sjálfstæðu leikhúsin eru þó með skýra stefnu, sem nær að einhverju leyti yfir

Tjarnarbíó líka. Theatre Rampe á hinn boginn, er ekki með neitt formlegt stefnuplagg;

,,Það er ekki ritað niður í neitt sérstakt skjal, við látum það frekar ráðast eftir hverju

verkefni fyrir sig” (Siri Thiermann, munnleg heimild, 14. september 2021). Þau eru þó
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með stutta lýsingu á starfi og áherslum hússins til þess að auðvelda utanaðkomandi

aðilum að skilja hvað húsið stendur fyrir. Þau eru þó ekki með neitt skýrt verklag sem

snýr inn á við:

Við erum með stutta lýsingu sem snýr að því hvað við gerum, en ekki að

hugmyndafræði eða markmiðum hússins (...) sérstaklega því við erum svo lítið

teymi. Samskiptaleiðir eru ekki langar og þegar við höldum fundi, jafnvel þó

eingöngu helmingurinn mæti, þá komast samt upplýsingarnar til allra sem eiga

í hlut. Við finnum heldur ekki fyrir þrýstingi sem snýr að því hversu mörg verk

við framleiðum, við erum í raun og veru bara með rými þar sem er frjálst að

gera tilraunir.

(Siri Thiermann, munnleg heimild, 14. september 2021)

Í samhengi við þetta er hægt að velta því fyrir sér hvort að stofnanir sem eru með fátt

starfsfólk, þar sem samskiptaleiðir eru stuttar og samskipti persónuleg og regluleg þurfi yfir

höfuð að hafa skjalfesta stefnu til að starfa eftir. Það gæti verið möguleiki á því að

stefnumótun af þessu tagi henti betur stærri stofnunum, með mikið af starfsfólki og lengri

samskiptaleiðir. Þrátt fyrir það hafa stjórnendur Theatre Rampe velt fyrir sér mikilvægi þess

að fara í stefnumótunarferli. Samkvæmt Siri ræða þau hugmyndina mikið sín á milli,

sérstaklega um þau gildi sem þau standa fyrir. Þau hafa einnig velt upp mikilvægi

stefnumótunar í samhengi við framtíðina, sem leiðarljós fyrir þá aðila sem koma til með að

taka við stofnuninni:

Annar vinkill er sá að listræni stjórnandinn okkar lætur af störfum eftir tvö ár,

því við erum eingöngu með hvern listræna stjórnanda í nokkur ár. [...] Núna

finnst okkur mikilvægt að hugsa um það hver mun taka við og hvernig við

getum undirbúið og hjálpað þeirri manneskju að taka við keflinu þar sem frá

var horfið. Einnig er spurning hver mun fá þetta hlutverk og hvernig það mun

ganga fyrir sig. Svo þetta hefur mikið með völd og ábyrgð að gera.

(Siri Thiermann, munnleg heimild, 14. september 2021)
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Líkt og Tjarnarbíó og Sjálfstæðu leikhúsin, er eitt af áhersluatriðum Theatre Rampe

starfsumhverfi sjálfstætt starfandi listafólks. Fyrir þeim er þetta áhersluatriði önnur

ástæða fyrir því að fara í stefnumótunarvinnu. Sjálfstæðu leikhúsin eru með stefnu og

aðgerðaáætlun þegar kemur að stöðu sjálfstæðra sviðslista á Íslandi og kjörum

listafólksins sem starfar í þeim geira. Gaflaraleikhúsið og Theatre Rampe eru hins

vegar ekki með það, en þau eru þó ekki fagfélag sem beita sér fyrir þeim málum.

Theatre Rampe eru hins vegar heimili sjálfstæðs sviðslistafólks í Stuttgart og er það

stór hluti af þeirra starfi:

Ég held að eitt áhersluatriði sem er mjög mikilvægt fyrir starfsemi hússins er

starfsumhverfi sjálfstæðra listamanna, svo við getum hjálpað þeim að bæta

starfsumhverfi sitt og fjárhagslega stöðu. Það er okkar ábyrgð að gera það sem

mikilvægur stöpull í sjálfstæðu senunni, en þetta er þó ekki eitthvað sem er

ritað niður í stefnuskjal. Þetta er eitthvað sem við tölum um á skrifstofunni, á

kvöldin og þegar við hittumst í einrúmi. Þetta er eitthvað sem við sammælumst

um sem heild, eitthvað sem við vitum öll, sem við skiljum öll.

(Siri Thiermann, munnleg heimild, 14. september 2021)

Gaflaraleikhúsið leggur einnig upp úr því að vera samastaður sjálfstætt starfandi

sviðslistafólks og listafólks í Hafnarfirði og er það einnig hluti af rekstri þeirra, þegar

þau hafa rými og getu til:

Síðan hafa auðvitað komið gestasýningar þegar það hefur verið pláss og það er

bara gaman. Svo það er ákveðið samstarf á milli sjálfstæðu hópanna með

svoleiðis og fólk fær hérna inni fyrir lítið. Við erum líka opin fyrir starfsemi í

Hafnarfirði, eins og t.d listdansskólinn og grunnskólahátíð í Hafnarfirði,

hljómsveitir og svo framvegis.

(Lárus Vilhjálmsson, munnleg heimild, 1.nóvember 2021)
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4.9 Anarkískar skipulagsheildir í samhengi við rekstur sjálfstæðra

sviðslistastofnana

Líkt og áður hefur verið nefnt er Organized Anarchies módel sem Cohen, March og Olsen

rannsökuðu og kynntu í fræðiritinu Administrative Science Quarterly. Stofnanir sem falla

undir módelið einkennast af þremur almennum eiginleikum; erfiðum eða óljósum óskum (e.

problematic preferences,) óljósum tæknilegum atriðum (e. unclear technology,) og flæðandi

þátttöku (e. fluid participation.)

Áhugavert er að skoða þetta módel í samhengi við rekstur sjálfstæðra sviðslistastofnana þar

sem starfsumhverfi þeirra, bæði inn á við og út á við, einkennist oft af mjög mikilli

ringulreið, flóknum og óljósum hindrunum og er rekstur þessara stofnana oft í samræmi við

það.

Sem dæmi um þetta er hægt að taka þriðja eiginleika módelsins; fluid participation. Þessi

tiltekni eiginleiki á sérstaklega við um stofnanir eins og Tjarnarbíó og Theatre Rampe þar

sem þeir listamenn, félagsmenn og annað fólk sem stígur inn í ýmis störf í húsinu eru ekki

alltaf þau sömu á milli verkefna. Verklag þessara einstaklinga hefur mikil áhrif á fagmennsku,

andrúmsloft og starfsemi hússins. Í báðum þessum stofnunum er einnig skipt reglulega um

stjórn og því ekki alltaf sömu aðilarnir sem koma að rekstri hússins. Gaflaraleikhúsið á hinn

bóginn sér um framleiðslu á sínum eigin verkefnum og stjórn hússins hefur verið sú sama á

frá upphafi, jafnvel þó sumir listrænir aðstandendur, t.d leikarar, leikstjórar, tæknimenn og

búninga- og leikmyndahönnuðir, komi og fari og vinni alltaf sem verktakar. Það er þó ekki

þar með sagt að það útiloki Gaflaraleikhúsið frá þessum hluta módelsins, þar sem skyldur og

vinnustundir listrænna stjórnenda eru mismunandi eftir því hversu miklum tíma þau geta

varið í verkefni tengd húsinu:

Þau eru líka einnig upptekin í öðrum verkefnum. En við höfum reynt að skipta

verkum þannig að við höfum öll einhverjar tekjur, en ég er eini fasti

starfsmaðurinn. Það er bara einn fastur starfsmaður í húsinu og svo eru þau á

verktakatekjum. Við reyndum að hafa tæknimann í húsinu, sem var þá líka

fastráðinn en við misstum hann. Það er erfiðasta fyrir okkur sjálfstæðu húsin að

69



hafa fasta tæknimenn, stóru leikhúsin eru fljót að kippa þeim inn og geta boðið

betri kjör en við.

(Lárus Vilhjálmsson, munnleg heimild, 1.nóvember 2021)

Þar sem þátttaka er flæðandi og ekkert verkefni eins er líka hægt að ganga út frá því að

verkferlar séu ekki alltaf þeir sömu. Þessum stofnunum tekst að bæði framleiða og hýsa

sýningar en þar sem ekkert verk er það sama og þátttakendur ekki heldur, þurfa stjórnendur

stöðugt að vera að prófa sig áfram. Einnig er bæði ytra umhverfi þessara stofnana í sjálfu sér

mjög óstöðugt og stofnanirnar er alltaf að bregðast við því til að lifa af. Því er ákvarðanataka

nauðsynleg, en forsendur hennar breytilegar.

Forsendur rekstursins inn á við eru líka almennt séð óvenjulegar þegar kemur að sjálfstæðum

sviðslistum líkt og viðtöl við viðmælendur hafa leitt í ljós. Einnig eru þessar stofnanir ekki

reknar með hagnað í huga, heldur í listrænum tilgangi. Tilgangur þeirra er að sýna

sviðslistaverk og er hægt að færa rök fyrir því að að það sé lausnin sem ákvarðanir eru teknar

frá. Lausnin sem er nú þegar til staðar og er lausn á óljósum vandamálum sem spretta upp

þegar hafist er handa.

Þess vegna er hægt að gefa sér það að stofnanir þessar falli ekki undir skólabókar módel

þegar kemur að stjórnun og stefnumótun. Samkvæmt Cohen, March og Olsen falla stofnanir

af þessu tagi ekki beint undir skólabókar módel þegar kemur að stjórnun. Þessar stofnanir

eiga erfiðara með að vinna eftir ,,hefðbundnum” verklagsreglum, skólabókardæmum eða

,,formúlum” þegar kemur að rekstri og stefnu.

Stóra spurningin er þó sú hvort þetta eigi ekki mögulega við um fleiri stofnanir en sjálfstæðar

sviðslistastofnanir, hvort sem þær séu reknar með gróða að markmiði eða ekki. Því þetta

módel er vissulega ekki eingöngu hugsað upphaflega fyrir sjálfstæðar sviðslistastofnanir. Eru

aðrar stofnanir að vinna eftir skólabókadæmum um skipulagsheildir og stefnumótun? Eða er

hægt að varpa upp möguleikanum á því að ruslatunnumódelið eigi kannski bara við

langflestar stofnanir og skipulagsheildir.
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5. Samantekt

Í handbók stjórnvalda um opinbera stefnumótun og áætlanagerð er stefnumótun skilgreind á

eftirfarandi máta; ,,Stefnumörkun/stefnumótun er ferli þar sem skipulagsheild/ir leitast við að

setja fram stefnu/áætlun um hvernig breytingum frá núverandi ástandi skuli náð fram og hver

sé æskileg eða viðunandi staða eftir tilsettan tíma” (Stjórnarráð Íslands, 2013).

Ef gengið er út frá þessari skilgreiningu er stofnunin Tjarnarbíó í raun og veru sú eina af þeim

þremur stofnunum sem hér hafa verið teknar fyrir sem hefur farið í formlega stefnumörkun.

Samt sem áður eru Theatre Rampe og Gaflaraleikhúsið með stefnu sem er fylgt eftir í verki

og litar allt þeirra starf, jafnvel þó hún hafi ekki verið mótuð með fyrirfram ákveðnum

aðferðum og síðan skjalfest í formlegt stefnuskjal. Í tilfelli Gaflaraleikhússins t.d er stefna

þeirra að vera sviðslistahús fyrir unga áhorfendur. Þetta er stefna sem spratt upp úr því að þau

áttuðu sig á að það væri gat á markaðnum þegar kom að leikhúsi fyrir unga áhorfendur,

aðsóknin var það góð á slíka sýningu að þau héldu því áfram þar til það varð þeirra aðal

áhersla. Stefna Theatre Rampe er að vera samastaður sjálfstætt starfandi sviðslistafólks á

svæðinu og veita tækifæri til tilrauna og nýsköpunar. Stefna þessara stofnana mótast af

umhverfinu og líkt og Mintzberg og félagar ræða í bók sinni; í gegnum straum ákvarðana sem

mynda mynstur fyrir framtíðina. Það er ekki hægt að segja að þessi leið stefnumörkunar hafi

ekki virkað fyrir þessar stofnanir, þar sem þær eiga það báðar sameiginlegt að hafa náð að

halda sér á floti í gegnum ófyrirsjáanlegar ytri aðstæður, þrátt fyrir að vera með flæðandi

þátttöku og óhefðbundinn rekstur.

Sjálfstæðu leikhúsin og Tjarnarbíó eru þó og hafa farið í formlegt stefnumótunarferli.

Samkvæmt Orra og Friðrik er markmiðið að stefnan spretti upp úr senunni. Þeir tóku það

báðir sérstaklega fram að þeir fylgdu ekki neinum akademískum módelum, eða leiðum þegar

kemur að ferlinu. Þeir væru ekki að ,,reyna að fullkomna einhverjar aðferðir þegar kemur að

stefnumótun” (Orri Huginn, munnleg heimild, 30. september 2021). Stefnan verður til vegna

þeirra mála sem félagsmönnum finnst aðkallandi og mikilvæg hverju sinni. Húsið er rekið

fyrir sjálfstætt starfandi sviðslistafólk og er því stefna þeirra viðbrögð við þeirra kröfum og

starfsumhverfi innan sjálfstæðu senunar hverju sinni. Því er ekki hægt að segja að

stefnumótun Sjálfstæðu leikhúsanna og Tjarnarbíós sé ýkja ólík þeirri óformlegu stefnumótun
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sem á sér stað dags daglega hjá Theatre Rampe og Gaflaraleikhúsinu. Í raun og veru er helsti

munurinn sá að fyrrnefnd stefna verður til í fyrirfram ákveðnu ferli, í stórum fundarsölum og

skrifstofum og henni síðan meðvitað fylgt eftir á meðan sú síðarnefnda mótast hér og þar yfir

lengra tímabil og er fylgt eftir jafn óðum.

Það væri vissulega hægt að taka módel eins og stefnumótunarskóla Mintzberg og félaga,

kenningu Cohen, March og Olsen og para saman við rekstur og stefnu þessara þriggja

stofnana sem skoðaðar hafa verið. Frumkvöðlaskólinn gæti til dæmis átt við rekstur

Gaflaraleikhússins að einhverju leyti, þar sem reynslumiklir leiðtogar drífa stefnuna áfram

samkvæmt sinni sýn, ásamt því að leita stöðugt að nýjum tækifærum og leiðum til að vaxa.

Viss hluti af umhverfisskólanum ætti líka í raun við allar þessar stofnanir, þar sem stefna

þeirra allra er viðbragð við utanaðkomandi öflum og áhrifum. Lærdómsskólinn gæti að

eitthverju leyti passað við stefnumótun Sjálfstæðu leikhúsanna þar sem forsendur hans er að

stefna spretti frá þekkingu þeirra sem vinna vinnuna. Skólinn einblínir á spurninguna um

hvernig stefna þróast innan skipulagsheildarinnar en ekki hvernig hún ætti tæknilega séð að

þróast eftir ákveðnum formúlum. Það væri þó ekki lausn eða uppskrift af því hvernig þessar

stofnanir eiga að starfa. Ekkert af þessum módelum á við af öllu leyti, það væri of mikil

einföldun að segja það, enda eru þetta akademískar hugmyndir í textabókum um það hvernig

stefnumótunarferli gæti fræðilega átt sér stað í fullkomnum heimi. Það þýðir ekki að stofnanir

í raunheiminum fylgi þessum módelum eftir í sínu ferli, sérstaklega ekki stofnanir með jafn

snúið rekstrarform og sjálfstæðar sviðslistastofnanir. Niðurstaðan er því sú að það væri

einföldun að láta rekstur eða stefnu þessara stofnana ráðast eftir skólabókarkenningum.

Helsta markmið þessara stofnana er og verður alltaf að halda sér á floti, því verður stefna

þeirra alltaf viðbrögð við starfsumhverfi þeirra, efnahagsáhrifum þess svæðis sem þær eru

reknar á og kjaramálum þeirra sem stofnunin á að þjóna. Það skiptir ekki máli hvort að

stefnan sé mótuð í fundarsal eða myndist ómeðvitað með tímanum, hún mun alltaf ráðast af

samtíningi þessara þátta.
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6. Umræður

Að reka leikhús eins og Tjarnarbíó, Gaflaraleikhúsið og Theatre Rampe er svolítið eins og að

reka stofnun í miðju stríðsástandi. Það er stöðug barátta fyrir hinum ýmsu málefnum, sem

verða mögulega til þess að minni athygli fer í almennan rekstur hússins. Það er alltaf verið að

reyna að lifa af. En spurningin er hvernig getur maður ræktað stofnun sem er stöðugt að reyna

að lifa af, verður það ekki í raun og veru helsta stefnumálið í verki? Nær slík stofnun nokkurn

tíma að blómstra? Það er allavega ljóst að flest allt sem þessar stofnanir gera eru viðbrögð við

umhverfinu og því fjárhagslega óstöðuga starfsumhverfi sem þær starfa í.

Líkt og áður hefur verið greint frá nefna Mintzberg og félagar í byrjun bókarinnar Strategy

Safari að frumkvöðlaskólinn sé líklega sá sem eigi helst við þegar kemur að stefnumótun

listastofnana. Í frumkvöðlaskólanum er það leiðtoginn sem drífur ferlið áfram með innsæi sitt

og sína sýn að leiðarljósi. Leiðtoginn er reynslumikill og sér stefnu heildarinnar fyrir sér upp

á eigin spýtur. Stefnan er því mótuð eftir hans ,,sýn.” Áhersla stefnunar er yfirleitt leit að

nýjum tækifærum og leiðum til að vaxa (Mintzberg, 2005). En það er spurning hvort þetta

eigi við hjá listastofnunum sem eru ekki reknar í gróðaskyni. Í viðtölum við forsvarsmenn

þeirra sviðslistastofnana sem skoðaðar hafa verið, sérstaklega hjá Tjarnarbíó, hefur áhersla

þeirra stofnana verið að stefnan komi frá heildinni og fólki sem starfar innan geirans. Það er

að segja að hún komi neðan frá og nái síðan upp til eyrna þeirra sem stjórna. Á

frumkvöðullinn með skýru sýnina við í stofnunum á borð við þessar? Stofnunum sem væru

ekkert án þeirra sem taka þátt í rekstri hennar sem listamenn. Líklega ekki. Friðrik sagði

aðspurður að eðli allra samtaka eða alls félagsskapar og stjórnmálaflokka er að vera í

ákveðnu ,,lýðræðis ástandi,” þar sem hugmyndir allra fá hljómgrunn og eru teknar fyrir. Svo

kemur í ljós hvað flýtur upp á yfirborðið, sem eru yfirleitt þær hugmyndir sem koma fyrir

oftast. Gallinn við þetta er að óneitanlega eru alltaf einhverjir sérhagsmunir innan senu sem

þessarar og Friðrik sagði að stundum þarf að taka tillit til þeirra og stundum ekki (Friðrik

Friðriksson, munnleg heimild, 03. september 2021). Friðþjófur kom inn á sama atriði þegar

hann talaði um stefnumótunarvinnu og -fundi. Hann tók dæmi um Leikfélag Reykjavíkur og

Íslensku Óperuna. En Leikfélag Reykjavíkur er stofnað af leikurum og Íslenska Óperan er

stofnuð af söngvurum ,,og leikararnir vilja leika og söngvararnir vilja syngja. Svo er

eitthvernveginn svona; já heyrðu við þurfum líka leikmynd, við þurfum líka ljós og eitthvað,

þú veist ég vil standa í ljósinu þegar ég leik, ég vil vera í búningnum þegar ég syng og svo

framvegis” (Friðþjófur Þorsteinsson, munnleg heimild, 1.september 2021).
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Það er því eðlilegt þegar er rætt um hagsmunasamtök og sviðslistastofnanir sem eiga að vera

aðsetur listamannana að hagsmunir þeirra hafi gífurleg áhrif á stefnu, stefnumótun og rekstur

félagsins eða stofnunarinnar, enda er þetta fólkið sem stefnan kemur til með að hafa mest

áhrif á. Stefnumótun þessara stofnana er því erfitt að para saman við módel sem eru hönnuð í

kringum stofnanir sem eru reknar í gróðaskyni. Einnig eru sjálfstæðar sviðslistastofnanir ekki

mjög stórar, en hjá Tjarnarbíó og Gaflaraleikhúsinu starfa til að mynda eingöngu fimm

fastráðnir starfsmenn í skipulagsheildinni og aðeins ögn fleiri hjá Theatre Rampe, svo stefna

sem á við þegar kemur að stærri skipulagsheildum á líklega ekki við heldur. Í minni

stofnunum er nefnilega auðveldara að starfa eftir óskrifuðum reglum, eða sameiginlegri

,,heildarsýn” sem allir sammælast um en ekki er rituð á blað. Líkt og Siri Thiermann nefndi

þá er auðveldara að vera með sameiginlega sýn sem er ekki rituð á blað þegar þú kemur öllu

starfsfólki stofnunarinnar fyrir á einum litlum morgunfundi með reglulegu millibili.

Tjarnarbíó, Gaflaraleikhúsið og Theatre Rampe eiga það sameiginlegt að vera með

rekstrarstyrk frá hinu opinbera. Siri Thiermann sagði að það væri pressa frá yfirvöldum sem

veita fjármagnið að hátta rekstrinum á ákveðinn hátt. Það eru opinberir aðilar sem vilja að

þau geri svokallaðar árangursmælingar og nýti fjármuni með ákveðnum hætti. Aðspurður

sagði Orri Huginn að hann fyndi ekki fyrir neinni pressu frá Reykjavíkurborg að rekstur

hússins ætti að samsvarast stefnu borgarinnar. En samningurinn frá borginni gefur samt í skyn

að Tjarnarbíó þurfi að uppfylla ákveðnar skyldur. Áhugavert er að velta því fyrir sér hvort

það sé ekki ákveðin pressa í sjálfu sér og hvort að Tjarnarbíó þurfi ekki að samræmast gildum

borgarinnar þegar kemur að mannréttinda- og jafnréttisstefnu til dæmis. Friðrik sagði að inni í

samningi við Reykjavíkurborg væri plagg þar sem tíundað væri það hlutverk sem Tjarnarbíó

hefur. Þar þurfi húsið að tikka í einhver ákveðin box. Inni í þeim samning er ákvæði um að

sinna sjálfstæðum sviðslistum og vera heimili sjálfstæðra sviðslistahópa, sem var þó markmið

Tjarnarbíós áður en þessi samstarfssamningur var gerður. Inni í því er þó einnig að vera með

sýningar fyrir ferðamenn, sem Tjarnarbíó hefur ekki gert í miklu magni og að vera með

viðburði fyrir börn og ungmenni sem þau hafa gert, enda eru þó nokkrir sjálfstæðir

sviðslistahópar sem einbeita sér helst að leikhúsi fyrir börn og ungmenni. Eina skilyrði

Hafnarfjarðarbæjar vegna samnings við Gaflaraleikhúsið er að þar verði amk ein sýning sett

upp á ári, ásamt því að leiklistarkennslu yrði sinnt. Áhugavert væri að vita hvort

bæjaryfirvöld hefðu skoðun á því af hvaða tagi þessi sviðsverk séu, það virðist allavega vera

þannig að þau treysti Gaflaraleikhúsinu algjörlega fyrir verkefnavali.
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Jafnvel þó að það sé mögulega ekki þrýstingur frá borgaryfirvöldum að Tjarnarbíó sé með

formlega stefnu, nefndi Orri Huginn þó að það sé betra að vera með skýra stefnu þegar verið

er að eiga við yfirvöld. Það væri auðveldara að fá fjármagn og aðstoð þegar yfirvöld vita

hvað stofnunin stendur fyrir og hvert hún stefnir. Siri Thiermann nefndi einnig að hún væri að

velta því fyrir sér að móta skýrari stefnu og skjalfesta hana fyrir Theatre Rampe, aðallega til

þess að skilja eitthvað eftir fyrir næstu stjórn hússins, þar sem hver stjórn er ráðin

tímabundið. Það er vissulega stór ástæða fyrir því að móta stefnu, svo að þeir sem taki við

stjórnunarkeflinu geti haldið áfram með þá vinnu sem er nú þegar búin að eiga sér stað. Það

er þó einnig mikilvægt að velta því upp að ein af ástæðum þess að vera að skipta reglulega

um stjórnendur er sú að þeir geti komið inn með sínar eigin hugmyndir og nýja sýn fyrir

stofnunina, svo hún staðni ekki. Vissulega er einnig mikilvægt að sá sem komi inn geti byggt

á einhverri vinnu sem hefur nú þegar verið gerð líkt og Siri nefndi. Það er áhugaverð lína og

jafnvægi þarna á milli sem er örugglega mjög erfitt að finna. Það væri áhugavert að gera

lengri rannsókn á mikilvægi þess að móta stefnu fyrir næstu stjórn stofnunar sem þessarar til

að fara eftir. Þá yrði að fylgja stofnuninni eftir í nokkur ár, bæði fyrir og eftir stjórnarskipti.

Einnig væri gott að hafa aðra stofnun til samanburðar. Þá ströndum við samt sem áður aftur á

hugmyndinni um árangur sem var nefnd hér fyrir ofan. Hvernig væri hægt að mæla árangur

einnar stofnunarinnar fram yfir aðra. Það eina sem væri hægt að skoða væri líklega

sjálfsaflafé og áhorfendafjöldi, en það er margt sem getur spilað þar inn í og það þyrfti einnig

að skoða hlutfallslega.

Í viðtölum sínum tala Friðrik og Orri Huginn um aðkomu ráðgjafa að núverandi

stefnumótunarferli Sjálfstæðu leikhúsanna. Friðriki þótti ráðgjafinn ekkert endilega vera mjög

mikilvægur hluti af ferlinu og sagðist nýta sína eigin reynslu töluvert meira. Jafnvel þó

Mintzberg og félagar tali undir rós þegar kemur að þessu málefni í Strategy Safari, má lesa á

milli línanna að þeim finnist ekkert sérstaklega mikið til slíkra ráðgjafa koma. Á einum

tímapunkti tala þau t.d um að það henti þeim að koma inn, án þess að vita neitt sérstaklega

mikið um stofnunina, greina gögn, henda upp á töflu tillögum að almennum aðferðum sem

nýtast má við, skrifa skýrslu, skilja eftir reikning og fara síðan. Mintzberg og félagar tala

einnig á köflum um þá sem einhverja sem hugsi bara, en framkvæmi ekki, líkt og áætlanir

þeirra eigi jafnvel bara heima ofan í skúffu (Mintzberg, 2005).

Mikilvægt er að benda á hversu ójafnt kynjahlutfall viðmælenda er í þessari rannsókn. Í

byrjun rannsóknarferlisins var stefnt að því að kynjahlutfall yrði jafnt á milli viðmælenda, en

ekki gekk það sem skildi. Erfitt er að segja hvers vegna. Reynt var að ná til fleiri kvenna, en
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flestar þær sem höfðu þekkingu og reynslu innan þessa geira störfuðu erlendis og höfðu of

mikið á sinni könnu til að taka þátt. Einnig er mikilvægt að velta því upp hvort það vanti

mögulega töluvert upp á hlut kvenna innan þessa geira á Íslandi, eða hvort þær sæki minna í

hann. Þar sem það er staðreynd að stjórnendur sjálfstæðra sviðslistastofnana á Íslandi eru allir

karlmenn. Meirihluti stjórnenda stofnanaleikhúsana hér á landi eru samt sem áður konur eða

66%, en þó ber að taka fram að stofnanirnar eru eru einungis þrjár.

Ýmsar takmarkanir eru á rannsókninni. Þegar viðtalsrannsókn sem þessi er gerð er nánast

ómögulegt að fá hlutlaust mat á efniviðinn. Augljóst er að allir viðmælendur tala út frá sinni

eigin reynslu og sýn á það hvernig þeirra stofnun eða stofnanir sem þeir hafa starfað hjá eru

reknar eða ættu að vera reknar. Svör viðmælenda eru því að sjálfsögðu lituð þessum

skoðunum og þeirra reynsluheimi innan geirans. Ef það ætti að fara í frekari rannsóknir á

þessu efni væri möguleiki á því að nota mælingar til þess að bera saman árangur þeirra

stofnana sem eru með stefnu eða ekki. Hægt væri að mæla árangur í formi miðasölu og

aðsóknar en einnig ánægju starfsfólks stofnunarinnar og ánægju þeirra sem hana sækja. Þá

vaknar samt sem áður aftur upp hugmyndin um árangursmælingar og hvaða aðferðir myndu í

raun og veru endurspegla árangur þessara stofnana.
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7. Lokaorð

En hver er þá niðurstaðan? Er hægt að halda því fram að það þjóni stofnunum betur að fara í

stefnumótunarferli og er hægt að alhæfa um það hvernig ferli myndi þjóna þeim stofnunum

best. Er hægt að staðhæfa það að skólabóka kenningar um stefnumótun eigi ekki neina

samleið með rekstri sjálfstæðra sviðslistastofnana. Til þess að komast að niðurstöðu þyrfti

líklega að velta hverjum einasta steini. Það þyrfti mögulega að gera samanburðarrannsókn á

miklu stærra mengi sviðslistastofnana en rannsakandi þessi gæti sett sig í samband við, auk

þess að það þyrfti líklega nokkur ár í viðbót til þess að skoða hinar ýmsu kenningar og

hugmyndir sem hafa verið ritaðar um stefnumótun.

Að leikslokum er þó hægt að segja að miðað við þær stofnanir sem hafa legið hér til skoðunar

virðist það ekki vera tímaeyðsla eða sóun að móta stefnu fyrir stofnunina. Þó virðist það ekki

heldur vera lífsnauðsynlegt fyrirbæri sem allar stofnanir af þessu tagi þurfi að tileinka sér. Því

mætti segja að við séum komin allan hringinn, aftur á byrjunarreit.

Að móta, eða móta ekki stefnu, þarna er efinn,

hvort betur sæmi að þreyja þolinmóður

í grimmu éli af örvum ógæfunnar,

eða vopn grípa móti bölsins brimi

og knýja það til kyrrðar.

- William Shakespeare í þýðingu Helga Hálfdánarsonar (og höfund þessarar ritgerðar)
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