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Útdráttur 
 

Ritgerðinni var ætlað að skoða hvernig íslensk stjórnvöld kynna og nota 

menningu á alþjóðavettvangi. Spurt var hvert hlutverk menningar væri í 

utanríkisstefnunni og spurningunni skipt í fjóra meginhluta: gerendur, stefnu og 

framkvæmd; tilgang; verkefni, viðburði og markhópa; og miðlunarleiðir. Litið 

var yfir sviðið á tímabilinu 1991-2011 og farið yfir helstu gerendur í mótun 

stefnunnar: utanríkisráðuneytið; mennta- og menningarmálaráðuneytið; 

kynningarmiðstöðvar listgreinanna; og bandalag listamanna . Þá voru stefna og 

verk ríkisstjórna og utanríkisráðherra tímabilsins skoðuð. Að lokum var talað 

um hlutverk og áhrif Alþingis og eftirlitsstofnunar þess, Ríkisendurskoðunar. 

 Að lokinni umfjöllun var efnið greint í ljósi kenninga um mjúkt vald, 

almannaerindrekstur og þjóðræna vörumerkjastjórnun, kenninga um stefnu og 

stjórnun og kenninga um menningarstefnu. Helstu niðurstöður voru þær að 

fjöldi aðila hefði komið að mótun stefnunnar og mjúku valdi og almannaerind-

rekstri verið beitt í einu eða öðru formi allt tímabilið. Þá hefði markvisst verið 

farið að beita kenningum þjóðrænnar vörumerkjastjórnunar um 2005. Mikil 

áhersla hefði verið á sköpun ímyndar, þjónandi menningu og þjóðmenningu. 

Tilhneiging til styrkingar utanríkisþjónustunnar hefði verið ráðandi allt 

tímabilið og farið vaxandi, ekki síst á upplýsinga- og menningarsviði. Að auki 

hefði verið lögð áhersla á samráð við menntamálaráðuneytið. Einnig kom fram 

að áhersla hefði verið á samræmingu alls ímyndar-, landkynningar og 

menningarstarfs undir einum hatti sem hefði svo gerst undir lok tímabilsins með 

tilkomu Íslandsstofu. Þá sagði að átök hefðu átt sér stað milli atvinnulífs og 

annarra aðila um opinbert hlutverk og stöðu stofnunarinnar. Tillögum Ríkis-

endurskoðunar um skýra stöðu stofnunarinnar innan stjórnkerfisins hefði ekki 

verið fylgt eftir, sem hefði valdið deilum og óvissu um stöðu hennar.  

Í samhengi almannaerindreksturs var fjallað um dæmi frá Noregi og 

Kanada. Rætt var um hvernig Kanadamenn hafa opnað og lýðræðisvætt 

utanríkisþjónustu sína og spurt hvort ekki mæti feta svipaðar slóðir á Íslandi. 
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Abstract 
 

The aim of the dissertation was to examine how the Icelandic government uses 

culture in international relations. The research question dealt with the role of 

culture in foreign policy and focused on: actors, policy and implementation; 

purpose; projects, events and target groups; and methods of communication. 

The research focused on the period between 1991 and 2011 and started with 

main actors: the ministry for foreign affairs; the ministry of education and 

culture; arts information centres; and artist organizations. Thereafter, focus was 

set on policies of governments and foreign ministers. Finally, the role of parlia-

ment and its main monitoring body, the National Audit Office was examined. 

 The subject was analyzed using theories of soft power, public 

diplomacy, nation branding, public policy and cultural policy. The dissertation 

concluded that many actors had been involved in the policy making process and 

that soft power and public diplomacy were used in some form throughout the 

period. It also found that strategic use of nation branding started around 2005. 

Furthermore, it concluded that much emphasis was placed on the construction 

of image, the instrumental use of culture, national culture and the strengthening 

of the foreign service, not least in the field of information and culture. Co-

ordination and cooperation with the ministry of education and culture were 

prominent themes. Much energy was also spent on the merger of all activities 

regarding branding, image, promotion and culture into one institution, causing 

conflicts with the Confederation of employers about the role and position of the 

institution within the public administration. After some deliberation parliament 

chose not to follow the advices of the National Audit Office, that had argued the 

need for a clear position of the institution within the administration under the 

lead of the foreign minister.  

The dissertation presented examples of the use of public diplomacy in 

Norway and Canada. It discussed how Canadians have opened up and 

democratized their foreign policy and asked if Iceland could follow suit. 
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Formáli 
 

Ritgerðin Frá búkslætti til bókamessu: Hvert er hlutverk menningar í 

utanríkisstefnu Íslands? er rannsókn á hlutverki menningar í utanríkisstefnunni. 

Rannsóknin tekur á því hvernig íslensk stjórnvöld hafa beitt menningu í 

alþjóðasamskiptum, m.a. með tilliti til gjaldeyrisöflunar og ímyndarsköpunar. 

Hún fjallar um árin 1991-2011 og má segja að nafngiftin rammi tímabilið inn, 

enda tilvísun í áberandi viðburði við upphaf og lok tímabilsins. Ritgerðin er 30 
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Hannessonar, listrekstrar- og menningarstjórnmálafræðings. 

Verkið á sér langa sköpunarsögu og hefur rætur í fyrra námi mínu í 

arkitektúr. Þótt sumum virðist í fljótu bragði arkitektúr og alþjóðasamskipti eiga 

lítið sameiginlegt má við nánari skoðun finna ýmsa snertifleti á milli faganna. 

Arkitektúr hefur, eins og aðrar listir, lengi verið samofinn stjórnmálum og oft 

þjónað öðrum herrum en fagurfræði, notagildi og tækni. Þannig hefur hann 

markvisst verið notaður sem sameiningartákn þjóða og til að fylkja fólki um 

pólitískar hugmyndir. Þá má ekki gleyma hinum sameiginlega grunni stjórnmála 

og lista, nefnilega heimspekinni. Hún hefur verið endalaus uppspretta 

hugmynda um tilvist, tilgang og sjálfsmynd í nútíð, fortíð og framtíð og án 

minna litlu kynna af henni hefði þetta verk líklega aldrei orðið til. 

Ég vil þakka Hauki fyrir góða leiðsögn og skemmtilegt samstarf. Eins 

vil ég þakka Silju Báru Ómarsdóttur kennara í alþjóðasamskiptum fyrir góð ráð. 

Auði Eddu Jökulsdóttur í utanríkisráðuneytinu þakka ég fyrir ómetanlega hjálp 

við gagnaöflun og góð ráð. Auk þess eiga þakkir skildar þær Kolbrún 

Halldórsdóttir forseti BÍL, Anna Hildur Hildibrandsdóttir hjá ÚTÓN og 

Sigurlína V. Ingvarsdóttir hjá IGI fyrir að gefa sér tíma til að setjast niður með 

höfundi og fræða hann um málefnið. Að lokum vil ég tileinka félaga mínum í 

menningarlífinu og móður, Hildi Jósefsdóttur, þessa ritgerð. Með þökk fyrir allt. 

 

Síðasta vetrardag 2011, Hilmar Magnússon    
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1 Inngangur 
 
1.1 Viðfangsefni og bakgrunnur 
„Tíbet! Tíbet!“ hrópaði söngkonan Björk Guðmundsdóttir út í fullan sal tón-

leikagesta, sunnudaginn 2. mars 2008. Hróp Bjarkar væri að öllu jöfnu ekki í 

frásögur færandi. Það sem hins vegar gerði þetta atvik sögulegt, og þrungið 

merkingu, var sú staðreynd að Björk hrópaði orðin við flutning á lagi sínu 

Declare Independence eða Lýsið yfir sjálfstæði. Út í fullan sal kínverskra 

aðdáenda í Alþjóðlegu fimleikamiðstöðinni í Sjanghæ. Í ríki sem er risaveldi og 

hefur ráðið Tíbet síðan 1951, og þar sem ekki þykir við hæfi að ræða sjálfstæði 

Tíbeta (BBC, 2008a). Hvað þá að kalla eftir því fyrir fullu húsi tónleikagesta. 

Lag Bjarkar var upphaflega tileinkað sjálfstæðisbaráttu í Grænlandi og 

Færeyjum og síðar í Kósóvó. Vestrænir stuðningsmenn sjálfstæðis Tíbets, 

fögnuðu framtakinu ákaft og gagnrýndu um leið linkind eigin leiðtoga gagnvart 

Kína. Kínversk stjórnvöld þögðu hins vegar þunnu hljóði og ummælin birtust 

ekki í ríkisfjölmiðlunum. Hins vegar flaug fiskisagan um netið og vakti upp 

gagnrýnisraddir. Þannig sagði einn aðdáandi að Björk hefði sýnt Kínverjum 

óvirðingu og eigingirni (Guardian, 2008). Og svo rumskaði kínverski drekinn. 

Kínversk stjórnvöld brugðust stuttu síðar við með því að banna komur 

skemmtikrafta sem hefðu sótt viðburði sem „ógnuðu fullveldi þjóðarinnar“. Þá 

sagði menningarmálaráðuneyti Kína að allir listamenn sem „þyrluðu upp 

etnísku hatri“ á uppákomum sínum yrðu bannaðir. Bannið náði einnig til þeirra 

sem „ógnuðu einingu þjóðarinnar“ og þeirra sem „hömpuðu klámi, lénsveldi og 

hjátrú“ eða brytu gegn „trúarstefnu eða menningargildum“. Enn fremur sagði 

ráðuneytið að Björk hefði með uppákomunni brotið kínversk lög og sært 

tilfinningar Kínverja. Hert eftirlit var boðað, en þá þegar höfðu reglur verið 

þrengdar vegna Ólympíuleikanna sem þá voru handan við hornið (BBC, 2008b). 

Erfitt er að segja hvort yfirlýsing Bjarkar hafi haft neikvæð áhrif á 

samskipti Kína og Íslands. Hugsanlega hefur þó farið hrollur um einhverja af 

ótta við pólitískt frost og glataða viðskiptasamninga. Til er dæmi um slíkt, fyrr 
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og síðar. BBC sagði t.d. frá reiði Kínverja í garð Norðmanna eftir að fréttist að 

norska Nóbelsnefndin, sem þó er óháð norskum stjórnvöldum, myndi veita 

kínverska andófsmanninum Liu Xiaobo friðarverðlaun Nóbels 2010 (BBC, 

2010). Skv. fréttinni kölluðu Kínverjar sendiherra Noregs á sinn fund og sögðu 

viðburðinn geta skaðað samskipti ríkjanna. Stuttu síðar mátti svo lesa í 

Aftenposten að Kínverjar hefðu aflýst fundum með fiskimálaráðherra Noregs 

vegna atburðarins (Foss, 2010). Þá hefði viðræðum um viðskiptasamning verið 

slegið á frest. Engin ástæða var gefin, en norskir sérfræðingar í alþjóða-

samskiptum töldu skýrt að þetta væri bein afleiðing Nóbelsverðlaunanna. 

Þótt Nóbelsverðlaunin séu e.t.v. ekki sambærileg við tónleika er ljóst að 

atburðir sem ekki eru á vegum stjórnvalda geta haft mikil áhrif á tengsl ríkja. Og 

listin er líka þess megnug að kalla fram sterk viðbrögð, ekki síður en Nóbelinn. 

Þannig varð minniháttar frost í samskiptum Svíþjóðar og Ísrael 2004 í tilefni 

listsýningar í Svíþjóð sem Ísraelum mislíkaði stórum og olli því m.a. að 

ísraelski sendiherrann gekk berserksgang á sýningunni (Smith, 2004). Ísraelar 

hótuðu m.a. að hætta þátttöku í alþjóðlegri ráðstefnu í Svíþjóð um þjóðarmorð, 

yrði sýningunni ekki lokað. 

Ekki verður hér fullyrt hvort Björk hafi jafnvel með uppátækinu haft 

jákvæð áhrif á ímynd Íslands í hugum þeirra sem þótti hún taka upp hanskann 

fyrir lítilmagnann og mannréttindi. Eitt er þó víst. Uppákoman vekur upp 

áleitnar spurningar um tengsl ríkja við ímynd þekktra listamanna, hluta eða 

viðburða. Ekki síst í ljósi þess að ímynd Íslands hefur löngum þótt samofin 

ímynd Bjarkar, eins og kemur t.d. fram í umdeildri skýrslu Nefndar forsætis-

ráðherra um ímynd Íslands (2008: 23). Þá vekur hún upp spurningar um 

hvernig listflutningur eða „stefna“ listamannsins fari saman við hefðbundna og 

alvöruþrungna utanríkisstefnu og framkvæmd hennar. Vilja ábyrgir stjórnmála- 

og embættismenn hampa „sínum“ listamönnum, vitandi það að list þeirra þjóni 

e.t.v. engu nema duttlungum listagyðjunnar og verði túlkuð á alla mögulega 

vegu? Vilja þeir kannski fremur reyna að stýra upplýsingaflæðinu? Hafa 

listamanninn í taumi? Hampa sumum en öðrum ekki? Og stjórna aðstæðum? 

Og hvað með listamennina? Hafa þeir áhuga á að vera „fulltrúar“ 

ákveðinna ríkja? Er það eftirsóknarvert hlutskipti að vera spyrt saman við 

hugsanlega óvinsæla stefnu „eigin“ stjórnvalda, jafnvel þótt maður hafi notið 

góðs af „farinu“ í formi styrkja eða stuðnings? Er eftirsóknarvert að þurfa 
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hugsanlega sífellt að þjóna öðrum hagsmunum, s.s. viðskiptalífi eða ferða-

þjónustu með list sinni vegna samninga við stjórnvöld? Eða er jafnvel 

hugsanlegt að samstarf lista og stjórnmála geti vakið gagnrýna umræðu um 

utanríkisstefnuna, þannig að hún þróist og þroskist og færist nær borgurunum?   

 

1.2 Tilgangur og rannsóknarspurningar 
Tilgangurinn með rannsókninni er að skoða og greina hvernig íslensk stjórnvöld 

kynna og nota menningu á alþjóðavettvangi. Hann kristallast í rannsóknar-

spurningu verkefnisins, sem jafnframt kemur fyrir í titli þess: Hvert er hlutverk 

menningar í utanríkisstefnu Íslands?“ Glímt verður við eftirfarandi fjórar 

kjarnaspurningar: Hver kemur menningunni á framfæri og hvernig? Hver er 

tilgangurinn? Hver eru verkefnin, viðburðirnir og viðtakendurnir? Hvaða miðlar 

eru notaðir? Hér er gerð nánari grein fyrir inntaki hverrar spurningar. 
Í fyrsta lagi er spurt um gerendur, stefnu og framkvæmd hennar. Er 

ríkisvaldið eitt að verki eða koma fleiri að? Þá verður litið á innbyrðis vægi 

opinberra stofnana. Ræður utanríkisráðuneytið ferðinni, eða skipta álit og 

áherslur annarra ráðuneyta meira máli? Er um togstreitu að ræða sem hefur áhrif 

á niðurstöðuna? Hvað um aðra aðila? Opinbera, sveitarfélög, einkafyrirtæki, 

félagasamtök og einstaklinga?  

Í öðru lagi verður reynt að svara því hver tilgangurinn með 

menningarútflutningnum er. Er ætlunin að koma íslenskri menningu á framfæri 

á eigin forsendum, eða hangir meira á spýtunni? Á menningarútflutningurinn ef 

til vill að þjóna einhverjum „æðri“ hagsmunum? Laða að gjaldeyri í formi 

ferðamanna og fjárfestinga á öðrum sviðum samfélagsins? Eða er jafnvel 

markvisst verið að reyna að halda á lofti ákveðinni opinberri ímynd af landi og 

þjóð? Segja eina samræmda opinbera sögu? Hvers eðlis er sú menning sem 

verið er að hampa? Er einblínt á svokallaða hámenningu í formi hefðbundinna 

hugmynda um listir? Eða rúmar hann einnig fjölmiðla? Jafnvel þjóðmenningu, í 

formi sameiginlegra gilda, viðhorfa, hefða og lífshátta? Er hann kannski enn 

víðari? Til að takast á við þessa spurningu verður menningin skilgreind m.a. út 

frá menningarpýramída Duelunds, en nánar verður fjallað um hann í 2. kafla. 

Í þriðja lagi er gerð grein fyrir þeim verkefnum, viðburðum og 

markhópum sem einkenna menningarútflutninginn. Hvert er form verkefnanna 
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og hvernig birtist menningin í þeim? Hver flytur hana og fyrir hvern? Er 

einungis verið að koma menningunni á framfæri við stjórnvöld erlendra ríkja, 

jafnvel eingöngu á hefðbundnu stigi sendierindreka ríkja? Eða er markhópurinn 

stærri? Ákveðnir hópar í viðkomandi ríkjum? Eða jafnvel allur almenningur? 

Hefur almenningur eitthvað um boðskapinn að segja? Er t.d. líklegt að þær 

ímyndir, ef einhverjar, sem komið er á framfæri erlendis í formi menningar 

endurspegli þær hugmyndir sem Íslendingar hafa um sjálfa sig? Er nauðsynlegt 

að almenningur „trúi“ á hinn opinbera boðskap, til að ljá honum trúverðugleika 

erlendis? Jafnvel að almenningur taki beinan þátt í stefnunni? Þessar spurningar 

snerta sjálft eðli utanríkisstefnunnar og taka á hugmyndum eins og lýðræði, 

gegnsæi, samráði og umboði almennings. 

Í fimmta lagi verður leitað svara við því hvernig menningunni er komið 

á framfæri. Hvaða miðlum er beitt? Heimsóknum? Þátttöku í sýningum? Efni í 

ljósvakamiðlum? Á prenti? Í netheimum? Auglýsingaherferðum? Er um 

gagnvirk samskipti að ræða, eða er einungis verið að segja frá? 

 
1.3 Kaflaskipting efnis, áherslur og afmörkun 
Rætt verður um aðferðir og nálgun að efninu í kafla tvö. Þá verður í kafla þrjú 

tekist á við þann kenningalega grundvöll sem byggt verður á við greiningu. Í 

fjórða kafla verða leikendur á sviðinu kynntir til sögunnar, og hefur verið tekin 

sú ákvörðun að kynna þá sem e.t.v. minna eru þekktir fyrst. Er þetta gert til 

hagræðis, þar sem mikið er vísað þeirra í umfjölluninni sem á eftir fylgir. Að 

þessu loknu verður fjallað um stefnur ríkisstjórna og utanríkisráðherra í tímaröð 

frá 1991-2011. Fjórða kafla lýkur svo á umfjöllun um Alþingi og stofnanir þess. 

Í fimmta kafla verður efnið greint í þau þemu sem komu fram í 

rannsóknarspurningunum, þau skoðuð í ljósi kenninganna og ályktanir dregnar 

af ferlinu. Lokaniðurstöður verða svo kynntar í kafla sex. 

Rannsóknin afmarkast af íslenskri utanríkisstefnu og því hlutverki sem 

menningu og menningarkynningu er þar ætlað. Megináhersla verður því lögð á 

þá opinberu aðila sem lögum samkvæmt fara með menningarkynningu, móta 

stefnuna og sjá um skipulagningu og framkvæmd. Þannig verður sérstaklega 

litið á stefnu utanríkisráðherra, hlutverk utanríkisráðuneytisins (UTN) og 

hlutverk mennta- og menningarmálaráðuneytisins (MMR). Í þessu samhengi 
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verður helst horft á samspil þessara aðila við Alþingi sem löggjafa, fjár-

veitingarvald og grundvöll stjórnarstefnu. Óhætt er að segja að Alþingi sé einn 

stærsti stefnumótandinn, enda ákveðin stefna fólgin í lagasetningu um stofnanir, 

sjóði og fjárveitingar. Þá eru ónefndar nefndir Alþingis og eftirlitsstofnanir. 

Eins verður litið til kynningarstofunnar Íslandsstofu (ÍSS), ásamt helstu 

samstarfsaðila hins opinbera frá listgreinunum sjálfum, Bandalagi íslenskra 

listamanna (BÍL) og kynningarmiðstöðva og félaga einstakra listgreina. Um 

þessar mundir stendur yfir rannsókn á umfangi skapandi greina, að frumkvæði 

Samráðsvettvangs um skapandi greinar, en hann telur allar þessar miðstöðvar og 

félög (ÚTÓN, 2010). Rannsóknin er fjármögnuð af ÍSS, UTN, MMR, fjármála-, 

efnahags- og viðskipta-, og iðnaðarráðuneytinu. Útflutningsskrifstofa íslenskrar 

tónlistar (ÚTÓN) heldur utan um rannsóknina, en auk hennar er þar að finna 

Bókmenntasjóð (BÓK), Hönnunarmiðstöð Íslands (HMÍ), Icelandic Gaming 

Industry (IGI), Íslenska tónverkamiðstöð (ÍTM), Kvikmynda-miðstöð Íslands 

(KMÍ), Kynningarmiðstöð íslenskrar myndlistar (KÍM) og Leiklistarsamband 

Íslands (LSÍ). Minna verður litið til annarra aðila, enda illa gerlegt í ekki lengri 

ritgerð, en þó reynt eftir föngum að útskýra aðkomu þeirra.  

Varðandi skilgreiningar á hugtökum er vísað til kafla um kenninga-

ramma og rannsókn og aðferðafræði. Í rannsókninni verður litið yfir þróunina á 

20 ára tímabili og hún afmörkuð milli áranna 1991 og 2011. 

 

1.4 Gildi rannsóknarinnar 
Ætla má að niðurstöður verkefnisins verði bæði hægt að nýta í fræðilegum og 

hagnýtum tilgangi. Hlutverk menningar í íslenskri utanríkisstefnu hefur lítið 

verið rannsakað hingað til. Eins og Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson 

benda á í bókinni Hnattvæðing og þekkingarþjóðfélag (2005: 185) hefur lítið 

farið fyrir rannsóknum á gildi menningar og lista í umræðu um alþjóðasamskipti 

og hnattvæðingu. Víkka þurfi sjóndeildarhringinn og ræða fleiri þætti í alþjóða-

samfélaginu en þá er lúta eingöngu að efnahags-, félags- og stjórnmálum. 

Verkefninu er ekki ætlað að koma með beinar tillögur, ráða bót á vanda, eða 

stuðla á ákveðinn hátt að hagnýtingu menningar í utanríkisstefnu. Því er fyrst og 

fremst ætlað að fræða, upplýsa og túlka og vera innlegg í fræðilega og almenna 

umræðu, á þeim forsendum sem lagt er upp með í rannsóknarpurningunum.  
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2 Rannsókn og aðferðafræði 
 
2.1 Hefðir, nálganir og rannsóknarhættir 
Markmiðið með rannsókninni er ekki eingöngu að útskýra, heldur einnig að 

túlka og skilja þau viðfangsefni sem rannsóknarspurningunni er beint að. Því er 

ljóst að aðferðafræðilegar hefðir þær sem notaðar eru hvíla á þeim 

þekkingarfræðilega grunni sem kalla má túlkandi nálgun að rannsóknum (e. 

interpretivist approach). Í þessu felst, auk ofangreindra atriða, sú tilhneiging að 

hafna því að um einn ákveðinn mælanlegan veruleika sé að ræða og að hlutleysi 

rannsakandans sé mögulegt. Þess í stað er frekar litið til þess að „rétt“ og 

„rangt“ geti verið afstæð hugtök og að það sé umfram allt huglægt eðli 

mannlegrar hegðunar, hlaðið flóknum og margbreytilegum félagslegum gildum, 

sem sé hið mótandi afl samfélagsins er skapi margskonar veruleika. Hér skiptir 

samhengi þeirra viðfangsefna sem lýsa á líka máli (Hart, 2008: 193-4 og 207).  

Áhrifavalda í þessu samhengi má hér annars vegar nefna fræðimennina 

Erving Goffman sem notaði svokallað opið rannsóknarviðmið (e. open research 

paradigm) en hann tekur tillit til margbreytilegra flækja hins félagslega 

veruleika og stillir þeim upp sem veruleikum er þrífast hlið við hlið. Hins vegar 

má nefna Harold Garfinkel sem gengur í raun mun lengra og setur hreinlega 

spurningarmerki við viðteknar hugmyndir og fyrirbæri, t.d. er varða kyn og 

vald, sem aðrir fræðimenn leggja til grundvallar í sínum rannsóknum (Hart, 

2008: 258-275). Þar sem um túlkandi nálgun er að ræða má líka flokka 

rannsóknina sem verandi ekki-tilraun (e. non-experimental) (Hart, 2008: 316-

317). Hún er ennfremur eigindleg (e. qualitative) og helgast það m.a. af því að 

niðurstöðum hennar er ekki ætlað að vera tölfræðilega alhæfandi (Hart, 2008: 

182). Rannsóknin er með hefðbundnu sniði rannsóknarritgerðar (Hart, 2008: 

121-128). Eins og varðandi hefðir og nálganir helgast það val af þeim 

rannsóknarspurningum sem liggja til grundvallar rannsókninni. 
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2.2 Gagnasöfnun og greining 

Í rannsókninni er byggt á söfnun, skoðun og greiningu á fyrirliggjandi gögnum. 

Þar er átt við opinber gögn á við stefnuyfirlýsingar og skýrslur ríkisstjórna og 

ráðherra sem fjalla um stefnu þeirra og verk. Þá eru lög og reglugerðir um 

ráðuneyti og aðra opinbera aðila, fjárveitingar á fjárlögum, stefnuskjöl í 

menningarmálum, rannsóknarskýrslur og aðrar opinberar skýrslur unnar fyrir 

stjórnvöld. Ennfremur fjölmiðlaumfjallanir um málefnið og gagnrýni. Efnið 

verður greint í þemu á grundvelli rannsóknarspurninga: gerendur; tilgang, stefnu 

og framkvæmd; verkefni; markhópa; og miðlunarleiðir. Þemun verða svo greind 

með þeim kenningum sem byggt verður á í þriðja kafla og þess freistað að sjá 

hvort og hvernig þau falli að kenningunum.  

 

2.3 Réttmæti, áhættumat og siðferðileg álitaefni 
Ekki eru hafðar uppi verulegar áhyggjur af innra réttmæti rannsóknarinnar þar 

sem um er að ræða túlkandi (Hart, 2008: 322) eigindlega rannsókn sem, eins og 

áður hefur komið fram, er ekki ætlað að vera tölfræðilega alhæfandi. Breiddin í 

gögnunum ásamt dagbókarfærslum, þar sem framvindu, greiningu og meðferð 

gagna er lýst (Hart, 2008: 348), ásamt notkun kerfisbundinnar þemagreiningar 

ætti hins vegar að tryggja heiðarlega og vísindalega nálgun að efninu og 

úrvinnslu. Hvað varðar ytra réttmæti er talið líklegt að rannsóknin geti fyllt upp 

í einhver kenningaleg göt, a.m.k. hvað Ísland varðar og er það byggt á orðum 

Stefáns Ólafssonar og Kolbeins Stefánssonar hér að framan um að íslenskar 

rannsóknir á menningu í samhengi alþjóðasamskipta séu af skornum skammti. 

Skv. þeirri skoðun felst áhættan aðallega í því að ekki séu til næg gögn á Íslandi 

um efnið. Sérstaklega um hagrænt gildi menningar. Þar sem rannsóknin beinist 

að stefnu fremur en öðru verða þó ekki hafðar uppi sérstakar áhyggjur af þessu. 

Ekki eru heldur hafðar uppi áhyggjur af siðferðilegum álitaefnum. 

Leitast var við að tryggja heiðarlega og sanngjarna nálgun að efninu og 

umgangast gögnin af ábyrgð og virðingu, leita sem mest í frumheimildir og geta 

réttra heimilda. Í viðtölum var þess gætt að viðmælendur væru alltaf upplýstir 

um alla þætti málsins og hver ætlun rannsakanda væri. Þá var fyllsta trúnaðar 

gætt við meðferð gagna og hvergi neitt haft eftir viðmælendum opinberlega 

nema að undangengnum yfirlestri og samþykki. 



 17 

 

 

 

 

3 Kenningarammi 

 
3.1 Mjúka valdið (e. Soft Power) 
 
3.1.1 Mjúkt vald kemur til sögunnar 
Ítalski stjórnspekingurinn Machiavelli ráðlagði ítölskum furstum á sínum tíma 

að betra væri að láta óttast sig en elska. Bandaríski stjórnmálafræðingurinn 

Joseph S. Nye, Jr. telur nútímann krefjast hvoru tveggja (2004a: 1). Þrátt fyrir 

það gefi stjórnmálaleiðtogar mjúku hlið valdsins allt of lítinn gaum.  
Hugmyndin um „mjúkt vald” (e. Soft Power) í alþjóðasamskiptum kom 

fyrst fram í bók Nye, Bound to Lead, árið 1990. Þar gagnrýndi hann ríkjandi 

skoðanir um hnignun Bandaríkjanna (BNA) og taldi þau enn stærsta veldið á 

sviði hernaðar- og efnahags, en ekki síður á sviði „mjúka valdsins”. Hugmyndin 

breiddist út á næstu árum og talandi stéttir fóru að vísa til hennar, en margir 

misskildu hana og smættuðu niður í áhrif Coca Cola, Hollywood og peninga. 

Aðrir hunsuðu hana. Nye tók hugtakið upp á ný 2001 í bókinni The Paradox of 

American Power, en þá sem hluta af stærri umræðu. Hann var gagnrýndur fyrir 

rýrar útskýringar og ákvað því að þróa hugtakið betur í bókinni Soft Power: The 

Means to Success in World Politics, sem kom út 2004 (xi - xii). 

Í umræðum um mjúka valdið verður hér stuðst við bók Nye frá 2004. 

Hafa verður í huga að þótt BNA vegi þungt í bókinni má ekki líta svo á að 

mjúka valdið sé eingöngu bundið þeim. Nye fjallar um ríki og samtök eins og 

Sovétríkin, Sameinuðu þjóðirnar (SÞ), ESB, Kína og Indland og beinir líka 

sjónum að smærri ríkjum, s.s. Kanada og Noregi. Meiri áhersla verður einmit 

lögð á þau í umfjöllun um almannaerindrekstur hér á eftir. En í hverju felst þetta 

mjúka vald? Og hvernig er það frábrugðið öðru valdi? Til að komast að því, 

verður að fara aftur til upprunans og skilgreina hvað felst í þessu orði: vald. 
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3.1.2 Breytt eðli valdsins - hart eða mjúkt? 
Nye segir orðabókina skilgreina vald sem getuna til þess að hafa áhrif á hegðun 

annarra og ná fram eigin markmiðum, en telur það sjálfur flóknara en svo. Það 

birtist í mörgum myndum og því megi beita á ýmsa vegu. Í fyrsta lagi með 

þvingunum og hótunum. Í öðru lagi með greiðslum. Í þriðja lagi með því að 

reyna að laða fólk að og fá það til að vilja það sem maður sjálfur vilji (2004a: 1-

2). Þrjár mjög ólíkar leiðir sem þarfnast frekari skýringa við.  

Nye (2004a: 2) segir suma líta á valdið sem skipun eða þvingun. Að geta 

látið aðra framkvæma eitthvað sem þeir myndu annars ekki gera. Hægt sé að 

skipa, eða jafnvel þvinga fólk til að hoppa. Og fólk hoppi. Erfitt sé hins vegar að 

vita hvort fólk hoppi skipunarinnar vegna, eða vegna þess að því finnist almennt 

gaman að hoppa og langi til þess. Til að mæla þetta með áþreifanlegum hætti 

þurfi að vita vilja viðkomandi. Án þeirrar vitneskju segir hann okkur stödd á 

sama haugi og hanann sem heldur að hann góli sólina upp á himininn á hverjum 

morgni. Þannig megi efast um vald einræðisherra sem lætur lífláta uppreisnar-

menn. Kannski hafi markmið þeirra verið að deyja sem píslarvættir. Eins skipti 

samhengi og aðstæður máli. Hrekkjusvínið missi t.d. flest sín völd þegar skóla-

lóðinni sleppi. Þá sé erfitt að vita fyrirfram hvernig aðrir hegði sér í fjarveru 

valdsins. Eins sé hægt að hafa áhrif án þess að hafa áþreifanlegt vald. Jafnvel úr 

fjarska. Finnist fólki markmiðin eftirsóknarverð eða lögmæt, sé líklegra að það 

fylgi þeim. Án greiðslu eða þvingana. Vald páfa sé gott dæmi um þetta.  

Nye (2004a: 3) segir að flestum þyki þessar spurningar of flóknar. Fólk 

vilji mælanlegan styrk. Mæla völd ríkja í stærð, íbúafjölda, auðlindum, 

efnahags- og herstyrk. Kosturinn við það sé að valdið sýnist fyrirsjáanlegra. 

Vandamálið sé hins vegar að þá sé valdið skilgreint sem það sama og lindin sem 

það spretti af. Því verði til þversagnir. Skv. þessu ættu þeir valdamestu alltaf að 

fá sínu framgengt, en málið sé ekki svo einfalt. Það skipti máli hvaða leik sé 

verið að leika. Uppsprettur valds séu t.d. ekki eins gjaldgengar og peningar og 

valdaauðlindir tryggi ekki alltaf óskaniðurstöðu. Það sé hægt að spila illa úr 

góðri stöðu. Nye segir t.d. BNA hafa, skv. hefðbundnum mælingum, verið eina 

risaveldið 2001, en  þó ekki getað hindrað árásirnar þann 11. september.  

Nye segir hefðbundnar styrkleikamælingar ekki lengur duga (2004a: 5). 

Tækninni fleygi fram og fólksfjöldi skipti t.d. ekki sama máli og áður. 

Samhengið sé breytt. Valdatafl sé í dag háþróuð skák með mörgum víddum og 
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að það þurfi að tefla samkvæmt því: í þremur stigum. Á efsta stiginu, hernaðar-

stiginu, sé einungis einn valdapóll, BNA. Næst komi miðstigið, efnahags-

styrkur. Þar séu valdapólarnir fleiri, t.d. ESB, Rússland, Kína og Indland. 

Neðsta stigið segir hann geyma alþjóðlega glæpi, hryðjuverk, loftslags-

breytingar og sjúkdóma. Þar sé valdið mjög óreiðukennt og dreift milli fjölda 

ríkja og annarra aðila. Að þessu sögðu telur Nye ómögulegt að kalla núverandi 

heimsmynd einpóla kerfi (2004a: 3-4). Þrátt fyrir það einblíni margir leiðtogar 

enn á efsta þrepið. Hernaðarvaldið. Þannig spili þeir einungis eina vídd í 

þrívíðum leik og hunsi algerlega neðsta stigið, þar sem þekkingar og kunnáttu á 

notkun mjúkra úrræða sé einmitt þörf. Til lengri tíma litið leiði það til taps. 

 

3.1.3 Mjúka valdið skilgreint 
Nye segir alla þekkja harða valdið og vita að umbun og refsing hernaðar- og 

efnahagsmáttar geti snúið fólki (2004a: 5). Stundum megi þó ná markmiðum án 

sýnilegra ógnana eða múta. Þetta sé oft kallað „annað andlit valdsins.“ Ríki geti 

náð markmiðum sínum með því að vekja aðdáun og gera velmegun sína og 

gegnsæi svo eftirsótt að til eftirbreytni þyki. Þetta „mjúka vald“, að fá aðra til að 

sækjast eftir því sama og maður sjálfur, snúist um samvinnu. Ekki valdbeitingu  

 Nye segir mátt mjúka valdsins felast í getunni til að móta forgangsröðun 

annarra (2004a: 5-6). Flestir kannist við mátt aðdráttaraflsins. Jafnt í einkalífi 

sem viðskiptum. Þar skipti aflsmunur litlu, en dularfullt seiðmagn aðlöðunar 

meiru. Lítt stoði t.d. að reka nútíma lögreglu eingöngu með skipunum. Lögmæti 

ákvarðana skipti máli. Að fólk „kaupi“ viðkomandi gildi. Þá sé mjúkt vald 

nauðsynlegra stjórnmálamönnum í lýðræðisríkjum en einræðisherrum, sem geti 

stjórnað með þvingunum og tilskipunum. Getan til að beita mjúka valdinu 

tengist líka oftast óáþreifanlegum eiginleikum eins og aðlaðandi persónuleika, 

menningu, pólitískum gildum, stefnu sem þyki lögmæt eða siðferðilegu valdi. 

Leiðtogi sem standi fyrir eftirsótt gildi geti minnkað stjórnunarkostnaðurinn. 

 Nye segir ekki nóg að skilgreina mjúkt vald sem áhrif. Það megi hafa 

áhrif með ógnunum og mútum (2004a: 6). Þá sé mjúkt vald meira en beiting 

fortöla og raka, þótt þau séu auðvitað hluti þess. Mjúkt vald sé líka getan til að 

laða að og aðlöðun leiði oft til þegjandi samþykkis. Mjúkt vald megi skv. 

atferlisfræðum skilgreina sem aðlöðunarvald. Skv. auðlindafræðum sé það þeir 

eiginleikar eða forði sem skapi slíka aðlöðun. Segja megi til um hvort ákveðnir 
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eiginleikar séu mjúkur valdaforði með því að beita könnunum eða rýnihópum. 

Hvort sú aðlöðun sem forðinn geymi leiði til óskaniðurstaðna, verði hins vegar 

að dæma um í einstaka tilvikum. Aðlöðun ákvarði ekki alltaf forgangsröðun 

annarra. Þessi munur á valdi mældu í forða og valdi mældu í hegðun sem það 

hefur áhrif á sé þó ekki bundinn við mjúka valdið. Frakkar og Bretar hafi t.d. átt 

fleiri skriðdreka en Þjóðverjar 1940. Samt hafi Frakkland fallið. 

Nye segir eina leið til að sjá mun á hörðu og mjúku valdi felast í því að 

skoða á hversu marga vegu hægt sé að ná tilætluðum árangri (2004a: 6-7). Skipa 

megi fólki að skipta um skoðun með hótunum um aflbeitingu eða efnahags-

þvingunum. Hvetja megi með greiðslum. Takmarka megi möguleika fólks með 

því að móta stefnu gagnvart því þannig að óskir þess virðist óraunhæfar. Það sé 

líka hægt að höfða til aðlöðunar, ástar, eða skyldu við aðila í sambandinu og 

sameiginleg gildi. Ákvarðist hegðun gagnaðilans af greinanlegri en óáþreifan-

legri aðlöðun, eða fylgi hann markmiðum, án skýrra ógnana eða viðskipta, sé 

mjúka valdið að verki. Mjúka valdið styðjist við aðra krafta en peninga og afl til 

að leiða til samvinnu. Það hvíli á aðlöðun að sameiginlegum gildum, ásamt rétt-

lætistilfinningu og skyldu til að leggja af mörkum svo þau verði að veruleika. 

 Nye segir mjúka og harða valdið tvær hliðar á getunni til að ná settum 

markmiðum með því að hafa áhrif á hegðun annarra (2004a: 7-8). Á þeim sé 

stigsmunur, bæði hvað eðlishegðun og áþreifanleika valdaforðans varðar. Sé 

hegðunin greind, frá hinu harða til hins mjúka, megi sjá þvinganir, efnahagslega 

hvata og loks hreina aðlöðun. Sé valdaforðinn greindur með sama hætti tengist 

hinn mjúki iðulega samvinnu, en hinn harði skipunum. Fylgnin sé þó ekki alger. 

Hernaðarmáttur geti t.d. laðað að og eins megi ímynda sér stofnanir, stofnaðar 

með hervaldi, sem öðlist síðar lögmæti í hugum fólks. Þá megi laðast að 

efnahagslegu valdi. Á endanum séu tengsl hegðunarmynsturs og ákveðinnar 

gerðar valdaforða hins vegar það sterk að nota megi þumalputtareglu um harðan 

valdaforða og mjúkan. Nye segir að flokka megi hart vald og mjúkt út frá 

hegðunarmynstri og valdaforða eða auðlind. Sjá megi að hegðun harða valdsins 

einkennist af fyrirskipunum, þvingunum og hvatningu. Valdaforðinn byggist á 

afli, refsiaðgerðum, greiðslum og mútum. Hegðun mjúka valdsins einkennist 

aftur á móti af því að hafa frumkvæði að því að setja mál á dagskrá, aðlöðun og 

samvinnu. Valdaforði þess byggist á stofnunum, gildum, menningu og stefnum.  
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Skv. Nye sprettur mjúki valdaforðinn af gildum sem stofnanir eða ríki tjá í 

menningu sinni, af þeim fordæmum sem þau setja með innri stefnu og breytni, 

og af samskiptum (2004a: 8). Mikilvægi mjúka valdsins minnki ekki þótt 

ríkisstjórnir eigi oft erfitt með að stýra því og beita. Vald þeirra geti einmitt 

falist í aðlaðandi dægurmenningu. Þetta sjái jafnvel raunsæishyggjumenn, sem 

skipti valdi milli hernaðar, efnahags og skoðana. Mjúka valdið sé mikilvæg 

staðreynd. Þeir sem hafni því séu svipaðir þeim sem skilji ekki mátt tælingar.  

Nye segir mjúka valdið alls ekki háð hinu harða, þótt þau sæki stundum í 

sama forðabúrið (2004a: 9). Þvert á móti geti harða valdið grafið undan því 

mjúka. Sovétríkin hafi t.d. glatað stórum hluta mjúka valdsins vegna 

innrásarinnar í Ungverjaland og svo almennt vegna grimmilegrar stefnu. Á hinn 

bóginn megi sjá áhrifastyrkingu BNA í Rómönsku Ameríku á 4. áratug 20. aldar 

þegar Roosevelt hélt stefnu sinni um „góða grannann“ á lofti  

Nye segir pólitískan styrk ríkja oft meiri en hernaðar- og efnahagsvald 

segi til um, einfaldlega vegna þess að þau skilgreini hagsmuni sína þannig að 

þeir innihaldi aðlaðandi málstað eins og efnahagshjálp og frið. Þetta sjáist á 

aðild Norðmanna að fjölmörgum friðarviðræðum síðustu tvo áratugi, sem þeir 

segi sjálfir að styrki mjúka valdið og opni dyr (2004a: 9-10). Staða fleiri ríkja sé 

svipuð. Kanada búi t.d. yfir umtalsverðu siðferðilegu valdi, í krafti þess að vera 

„góður borgari“, þótt hernaðarlega getan sé lítil. Samt geti ríkið nýtt sér þetta, 

t.d. í samskiptum við BNA. Þau skorti lögmæti aðgerða sinna og sækist eftir 

ýmsu hjá Kanadamönnum. Þá hefði það ekki verið nein tilviljun að indverski 

utanríkisráðherrann skyldi koma með flugvél fulla af Bollywood-kvikmyndum 

og tónlist, en ekki vopnum eða matvælum, í opinbera heimsókn til Kabúl eftir 

fall stjórnar Talíbana í Afganistan 2001 (Nye 2004a: 10). 

Nye segir ríki geta styrkt mjúka valdið í gegnum stofnanir. Vinni þau 

t.d. að stefnu sinni í alþjóðastofnunum, geti þau mótað reglur og sveigt að eigin 

hagsmunum. Nái skoðanir ráðandi stöðu í alþjóðastofnunum aukist lögmæti 

þeirra. Ríki geti þannig framfylgt eigin stefnu, sem þykir aðlaðandi, með minni 

tilkostnaði. Hann nefnir Breta, viðskiptafrelsi og gullfót á 19. öld, en Banda-

ríkin, Alþjóða gjaldeyrissjóðinn og Alþjóða viðskiptastofnunina á þeirri tuttug-

ustu. Báðar hafi stofnanirnar mótast af efnahagskerfum ríkjanna (2004a: 10). 
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3.1.4 Uppsprettur og takmörk mjúka valdsins 
Mjúka valdið á sér, líkt og hið harða, ákveðnar uppsprettur. Nye nefnir þrjár. 

Menningu (þar sem hún höfði til annarra), pólitísk gildi (þegar ríki lifi eftir 

þeim, heima og að heiman), og utanríkisstefnu (þegar hún sé álitin lögmæt og 

hafi siðferðisvald). Líkur á árangri aukist, innihaldi menning og stefna ríkja 

almenn gildi og hagsmuni sem aðrir deili. Þetta sé vegna sambandsins milli 

aðlöðunar og skyldunnar sem hún skapi. Mjúkt vald spretti síður af þröngum 

gildum og menningu. Bandarísk menning hafi almenna skírskotun og mjúkt 

vald BNA sé jafnvel meira en her- og efnahagsvaldið. Menningin geisli af krafti 

út fyrir hernaðarlegt yfirráðasvæði landsins (2004a:11). 

Nye segir viðskipti eina leið menningarmiðlunar (2004a: 13). Aðrar 

felist t.d. í persónutengslum, heimsóknum og gagnkvæmum skiptum. Þær 

hugmyndir og gildi sem t.d. BNA flytji út í hugum þeirra sem hafi búið þar og 

snúið heim aftur, hafi tilhneigingu að ná til valdastétta viðkomandi ríkja. Fjöldi 

asískra frumkvöðla snúi aftur heim eftir farsælan feril í Silicon Valley í 

Kaliforníu, einni helstu aflstöð nýsköpunar í heiminum. Hálf milljón útlendinga 

stundi árlega nám við háskóla í BNA, þ.á.m. börn leiðtoga í Kína og Pakistan. 

Nye telur þetta geta gefið valdastéttunum raunsærri mynd af BNA. 

Nye segir aðra mögulega uppsprettu mjúka valdsins vera stefnu 

stjórnvalda, heima og erlendis (2004a: 13-14). Hún sé vandmeðfarin og geti 

reynst tvíeggja sverð. Stefnur sem virðist fullar af hræsni, hroka og 

skeytingarleysi, eða byggðar á þröngri nálgun að eigin hagsmunum geti skemmt 

fyrir. Kynþáttaaðskilnaðarstefnan í BNA um miðja 20. öld hafi t.d. grafið undan 

mjúku valdi þeirra í Afríku. Dauðarefsingar og slakar reglur um byssueign geri 

það í Evrópu nútímans. Nye segir stríðin í Írak og Víetnam dæmi um neikvæða 

utanríkisstefnu BNA sem vakið hafi reiði. Þau hafi þó áður endurheimt mjúkt 

vald sitt eftir slíka leiðangra. Eftir Íraksstríðið sé það háð þáttum á borð við 

árangrinum í Írak, árangri í viðræðum Ísraela og Palestínumanna, auk fjölda 

annarra hluta. Á móti hafi mannréttindastefna Carter, fyrrum Bandaríkjaforseta, 

sem og áherslur Reagan og Clinton á lýðræðisvæðingu, styrkt mjúkt vald BNA.  

Nye segir mjúka valdið ekki tilheyra ríkinu með sama hætti og harða 

valdið (2004a: 14-15). Ýmis verkfæri harða valdsins, s.s. herafli, séu algerlega á 

forræði ríkisins og önnur með óaðskiljanlegum hætti á valdi þjóða, t.d. olía og 

jarðefnaauðlindir. Mörg, eins og borgaralegan flugflota, sé hægt að flytja undir 
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sameiginlega stjórn og virkja í neyðaraðstæðum. Nye segir uppsprettur mjúks 

valds hins vegar aðskildar ríkinu og svari einungis að hluta þeim markmiðum 

sem ríkið vilji leggja áherslu á og kalli eftir. Amerísk dægurmenning hafi t.d. oft 

beinlínis unnið gegn stefnu yfirvalda í Víetnam. Í nútímanum geti t.d. 

Hollywoodmyndir með frjálslynd viðhorf, eða kristnir bókstafstrúarsöfnuðir 

sem fordæma íslam sem trúarbrögð hins illa, vakið neikvæð viðbrögð hjá 

múslimum. Í frjálslyndu samfélagi séu bæði þessi fyrirbæri, kvikmyndirnar og 

trúarhóparnir, strangt til tekið utan valdsviðs ríkisstjórna. Engu að síður geti þau 

grafið undan tilburðum ríkisins til að bæta samskiptin við íslamskar þjóðir. 

 

3.1.5 Mjúka valdið og menningin 

Nye segir ekki alltaf hægt að umbreyta valdaforða í raunveruleg völd (Nye, 

2004a: 34). Til þess verði mjúka valdið, í þessu tilfelli, að vera nógu aðlaðandi 

til að höfða til ákveðinna samfélagshópa og hafa áhrif á stefnu. Það þurfi m.ö.o. 

að ná til þeirra sem móti stefnu viðkomandi ríkja. Nye segir námsmannaskipti 

mikilvæg í þessu samhengi (2004a: 44-46). Þau skapi góðvild og tryggi oft 

vináttu við upprennandi valdafólk. Menningarsamskipti hafi skipt BNA miklu í 

kalda stríðinu. Jafnvel raunsæishyggjumenn viðurkenni það. Safna-, leikhús- og 

óperufólk hafi farið austur um og bandarískar sinfóníuhljómsveitir svo oft troðið 

upp við þvílíkan orðstír að Sovétmönnum hafi mörgum reynst erfitt að trúa á 

úrkynjun Vesturlanda. Og þótt bandarískir efasemdarmenn hafi á sínum tíma 

haft áhyggjur af njósnum sovéskra gesta, hafi þeir ekki áttað sig á því að 

Sovétmenn hafi líka farið heim með stjórnmálaskoðanir. Margir hafi svo síðar 

orðið helstu baráttumenn fyrir frelsi og mannréttindum í Sovétríkjunum  
Nye segir menningaráætlanir stórveldanna hafa stuðlað að tugþúsunda 

gagnkvæmra heimsókna lista-, íþrótta-, mennta-, embættis- og blaðamanna á 

kaldastríðsárunum (2004a: 46). Rekja megi sterk áhrif til sjötta áratugarins, þrátt 

fyrir fáar heimsóknir. Menningarsamskipti hafi áhrif á hástéttina og því geti fáir 

tengiliðir haft mikil áhrif. Margir Sovétmenn hafi ungir orðið fyrir miklum 

áhrifum vestan hafs og síðar gegnt lykilhlutverki í frjálsræðisstefnu Gorbachev. 

Aðrir líktu þessu við Trójuhest sem hafi holað ríkið út, innan frá. Samskipti 

hástéttarinnar á menningarsviðinu hafi því reynst Bandaríkjamönnum mikilvæg.  

Nye segir auðveldara að rekja áhrif hámenningar en dægurmenningar. 

Þá telji margir dægurmenningu afsprengi auðhyggju og markaðssetningar. Hún 
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þurfi sökum hagnaðarkröfu að höfða til flestra og standi fyrir fátt annað en 

lægsta samnefnarann. Aðlöðun hennar felist í skemmtigildi og valdi markaðs-

setningar. Margir fyrirlíti hana sökum ruddalegrar markaðshyggju og segi hana 

einblína á fjöldaskemmtanir í stað upplýsingar. Dægurmenning sé deyfandi og 

ópólítískt ópíum fyrir fjöldann og hafi þ.a.l. lítil pólitísk áhrif (2004a: 46). 

Nye telur þessa fyrirlitningu missa marks (2004a: 47). Í amerískri 

dægurmenningu megi finna göfugar ímyndir og gildi. Rithöfundurinn Ben 

Wattenberg segi t.d. að vissulega innihaldi hún íburð, kynlíf, ofbeldi, flatneskju 

og efnishyggju. Hún lýsi þó einnig fjölbreyttum, kvikum, einstaklingsmiðuðum, 

andkerfislegum, sjálfsprottnum, opnum og frjálsum gildum sem njóti lýðhylli: 

„Það er þetta inntak, hvort sem því er endurvarpað með jákvæðum eða 

neikvæðum hætti, sem dregur fólk í miðasöluna. Þetta inntak hefur meiri áhrif 

en stjórn- eða efnahagsmál. Það er drifkraftur stjórn- og efnahagsmála.“ Nye 

segir íþróttir geta miðlað gildum og bendir á amerískan körfubolta sem nái til 

milljóna áhorfenda í fjölda landa. Mörk upplýsinga og skemmtunar hafi aldrei 

verið eins skörp og margir telji og verði sífellt óskýrari. Dægurlagatextar geti 

haft áhrif og eins geti stjörnur stundað pólitík. Þá megi ekki gleyma ímyndum í 

sjónvarpi og kvikmyndum. Myndmál geti flutt gildi með áhrifaríkari hætti en 

ritmál og Hollywood sé stærsti kynningaraðili  og útflytjandi táknmynda.  

Nye (2004a: 48-49) rekur áhrif amerískrar dægurmenningar til 19. aldar 

þegar vestrið var kynnt í Evrópu sem heimkynni frelsisins. Aðlöðun Evrópubúa 

hafi svo auðveldað BNA að ná settu marki í síðari heimsstyrjöld og aftur í kalda 

stríðinu. Kúgunin heima fyrir hafi svipt Sovétríkin þeirri aðlöðun sem þau höfðu 

öðlast með hugmyndafræði og baráttu gegn nasisma. Menningaráætlanir og 

áróður þeirra hafi ekki staðist sveigjanlegri og aðlaðandi amerískri 

markaðsmenningu snúning. Vestrænt sjónvarp og kvikmyndir hafi sett ótal göt á 

Berlínarmúrinn löngu fyrir endanlegt fall hans 1989. 

Nye segir kalda stríðið hafa unnist með blöndu af hörðu valdi, sem hafi 

einangrað Sovétríkin á alþjóðavettvangi, og mjúku valdi, sem hafi með tímanum 

étið þau upp innan frá. BNA hafi þó ekki verið ein að verki og nefna megi áhrif 

BBC og Bítlanna. Mjúka valdið nýttist Bandaríkjamönnum á fleiri stöðum en í 

V-Evrópu. Nye nefnir Rómönsku Ameríku og hluta A-Asíu, S-Afríku og 

Serbíu. Sjá megi svipaða þróun í Íran, aðallega vegna gervihnattasjónvarps í 

Íran og amerískra stöðva sem nái til Írana í BNA. Áhrif sem stuðli að háværari 
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umbótakröfum sjáist líka í Kína, en þrátt fyrir ritskoðun nái upplýsingar til 

hástéttarinnar í gegnum internet, aðra miðla og námsmannaskipti. Þá leiki 

kvikmyndir stórt hlutverk, t.d. í ólöglegri mynddiskasölu (Nye, 2004a: 50-51). 

Nye segir óljóst hvort amerísk áhrif dvíni eða vaxi í framtíðinni (2004a: 

52-55). Aðrar þjóðir hafi tekið margt úr amerískri dægurmenningu og gert að 

sínu, sem minnki ásóknina í amerískt efni. Hlutdeild amerísks sjónvarpsefnis á 

alþjóðamarkaði fari minnkandi, ásamt miklum breytingum í fréttamiðlun. 

Enskumælandi miðlarnir BBC og CNN séu ekki lengur einráðir. Franskar 

stöðvar og hin arabíska Al Jazeera keppi við þær fyrrnefndu um að ramma inn 

og túlka atburði líðandi stundar. Þá sníði amerísk fyrirtæki vörur sínar að 

heimamörkuðum. Þannig eigi Coca Cola og McDonald’s hundruð vörumerkja 

sem hafi engin bein tengsl við „móðurmerkin“. Nye segir að ekki megi heldur 

gleyma því að mjúka valdið geti snúist gegn sköpurum sínum, eins og í 

Vítnamstríðinu. Þá geti menningin vakið ólík viðbrögð meðal ólíkra hópa í 

viðkomandi löndum. Jafnvel svo neikvæð að þau leiðist út í hreina andspyrnu.  

Þetta sést vel í hinu harða „menningarstríði“ sem háð var á Íslandi á 6. 

og 7. áratug 20. aldar um Kanasjónvarp bandaríska hersins (Hörður, 1998: 19-

37). Bandaríkjamenn áttu vissulega hauka í horni sem töluðu fyrir frjálsu vali, 

en andófið gegn amerískum menningaráhrifum var ekki bundið við sósíalista og 

herstöðvarandstæðinga. Síður dagblaðanna loguðu og andófið náði inn í sali 

Alþingis í formi þingsályktunartillagna gegn tilvist stöðvarinnar. Þá varð fræg 

barátta 60 manna hóps framámanna úr mennta- og félagslífi árið 1964, en þeir 

töldu það „ ... vansæmandi fyrir Íslendinga sem sjálfstæða menningarþjóð, að 

heimila einni erlendri þjóð að reka hér á landi sjónvarpsstöð er nái til meiri hluta 

landsmanna.“ Hópurinn skoraði á forseta Alþingis að takmarka útbreiðslu 

stöðvarinnar við herstöðina. Undir áskorunina rituðu m.a. Halldór Laxness, 

Guðlaugur Rósinkranz þáverandi þjóðleikhússtjóri og formenn samtaka ungra 

framsóknarmanna, jafnaðar- og sjálfstæðismanna (Hörður, 1998: 24-25). 

 
3.1.6 Upphaf og saga almannaerindreksturs 
Nye segir ríki lengi hafa reynt að ná tökum á helsta verkfæri mjúka valdsins, 

almannaerindrekstri (e. Public Diplomacy). Frakkar hafi farið að hampa 

menningu sinni þegar á 17. öld með þeim árangri að franska hafi orðið tungu-

mál erindrekstrar og notuð við erlendar hirðir. Skaðað orðspor vegna tapaðra 
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stríða á 19. öld hafi leitt til markvissrar sóknar franskrar menningar með stofnun 

Alliance Française 1883 og menning orðið mikilvægur hluti ríkiserindrekstrar. 

Nye segir mjúka valdið svo hafa eflst í fyrri heimsstyrjöld. Þýskaland og Bret-

land hafi herjað á BNA og Wilson forseti stofnað „Nefnd um almannaupplýs-

ingar“ í auglýsingaskyni. Nefndin hafi þótti áróðursfull, verið tortryggð, og 

aflögð stuttu eftir stríð. Tilkoma hljóðvarps hafi olli byltingu og á 4. áratugnum 

hafi Evrópuríki, ásamt BNA, háð mikið ímyndarstríð á heimsvísu. Nye segir 

þátttöku BNA í seinni heimsstyrjöld hafa aukið stýringu upplýsinga, m.a. með 

klippingu kvikmynda eða banni. Oft í samvinnu við framleiðendur. Ríki og 

einkaaðilar hafi því snemma farið að selja amerísk gildi (2004a: 100-102).  

Nye segir ólík viðhorf hafa klofið Bandaríkjamenn út kalda stríðið: í 

fylgjendur hægrar miðlunar menningarefnis sem hafi talið listir og samskipti 

hafa áhrif með því að seytla niður kerfið; og í talsmenn hraðrar miðlunar útvarps 

og kvikmynda. Harðlínumenn hafi viljað áróður. Um 1950 hafi stefna McCarthy 

þannig svifið yfir vötnum í illskeyttri utanríkisstefnu. Mörk upplýsinga og 

áróðurs hafi horfið, en vænisýki og ritskoðun náð hámarki. Síðar hafi þó meira 

jafnvægi náðst. Nye segir Upplýsingastofnun BNA hafa séð um 

almannaerindrekstur, eða þar til hún hafi runnið inn í utanríkisráðuneytið 1999. 

Oftast hafi hún þó verið fjársvelt og áhrifalaus. Um miðjan 8. áratuginn, hafi 

raunframlög til málaflokksins m.a.s. verið minni en í Þýskalandi og Frakklandi. 

Fjármagnið hafi minnkað fram á síðustu ár, jafnvel eftir að Bandaríkjamenn 

uppgötvuðu mjúka valdið á ný, eftir 11. september 2001 (2004a: 102-105). 

Nye segir skilyrði til beitingar mjúka valdsins hafa breyst mjög með 

flóknari heimi og vaxandi þarfar til að ná til almennings. Upplýsingar séu völd 

og verði sífellt aðgengilegri. Samkeppnin felist því í því að ná athygli, en 

almenningur finni fljótt lyktina af áróðri. Skilaboð verði því að vera hnitmiðuð 

og traustvekjandi. Ríkisstjórnir berjist um trúverðugleika, stundum á kostnað 

annarra og ekki endilega við önnur ríki, heldur fyrirtæki, félagasamtök, fjöl-

miðla, milliríkjasamtök o.fl. Valdapólitíkin snúist oftar um hvaða saga vinni og 

hvernig hún sé matreidd, en hvaða her- eða efnahagsveldi sigri. NATO hafi t.d. 

unnið áróðursstríðið gegn Slobodan Milosevic, sem að lokum felldi hann. Á 

móti hafi orðspor Breta og Bandaríkjamanna beðið tjón í Írak. Málflutningur 

þeirra hafi verið áróðurskenndur og ýkjur um gereyðingarvopn og tengsl Íraka 

við Al Qaeda skaðað trúverðugleika fremur en hitt (2004a: 105-107). 
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3.1.7 Almannaerindrekstur skilgreindur 

Fræðimaðurinn Jozef Bátora segir sendierindrekstur samansafn viðmiða og 

reglna: ramma um samskipti þjóða (2005: 1-2). Hann sé festur í stofnana-

formgerð, verkferla og venjur utanríkisráðuneyta. Sendierindrekar reki erindi og 

áhersla sé lögð á fagleg gildi samfélags þeirra, ásamt sérviskum, þ.m.t. 

prótókolli og leynd. Sendierindrekstur hafi þó um aldir haft almannaásjónu. 

Viðhafnir í kringum komur sendiherra til höfuðborga á síðmiðöldum hafi 

miðlað heilmiklu til fjöldans um þann einvald sem sendiherrann var fulltrúi 

fyrir. Síðan þá hafi samskipti við almenning verið daglegt brauð erindreka, en 

þau hafi svo aukist með tilkomu dagblaða og öflugri fjölmiðla. Bátora segir 

marga aðila koma að framkvæmd nútíma almannaerindreksturs, en hann 

skilgreinir hugtakið sem alla þá starfsemi opinberra og óopinberra aðila sem 

vinni að viðhaldi og kynningu á mjúku valdi viðkomandi lands.     

Nye segir almannaerindrekstur hafa verið skilgreindan á 7. áratugnum 

sem samskipti ríkja við erlent ríkisvald, frjáls félög og einstaklinga (2004a: 

107). Oft með fjölda einkaskoðana, auk hinnar opinberu. Ekki megi líta á hann 

sem veigrunarorð fyrir áróður. Áróður skorti trúverðugleika og virki þveröfugt 

sem almannaerindrekstur. Þá sé almannaerindrekstur meira en almannatengsl. Í 

honum felist vissulega sala ímyndar og upplýsingagjöf, en einnig uppbygging 

langtímasambanda sem geti plægt jarðveginn fyrir stefnumörkun stjórnvalda. 

Nicholas J. Cull, prófessor í almannaerindrekstri við Háskólann í S-

Kaliforníu segir viðurkennt að hugtakið megi rekja til Edmund Gullion, rektors 

Fletcher School of Law and Diplomacy við Tuft háskóla og fyrrum 

embættismanns í utanríkisþjónustu BNA (2009: 19). Þetta hafi verið þegar hann 

stofnaði stofnun Edward R. Murrow í almannaerindrekstri árið 1965.  

Cull segir að skv. bæklingi úr stofnun Gullion hafi almannaerindrekstur 

snúist um: að takast á við áhrif viðhorfa almennings við mótun og framkvæmd 

utanríkisstefnu á fleiri sviðum en þeim sem hefðbundinn erindrekstur næði til; 

hagnýtingu ríkisstjórna á almenningsáliti í öðrum löndum; samskipti einkaaðila 

og hagsmuna í einu ríki við sambærilega aðila í öðru; upplýsingar um 

utanríkismál og áhrif þeirra á stefnu; samskipti milli fagmanna í samskiptum, 

s.s. diplómata og fréttaritara; og þvermenningarleg samskipti (2009: 19). 

Almannaerindrekstur hefur skv. Nye þrjár víddir sem krefjist mismikilla 

upplýsinga og samskipta, en séu jafn mikilvægar (2004a: 107-110). Sú fyrsta 
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felist í daglegum samskiptum, oftast við fjölmiðla, þar sem ákvarðanir séu 

útskýrðar, krísustjórnun sinnt og árásum svarað. Ríkisstjórnum hætti til að 

einblína á innlenda miðla, sem geti gefið ranga mynd af viðkomandi ríki. Í 

heimi upplýsinga megi heldur ekki kæfa óæskilega eða neikvæða umræðu, 

heldur taka hana föstum tökum. Önnur víddin felist í markmiðasettum 

samskiptum með þróun einfaldra þema, líkt og í kosningabaráttu eða 

auglýsingaherferð. Táknrænir viðburðir og samskipti séu skipulögð fram í 

tímann til að koma boðskap á framfæri. Oft sé framkvæmdin erfiðari með 

innanhússátökum eða stöku neikvæðum atburðum sem geti skaðað áralangt 

starf. Þriðja víddin er skv. Nye uppbygging langtímasambanda við lykilfólk 

með ráðstefnum, menntastyrkjum, skiptum, þjálfun og námskeiðum.  

Nye segir jafnvel bestu auglýsingar ekki geta selt slæma vöru (2004a: 

110-112). Samskipti og stefna verði að slá í takt. Fólk muni gjörðir frekar en orð 

og almannaerindrekstur sem sýnist ekkert nema skraut, sé dæmdur til að 

mistakast. Hann segir að eftir 11. september 2001 hafi margir amerískir 

stjórnmálamenn skyndilega farið að tala um nauðsyn almannaerindreksturs til 

að koma skilaboðum áleiðis. Fáir hafi þó skilið að stefna og erindrekstur þyrftu 

að fara saman. Skilvirkur almannaerindrekstur virki í báðar áttir. Ekki nægi að 

predika og halda að allt snúist um skort á  upplýsingum. Það verði að hlusta á 

viðtakandann, skilja menningu hans og skoðanir og tjá sig eftir því. Fjölda-

útsendingar verði að styðja með „innvarpi“ upplýsinga til valinna hópa á 

internetinu. Persónuleg samskipti virki best, en megi styðja með netinu. Þótt 

netið nái ekki til allra, leyfi sveigjanleiki og lágur kostnaður nákvæma miðun 

skilaboða. Þá sé það gagnvirkt og virki oft vel þar sem aðrir miðlar bregðist. 

Blanda hefðbundinna heimsókna og netsamskipta geti því reynst mjög öflug. 

 
3.1.8 Almannaerindrekstur smáríkja 

Nye segir lönd eins og Noreg ná fram nær öllum almannaerindrekstri sínum 

með aðgerðum í stað útsendinga (2004a: 112). Landið tali hárri röddu, þrátt 

fyrir að vera smáríki utan ESB, án alþjóðamáls, þverþjóðlegrar menningar, 

stórfyrir-tækja eða alþjóðastofnana. Þetta skýrist af því að Noregur hafi 

vægðarlaust forgangsraðað markhópum og einblínt á ein skilaboð – Noreg sem 

boðbera friðar. Aðgerðir felist í sáttamiðlun á heimsvísu, umtalsverðum 

fjárveitingum til aðstoðar erlendis og tíðri þátttöku í friðargæslu. Auðvitað vinni 
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ýmislegt gegn þeim, t.d. hvalveiðar, en í heildina hafi þeir sýnt að smáríki geti 

skapað sér hillur innan sendierindrekstrar sem styrki ímynd þeirra og hlutverk. 

Jozef Bátora hefur fjallað um almannaerindrekstur meðalstórra og 

smáríkja og segir mikla áskorun fyrir þau að öðlast viðurkenningu alþjóða-

samfélagsins (2005: 4). Vandamálin felist í því að erlend ríki viti lítið sem 

ekkert um þau, eða byggi vitneskju sína á staðalmyndum sem hafi verið lengi á 

sveimi. Oft gildi þetta meira segja um nágrannaríki. Bátora segir því haldið fram 

að viðfangsefni smáríkja séu af öðrum toga en þeirra stærri. Stór ríki á borð við 

BNA eða Kína beini almannaerindrekstri sínum aðallega að „endurmerkingu“ 

(e. re-branding) en ríki eins og Noregur ættu við vandamál ósýnileikans að etja. 

Hann segir helsta muninn því fyrst og fremst felast í erindinu (Bátora, 

2005: 4-5). Stóru ríkin einblíni á útskýringar, málafylgju og hugsanlega endur-

merkingu, en hin minni vilji ná athygli. Í öðru lagi sé um að ræða breidd 

skilaboða og ímynda sem notuð séu í almannaerindrekstri. Stóru ríkin noti allan 

skalann, en smáríki sem náð hafi langt í þessum efnum einblíni yfirleitt á fá 

kjörviðvangsefni. Hann nefnir Noreg sem boðbera friðar í þessu samhengi. Þetta 

geti hentað lítilli stjórnsýslu smáríkja mjög vel. Í þríðja lagi sé um að ræða 

grunnlögmæti. Á meðan stór ríki reiði sig á hervald sitt og skilgreini sig út frá 

því, hafi mörgum smáríkjum tekist að skilgreina hagsmuni sína út frá því sem 

Nye kalli aðlaðandi málstað eins og friðargerð og þróunaraðstoð. Bátora nefnir í 

þessu samhengi öryggi manneskjunnar sem hafi orðið forgangsmál í 

utanríkisstefnu Kanada og gert þeim kleift að vinna stuðning þriðja geirans og 

annarra lítilla og meðalstórra ríkja við alþjóðlegu banni gegn jarðsprengjum. 

Kanada hafi þarna öðlast lögmæti sem ríki á borð við BNA gætu seint öðlast. Þá 

mætti nefna áherslu Noregs á að binda enda á vanþróun í þriðja heiminum.  

Bátora fjallar einnig um þær ólíku leiðir sem Kanada og Noregur hafa 

farið í almannaerindrekstri sínum (2005: 6-14). Kanada hefði snemma á síðasta 

áratug verið í ákveðnum ímyndarvanda og ákveðið að leggjast í mikla 

þemabundna landkynningarvinnu. Hún hefði hins vegar m.a. strandað á innri 

baráttu stofnana sem ekki voru sáttar við verkaskiptingu. Þá voru vandræði með 

slagorð o.fl. Þetta hafi leitt til þess að ákveðið var að ráðast í verkefni um að 

virkja almenning í umræður um utanríkisstefnu og áherslur hennar. Verkefnin 

fólust m.a. í formlegum gagnvirkum samskiptum á neti og í tölvupósti, þar sem 

kjósendur gátu sent inn hugmyndir sínar um fyrir hvað Kanada ætti að standa á 
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alþjóðavettvangi. Þá voru borgarafundir með ráðherrum, ásamt hringborðs-

umræðum með sérfræðingum. Gagnvirk samskipti í stað tilkynninga. Síðan 

1998 hafi líka verið í gangi áætlun sem nefnd væri opinn sendierindrekstur (fr. 

la diplomatie ouverte). Þar hefðu embættismenn utanríkisþjónustunnar farið út á 

meðal eigin landsmanna og haldið fyrirlestra og námskeið, auk þess sem 

heimasíður hafi verið smíðaðar til að ná til ungs fólks. Bátora segir þetta 

frumkvæði Kanadastjórnar að lýðræðisvæðingu og opnun utanríkisþjónustunar 

hafa þjónað tvennum tilgangi. Annars vegar að gera utanríkisstefnuna lögmætari 

í hugum fólks. Hins vegar að auka einingu Kanadamanna og styrkja sjálfsmynd. 

Bátora segir að þótt Noregi hafi gengið vel með utanríkisstefnu sína hafi 

landið farið allt aðra leið en Kanada (2005: 11-14). Lengi hafi hvílt 

leyndarhjúpur yfir utanríkisráðuneytinu og einungis völdum aðilum boðin 

þátttaka í mótun stefnu. Þótt netið hefði verið tekið í notkun og væri mikið 

notað, einkenndist það af fréttatilkynningum og einstefnusamskiptum. Oftast 

væru það líka ráðherra og blaðafulltrúi sem ættu samskipti við almenning og 

áherslan því umfram allt á að sýnast samstíga út á við. Þessi áhersla hefði sýnt 

sig í því að Norðmenn hafi ákveðið að sameina kynningar- og ímyndarstarfsemi 

sína undir einn hatt. Þannig hefðu viðskiptaráð, ferðamálaráð og ýmsar 

menningarstofnanir komið saman undir merkjum Innovation Norway. Fyrirtæki 

og svæðisstjórnir væru þar mest áberandi. Utanríkisráðuneytið hefði svo 

ákveðið að virkja fulltrúa Innovation Norway innan utanríkisþjónustunnar. 

 
3.1.9 Erindrekstur eða vörumerkjastjórnun? 
Fræðimaðurinn Gyorgy Szondi hefur fjallað um tengls almannaerindreksturs og 

þjóðræna vörumerkjastjórnun (e. nation branding) (Szondi, 2008). Hann segir 

bæði hugtökin hafa verið skilgreind á marga vegu (Szondi, 2008: 1-2). Sumt sé 

óskýrt, annað byggt á misskilningi. Hann segir hið fyrrnefnda klárlega eiga 

bandarískar rætur. Hið síðarnefnda eigi breskar rætur og nefnir hann Simon 

Anholt og Wally Olins sem helstu sérfræðingana og forgöngumenn. Anholt hafi 

skrifað mest um fagið, enda einkonar faðir þess. Fyrir tilstuðlan tímarits hans, 

Place Branding and Public Diplomacy, megi þó sjá aukningu í fræðilegum 

skrifum annarra. Szondi segir eina umfangsmestu bók um efnið hingað til einnig 

vera skrifaða af breskum fræðimanni, Keith Diennie. Þá hafi undanfarin ár mátt 

sjá bresk fingraför á ýmsum ímyndarherferðum í A-Evrópu, t.d. í Eistlandi. 
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Szondi segir að þótt þjóðræn vörumerkjastjórnun sé ungt fag, telji margir hana 

eigi langa sögu (2008: 3-4). Bent hafi verið á heimssýningar 19. aldar og baráttu 

Litháen fyrir sjálfstæði 1919, m.a. með mikilli kynningu á þjóðinni í BNA. Eldri 

útgáfur megi þó fremur líta á sem taktískar nálganir en stefnumiðaðar áætlanir 

með heildrænu og samhæfðu starfi. Þannig séð sé fagið ungt. Simon Anholt hafi 

verið talinn hafa skilgreint hugtakið 1996, en einnig verði að hafa í huga að í 

byrjun 10. áratugarins hafi staðræn vörumerkjastjórnun (e. place branding) og 

áfangastaðræn vörumerkjastjórnun (e. destination branding) rutt sér til rúms, 

t.d. í ferðaþjónustu. Þó verði að muna að meira felist í þjóðrænni 

vörumerkjastjórnun en hinum tveimur. Þá eigi fagið klárlega heima innan 

markaðsfræða á meðan almannaerindrekstur búi fremur á mörkum 

alþjóðasamskipta og alþjóða upplýsingamiðlunar. 

 Szondi segir margar skilgreiningar á sveimi og því jafnvel haldið fram 

að ekki sé hægt að búa til ímynd, þótt vel sé hægt að nota aðferðirnar til að 

styrkja ákveðna ímynd (2008: 4-6). Hægt sé að skilgreina hana sem stefnu-

miðaða kynningu á landi, með það að markmiði að skapa auð í formi orðspors. 

Efnahagslegir, pólitískir og félagslegir hagsmunir séu kynntir heima og erlendis. 

Hann segir þjóðræna vörumerkjastjórnun árangursríka þegar vörumerkið 

endurspegli lífshætti borgaranna. Þar vitnar hann til Simon Anholt sem segir 

borgarana bæði talsmenn og viðtakendur skilaboðanna (Anholt, 2003: 123). 

Þjóðræn vörumerkjastjórnun eigi sér stað þar sem almenningur tali við 

almenning og þegar umtalsverður hluti íbúa lands, ekki eingöngu embættismenn 

og launaðir höfðingjar, fylki sér að baki stefnunni og upplifi hana dags daglega í 

samskiptum sínum við umheiminn. 

Szondi lýkur umfjöllun sinni með því að segja að e.t.v. sé vörumerkja-

stjórnun of markaðsfræðamiðuð og kallar eftir þverfaglegri nálgun (2008: 37-

38). Eins þurfi að takast á við það að bæði séu hún og almannaerindrekstur mjög 

lituð vestrænum gildum. Sviðin séu þó mjög dýnamísk og líta verði á að þau séu 

enn í mikilli þróun. Það þurfi að þætta þau betur saman til að ná betri 

samlegðaráhrifum. Það eigi einnig við notendur kenninganna og fræðimenn.   
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3.1.10  Gagnrýni á kenningar Nye um mjúka valdið 

Nye segir gagnrýnendur á borð við Donald Rumsfeld, fyrrv. varnarmálaráðherra 

BNA, hafa sagt að vinsældir ættu ekki að stýra utanríkisstefnu (Nye, 2004b). 

Eina stórveldi heimsins gæti vel farið sínu fram og tekist á við öfund og 

óvinsældir. Það þyrfti enga varanlega bandamenn. Málefnin ættu að ráða og 

ekki öfugt. Þetta sagði Nye sagt í samhengi við skoðanakannanir sem gáfu til 

kynna að meirihluti almennings í 29 ríkjum heims hefði talið stefnu stjórnvalda 

í Washington varðandi Írak hafa haft neikvæð áhrif á viðhorf sitt til BNA. Á 

svipuðum tíma hefðu kannanir sýnt að meirihluta Evrópubúa hefði fundist 

stjórnvöld í Washington hafa staðið í vegi fyrir umhverfisvernd, friði og 

baráttunni gegn fátækt. Nye vísaði gagnrýnisröddum á borð við Rumsfeld á bug 

og sagði tímana breytta. Sovétríkin hefðu eitt sinn verið fjandi sem auðveldlega 

hefði verið hægt að sameina ríki gegn, en nú gætu BNA t.d. ekki tekist á við 

hryðjuverk án bandamanna. Slíkt samstarf krefðist oft aðdráttarafls. Dæmin 

sýndu t.d. að óvinsældir Bandaríkjamanna innan annarra ríkja gerðu það 

ólíklegra að viðkomandi ríki féllust á beiðnir þeirra og málaleitanir. 

 Nye segir suma gagnrýnendur telja mjúka valdið líða um eins og kusk 

og vera lítið meira en æfingu í almannatengslum (Nye, 2010: 3). Því væri haldið 

fram að það væri falleg kenning, en félli á öllum utanríkisstefnuprófum. Ekki 

einungis dýpstu menningarlegu tengls myndu stöðva hernað þegar á reyndi. Nye 

segir þetta einfaldlega rangt. Til sé dásamlegt dæmi frá 1762 þar sem Friðrik 

mikli [innsk. Prússakeisari] hafi verið umkringdur og um það bil að gefast upp 

fyrir herjum Elísabetar keisaraynju [innsk. Rússlands]. Hún hafi þá látist og 

sonur hennar Pétur keisari tekið við völdum. Hann hafi verið mikill aðdáandi 

Friðriks mikla, dregið heri Rússa til baka og þannig bjargað Friðriki. Þetta væri 

skýrt dæmi um hvernig mjúkt vald gæti stýrt hervaldi. Eins hefði Woodrow 

Wilson Bandaríkjaforseti verið tvístígandi um hvern skyldi styðja í fyrra stríði, 

en aðdráttarafl Breta hafi á endanum unnið. Sagnfræðingar sem rannsakað hafi 

tímabilið segðu mjúkt vald hafa haft mikil áhrif á stóra heri þessa tíma. 

Þýski stjórnmálafræðingurinn Josef Joffe, ritstjóri Die Zeit og prófessor 

við Stanford háskóla í BNA (Hoover Institution, 2011) sagði árið 2006 að Nye 

og fleiri hefðu haldið því fram að BNA ættu að reiða sig meira á mjúka valdið, 

smitandi áhrif hugmynda sinna, menningar og lífshátta, og minna á harða valdið 

(Joffe, 2006). Við þetta væri eitt vandamál: mjúkt vald myndi ekki endilega 
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auka ást heimsbyggðarinnar á BNA. Mjúkt vald væri þrátt fyrir allt vald, og 

gæti sem slíkt búið til óvini. Þá væri ekki endilega samband milli alltumlykjandi 

nærveru BNA og raunverulegs valds þeirra. Fjöldi fólks um allan heim gengi í, 

hlustaði á, borðaði, drykki, horfði á og dansaði Ameríku daglega en samsamaði 

sig endilega ekki með henni. Hvað þá að það fyndi til aðdáunar. Bandarískar 

kvikmyndir sköpuðu ímyndir og ekki samúð og það væri lítið, ef nokkuð, 

samband milli áþreifanlegra gripa og ástúðar. Hann gekk svo langt að segja að 

ef um nokkuð samband væri að ræða, þá væri það í átt til andúðar fremur en 

aðdáunar. Joffe sagði þetta myrka hlið mjúka valdsins og nefndi t.d. evrópskar 

stúdentahreyfingar 7. áratugarins. Þær hefðu náð í fyrirmyndir til hreyfingar-

innar fyrir tjáningarfrelsi í Berkeley í BNA 1964, sem hefði orðið innblástur 

þeirra stúdentauppreisna sem á eftir fylgdu. Þessar uppreisnir hefðu samt orðið 

andamerískar. Fóllk hefði tekið upp ameríska hætti en formælti þeim um leið. 

Sagnfræðingurinn Niall Fergusson hefur líka gagnrýnt samband mjúks valds og 

menningar. Hann gagnrýnir mjúka valdið fyrir máttleysi og afskrifar það. 

Við þessum röddum hefur Nye sagt að vissulega tryggi t.d. frábær vín 

ekki aðlöðun að Frakklandi (2004a: 12-13). Máttur valdaforða sé háður 

samhenginu. Þessi gagnrýni einkennist því af ruglingi sem heimspekingar kalli 

burðarvillu (e. vehicle fallacy) (Nye, 2010: 4). Ekki megi rugla saman upp-

sprettu valds og hegðun sem geti af henni leitt (2004a: 12-13). Skriðdrekar 

reynist ekki góð uppspretta valds á fenjasvæðum. Eins sé með kvikmyndir. 

Sumar geti laðað Kínverja að á meðan þær fæli Sádí Araba frá. Þær geti líka 

vakið ólíkar tilfinningar hjá ólíkum kynslóðum eða hópum í viðkomandi ríkjum. 

Þetta geti bæði gert það auðveldara og flóknara að beita mjúka valdinu. Að 

þessu sögðu bendir hann á að almennt sýni kannanir að bandarísk dægur-

menning þyki spennandi og eftirsóknarverð. Jafnvel hjá pólitísku fólki sem geri 

sér grein fyrir neikvæðum áhrifum hennar á vistkerfi, samfélag og jafnrétti. 

Í þessu samhengi má vísa aftur til orða Nye í kafla 3.1.8 þar sem hann 

talar um að stefna og erindrekstur ríkja verði að slá í takt til að virka trúverðug 

og hafa áhrif. Séu stúdentabyltingar skoðaðar í því ljósi og haft í huga að 

bandarísk stjórnvöld stóðu þá fyrir mjög óvinsælum hernaðaraðgerðum í 

Víetnam, þarf ekki sérstaklega frjótt ímyndunarafl til að sjá af hverju þær hafi 

farið að snúast gegn stjórnvöldum í BNA. Þrátt fyrir að vera innblásnar 
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amerískum gildum. Óvinsæl stjórnarstefna hvers tíma þarf  heldur ekki endilega 

að vera sú sem endurspeglar almenn viðhorf og gildi í ríkinu best.  

Fleiri hafa orðið til að gagnrýna Nye og má nefna bandaríska 

alþjóðasamskiptafræðinginn Janice Bially Mattern. Í grein í bókinni Power in 

world politics frá 2007 rekur hún hvernig BNA hurfu frá mjúkri utanríkisstefnu 

uppbyggingar og marghliða þátttöku og sneru sér að einhliða hernaðarhyggju 

með ríkisstjórn George W. Bush (Bially Mattern, 2007). Mattern segir að á 

þessum tíma hefðu Nye og fleiri á móti hampað hugmyndum um mjúkt vald til 

að ná árangri í alþjóðastjórnmálum. Á sama tíma hafi hins vegar verið ríkjandi 

fremur lélegur skilningur á hugtakinu. Nefna mætti að mjúkt vald ætti að virka 

vegna aðdráttarafls og aðdáunar á t.d. hugmyndum. Hún spyrði hins vegar hvað 

það væri sem gerði hugmyndir aðlaðandi til að byrja með? Aðlöðun væri mjög 

huglæg reynsla og það vekti upp ýmsar spurningar. Mattern hélt því fram að 

rætur mjúka valdsins lægju með írónískum hætti í harða valdinu. Uppsprettur 

aðlöðunar mætti annaðhvort halda náttúrulegar, félagslega mótaðar með 

sannfæringarkrafti, eða mótaðar með munnlegum orrustum og fyrirmyndar- eða 

sýnisvaldi. Óáþreifanlegu en þvingandi formi valds sem væri beitt í gegnum 

tungumálið. Ekki væri byggt á röksemdum heldur mótaður málfélagslegur 

„raunveruleiki“ sem styddist við sýnisvald og söguþráð þar sem fórnarlambinu 

væri hótað óhugsanlegum skaða nema það beygði sig undir málflutninginn. Eins 

og með áþreifanlegt vald væri engin „útleið“ fyrir fórnarlambið. 

Nye segir Mattern þarna eiga við mótun BNA á orðræðunni um „stríðið 

gegn hryðjuverkum“ (2007: 168-169). Hún færi rök fyrir því að þar sem 

sýnisvald sé form þvingunar, geti aðdráttarafl hvílt á þvingun og að þar sem það 

geri það, hverfi skilin, sem hann sjálfur hefði sett milli mjúka valdsins og harða 

valdsins, eins og dögg fyrir sólu. Nye telur þennan skilning Mattern bera vott 

um mjög teygjanlega notkun á hugtakinu „þvingun“. Hann segir að þótt hann 

myndi fallast á slíka notkun og láta hugtakið líka ná yfir orðræðuofbeldi og 

innrætingu myndi hann samt svara því til að ekki væri öll aðlöðun í heiminum 

byggð á sýnivaldi. Þá væru heldur ekki allir jafn móttækilegir fyrir slíku valdi. 

Þetta mætti vel sjá á andstöðunni í Evrópu og annars staðar, jafnvel innan BNA, 

við marga þætti „stríðsins gegn hryðjuverkum“. Hann væri sammála Mattern 

um að hægt væri að sjá mjúkt vald með rætur í hörðu valdi. Þetta þýddi þó ekki 

að allt mjúkt vald væri það og benti t.a.m. á mjúkt vald páfagarðs. 
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Nye hefur haldið áfram að þróa kenningar sínar og talar í nýrri bók sinni, The 

Future of Power, um snjalla valdið (e. Smart Power), samhliða notkun mjúks 

og harðs valds (Mundow, 2011). Um það hefur hann sagt að stundum séu uppi 

aðstæður þar sem notkun harðs valds sé óæskilegt. Stundum dugi mjúka valdið 

hins vegar ekki til. Í því samhengi nefnir hann kjarnorkuvopnaáætlun N-Kóreu. 

Hann segir hugtakið þegar í notkun og segir Obama Bandaríkjaforseta styðjast 

við notkun þess. Þá noti Hillary Clinton, utanríkisráðherra BNA hugtakið til að 

lýsa stefnu stjórnarinnar í utanríkismálum.  

 

3.2 Stefna og stjórnun 
 
3.2.1 Stefna skilgreind  

Fræðimennirnir Henry Mintzberg, Bruce Ahlstrand og Joseph Lampel segja í 

bókinni Strategy Safary: A Guided Tour Through The Wilds Of Strategic 

Management (1998: 7-9) að mikið hafi verið skrifað um stefnu (e. strategy) og 

stefnumiðaða stjórnun (e. strategic management) í gegnum tíðina. Vaxandi skrif 

á ólíkum sviðum geti haft mikla þýðingu fyrir stjórnunarfræðin (e. 

management). Þeir nefna skrif líffræðinga um aðlögun tegunda, sagnfræðinga 

um þróun samfélaga, eðlisfræðinga um skammtafræði og stærðfræðinga um 

óreiðukenningar. Auk þess hafi skyldari greinar (skv. hefðinni), lagt mikið til. 

Nefna megi skrif innan sálfræði um hugarstarf og leiðtogahæfni, mannfræði um 

menningarhópa, hagfræði um fyrirtæki, borgarskipulags um skipulagsferla, 

stjórnmálafræði um opinbera stefnumótun o.s.frv. Þá segja þeir mikilvægt að 

falla ekki fyrir tískubólum. Kenningar batni oft með aldrinum líkt og góð vín. 

 Mintzberg, Ahlstrand og Lampel (1998: 9-15) segja margar skilgreiningar 

á stefnu uppi og flestar segi hana áætlanir yfirstjórnar til að ná niðurstöðum sem 

samræmist markmiðum viðkomandi skipulagsheildar. Þeir segjast ekki bjóða 

upp á einfaldar skilgreiningar á borð við þessa. Þeir tala um tíu skóla í 

fræðunum (Ibid, 1998: 4-7), sem skiptist í þrjá hópa. Sá fyrsti innihaldi þrjá 

skóla, forskriftarkenningar sem fjalli um hvernig stefnur ætti að móta, fremur 

hvernig þær mótast. Í annan hópinn falli næstu sex skólar, en þeir séu lýsandi, 

fremur fyrirskrifandi. Síðasti hópurinn innihaldi svo tíunda skólann, 

stillingarskólann (e. configuration) sem stilli saman forskrift og lýsingu. 
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Mintzberg, Ahlstrand og Lampel (1998: 9-15) leita í smiðju Mintzberg, segja að 

stefnu þurfi að skilgreina á a.m.k. fimm vegu og nefna P-in fimm, nefnd eftir 

upphafsstaf þeirra á ensku. Þetta séu áætlun (e. plan), mynstur (e. pattern), staða 

(e. position), sjónarhorn (e. perspective) og klækir (e. ploy). Þeir segja flesta 

myndu líklega segja stefnu vera áætlun og útskýra hana sem átt, leiðarvísi eða 

atburðarás inn í framtíðina. Meðvitaða fyrirætlun. Sé spurt hvaða stefna 

raunverulega hafi verið notuð komi annað í ljós. Stefnan sé iðulega skilgreind 

með einum hætti, en notuð með öðrum. Nú sjáist að stefna sé ákveðið mynstur 

sem myndist með tímanum og mótist þegar samræmi sé í hegðun. Þetta geti t.d. 

átt við um fyrirtæki sem markaðssetji alltaf dýrustu vöruna innan sinnar greinar 

og endi því með hæstu verðstefnuna. Þeir segja muninn á áætlun og mynstri 

felast í því að önnur nálgunin líti fram á við. Hin aftur. Báðar séu jafnréttháar. 

Skipulagsheildir horfi vissulega fram á við, en þrói einnig með sér ákveðið 

mynstur úr fortíð sinni. Önnur stefnan sé fyrirhuguð (e. intended), hin sé 

framkvæmd (e. realized). Fræðimennirnir spyrja hvort framkvæmd stefna sé 

alltaf fyrirhuguð og segja að sumir svari því þannig að fyrirætlanir þeirra hafi 

ræst fullkomlega. Heiðarleika slíkra svara verði þó að draga í efa. Aðrir myndu 

svara því til að niðurstöðurnar séu algerlega úr takti við það sem þeir höfðu í 

hyggju. Það kalli á efasemdir um hegðun viðkomandi. Svörin falli langoftast 

þarna mitt á milli. Ekki hafi verið vikið algerlega af leið, en ekki hafi heldur öll 

stefnumarkmið náðst. Þetta rími ágætlega við raunveruleikann, því flestir feti 

veginn á milli fáheyrðrar snilligáfu eða ósveigjanleika og algers hugsunarleysis. 

  Mintzberg, Ahlstrand og Lampel (1998: 11-12) segja fyrirætlanir sem 

komi að fullu til framkvæmda kallist forskrifaðar stefnur (e. deliberate 

strategies). Þær sem komi ekki til framkvæmda kallist óuppfylltar (e. 

unrealized). Þriðja tegund stefna kallist sjálfsprottnar (e. emergent). Þær 

einkennist af því að mynstrið hafi ekki verið fyrirhugað, en ákvarðanir teknar, 

ein af annarri, og með tímanum safnast í ákveðið samræmi. Fáar stefnur séu 

algerlega forskrifaðar, eða sjálfsprottnar. Önnur útiloki nám, hin geri ekki ráð 

fyrir stjórn. Þörf sé á báðu í raunveruleikanum og ekki dugi að stilla þeim upp 

sem andstæðum. Í þessu samhengi nefna þeir regnhlífarstefnur (e. umbrella 

strategies). Þar séu meginlínur forskrifaðar, en smáatriðin sjálfsprottin í ferlinu.  

 Auk áætlunar og mynsturs kynna fræðimennirnir staðsetningu (e. 

position) og sjónarhorn (e. perspective). Í staðsetningu sé litið á stefnu sem þá 
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staðsetningu sem viðkomandi stofnun velji sér í umhverfi sínu. Sjónarhorn felist 

í því að líta inn á við og skoða menningu skipulagsheildarinnar, með áherslu á 

það hvernig áætlanir breiðist út um viðkomandi stofnun. Að endingu tala þeir 

um klæki (e. ploy), sem snúist um að leika á, eða ógna andstæðingi eða 

samkeppnisaðila. Hér gangi stefnan oft út á klækina sjálfa, t.d. að sýnast stærri 

en maður sé í raun, til að fæla samkeppnina frá (Mintzberg, Ahlstrand og 

Lampel, 1998: 12-15). Áður en lengra er haldið inn á svið opinberrar stefnu og 

stefnumótunar, er rétt að benda á orð fræðimannanna um að færð hafi verið rök 

fyrir því að einungis um 10% formaðra stefna komist til framkvæmda. Þetta hafi 

t.d. skapað átök milli stefnusmiða og framkvæmdaraðila og hafi haft áhrif á 

kenningar um sjálfsprottnar stefnur sem verði til í stöðugu námsferli og nánar 

verður rætt um hér að aftan (Mintzberg, Ahlstrand og Lampel, 1998: 177). 

 

3.2.2 Opinber stefna og stefnumótun  
Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir stjórnsýslufræðingur gerir í grein sinni Straumar, 

stjórnleysi og stefnurek: Hvað er til ráða? (2006: 4-5) greinarmun á 

stefnumörkun og stefnumótun. Hið fyrra eigi við faglegt stefnumörkunarferli (e. 

rational policy-making process), en hið síðara við pólitískt stefnumótunarferli 

(e. political policy shaping process). Hún talar svo um stefnugerð þegar ekki sé 

tekin afstaða til þess um hvort hinna ferlanna sé að ræða. Þá sé hægt að útskýra 

útkomuna úr stefnu hins opinbera (e. public policy outcomes) með stefnuferlinu 

sjálfu (e. policy process), ekkert síður en með inntaki stefnunar (e. policy 

content). Útkoman sé afrakstur stefnuvals og stefnuferlis. Sigurbjörg segir 

stefnuferlinu stundum skipt í stig og sagt að ferlið hafi skýrt upphaf og skýran 

endi. Oftast sé því skipt í þrjú meginþrep: skilgreiningu og framsetningu 

stefnunnar (e. policy formulation); aðlögun (e. policy adoption); og framkvæmd 

stefnu (e. policy implementation). Sigurbjörg telur skiptinguna gagnlega, því 

ekki sé eingöngu verið að skoða ákvarðana- og stefnuferlið, heldur einnig 

þátttakendur á ýmsum stigum málsins. Sigurbjörg segir að stundum sé 

stefnugerðin sett fram í einfaldaðri mynd. Hún gangi út á að stjórnmálamenn, 

embættismenn og sérfræðingar ráði skilgreiningu og framsetningu stefnunnar, 

en að fagfólk og stofnanir annist framkvæmdina. Hún segir þessa einföldun ekki 

standast raunveruleikann og að hugmyndir manna um hlutverk, tíma- og 

staðsetningar í stefnuferlinu gangi ekki alltaf eftir. Myndin geti engu að síður 
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hjálpað til við að útskýra flókið og síkvikt ákvarðana- og aðgerðaferli. 

Sigurbjörg segir að við skoðun á þátttakendum sé í fyrsta lagi spurt um hvað 

skýri þátttöku þeirra í viðkomandi ferli. Í öðru lagi um hvað ágreiningur þeirra 

snúist og í þriðja lagi hvaða hagsmuni eða sjónarmið þeir standi fyrir. Rökin 

með eða á móti ákveðinni stefnu ákvarði inntak hennar en séu aðallega 

mikilvæg vegna þess hvernig þau skipti þátttakendum í hópa, með eða á móti. 

 Sigurbjörg segir fræðimenn lengi hafa deilt um hvernig opinberri 

stefnugerð sé háttað (2006: 5). Margir telji að greina þurfi skýrt á milli stefnu og 

ákvörðun, því að í stefnu felist oft margar samhangandi ákvarðanir. Sumir haldi 

því fram að þær komi í rökréttri röð hver af annarri. Aðrir sjái stefnuna sem röð 

ákvarðana og aðgerða með fyrirfram ákveðinn tilgang. Ákvarðanataka felist í 

vali á milli þekktra lausna, þ.e. sé rökhyggjuákvörðun (e. rational decision). 

Stefnumörkun feli hins vegar í sér röð slíkra ákvarðana og aðgerða sem eigi sér 

stað yfir tiltekinn tíma. Sumar ákvarðanir séu reglulegar en aðrar ekki. Auk 

þessa hefur því verið haldið fram að skilin á milli stefnu og ákvörðunar séu afar 

óljós. Að ferli þar sem átti að greina og leysa ákveðið vandamál (e. an analytic 

problem-solving process), geti endað með því að verða fyrst og fremst pólitískt, 

einkennast af hrossakaupum og endurspegla hagsmuni ríkjandi valdhafa. 

 Sigurbjörg (2006: 5-6) segir að framan af hafi rökhyggjunálgunin átt 

miklu fylgi að fagna, jafnvel þótt fylgismönnum hafi verið ljós takmörk 

mannshugans til að meðtaka og vinna úr jafn miklu upplýsingamagni og hún 

geri ráð fyrir. Margir hafi líka hafnað henni og haldið því fram að opinber stefna 

mótist í óskipulegu og ruglingslegu smáskrefaferli sem einkennist af 

samningum, málamiðlunum og tilraunum. Menn þvælist fram og aftur í málum 

og læri endurtekið af mistökum. Hún segir aðra hafa bent á að hér sé verið að 

bera saman ólíka hluti. Rökhyggjunálgunin sé forskrift að stefnugerð (e. 

normative), en smáskrefaleiðin lýsing á raunverulegu ferli (e. descriptive). 

Sigurbjörg segir að í nútímanum sé ljóst að báðar nálganir komi við sögu. 

Til að átta sig betur á þeim öflum, hagsmunum og aðstæðum sem hafa 

áhrif á ýmis mótunarstig stefnu, sem og niðurstöðuna, verður hér að aftan litið 

nánar á þrjár kenningar. Fyrst er það áðurnefnt smáskrefakerfi. Þá verður litið á 

hið svokallaða „ruslatunnulíkan“ sem þykir ganga skrefinu lengra í átt að 

stjórnleysi. Að lokum verður fjallað um hinn svokallaða „stefnuglugga“. 
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3.2.3 Smáskrefakenningin  
Mintzberg, Ahlstrand og Lampel (1998: 176) segja að ólíkt kenningaskólum 

eins og þá sem einblína á hönnun, áætlanagerð og staðsetningu, beini 

lærdómsskólinn (e. learning school) sjónum sínum að því að stefnusmiðir læri 

með tímanum. Þetta sé í raun talsvert flókið. Gert sé ráð fyrir að stefnur spretti 

upp við það að einstaklingar eða hópar læri um aðstæður sínar og getu 

viðkomandi stofnunar og finni að lokum hegðunarmynstur sem virki. Þeir segja 

fræðimanninn Lapierre hafi lýst þessu þannig að stefnumiðuð stjórnun verði 

„ekki lengur einungis stjórnun breytinga, heldur stjórnun vegna breytinga“. 

Mintzberg, Ahlstrand og Lampel (1998: 176) segja að þessi skóli eigi að 

einhverju leyti uppruna sinn í hinni ögrandi grein Charles Lindblom Vísindin við 

að „bögglast áfram“ (e. The Science of ‘Muddling Through’) frá árinu 1959. 

Fræðimaðurinn Peter John (2006: 33-34) segir skynsemishyggjuna hafa mikið 

verið gagnrýnda fyrir að virka ekki í flóknum stofnanaraunveruleika. 

Gagnrýnendur bendi líka á mikinn kostnað, þar sem gríðarlegt magn vandaðra 

upplýsinga þurfi til að taka upplýstar ákvarðanir. Sumir hafi jafnvel kallað hana 

takmarkaða skynsemishyggju (e. bounded rationality), þar sem gerendur tak-

markist t.d. af upplýsingaskorti, eigin gildum og gildum viðkomandi stofnunar. 

Lindblom hafi gagnrýnt hana og fært rök fyrir takmarkaðra og stigvaxandi 

(e.incremental) líkani, þar sem ákvarðanir einkennist af málamiðlunum og 

endalausri leit að lausnum, fremur en leit að skynsömustu niðurstöðunni. 

Lindblom (1959: 79-88) efast í kenningunni um skynsemi mannsins og 

getu hans til að safna upplýsingum fyrir framtíðina. Hann sækir fyrirmyndir til 

hegðunar markaða og lítur fremur á stefnumótun sem ferli aðskildra ákvarðana, 

teknar af mörgum ólíkum aðilum yfir ákveðinn tíma. Tekin séu smá skref til að 

forðast áföll og árekstra og umhverfið látið stýra för. Peter John (2006: 34-36) 

segir að þrátt fyrir að ríma vel við flókinn raunveruleika sem sé ekki klipptur og 

skorinn, hafi kenningin, ásamt skynsemishyggjunni, verið gagnrýnd fyrir að 

þaga þunnu hljóði um af hverju gerendur taki ákvarðanir á tilteknum tíma og 

tilteknum stað. Þá vanti skýringar á því af hverju einstaklingar eða hópar séu 

valdamiklir í sumum tilfellum en ekki öðrum og eins af hverju breytingar gerist 

í sumum tilvikum mjög hratt, en gangi mun treglegar í öðrum.   
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3.2.4 Ruslatunnulíkanið  
Michael D. Cohen, James G. March og Johan P. Olsen settu kenninguna um 

„ruslatunnuna“ fram 1972 (1-3). Þeir segja kenninguna snúast um skipulagt 

stjórnleysi (e. organized anarchy) skipulagsheilda og gera ekki ráð fyrir að 

stjórnkerfið vinni með jafn kerfisbundnum hætti og kenningar á borð við 

smáskrefakenninguna. Skipulagsheildirnar séu fremur eins og samansafn 

valmöguleika sem leiti vandamála, viðfangsefna og tilfinninga sem leiti 

ákvarðana, lausna er leiti spurninga og ákvarðanatakenda sem leiti vinnu. 

Stefnuferlinu líkja þeir við ruslatunnu þar sem tilviljanakenndar ákvarðanir séu 

niðurstaða, eða túlkun, á nokkrum tiltölulega sjálfstæðum straumum og, 

innbyrðis tengslum þeirra, innan skipulagsheildar. Straumarnir séu aðallega 

fjórir. Í fyrsta lagi vandamál (e. problems) sem hrjái fólk innan og utan 

skipulagsheildarinnar og geti verið af ýmsum toga. Í öðru lagi lausnir (e. 

solutions) sem séu afurð einhvers. Svör sem leiti spurninga. T.d. séu tölvur ekki 

bara svar við ákveðinni þörf. Þær bjóði upp á spurningar og viðfangsefni. Í 

þriðja lagi séu það þátttakendur (e. participants) sem hafi áhrif á 

valmöguleikana sem til staðar eru. Í fjórða lagi séu það valmöguleikar (e. choice 

opportunities). Það séu tilefnin þar sem búist er við hegðun sem geti kallast 

ákvarðanataka. Tækifærin gefist reglulega og hver skipulagsheild hafi sínar 

leiðir til að lýsa yfir tilefni til vals. Með undirritun samninga, ráðningum, 

stöðuhækkunum, uppsögnum, fjárútlátum og úthlutun ábyrgðar. 

 
3.2.5 Stefnugluggi Kingdon  

Stjórnmálafræðingurinn John W. Kingdon hefur rannsakað og útskýrt 

meiriháttar breytingar á opinberri stefnu. Hann segir stefnumótun afar pólitískt 

ferli við ríkisstjórnarborðið og nálægt því, þar sem allir reyni að hafa áhrif. 

Hann skoðar helst fyrsta stig stefnugerðarinnar, skilgreiningu og framsetningu 

stefnunnar (e. policy formulation). Kingdon leggur aðaláherslu á þátttakendur í 

ferlinu og skiptir fyrsta stiginu í tvo mismunandi þætti: ákvörðun um dagskrá 

stjórnmálanna; og skilgreiningu á lausnum og leiðum. Skiptingin sé mikilvæg, 

enda aðgerðirnar og hóparnir ólík. Stjórnmálamenn ákveði pólitíska dagskrá og 

séu, ásamt einstaka háttsettum embættismönnum sýnilegir í ferlinu. 

Embættismenn, sérfræðingar, fræðimenn og stjórnendur innan stjórnsýslunnar 

skilgreini lausnir og leiðir og séu ósýnilegir. Hagsmunahópar tilheyri báðum 
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hópum og starfi bæði leynt og ljóst (Sigurbjörg 2006: 6-7). Kenning Kingdon 

hvílir á ruslatunnulíkaninu, þótt minna sé lagt upp úr stjórnleysi en skipulagi. 

Hann spyr hvers vegna sum mál fái byr, en önnur ekki og talar um þrjá óháða 

strauma í kerfinu: vandamálastraum (e. problem stream); stefnustraum (e. policy 

stream); og pólitískan straum (e. policy stream) (Kingdon, 1995: 18-20). 

 Kingdon segir vandamálastrauminn geyma vandamál og skilgreiningar á 

þeim. Mál geti risið hátt eða streymt neðarlega, en skotist upp í hringiðuna í 

kjölfar óvæntra atburða, náttúruhamfara, alvarlegra tölulegra upplýsinga eða 

persónulegrar reynslu stjórnmálamanns. Stefnustraumurinn geymi hugmyndir, 

rannsóknir, nýjungar og úrlausnir. Pólitíski straumurinn geymi stjórnmálamenn 

og hagsmunafélög. Niðurstöður kosninga og stjórnarskipti skipti mestu, en 

einnig tíðarandi, skoðanakannanir og breytingar sem við brotthvarf æðstu 

embættismanna eða áhrifamikilla stjórnmálamanna. Kingdon segir meiriháttar 

breytingar verða þegar straumarnir virkji tvo áðurnefnda hópa þátttakenda. 

Þegar tilteknar aðstæður innan straumanna komi saman á ákveðnum tímapunkti 

opnist tækifæri til breytinga (e. windows of opportunity). Glugginn opnist helst í 

pólitíska strauminum. Hvaða hugmyndir séu þá ríkjandi meðal sérfræðinga og 

fræðimanna ráði úrslitum um það hvort tiltekin hugmynd fái hljómgrunn og 

leysi þar með aðkallandi vandamál. Hvorki hugmyndin sjálf né uppruni hennar 

skipti þó meginmáli hér heldur skýringarnar á því að tiltekin hugmynd fái 

hljómgrunn á tilteknum tíma (Sigurbjörg 2006: 7-8). 

 

3.2.6 Opinber stjórnsýsla 

Auk þess að fjalla um stefnu, hefur Mintzberg (1996: 80-82) skilgreint fimm 

stjórnunarlíkön ríkisvaldsins, þar sem samspil yfirstjórnar eða s.k. 

heildarformgerðar og stofnana hennar, s.k. örformgerðar, við framkvæmd 

stjórnarstefnu er skoðað með ólíkum hætti. Mintzberg talar fyrst um Hið 

vélræna ríkisvald sem einkennist af reglum og stöðlum og er eins á öllum 

stigum, í heild sinni og einstökum stofnunum. Líkanið er gamalt og 

einkunnarorðin eru stýring, en orðið skriffinnur yfir opinberan starfsmann er 

sagt skilgreint afkvæmi þess. Líkanið fagnaði vinsældum vegna stefnufestu og 

getu til að takast á við spillingu, en hefur í seinni tíð tapað þeim vegna 

ósveigjanleika, hægrar svörunar og lítils svigrúms til frumkvæðis einstaklinga.  
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Tengslanetaríkisvaldið er andstæða hins vélræna, lausbeislað, flæðandi og 

gagnvirkt. Ríkið einkennist af flóknu neti tímabundinna sambanda sem taka á 

tilfallandi viðfangsefnum og tengjast um óformlegar rásir. Skipulag fer fram í 

stofnunum í kringum einstök verkefni, t.d. á sviðum framkvæmda eða 

stefnumótunar. Einkunnarorðin eru tengsl, samskipti og samvinna og líkt og í 

vélræna líkaninu hegða einstakir hlutar þessa líkans sér eins og heildin. Líkan 

frammistöðustýringar  miðar að því að gera ríkisvaldið líkara fyrirtæki með 

einkunnarorðunum afmörkun, úthlutun og mæling. Fyrirtækið er deildaskipt 

samsteypa: skipulag og stjórnun á hendi yfirstjórnar; framkvæmdin hjá 

undirstofnunum. Snyrtilegt, en ekki endilega skilvirkt segir Mintzberg, enda 

spyrji margir af hverju svo ólík „fyrirtæki“ ættu yfir höfuð að hafa eina fjarlæga 

yfirstjórn. Hver virðisaukinn sé. Þá þyki þung áhersla á skipulagningu og mælda 

frammistöðu styrkja hefðbundna stigveldisstjórnun úti í stofnunum. 

Framkvæmdastjórar séu persónulega ábyrgir fyrir ópersónulegum markmiðum. 

Líkanið dreifi valdi til að miðstýra. Losi um til að herða tökin. Allt á kostnað 

sveigjanleika, sköpunar og frumkvæðis einstaklinga. Það virki einungis þar sem 

gamla vélræna módelið hafi áður virkað og styrki einungis áhrif þess.  

 Næst nefnir Mintzberg sýndarstjórnvöld, líkan sem hann segir vinsælt í 

Bretlandi, BNA og Nýja Sjálandi og boði dauða undirstofnana. Engin stjórnvöld 

séu bestu stjórnvöldin og einkavæðing almannaþjónustu sé þeirra eina hlutverk. 

Einkunnarorðin séu einkavæðum, bjóðum út og semjum. Mintzberg segir þetta 

líkan fulltrúa tilrauna hagfræðinga sem aldrei hafi þurft að stjórna neinu. Að 

lokum nefnir Mintzberg Hið gildislæga ríkisvald sem snúist um félagslegt 

stjórnvald og sál, öfugt við hin. Hér ráði viðhorf, ekki tölur. Stýringin spretti af 

gildum. Mintzberg segir formið austrænt og að margir vestrænir stjórnendur 

hræðist það. Einkunnarorðin felist í því að velja, umgangast og dæma, og 

lykillinn sé hollusta, við, og af þeim sem þjónustuna veiti. Undirstofnanir geti 

starfað mjög óháð hver annarri, en að lóðrétt boðvald sé gildislægt fremur en 

teknókratískt. Líkanið bjóði upp á allt öðruvísi örformgerðir sem líkist meira 

trúboði, séu jafnari og kraftmeiri og ekki eins vélrænar eða stigveldisbundnar. 

 Mintzberg segir ekkert þessara líkana best og að stjórnvöld notist við þau 

öll. Skattheimta væri t.d. illmöguleg án vélræna líkansins og utanríkisþjónusta 

að sama skapi án tengslanetsins. Ekkert ríkisvald virki heldur á skilvirkan hátt 

án einhverrar gildislægrar stjórnunar. Þá komist engin ríkisstjórn hjá því að 
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fórna því sem ekki eigi lengur heima í ríkisrekstrinum. Ríkisvaldið sé flókið 

kerfi, eins og lífið sjálf, enda taki það á öllum hugsanlegum þáttum þess. Hann 

segir þó að líkön eigi betur við á sumum stöðum en öðrum og að draga megi úr 

neikvæðum áhrifum þeirra með því að auka áhrif annarra. Stillingar sé þörf.  

 
3.3 Menning og menningarstefna 
 
3.3.1 Menningin skilgreind 
Danski menningarfélagsfræðingurinn Peter Duelund (2003: 600) segir að 

hugmyndin menning sé flókið fyrirbæri og notuð í ótal afbrigðum, bæði í 

rannsóknum og í umræðum um menningarstefnu (2003: 19). Nútíminn hafi 

afhelgað trú yfir í menningu og að sýn manna á menningu og listir hafi breyst 

mikið í áranna rás. Á miðöldum hafi hugtakið listir verið notaðar um hvaða 

fagurfræðilega hæfileika sem er. Eftir upplýsinguna og tilkomu borgaralegs 

samfélags á 18. öld hafi hins vegar verið farið að tala um list og menningu í 

sömu andrá. Listin átti enda að frelsa og móta einstaklinginn á grundvelli 

skynsemi, upplýsingar og einstaklingshyggju. Eftir því sem borgaralegu 

samfélagi óx ásmegin var farið að líta á menningu og listir sem ferli 

fullkomnunar. Listin varð að tæki til að mennta, upplýsa og miða að því að móta 

og þróa „hinn fágaða einstakling“. Til að varpa betra ljósi á þau vandamál og 

áskoranir sem blasa við norrænum ríkjum í upphafi 21. aldar, hefur Duelund sett 

fram þrjár mikilvægar hugmyndir um menningu. Fyrst talar hann um menningu 

sem húmaníska hugmynd um listir og upplýsingu. Þá sem mannfræðilega 

hugmynd, og að lokum sem einóma þjóðmenningu – eina þjóð, eitt tungumál og 

eina sameiginlega „þjóðarsál“ (Duelund, 2003: 19). 

   Duelund hefur einnig þróað menningarpýramídann, sem lýsir ólíkum 

stigum í skilgreiningu hans á menningu, ásamt þeim aðgerðum sem einkenna 

hvert stig (1995: 33). Pýramídinn er breiðastur neðst, þar sem menning er allt 

samfélagið og athafnir þess. Aðgerðir felast í viðhaldi og þróun þess. Næst fyrir 

ofan kemur þjóðmenning. Þá hefur menningarhugtakið verið takmarkað við 

sameiginleg gildi, viðhorf, hefðir og lífshætti heildarinnar og aðgerðir ríkis 

felast í stuðningi við menningarlýðræði, þ.m.t. íþróttir og tómstundir. Þar fyrir 

ofan koma fjölmiðlar. Menning er skilgreind sem upplýsingar, afþreying og 

upplifun og aðgerðir felast í stuðningi við fjölmiðla til að kynna menningu og 
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listir. Á toppi pýramídans trónir þrengsta skilgreiningin, en þar er menningin 

einfaldlega lögð að jöfnu við listir og aðgerðir ríkisins stuðningur við þær. 

 
 
Menning er list 
Stutt er við listir 
 
 
Menning er upplýsingar, afþreying og upplifun 
Stutt er við fjölmiðla og kynningu 
á listum og menningu 
 
 
Menning er sameiginleg gildi og viðhorf 
Stutt er við menningarlýðræði, 
þ.m.t. íþróttir og tómstundir 
 
 
Menning er samfélag 
Stutt er við viðhald 
og þróun þess 
 
 
 
Menningarpýramídinn (Duelund, 1995) 
Teikning höfundar 

 

MMR gaf nýlega út ritið Menning: listir, menningararfur, útvarp, málrækt, 

íþróttir, æskulýðsmál, þar sem talað er um að menning sé stórt og vandmeðfarið 

hugtak (Menntamálaráðuneytið, 2009: 5). Fram kemur að umfjöllunin 

takmarkist við mál sem heyri undir skrifstofu menningarmála, en að þó séu 

mörkin óskýr. T.d. gegni skólar og vísindastofnanir grunnhlutverki í 

menningarlífi þjóðarinnar. Eins séu ýmsir mikilvægir þættir menningar, t.d. 

trúfélög, undanskildir. Fjallað er um listir í hefðbundnum skilningi, s.s tónlist, 

leiklist, bókmenntir og kvikmyndir, fjölmiðla og varðveislu og miðlun 

menningararfs, íþrótta- og æskulýðsmál. Í ritinu segir að meginhluti 

menningarstarfs sé í höndum einkaaðila, án opinberrar íhlutunar um inntak og 

tilhögun. Þetta eigi við um listir, íþróttir og æskulýðsstarf og ýmsa aðra þætti. 

Að frátöldum rekstri nokkurra veigamikilla ríkisstofnana sé hlutverk ríkisins 

einkum að sjá til þess að frumkvæði annarra geti blómstrað. Samningar 

ráðuneytis við sveitarfélög séu í þeim anda og miði að því að styrkja stoðir 

menningarstarfs um allt land. Einnig er sagt að stofnanahlutur hins opinbera sé 

fyrirferðarmikill við varðveislu menningararfsins. Flest meiri háttar söfn séu 

rekin eða kostuð af hinu opinbera og ábyrgð dreift víða. Þáttur einstaklinga í 

geymd og þróun, viðgangi menningararfleifðarinnar sé stór, t.d. varðandi 

listir!

fjölmiðlar!

þjóðmenning!

samfélag!
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grunnþætti eins og móðurmál. MMR leggi áherslu á sjálfstæði og fagmennsku 

menningarstofnana ríkisins og að opinberar fjárveitingar séu ákveðnar á 

faglegum grunni þar sem regla hæfilegrar fjarlægðar er höfð að leiðarljósi. 

Fræðimaðurinn Haukur F. Hannesson tekur í greiningu sinni á núverandi 

menningarstefnu íslenska ríkisins undir með ráðuneytinu um að 

menningarhugtakið sé vandmeðfarið (2009: 5-6). Afmörkun þess í opinberri 

stefnumótun sé því mikilvæg til að vera með á hreinu hvað sé í raun verið að 

móta stefnu um. Haukur segir stjórnvöld miða afmörkun sína við það sem 

Duelund kalli þjóðmenningu. Ráðuneytið telji upp listir, menningararf, útvarp, 

málrækt, íþróttir og æskulýðsmál. Hann veltir því upp hvort þessi skilgreining 

sé of víð þegar móta skuli menningarstefnu og stingur upp á þvi að gera 

greinarmun á listum, menningararfi, útvarpi og málrækt annars vegar og 

íþróttum og æskulýðsmálum hins vegar. Hið fyrra félli þá undir menningarmál 

og -stefnu, en hið síðara undir æskulýðs- og skólastefnu. (Haukur, 2009: 5-6). 

Til að skerpa rammann um viðfangsefnið verður hér almennt hallast að fremur 

þröngri skilgreiningu á menningu, í þá átt sem Haukur leggur til. Þessi 

skilgreining fellur auk þess ágætlega að viðfangsefnum mjúka valdsins og 

almannaerindrekstrar, eins og þeim er lýst að framan. Þá verður stuðst við 

skilgreiningar þær sem koma fram í rannsókn samráðsvettvangs um skapandi 

greinar (ÚTÓN, 2010), en fjallað var um gerendur í kafla 1.3 um áherslur og 

afmörkun. Í rannsókn samráðsvettvangsins eru skapandi greinar skilgreindar 

sem sjónlistir, sviðslistir, bækur og útgáfa, hljóð og mynd, menningararfur og 

menningartengd ferðaþjónusta. Þetta kallast aftur ágætlega á við núverandi 

skilgreiningu ríkisins á menningu sem þjóðmenningu, út frá líkani Duelund og 

með þeirri afmörkun sem Haukur leggur til. 

 

3.3.2 Menningarstefnulíkön 
Peter Duelund (2003: 20) segir að nú sem fyrr ráði ríkisvaldið yfir ýmsum 

verkfærum til að hampa ákveðnum menningarstefnum, óháð stjórnarformi. 

Alræðisstjórnir í Sovétríkjunum og A-Evrópu hafi t.d. stjórnað og stýrt 

menningarlífinu og ríkið og skriffinnar þess sagt til um hvað list væri. Þetta 

rímar ágætlega við umfjöllun Nye um mjúka valdið hér að framan sem og 

hegðun stjórnvalda í Kína, sem minnst var á í inngangskaflanum. 
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Fræðimennirnir Harry Hillmann-Chartrand og Claire McCaughey, hafa sett 

fram fjórar fyrirmyndir sem lýsa því hvaða stefnu ríkisstjórnir hafa haft um 

menningu frá síðari heimsstyrjöld (Chartrand og McCaughey, 1989). Líkönin 

lýsa mismunandi hlutverkum ríkisins, en þau eru: miðlarinn (e. facilitator 

model), velgjörðarmaðurinn (e. patron model), arkitektinn (e. architect model) 

og verkfræðingurinn (e. engineer model). Ríkisafskipti eru minnst í 

miðlaralíkaninu, þar sem einkaaðilar styrkja listir gegn skattaívilnunum. Lög og 

reglur eru litlar og engin stýring á því hvers konar menning skuli styrkt. Afkoma 

stofnana og listamanna er háð fjármagni og aðsókn og smekkurinn á 

markaðsforsendum. Bandaríkin þykja dæmigerður miðlari. 

Ríkið sem velgjörðarmaður sækir fyrirmyndir sínar til lénsskipulags og 

aðals fyrri tíma og er meginmarkmið stefnunnar að auka gæði og fagmennsku, 

fremur en að sinna fjöldanum. Fjárveitingar eru í höndum sjálfstæðra listráða og 

stuðst er við „reglu hæfilegrar fjarlægðar“. Það þýðir að ríkisvaldið ákveður 

heildarupphæðina og skipar listráðin en úthlutar ekki styrkjunum. Auk 

fjármagns frá listráðunum koma tekjur einkum frá aðgangseyri og einkaaðilum. 

Kerfið ýtir undir elítuhugsun, en Bretland þykir dæmigerður velgjörðarmaður. 

Í arkitektalíkaninu býr ríkið til rammann og nálgast listina út frá 

almennu sjónarhorni um menningarþróun. Fræðilega séð eru ákvarðanir um 

meginstefnu teknar af ríkisstjórn eftir almenna umræður og litið á stefnuna sem 

lykilþátt í lýðræðisþróun. Lýðræðisþjálfun er markmið í sjálfu sér og áhersla 

lögð á listrænt frelsi og jafnræði. Ríkið byggir húsið, leigjendurnir innrétta. 

Fjármögnun er að mestu af almannafé og áhersla á að listamenn móti stefnuna 

ásamt ríkinu. Ýmis tilbrigði við arkitektinn hafa einkennt menningarstefnu í V-

Evrópu, en Frakkar og Hollendingar þykja dæmigerðir arkitektar. 

Í verkfræðingslíkaninu er það ríkið sem á bæði listræna framleiðslu- og 

dreifingarþætti. Ríkið styrkir listir sem þykja þóknanlegar valdhöfum og pólitísk 

markmið yfirskyggja þætti á borð við listrænt frelsi. Listamenn eiga allt sitt 

undir flokksskírteinum og viðurkenndum fagfélögum. Ríki Austur-Evrópu 

töldust dæmigerðir verkfræðingar fram að hruni kommúnismans árið 1989. 

 

3.3.3 Þjónandi menningarstefna 
Í inngangi ritgerðarinnar var spurt um tilganginn með menningarútflutningi. 

Hvort verið væri að koma menningunni sjálfri á framfæri, eða þjóna öðrum 
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tilgangi, eða atvinnugreinum, s.s. ferðaþjónustu. Duelund (2003: 22) segir svona 

spurningar vakna með áðurnefndum stefnulíkönum. Hvort stefnan sé 

velferðarstefna eða listastefna og hvar mörkin eigi að liggja milli stýringar og 

listræns frelsis. Einnig hversu mikið ríkisvaldið eigi að einblína á þjóðríki og 

sjálfsmynd. Þá þurfi að spyrja hversu mikið nota skuli menningarstefnu á 

alþjóðavettvangi. Seinni spurningarnar segir hann einkum hafa vaknað með 

aukinni hnattvæðingu, Evrópusamruna og fólksflutningum. Þær kalli líka á svör 

við því hvaða stefnutæki og áætlanir eigi við. 

Hér er gott að líta til kenningar um þjónandi menningarstefnu (e. 

instrumental cultural policy). Breski fræðimaðurinn Clive Gray (2007: 203-204) 

hefur lýst henni sem áherslu á „nauðsyn“ þess að lista- og menningarstefnur 

sýni fram á að þær skapi einhvern ágóða umfram hið fagurfræðilega. Í leit að 

réttlætingu fyrir stuðningi sé hún „hengd“ á önnur stefnuviðfangsefni. Menning, 

og þá sérstaklega listir, eigi þannig að þjóna samfélagslegum markmiðum af allt 

öðrum toga. Gray telur þessa þróun hluta af stærri breytingum í samfélags-, 

stjórn- og efnahagsmálum sem nái aftur til loka 8. áratugar 20. aldar. Þar hafi 

hugmyndafræðileg skilyrði, sem taki viðskiptalegt gildi fram yfir notagildi, leitt 

til verslunarvæðingar opinberrar stefnu. Það sé fremur nýtt að hugsa 

menningarstefnu frá upphafi með þeim hætti. Gray (2007: 204) vitnar einnig í 

fræðimanninn Geir Vestheim. Hann telji að um þjónandi menningarstefnu sé að 

ræða ef verið sé „að nota menningarvettvanga og fjárfestingar í menningu sem 

leiðir eða verkfæri til að ná fram markmiðum á öðrum sviðum en því 

menningarlega“. Þá segi Geir einnig að á Norðurlöndum hafi slík stefna þróast 

hraðar í kjölfar versnandi efnahags á 9. áratugnum (Gray, 2007: 205). Gray 

segir að þessa þróun megi sjá víða (Gray, 2007: 6). Svo rammt kveði að henni 

að breski menningarmálaráðherrann hafi árið 2004 ákveðið að lýsa því yfir að 

vel mætti styðja listir og menningu án allra afsakana. Þá hafi SÞ sagt í 

Yfirlýsingu um menningarlega fjölbreytni frá 2001 að menningarafurðir og 

menningarþjónustu megi ekki eingöngu líta á sem verslunar- og neysluvöru. 

Þarna telur hann samtökin viðurkenna, og reyna að sporna gegn, þeirri vaxandi 

tilhneigingu að menningin sé umfram allt mæld í peningum. 

Fræðimaðurinn Elenora Belfiore, sem rannsakað hefur þjónandi 

menningarstefnu í Bretlandi, talar á líkum nótum (Belfiore, 2004: 196). Hún 

segir áherslu lagða á mælanlegan árangur, hvar sem stefnan sé uppi. Þar sem 
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tilgangurinn sé að styrkja annað en listir og menningu, sé árangur mældur í því 

hvernig gangi að ná þeim markmiðum. Hún gagnrýnir þetta hlutskipti 

menningar og lista og segir það m.a. orsakast af því að greinarnar þurfi að 

berjast við aðrar greinar um fjármagn (Belfiore, 2004: 199-200). Þess vegna sé 

gripið til þessarar réttlætingar. Ekki hafi þó verið sýnt fram á ávinninginn og 

rannsóknir sýni að greinarnar standi ekki undir kröfum. Þær verði að fara að 

skilgreina sig út frá sínu innra virði og „selja“ sig í krafti sérstöðu sinnar. 

 

3.3.4 Menningarstefna á Íslandi 
Haukur F. Hannesson (2009: 4-5) segir að þrátt fyrir að öðru sé stundum haldið 

fram hafi íslenska ríkið markað skýra menningarstefnu. Hún sé t.d. skilgreind 

og framkvæmd með: stefnumótunaryfirlýsingum MMR; lögum; samningum; 

annarri vinnu og ákvörðunum ráðuneytisins. Þá segir hann stefnuna birtast skýrt 

í áðurnefndu riti ráðuneytisins Menning: listir, menningararfur, útvarp, 

málrækt, íþróttir, æskulýðsmál. Þar sé í raun um stefnuyfirlýsingu að ræða. 

Haukur (2009: 8-9) segir núverandi menningarstefnu setta fram af ríki, 

landshlutasamtökum og sveitarfélögum og hún sjáist einnig í starfi frjálsra 

félaga og einstaklinga. Aðkoma ríkisins sé mikilvæg, enda stefnan sett fram í 

fjárlögum, sérlögum, samningum, hefðbundnum fjárveitingum, sérstökum 

ákvörðunum og stefnumótunarskjölum. Þá séu sveitarfélög og landshlutasamtök 

mikilvæg í fjármögnun menningarlífs og hafi mörg sett sér forskrifaða stefnu. 

Haukur segir frjáls félög og einstaklinga líka mikilvæg. Almenn ákvæði laga 

(t.d. skattalaga) og reglugerða tryggi aðkomu þeirra og frumkvæði, en einnig 

gerist það með sértækum aðgerðum (styrkjum) til einstakra verkefna eða 

annarrar starfsemi. Líklega séu þátttakendurnir, þ.e. skaparar, flytjendur og 

njótendur, þó mikilvægasti hluti stefnunnar. Þeir leggi til bæði tíma og peninga. 

Haukur (2009: 9-10) segir hið opinbera geta valið um framsetningu 

menningarstefnunnar. Það geti t.d. sleppt formlegu stefnumótunarskjali, en 

vísað til laga og reglugerða, samninga og annarra ákvarðana varðandi 

fjárveitingar. Forskrift stefnunnar felist þá í regluverki með tilheyrandi 

rökstuðningi og umræðum. Í öðru lagi sé hægt að setja stefnuna fram í 

heildstæðu stefnumótunarskjali og vísa til þess við framkvæmd hennar. Hann 

segir þessa leið grunn þeirrar vinnu sem nú sé í gangi við endurskoðun 

stefnunnar. Haukur mælir ekki eindregið með seinni kostinum. Nauðsynlegt sé 
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að skoða vel núverandi umhverfi stefnumótunar og meta kosti þess og galla að 

breyta framkvæmd og aðferðafræði lítið, eða alls ekki. Það þurfi ekki að hafa 

áhrif á yfirlýsta stefnu í stefnumótunarskjali. Tilgangurinn hljóti alltaf að vera 

efling menningarlífsins með skynsamlegri ráðstöfun fjármuna. Mögulega megi 

móta stefnu með almennri yfirlýsingu, t.d. í formi þingsályktunar, sem vísaði í 

núverandi fyrirkomulag. Nokkurs konar samantekt opinberrar menningarstefnu. 

Haukur (2009: 10-11) segir framkvæmd stefnunnar með ýmsu móti. Í 

fyrsta lagi sé hún sett fram í sérstökum skjölum eins og Íslenskri málstefnu frá 

2009 og Menningarstefnu í mannvirkjagerð frá 2007. Á Norðurlöndum sé þetta 

algengast í Svíþjóð. Í öðru lagi með lagasetningu, sem sé talsvert notuð á 

Norðurlöndum, mest þó í Danmörku og Íslandi. Í þriðja lagi með samningum 

ráðuneyta við ýmsa aðila. Í fjórða lagi með almennum ákvæðum í lögum. Í 

fimmta lagi með sértækum styrkjum MMR og annarra ráðuneyta. Í sjötta lagi 

með sértækum styrkjum Alþingis. Í sjöunda lagi samkvæmt fjárveitingum 

sveitarfélaga og landshlutasamtaka. 

 
 
 
 



 50 

 
 
 
 
4 Menningarútflutningur 1991-2011 
 
4.1 Kynningarmiðstöðvar og félög 

 
4.1.1 Bandalag íslenskra listamanna (BÍL) 
Bandalag íslenskra listamanna (BÍL) var stofnað 1928 og hugsað bæði sem 

menningarpólitískt afl og hagsmunasamtök (2011b). Tilgangurinn var að 

sameina alla listamenn í eitt stórt og öflugt félag og vinna að hagsmunamálum 

íslenskra listamanna á breiðum grunni. Styðja skyldi vöxt og viðgang íslenskra 

lista, innan lands og utan, gæta hagsmuna listamanna og efla samstöðu. 

 Í grein um framtíðarsýn BÍL á vef félagsins kemur fram að það hafi fyrst 

sett sér stefnuskrá 1937, endurskoðað hana 1958 og gefið út í litlum bæklingi 

1959 (2011a). Síðan þá hafi það ekki verið gert með jafnformlegum hætti, fyrr 

en á 75 ára afmælinu 2003. Þá hafi verið efnt til mikillar stefnumótunarvinnu og 

niðurstaðan verið skýrsla um framtíðarsýn og stefnumótun í íslensku listalífi. Í 

stefnunni kom m.a. fram sú sýn að atvinnusvæði íslenskra listamanna næði til 

alls heimsins og listsköpun væri ein stærsta atvinnu- og útflutningsgrein 

þjóðarinnar. Upplýsinga- og kynningaarmiðstöðvar sinntu fjölbreyttu starfi og 

tengslamyndun, Ísland væri vettvangur alþjóðlegra listviðburða og íslenskt 

listalíf hluti alþjóðasamfélagsins. Um verkefni sagði að listviðburðir yrðu 

brimbrjótar í erlendri útrás, að stefnt væri að því að stækka starfsvettvang 

listamanna, koma á fót umboðsskrifstofu listamanna og kynna íslenska list og 

veita íslenskum listamönnum aðstoð við að koma sér á framfæri erlendis.  

 BÍL sagði í frétt í mars 2011 að bandalagið hefði síðan 2009 tekið þátt í 

mótun menningarstefnu að frumkvæði menntamálaráðherra (2011c). Mikil 

vinna hefði átt sér stað, m.a. fjölmennur stefnumótunarfundur 2010, auk 

málþings um menningarstefnu í tengslum við nýafstaðinn aðalfund. Einstakar 

listgreinar hefðu þegar mótað stefnu, en biðin eftir heildstæðri stefnu stjórnvalda 

væri orðin löng og lýjandi. Einnig var fjallað um kynningu á listum og 

menningu erlendis og sagt að nýstofnaðri Íslandsstofu (ÍSS) væri ætlað að sinna 
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henni, þótt enn væri óljóst hvernig. Ekki væri líklegt að stofan myndi veita 

fjármunum til einstakra verkefna, enda í verkahring kynningarmiðstöðva. 

Rekstrargrundvöllur þeirra væri hins vegar afar mismunandi og mikilvægt að 

jafna hann svo þær gætu efnt til samstarfs við ÍSS á eigin forsendum. 

 
4.1.2 Bókmenntasjóður (BÓK) 
Bókmenntasjóður (BÓK) hóf störf um mitt ár 2007 og tók við hlutverkum Bók-

menntakynningarsjóðs, Menningarsjóðs og Þýðingarsjóðs (2011a). Hlutverk 

BÓK er að efla íslenskar bókmenntir og bókaútgáfu með því m.a. að styrkja 

útgáfu frumsaminna verka og þýðingu bókmennta á íslensku. Einnig að stuðla 

að markvissri kynningu íslenskra bókmennta heima og erlendis og fleira. 

Sjóðurinn starfar skv. lögum frá Alþingi frá 2007 (Lög um bókmenntasjóð og 

fleira, 2007). Þar segir að menntamálaráðherra fari með yfirstjórn málefna er 

varði bókmenntir og skipi stjórn sjóðsins til þriggja ára í senn. Stjórnin leggi svo 

fram tillögur til menntamálaráðherra um stefnumörkun til þriggja ára í senn. 

Alþingi veiti árlega fé á fjárlögum en stjórnin ráðstafi því og úthluti úr sjóðnum. 

  Í stefnumiðum stjórnar 2007 kom fram að útbreiðsla íslenskra bóka 

hefði gjörbreyst á síðustu tveimur áratugum (Bókmenntasjóður, 2007). 

Lesendum hefði fjölgað, sambönd styrkst og tekjur aukist. Þýðingar væru 

mikilvægar, enda gætu útlendingar þannig náð dýpri og varanlegri tengslum við 

íslenska menningu. Með lítilli fyrirhöfn væri hægt að nálgast þýðingar úr 

íslensku á Norðurlöndum, en ekki síður Þýskalandi, Frakklandi og Hollandi, og 

því ekki nauðsynlegt að kunna íslensku til að átta sig á þróun íslenskra samtíma-

bókmennta. Stjórnin lagði áherslu á: þátttöku í bókamessum, t.a.m. í Frankfurt, 

Bologna og Gautaborg; að funda með forlögum; kynna úrval íslenskra 

samtímabókmennta; og styðja við réttindasölu íslenskra útgáfufyrir-tækja. Þá 

lagði hún áherslu á stuðning við kynningar og verðlaun, alþjóðlegt samstarf, 

kynningar á íslenskum bókmenntum utan bókastefna, ferðastyrki til íslenskra 

höfunda og stuðning við þýðendur úr íslensku. BÓK tekur þátt í Bókamessunni 

í Frankfurt 2011, en verkefnisstjórn heiðursþátttöku Íslands er skipuð fulltrúum 

frá BÓK, MMR og UTN (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2008).  
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4.1.3 Hönnunarmiðstöð Íslands (HMÍ) 
Hönnunarmiðstöð Íslands (HMÍ) var opnuð 1. apríl 2008 (Hönnunarmiðstöð, 

2009a: 4-6) og er í eigu níu fagfélaga á sviði hönnunar (Hönnunarmiðstöð, 

2007b: 1). Félögin eiga hvert sinn fulltrúa í stjórn, sem mótar og samþykkir 

stefnu, sér um eftirfylgni, ræður framkvæmdastjóra, samþykkir verkefna- og 

fjárhagsáætlanir og tekur ákvarðanir um öll meiriháttar viðskipti, samninga,  

fjárfestingar og lán (Hönnunarmiðstöð, 2010: 29). 

Skv. samþykktum er tilgangur félagsins „menningarstarfsemi sem felst í 

rekstri hönnunarmiðstöðvar til almenningsheilla.“ Vekja eigi „áhuga og auka 

skilning á mikilvægi góðrar hönnunar og arkitektúrs fyrir menningar- og 

efnahagslífið og þjóðfélagið allt.“ HMÍ á m.a. að sinna upplýsinga- og 

kynningarstarfi, fræðslu og rannsóknum, fyrirlestrum, ráðstefnum og 

sýningahaldi hérlendis sem erlendis. Áhersla er lögð á samstarf við fyrirtæki og 

fagaðila og náin tengsl við stjórnvöld (Hönnunarmiðstöð, 2007a: 2). 

Þjónustusamningur við iðnaðarráðuneyti og MMR innsiglaði opinbert 

hlutverk HMÍ. Slíkur samningur var gerður 2008, gilti til 2010 (Iðnaðar-

ráðuneyti, 2008) og tryggði henni 20 milljóna króna árlegt rekstrarfé (Samning-

ur um framlag [...], 2008). Í raun er samningurinn  forsenda rekstrar, en í 

gegnum hann fær HMÍ u.þ.b. 80% af heildarrekstrarfé sínu (Hönnunarmiðstöð, 

2009a: 14). HMÍ þarf að sinna fyrirfram skilgreindum verkefnum og eru 

fjárframlög háð framlagningu aðgerða- og fjárhagsáætlunar fyrir komandi ár og 

framvinduskýrslu ársins á undan. Verkefni eru í samræmi við stofnsamþykktir. 

HMÍ á einnig að efla samstarf hönnuða og menntastofnana og stuðla að sam-

starfi við hliðstæðar miðstöðvar erlendis (Samningur um framlag [...], 2008). 

Dennis Davíð Jóhannesson, arkitekt og fyrrum stjórnarmaður í HMÍ 

sagði hugmyndir að stofnun hennar hafa farið að kvikna strax á árunum 1990-95 

sem viðbrögð við kreppunni sem þá reið yfir (2008). Tillögur fagfólks hafi verið 

settar fram á vettvangi iðnaðarráðuneytisins og í þeim litið til Finnlands. 

Hugmyndunum hafi verið vel tekið en lítið hafi gerst, því valdhafar hafi verið 

„með augun annar staðar.“ Félagi hönnuða, Form Ísland og öðru áhugafólki hafi 

þó tekist að halda hugmyndinni lifandi, sem svo hafi skilað sér í formi HMÍ. 

Verkefnum HMÍ má skipta í kynningu, ráðgjöf, nýsköpun, samstarf, og 

viðburði (Hönnunarmiðstöð, 2010: 3). Hún á að vera kynningarmiðstöð 

hönnunar og arkitektúrs á Íslandi, koma hönnun á framfæri í útlöndum, reka 
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kynningarvef, stuðla að faglegri umfjöllun og greiða fyrir markaðssetningu og 

útflutningi. Hún á að veita hönnuðum ráðgjöf, móta hönnunarstefnu með 

stjórnvöldum, styðja sprotafyrirtæki og veita fyrirtækjum og stofnunum ráðgjöf 

um hönnunartengd verkefni. Þá á hún að leiða hönnuði og fyrirtæki saman og ná 

í aukið fjármagn til þróunar hönnunarfyrirtækja. Hún á að mynda tengsl milli 

greina, hvetja til samstarfs og umræðu, stuðla að rannsóknum, hvetja til fræðslu 

í markaðsmálum, verkefnastjórnun og framleiðslu og halda utan um ýmis 

verkefni. Auk þess að halda fyrirlestra, sýningar, ráðstefnur og fleira. 

Í framvinduskýrsla ársins 2008 og aðgerða- og fjárhagsáætlun ársins 

2009 kom fram að einungis náist að anna verkefnum á innlendum vettvangi, 

miðað við 2 fastar stöður. Mikil áhersla var lögð á þau erlendu samskipti sem 

miðstöðin ætti skv. samningi að rækja. Þau hefðu sjaldan verið mikilvægari og 

að útflutningur á íslenskum vörum gæti tryggt Íslendingum á ný efnahagslegan 

stöðugleika (Hönnunarmiðstöð, 2009a: 10). Vinna þyrfti markvisst starf að auka 

hönnunarútflutning, en að þá þyrfti líka að ráða starfsmann í fullt starf. HMÍ 

mótaði hugmyndir um hlutverk og verksvið slíks fulltrúa og áætlaði að auka 

þyrfti ráðstöfunarfé um tíu milljónir árlega (Hönnunarmiðstöð, 2009a: 10). 

HMÍ hefur frá stofnun sinnt ýmsum útflutnings- og kynningarverkefnum 

(2010: 11-18). Hér má nefna Hönnun til útflutnings um samstarf hönnuða og 

fyrirtækja til framleiðslu á útflutningsvörum. Einnig Hönnunarsjóð Auroru þar 

sem Aurora velgerðarsjóður ákvað að veita 25 milljónum á ári í 3 ár í styrki til 

að koma efnilegum hönnuðum á framfæri. Eins má nefna þátttöku í 

samráðshópi um þátttöku á EXPO 2010, m.a. um hönnun sýningarskálans. HMÍ 

tók einnig þátt í sýningunni Íslensk samtímahönnun í samvinnu við Listasafn 

Reykjavíkur og UTN, en henni er ætlað að sýna brot af því besta úr íslenskri 

hönnun og koma á framfæri erlendis. Miðstöðin reyndi 2009 að afla fjár til 

þriggja ára verkefnis um útflutning og markaðssetningu með ráðningu sérstaks 

starfsmanns, en tókst ekki. Hún vann einnig að því að tryggja þátttöku á 

Feneyjartvíæringnum í arkitektúr 2010. Þá tók hún þátt í stefnumótun vegna 

stofnunar samtaka skapandi greina og gaf ráð við stofnun ÍSS. HMÍ hefur einnig 

staðið fyrir og tekið þátt í ýmsum ráðstefnum erlendis. Í febrúar 2011 fór af stað 

mótun hönnunarstefnu fyrir Ísland (Hönnunarmiðstöð, 2011). HMÍ kemur að 

þessari vinnu í félagi við iðnaðarráðuneyti og MMR og byggir á 

rannsóknarvinnu sem fram fór sumarið 2010.  
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4.1.4 Icelandic Gaming Industry (IGI) 
Icelandic Gaming Industry (IGI) var stofnað 2009 af íslenskum tölvuleikja-

framleiðendum (Icelandic Gaming Industry, 2011). Í viðtali við höfund sagði 

Sigurlína Valgerður Ingvarsdóttir, stjórnarmaður í IGI, að um væri að ræða 

samtök 10 fyrirtækja í tölvuleikjaframleiðslu (Sigurlína, 2011). Flest væru 

fyrirtækin sprotafyrirtæki, en einnig væri um að ræða stærri og grónari fyrirtæki 

á borð við CCP og Betware. Markmiðið með IGI hefði verið að gera geirann 

sýnilegan og sýna hvað hann hefði upp á að bjóða. Lögð væri áhersla á hve 

mikil gróska væri í geiranum og að um fjölda sprotafyrirtækja væri að ræða. Þá 

væri horft til þekkingar og nýsköpunar. Sigurlína sagði samtökin ekki hafa verið 

stofnuð sem kynningarmiðstöð, en þó hefðu verkefni á borð við þátttöku í 

Nordic Game leikjaráðstefnunni ratað undir hatt IGI og hefði ÍSS komið með 

fjármagn inn í það verkefni. Nordic Game væri hluti af norrænu menningar-

samstarfi og styrkt af Norrænu ráðherranefndinni. 

 Sigurlína sagði IGI og fyrirtæki innan vébanda þeirra vera á mörkum 

upplýsingatækni, lista og hugverkaiðnaðar (2011). Ekki væri alltaf auðvelt að 

greina þarna á milli eða skilgreina og t.a.m. ætti IGI fulltrúa í tveimur fagráðum 

Íslandsstofu, fagráði hugverkaiðnaðar og fagráði lista og skapandi greina. Þá 

ynnu bæði listamenn og hönnuðir hjá aðildarfyrirtækjum IGI og samtökin ættu 

sameiginlegt með listgreinunum að þurfa á góðum stuðningi menntakerfisins að 

halda. Sigurlína benti líka á að íslenski tölvuleikjageirinn væri stærri, í störfum 

talið, en þeir norsku og dönsku. Samt væri umhverfið mjög óhagstætt á Íslandi, 

t.d. hvað varðaði gjaldmiðil með tilheyrandi höftum. Hætta væri á að fleiri 

fyrirtæki fylgdu Össuri og Actavis úr landi. Í þessu samhengi nefndi hún líka að 

tölvuleikjaiðnaðurinn væri ekki bundinn Íslandi eða ímynd þess. Viðskiptavinir 

leggðu ekki mikið upp úr því frá hvaða landi varan kæmi og það væri heldur 

ekki notað í markaðssetningu. Þá væri nútíma menntafólk mjög hreyfanlegt og 

færi einfaldlega þangað sem því liði best. Stjórnvöld þyrftu að marka stefnu í 

þessum málum og búa þannig um hnútana að menntafólk og þekkingarfyrirtæki 

vildu sækja í mann- og viðskiptavænt umhverfi á Íslandi. Stefna sem einblíndi á 

orkunýtingu og iðnað væri ekki líkleg til þess.  
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4.1.5 Íslandsstofa (ÍSS) 
Íslandsstofa var stofnuð með lögum þann 29. apríl 2010 með það að markmiði 

„að efla ímynd og orðspor Íslands, styrkja samkeppnisstöðu íslensks atvinnulífs 

á erlendum mörkuðum og laða erlenda ferðamenn og fjárfestingu til landsins.“ 

(Lög um Íslandsstofu, 2010). Skv. lögunum er hlutverk stofunnar að: vera 

samstarfsvettvangur opinberra og einkaaðila um stefnu og aðgerðir til þess að 

efla ímynd og orðspor Íslands; veita þjónustu og ráðgjöf og greiða fyrir 

útflutningi; laða til landsins erlenda ferðamenn með samræmdu kynningar- og 

markaðsstarfi; laða að erlenda fjárfestingu og vera stjórnvöldum til ráðuneytis 

um hana; og styðja við kynningu á íslenskri menningu erlendis. 

Í stjórn sitja sjö menn, valdir til þriggja ára (Lög um Íslandsstofu, 2010). 

Utanríkisráðherra skipar fjóra skv. tilnefningu Samtaka atvinnulífsins (SA), einn 

skv. tilnefningu iðnaðarráðherra, einn skv. tilnefningu mennta- og menningar-

málaráðherra og einn án tilnefningar. Stjórnin vinnur í samráði við ráðgjafahóp, 

skipuleggur og ákveður verkefni og samþykkir árlega starfs- og fjárhagsáætlun. 

Þá ræður hún framkvæmdastjóra og ákveður starfskjör. Í lögunum er stofunni 

markaðir fimm tekjustofnar. Fyrst skal telja 0,05% markaðsgjald sem leggst á 

gjaldstofn til greiðslu tryggingagjalds, en markaðsgjaldið var helsti tekjustofn 

Útflutningsráðs Íslands (ÚRÍ) (Ríkisskattstjóri, 2011). Þá eru framlög á 

fjárlögum (Lög um Íslandsstofu, 2010). Í þriðja lagi er um að ræða þóknun fyrir 

veitta þjónustu, þjónustusamninga við stofnanir og samtök. Að endingu sérstök 

framlög og aðrar tekjur. Skv. lögunum ber stofunni að stofna til samstarfs við þá 

sem vinna að markaðssetningu á Íslandi fyrir erlenda fjárfesta og ráðstafa 14% 

af tekjum af markaðsgjaldi til þeirra verkefna. 

Í greinargerð með frumvarpinu að lögunum um ÍSS kom fram að stofan, 

sem á ensku kallast Promote Iceland, byggði á grunni ÚRÍ (Frumvarp til laga 

um Íslandsstofu, 2010). Sögu ÚRÍ má svo aftur rekja áratugi aftur í tímann, en 

Matthías Bjarnason, þáverandi viðskiptaráðherra lagði fram frumvarp um 

stofnun þess á Alþingi 12. febrúar 1986 (Stefán, 1986: 44-45). Matthías sagði 

við það tilefni að óneitanlega hefði þáttur sölu og markaðsstarfsemi verið 

vanmetinn á Íslandi. Það hefði vissulega tekið Íslendinga „lengri tíma en aðrar 

þjóðir að viðurkenna þýðingu sameiginlegs átaks á sviði markaðs- og 

kynningarmála erlendis“ og að tilgangurinn með frumvarpinu væri „að ráða á 

þessu nokkra bót.“ Skv. frumvarpinu var um vettvang opinberra og einkaaðila 
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að ræða og voru einkaaðilar úr atvinnulífinu ráðandi í stjórn (Frumvarp til laga 

um Útflutningsáð Íslands). ÚRÍ á sér enn lengri sögu sem ekki verður rakin hér, 

en það tók við af Útflutningsmiðstöð iðnaðarins sem stofnuð var af Félagi 

íslenskra iðnrekenda árið 1971, eftir inngöngu Íslands í EFTA [innsk. 

Fríverslunarsamtök Evrópu] (Samtök atvinnulífsins, 2010b). 

Í áðurnefndri greinargerð með lögum um ÍSS kom fram að lög um 

útflutningsaðstoð féllu úr gildi og að samráðsnefnd atvinnulífs og stjórnvalda 

legðist af, en áfram gert ráð fyrir nánu samráði (Frumvarp til laga um 

Íslandsstofu, 2010). Breytingin myndi hvorki hafa áhrif á fjárveitingar, né auka 

útgjöld ríkissjóðs. Verið væri að mæta kröfum um betra samstarf, skýrari stefnu 

og aðgerðir, hagræðingu og betri nýtingu fjármuna. Greinargerðin boðaði meira 

umfang í verkefnum. ÍSS væri ætlað að marka ímyndar- og kynningarmálum 

skýran ramma þar sem opinberir og einkaaðilar sameinuðust um „að efla og 

standa vörð um orðspor Íslands erlendis.“ Að auki yrði markaðssetning ferða-

mála á hennar könnu. Þá sagði að ÍSS ætti að byggja starf sitt á fagþekkingu og 

faglegum starfsháttum. Í greinargerðinni sagði að hugmyndin um samstarf og 

samræmingu á þessu sviði væri ekki ný. Því til stuðnings var vísað í 

samstarfssamning ÚRÍ og UTN frá 2003 sem átti að skýra verkaskiptingu og 

auka samstarf. Hann hefði m.a. aukið samstarf um kynningu á íslenskri 

menningu erlendis og menningartengdri atvinnustarfsemi fyrir erlendan markað. 

Í greinargerðinni er vitnað í nefnd sem forsætisráðherra skipaði 2007 og 

lagði til 2008 að ímyndar- og kynningarmál yrðu styrkt og samhæfð (Frumvarp 

til laga um Íslandsstofu, 2010). Nefndin hefði lagt til stofnun vettvangs undir 

heitinu Promote Iceland með einfaldara og skilvirkara fyrirkomulagi og 

heildstæðari sýn yfir opinbert kynningarstarf erlendis. Promote Iceland „yrði að 

fylgjast með ímynd Íslands og þróun hennar, miðla samræmdum skilaboðum og 

upplýsingum til uppbyggingar á sterkri og jákvæðri ímynd, bregðast við 

neikvæðri umfjöllun sem snertir íslenska hagsmuni og samræma aðgerðir er 

varða ímyndarmál.“ Í skýrslunni hefði verið lögð til náin tenging við 

sendiskrifstofur Íslands og að umsvif Ferðamálastofu erlendis yrðu færð til 

Promote Iceland. Ekki hefði þó verið tekin afstaða til staðsetningar í 

stjórnkerfinu, hvort stofnuð yrði ný stofnun eða einhverjum aðila á vettvangi 

falin umsjón starfsins. Þá segir í greinargerðinni að frumvarpinu sé ætlað að 
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koma til móts við þessar hugmyndir. Það hafi verið undirbúið í nánu samráði 

iðnaðarráðuneytis og UTN, Ferðamálastofu, ÚRÍ, forsætisráðuneytis og MMR. 

Í áliti utanríkismálanefndar um frumvarpið var einkum rætt um 

stjórnskipulega stöðu ÍSS, stjórn hennar og fagráð (Nefndarálit [...], 2010). 

Nefndin vitnaði í skýrslu Ríkisendurskoðunar (RESK) frá 2009 þar sem fram 

kom að æskilegt væri að staða ÍSS yrði skýrð betur en gert væri í frumvarpinu, 

ekki síst vegna þess að stofnunin myndi bera ábyrgð á og ráðstafa umtalsverðu 

opinberu fjármagni (Ríkisendurskoðun, 2009). Þá segði í skýrslunni að með 

skýrri ábyrgð eins ráðuneytis ykjust líkur á árangursríkri stjórnun og góðri 

nýtingu fjármuna og mannafla (Nefndarálit [...], 2010). Nefndin lagði áherslu á 

sjálfstæði ÍSS, en sagðist breyta frumvarpinu til að koma til móts við sjónarmið 

RESK. Þannig myndi utanríkisráðherra nú skipa stjórnarformann stofunnar í 

stað þess að hún skipti sjálf með sér verkum. Auk þess myndi RESK nú sjá um 

reglubundna endurskoðun í stað einkaaðila, eins og tíðkast hefði í tíð ÚRÍ. 

Nefndin sagði flestar athugasemdir umsagnaraðila hafa lotið að sam-

setningu stjórnar (Nefndarálit [...], 2010). Þannig hefðu verið færð rök fyrir því 

að sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti, umhverfisráðuneyti, BÍL og Ferða-

málasamtök Íslands ættu fulltrúa. Nefndin væri samþykk því að atvinnulífið 

færi með meirihluta, en vildi fjölga þeim um tvo til að ná fram meiri fjölbreytni. 

Í ljósi mikilvægis ferða- og matvælageira legði hún til að annar fulltrúinn yrði 

tilnefndur af Ferðamálasamtökum Íslands og hinn af sjávarútvegs- og 

landbúnaðarráðherra. Þá lagði hún áherslu á aukið vægi fagráða innan ÍSS, til að 

tryggja aðkomu fleiri aðila (Nefndarálit [...], 2010). Sérstaklega ætti að kveða á 

um fagráð í menningar-, umhverfis- og matvælamálum til viðbótar við markaðs- 

og kynningarmál og fjárfestingar erlendra aðila á Íslandi. 

Skemmst er frá því að segja að áform nefndarinnar lögðust afar illa í SA 

(Samtök atvinnulífsins, 2010a). Í erindi frá 17. mars sagði SA frumvarpið lagt 

fram án samráðs við samtökin. Gert væri ráð fyrir að stjórnarformaður yrði 

skipaður af ráðherra, opinberum fulltrúum fjölgað um tvo og fulltrúar atvinnu-

lífsins yrðu í algerum minnihluta. Þá væru jafnframt gerðar enn frekari 

breytingar í átt til „stofnanavæðingar Íslandsstofu.“ SA mótmæltu þessu 

harðlega og hvöttu til þess að málum yrði slegið á frest þar til samstaða næðist 

um heildarniðurstöðu. Færi frumvarpið í gegn með breytingartillögum nefndar-

innar myndu samtökin segja sig frá þátttöku og krefjast þess að tryggingagjaldið 
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yrði lækkað um 0,05%, enda fráleitt að leggja gjald á tryggingagjaldstofn til að 

fjármagna einstaka ríkisstofnanir. Til slíks væru fjárlög. 

Nefndin brást við með því að leggja til fækkun stjórnarmanna á ný, til að 

auka skilvirkni og ná breiðari sátt um skipan stjórnar (Framhaldsnefndarálit [...], 

2010). Þá lagði hún áherslu á að ekki væri verið að koma á fót nýrri ríkis-

stofnun, en ítrekaði um leið að með stofnun ÍSS væri nýrri starfsemi með ný 

verkefni komið á fót, þótt það væri gert á grunni ÚRÍ. Brýnt væri að byggja 

stofuna upp skv. breyttum markmiðum og fleiri hlutverkum. Aðeins þannig yrði 

mætt kröfum um eflt samstarf ólíkra greina til að efla orðspor Íslands, styrkja 

samkeppnisstöðu og laða erlenda ferðamenn og fjárfestingu til landsins. 

Frumvarpið var afgreitt frá Alþingi þann 29. apríl 2010 og öðlaðist gildi sem lög 

þann 6. maí sama ár (Lög um Íslandsstofu nr. 38/2010). 

Blekið var vart þornað á pappírunum þegar Vísir.is sagði frá talsverðum 

darraðardansi vegna ráðningarmála hinnar nýju stofnunar (Þorbjörn, 2010). Í 

frétt Vísis, í byrjun ágúst, gagnrýndi Þórólfur Árnason, fyrrum borgarstjóri og 

umsækjendi um stöðu framkvæmdastjóra ÍSS stofnunina harðlega. Hann sagði 

umsóknarferlið leikrit og að stjórnarformaðurinn, Friðrik Pálsson, kynni ekki að 

fara með opinbert fé. Einungis tveir menn hefðu verið boðaðir í viðtöl og ekkert 

samband verið haft við 25 vel hæfa umsækjendur. Þá hefði stjórnarformaðurinn 

sagt að ekki nægði að uppfylla hæfnisskilyrði. Af því tilefni spyrði hann hvort 

menn þyrftu að vera persónulegir vinir stjórnarformanns til að viðtal. Þá hefði 

Jón Ásbergsson, vinur stjórnarformannsins og framkvæmdastjóri ÚRÍ, verið 

farinn að titla sig framkvæmdastjóra ÍSS áður en hún hefði formlega tekið til 

starfa. Friðrik vísaði ásökunum Þórólfs á bug, viðurkenndi aðeins kunningsskap 

við Jón Ásbergsson og sagði faglega staðið að ráðningunni (Jón Hákon, 2010). 

Hér verður ekki lagt mat á þetta ferli, en þess í stað vakin athygli á því 

að málið fór strax að snúast um stjórnskipunarlega stöðu ÍSS, eitt helsta 

umfjöllunarefni utanríkismálanefndar, aðaláhyggjuefni RESK og ástæðu 

mótmæla SA. Þannig mátti í umfjöllun Pressunnar frá 12. ágúst 2010, lesa að 

RESK hefði gert veigamiklar athugasemdir við frumvarp ráðherra um ÍSS, en 

þeim ekki fylgt (Pressan, 2010a). Miðillinn hafði eftir Ríkisendurskoðanda, 

Sveini Arasyni, að með afgreiðslu Alþingis á lögum um ÍSS hefði henni ekki 

verið mörkuð óumdeild staða innan stjórnkerfisins, líkt og RESK hefði bent á 

[innsk. og kemur fram hér að framan]. Ríkisendurskoðandi hefði sagt að 
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utanríkismálanefnd væri hins vegar ekki skylt að fara eftir ábendingum RESK 

og hún hefði ekki gert stofnuninni grein fyrir því hvers vegna ekki hefði verið 

betur farið eftir þeim. RESK myndi hins vegar fylgjast náið með ÍSS og 

hugsanlega gera úttekt á rekstri hennar og starfsemi að einhverjum tíma liðnum.  

Pressan sagði einnig frá því að ÍSS hefði í ráðningarferlinu farið á svig 

við stjórnsýslulög þar sem umsækjendur hefðu ekki verið látnir gangast undir 

hæfnismat (Pressan, 2010a). Þá hvíldi leynd yfir ráðningarferli og umsækjend-

um og hefði það verið harðlega gagnrýnt (Pressan, 2010b). Pressan sagði 

utanríkisráðherra hafa svarað því til að betra og gagnsærra hefði verið að 

upplýsa um nöfn umsækjenda. Stofnunin væri þó ekki hefðbundin stjórnsýslu-

stofnun og byggði á grunni ÚRÍ, en í lögunum kæmi skýrt fram að um stofnun 

væri að ræða sem byggði á samningi milli ríkis og atvinnulífs. Stjórnarformaður 

ÍSS mótmælti og varði nafnleyndina (Pressan, 2010c). Stofnunin væri sjálfstæð 

og því félli ferlið ekki undir stjórnsýslulög og opinberar ráðningar. Um ÍSS giltu 

sömu reglur og almennt í atvinnulífinu og sá skilningur hefði mótað störf 

stjórnar í ráðningarferlinu. Farið hefði verið eftir góðum venjum í öllu.  

Í lok nóvember sagði Pressan frá því að eftir að hafa beðið um gögn frá 

ÍSS vegna ráðningarinnar, og verið neitað, hefði miðillinn kært ákvörðun ÍSS til 

úrskurðarnefndar um upplýsingamál (2010d). Nefndin hefði komist að þeirri 

niðurstöðu að ÍSS væri opinber stofnun og hefði því átt að láta fara fram 

hæfnismat á umsækjendum. Þá hefði stofnuninni verið skylt að láta miðlinum í 

té upplýsingar sem heyrðu undir upplýsingalög. Pressan hafði af þessu tilefni 

eftir dr. Sigurbjörgu Sigurgeirsdóttur stjórnsýslufræðingi að lögin um 

stofnunina væru óskýr og að verið væri að afmá og gera óskýr skilin milli 

opinbers reksturs og einkareksturs. Þá sagði hún formann stjórnarinnar þurfa að 

gera betur grein fyrir hvað honum gengi til og af hverju hann talaði svona loðið 

um stofnun sem væri opinbert stjórnvald. Fólk spyrði hvort þeir [innsk. ÍSS] 

gætu hagað sér eins og þeim sýndist. Í úrskurði sínum frá 18. nóvember 2010 

kemst úrskurðarnefnd um upplýsingamál að þeirri niðurstöðu að ÍSS sé opinber 

stofnun er teljist til stjórnsýslu ríkisins í skilningi 1. mgr. 1.gr. upplýsingalaga 

(Úrskurðarnefnd [...], 2010). Samkvæmt því og samkvæmt 4. tölul. 4. gr. 

upplýsingalagaberi ÍSS að afhenda kæranda nöfn, heimilsföng og starfsheiti 

umsækjenda um starf framkvæmdastjóra ÍSS.    
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4.1.6 Íslensk tónverkamiðstöð (ITM) 
Samkvæmt heimasíðu Íslenskrar tónverkamiðstöðvar (ITM) var hún stofnuð 

árið 1968 (Íslensk tónverkamiðstöð, 2011d). Miðstöðin starfar skv. lögum frá 

2003 í umboði félaganna (Íslensk tónverkamiðstöð, 2011b). Þar kemur fram að 

hún safni ekki eignum í eigin þágu, en hafi sjálfstæðan fjárhag og lúti sérstakri 

stjórn sem kosin sé á aðalfundi þar sem allir fullgildir félagar kjósi. 

Stjórn ITM er skipuð fjórum mönnum (Íslensk tónverkamiðstöð, 2011e). 

Þrír skulu kosnir á aðalfundi til tveggja ára og skulu tveir þeirra koma úr röðum 

félagsmanna Tónskáldafélags Íslands. Þriðji maðurinn skal koma úr röðum 

félagsmanna ITM utan Tónskáldafélags Íslands og skal Ríkisútvarpinu boðið að 

skipa fjórða manninn. Formaður stjórnar kemur úr röðum Tónskálda-félagsins 

og er kosinn á aðalfundi. Starfsmenn miðstöðvarinnar eru nú tveir, en sá fjöldi 

hefur rokkað í gegnum árin í takti við fjárhagslegt svigrúm ITM (Íslensk 

tónverkamiðstöð, 2011a). ITM er fjármögnuð með styrkjum frá Ríkisstjórn, 

Mennta- og menningarmálaráðuneyti, Tónskáldasjóði RÚV, STEF – sjóðum 

tónskálda, Reykjavíkurborg og einkaaðilum (Íslensk tónverkamiðstöð, 2011c). 

Á síðunni segir ennfremur að meginmarkmið miðstöðvarinnar sé að 

halda til haga og skrá íslenska samtímatónlist og kynna hana heima og erlendis 

(Íslensk tónverkamiðstöð, 2011c). ITM miðli ennfremur upplýsingum um 

íslenska tónlist, tónskáld og tónlistarlíf. ITM gefi út íslenska tónlist. Fram 

kemur að í safni miðstöðvarinnar séu verk eftir meira en 250 íslensk tónskáld, 

hægt sé að leigja raddskrár og raddir einstakra verka og skoða verk íslenskra 

tónskálda útgefin annars staðar. Gagnagrunnur ITM innihaldi upplýsingar um 

tónskáld og tónverk, útgáfur og fleira. Þá gefi ITM út nótur og geisladiska undir 

merkjum ITM. Hún komi einnig að útgáfu samtímatónlistar á hljómdiskum 

undir merkinu SMK í samvinnu við útgáfuna Smekkleysu. Eins dreifi ITM 

Musica Islandica útgáfunni og Islandia Edition, en þar sé að finna nótur af 

mörkum þekktum verkum frá miðbiki síðustu aldar. 

   

4.1.7 Kvikmyndamiðstöð Íslands (KMÍ) 
Kvikmyndamiðstöð Íslands (KMÍ) starfar samkvæmt kvikmyndalögum sem 

voru samþykkt á Alþingi árið 2001, tóku gildi í byrjun árs 2003 og leystu af 

hólmi lög um kvikmyndamál nr. 94/1984 (Kvikmyndalög nr. 137/2001). Skv. 

vefsíðu KMÍ eru helstu verkefni hennar m.a. að styrkja framleiðslu íslenskra 
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kvikmynda, vinna að kynningu og dreifingu þeirra, efla kvikmyndamenningu á 

Íslandi og stuðla að auknum samskiptum við erlenda aðila. Til starfseminnar fái 

KMÍ árlegt framlag á fjárlögum (Kvikmyndamiðstöð, 2011). Þá segir að 

menntamálaráðherra fari með yfirumsjón kvikmyndamála og skipi forstöðu-

mann til fimm ára. Þá hafi hann sér til fulltingis sjö manna kvikmyndaráð sem 

ætlað sé að veita stjórnvöldum ráðgjöf og gera tillögur um stefnu og markmið á 

sviði kvikmyndalistar. Ráðherra skipi einnig kvikmyndaráð til þriggja ára, 

formann og varaformann án tilnefningar, en hina fimm skv. tilnefningum Félags 

kvikmyndagerðarmanna, Sambands íslenskra kvikmyndaframleiðenda, Samtaka 

kvikmyndaleikstjóra, Félags kvikmyndahúsaeigenda og BÍL. 

Fram kemur að kvikmyndasjóður starfi á vegum KMÍ, en hann veiti 

styrki til handritsgerðar, þróunar verkefna og framleiðslu (Kvikmyndamiðstöð, 

2011). Sjóðurinn skiptist í þrennt: leiknar kvikmyndir í fullri lengd; stutt- og 

heimildarmyndir; og leikið sjónvarpsefni. Styrkir séu veittir þeim sem hafi 

kvikmyndagerð að aðalstarfi, en fjármagni aðeins helming áætlaðs kostnaðar. 

Afganginn verði framleiðendur að fá annars staðar. Umsóknir séu afgreiddar 

árið um kring og fari sérstakir kvikmyndaráðgjafar yfir umsóknir, en forstöðu-

maður taki endanlega ákvörðun í samræmi við skilyrði reglugerðar um úthlutun. 

Þá segir að KMÍ hafi stutt við og verið í samstarfi við kvikmyndahátiðir hér á 

landi og standi einnig fyrir námskeiðum og kynningum fyrir fagfólk. Kynningar 

á íslenskum kvikmyndum erlendis fari helst fram á erlendum 

kvikmyndahátíðum, en KMÍ rækti öflugt tengslanet við helstu hátíðir um heim 

allan. Einnig vinni hún að kynningum þar sem íslenskar kvikmyndir séu í 

sérstakri dagskrá og þá oftast í samstarfi við fagmenn á hverjum stað fyrir sig. 

 

4.1.8 Kynningarmiðstöð íslenskrar myndlistar (KÍM) 
Skv. skipulagsskrá Kynningarmiðstöðvar íslenskrar myndlistar (KÍM) er mið-

stöðin sjálfseignarstofnun með sérstaka stjórn (Dóms- og kirkjumálaráðu-

neytið, 2005). Miðstöðin starfi á grundvelli laga nr. 19/1988 um sjóði og 

stofnanir sem starfi skv. skipulagsskrá. Stofnunin beri ein ábyrgð á skuldbind-

ingum sínum og muni ekki hafa með höndum atvinnu-rekstur í skilningi laga nr. 

33/1999. Fram kemur að eftirfarandi stofnaðilar skipi hver einn mann í stjórn: 

Hafnarborg menningar- og listastofnun Hafnarfjarðar; Listasafnið á Akureyri; 

Listasafn ASÍ; Listasafn Íslands; Listasafn Kópavogs; Listasafn Reykjavíkur; 
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Myndstef; Nýlistasafnið; og ÚRÍ. Einn stofnaðili, Samband íslenskra listamanna 

(SÍM), skipi 5 menn og stofnfé miðstöðvarinnar sé lagt fram af MMR. 

Í skipulagsskránni er tiltekið að markmið KÍM séu að kynna íslenska 

myndlist erlendis og auka þátttöku íslenskra listamanna í alþjóðlegu myndlistar-

starfi (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 2005). Það geri hún m.a. með því að: 

eiga frumkvæði að og efna til samstarfs um sýningar á íslenskri myndlist á 

alþjóðavísu; bjóða blaðamönnum, sýningarstjórum og öðrum erlendum aðilum 

til Íslands til að efla tengls við alþjóðlegt listaumhverfi; taka þátt í alþjóðlegu 

samstarfi um vinnustofur og kynningum; taka þátt í öðru alþjóðlegu samstarfi 

sem forstöðumaður og stjórn telja að þjóni starfseminni; eiga frumkvæði og taka 

þátt í að skipuleggja alþjóðlega myndlistarviðburði á Íslandi; sjá til þess að 

listamannatal sé aðgengilegt á vefnum; og veita ráðgjöf um kynningu á íslenskri 

myndlist erlendis, t.d. til utanríkisþjónustunnar og annarra sem þess óski. 

 
4.1.9 Leiklistarsamband Íslands (LSÍ) 

Á vefsíðu Leiklistarsambands Íslands (LSÍ) kemur fram að samtökin séu 

heildarsamtök sviðslista á Íslandi, stofnuð 1972 og starfi samkvæmt samningi 

við MMR (Leiklistarsamband, 2011). Að baki félaginu standi öll fagfélög þeirra 

starfsgreina sem fáist við sviðslistir, ásamt bandalögum og stofnunum innan 

sviðslista á Íslandi. LSÍ sé ætlað að vera sameiginlegur vettvangur þeirra aðila 

sem starfi innan sviðslista, örva samstarf og stuðla að kynningu á íslenskum 

sviðsverkum og sviðslistafólki. LSÍ sé aðili að Leiklistarsambandi Norðurlanda 

(Nordisk Teaterunion) og Alþjóða leikhússmálastofnuninni (International 

Theatre Institue – Institute Internationale du Théatre) og sé fulltrúi Íslands á 

þeim vettvangi. Þá segir að LSÍ starfi samkvæmt samstarfssamningi við MMR. 

 Í gildi eru lög um leiklist frá 1998 (Leiklistarlög, 1998). Þar segir að 

menntamálaráðherra fari með yfirstjórn leiklistar og að tilgangur laganna sé að 

„efla íslenska leiklist og aðrar sviðslistir og búa þeim hagstæð skilyrði“. Í 

lögunum er fjallað um Þjóðleikhúsið, en einnig aðra starfsemi, fag- og áhuga-

manna. Þá er fjallað um leiklistarráð. Þar segir að ráðherra skipi leiklistarráð til 

tveggja ára í senn og að í ráðinu skuli eiga sæti þrír fulltrúar. LSÍ tilnefni einn, 

Bandalag sjálfstæðra atvinnuleikhúsa tilnefni einn og einn skuli skipaður 

formaður án tilnefningar. Fram kemur að hlutverk ráðsins sé að gera tillögu til 

MMR um úthlutun fjár sem veitt sé í fjárlögum til stuðnings atvinnuleikhópum. 
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Þá veitir ráðið umsögn um leiklistarerindi sem MMR vísar til þess og getur að 

eigin frumkvæði beint ábendingum og tillögum til ráðuneytisins. 

 

4.1.10   Útflutningsskrifstofa íslenskrar tónlistar (ÚTÓN) 
Samkvæmt heimasíðu Útflutningsskrifstofu íslenskrar tónlistar (ÚTÓN) var hún 

stofnuð árið 2006 með föstu fjárframlagi til þriggja ára frá iðnaðarráðuneyti, 

MMR og UTN, Samtóni og Landsbanka Íslands (Útflutningsskrifstofa [...], 

2011). Fram kemur að skrifstofan sé vistuð hjá Íslandsstofu. Reksturinn hafi í 

upphafi miðast við þrjú ár og í kjölfarið ráðgert að endurmeta stöðuna til þess að 

tryggja áframhaldandi starfi sem bestan farveg. Fjármagni hafi af hálfu 

stofnenda verið veitt til starfsemi hennar árin 2006, 2007 og 2008 og að 

samningar við ráðuneyti og Samtón hafi verið endurnýjaðir til þriggja ára og 

gildi út árið 2011. Markmið þeirrar stefnumótunarvinnu sem nú hafi farið fram 

sé að vinna langtímaáætlun fyrir ÚTÓN en skrifstofan hafi fest sig í sessi. 

Þá segir að tilgangur ÚTÓN sé að leita tækifæra til að efla og skapa 

sóknarfæri til handa rétthöfum íslenskrar tónlistar innanlands sem utan 

(Útflutningsskrifstofa [...], 2011). Markmið skrifstofunnar sé að auka möguleika 

íslenskra fyrirtækja og einstaklinga í tónlistarútrás til að ná árangri í 

alþjóðlegum viðskiptum. ÚTÓN sé viðskipta- og markaðsskrifstofa í víðum 

skilningi. Helstu verkefni ÚTÓN séu að kynna íslenska tónlistarmenn erlendis, 

koma útgáfum með íslenskri tónlist á framfæri erlendis, vekja athygli á 

íslenskum tónlistarhátíðum og -viðburðum, koma út kynningu og upplýsingum 

á vefnum, efla útflutningshæfni íslenskra tónlistarmanna og fyrirtækja sem 

starfa í geiranum, sinna almennri ráðgjöf og tengslamyndun og styrkja samstarf 

við hliðstæðar skrifstofur erlendis, einkum á Norðurlöndum. 

Einnig kemur fram að núverandi framkvæmdastjóri hafi fylgt 

markmiðum ÚTÓN ötullega eftir síðan snemma árs 2007 og hafi, ásamt stjórn 

markað heildarstefnu til útrásar tónlistarverkefna (Útflutningsskrifstofa [...], 

2011). Verkefnalisti síðustu ára hafi verið viðamikill og góður árangur náðst í 

kynningar- og tengslamálum. Gott gengi á tónlistarhátíðum og greinilegur 

aukinn áhugi á íslenskri tónlist gæfi ástæðu til sóknar. 
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4.1.11    Aðrir aðilar 
Eins og fram kom í inngangi var ákveðið að takmarka umfjöllunina við þær 

stofnanir sem helst koma að menningarmálum og menningarkynningu í 

utanríkisstefnu ríkisins. Slík afmörkun er alltaf erfið, en nauðsynleg til að skýra 

fókusinn og mæta þeim römmum sem verkinu eru settir í tíma og efnislegu 

umfangi. Hér verður því t.d. ekki fjallað sérstaklega um hlutverk sveitarfélaga 

og stofnana þeirra, listasafna, listahátíða, ýmissa frjálsra félagasamtaka, 

fyrirtækja, gallería, safna, hópa og einstaklinga. Margra þessara aðila og 

viðburða er þó getið í umfjölluninni um ráðuneytin, þingið og í yfirferð um 

stefnur ríkisstjórna og utanríkisráðherra. 

 
4.2 Ráðuneyti og önnur æðsta stjórn ríkisins 
 
4.2.1 Utanríkisþjónustan (UTN) 
Í 1. grein laga um utanríkisþjónustuna* (UÞ) er tilgangi og megin verkefnum 

lýst (Lög um utanríkisþjónustu Íslands nr. 39/1971). Þar segir að UÞ fari með 

utanríkismál og gæti í hvívetna hagsmuna Íslands gagnvart öðrum ríkjum. Þá 

segir að hún skuli einkum gæta hagsmuna að því er snerta: 

 

1. stjórnmál og öryggismál, 
2. utanríkisviðskipti, og 
3. menningarmál. 

 

Að því loknu segir að utanríkisþjónustan fari í umboði forseta með samninga 

við önnur ríki, nema annars sé getið. Að auki skuli þjónustan veita 

ríkisborgurum vernd og aðstoð gagnvart erlendum stjórnvöldum, stofnunum og 

einstaklingum. Skv. 11. grein laganna má ráða starfsmenn til sérstakra og/eða 

tímabundinna verkefna, þ.m.t. menningarstarfa. Meira segir ekki um menningu, 

en ljóst að hagsmunagæsla menningar eigi að vega þungt. 

Þetta eru þó ekki einu lögin varðandi hlutverk ráðuneytisins, en skv. 

lögum um Stjórnarráð Íslands (nr. 73/1969) skal verkaskipting milli ráðuneyta 

ákveðin í reglugerð um Stjórnarráðið. Slík reglugerð var síðast sett árið 2007, 

með nýjustu breytingum í upphafi árs 2011 í tengslum við sameiningu 

                                                
* Utanríkisþjónustan greinist annars vegar í utanríkisráðuneytið og hins vegar í sendiráð, fastanefndir og 
ræðisskrifstofur. Sjá: http://www.utanrikisraduneyti.is/raduneytid/hlutverk/utanrikisthjonustan/. 
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ráðuneyta (Reglugerð nr. 177/2007 og Reglugerð nr. 167/2010). Í 12. grein 

reglugerðarinnar kemur m.a. fram að UTN sjái um öll skipti við erlend ríki, 

sendiráð, fastanefndir, ræðisskrifstofur, samninga, réttindi og hagsmuni Íslands 

erlendis, vörusýningar og aðild að alþjóðlegum samtökum og stofnunum. Þá 

eigi ráðuneytið að sjá um kynningu Íslands og íslenskra efna með öðrum 

þjóðum, „nema slík mál séu lögð til annars ráðuneytis“. Þessi klausa rímar við 

8. greinina, en hún fjallar um MMR og af allan vafa um að forræði menningar-

málanna sé á könnu þess ráðuneytis. Meira um það undir kafla um MMR. 

Víðar er minnst á hlutverk UTN á menningarsviðinu. Í 3. grein laga um 

aðild Íslands að alþjóðasamningi um stjórnmálasamband (nr. 31/1971), er 

kveðið á um viðfangsefni sendiráða. Skv. lögunum eiga þau að vera fulltrúi 

sendiríkisins, vernda hagsmuni þess og borgara, annast samningagerð við 

móttökuríki og afla upplýsinga um ástand og þróun mála. Auk þess að efla 

vinsamleg efnahagsleg, menningarleg og vísindaleg samskipti. Í 5. grein laga 

um aðild Íslands að alþjóðasamningi um ræðissamband (nr. 4/1978), er skil-

greint hvað felist í ræðisstörfum. Auk annarra atriða, kemur þar fram að þau 

skuli stuðla að aukningu menningarsamskipta. Einnig skuli ræðismenn afla 

upplýsinga um menningarmál viðtökuríkis og gefa ríkisstjórn sendiríkis skýrslu.  

Í Forsetaúrskurði um sendiráð, fastanefndir hjá alþjóðastofnunum og 

sendiræðisskrifstofur (nr. 6/2010), sem er gerður að tillögu utanríkisráðherra og 

vísar til 4. gr. áðurnefndra laga frá 1971, er sagt til um fjölda sendiráða og 

sendiskrifstofa og hlutverk þeirra. Þar segir undir lið m að sendiráð Íslands í 

París skuli einnig gegna hlutverki fastanefndar landsins gagnvart Menningar-

málastofnun SÞ, en hún hefur einmitt aðsetur í París. 

Skv. Lögum um vegabréf (nr. 136/1998) gefur UTN út diplómatísk 

vegabréf og setur reglur þar um (Reglur um diplómatísk vegabréf og 

þjónustuvegabréf nr. 55/2004). Í 2. gr. reglnanna, sem tiltekur þá sem geta 

fengið slík vegabréf, sést að frægir listamenn eru þarna í flokki með ýmsu 

valdafólki í samfélaginu. Má þar nefna forseta, forseta Alþingis, ráðherra, 

hæstaréttadómara, ráðuneytisstjóra o.fl. Tekið er fram að um sé að ræða lista-

menn sem hafi „um langt skeið [...] skarað fram úr á alþjóðavettvangi og öðlast 

[...] heimsfrægð.“ Einnig að ákvörðun sé „háð samþykki utanríkisráðherra.“ 

Til að skýra umgjörð menningarkynningar UTN má byrja á því að nefna 

samkomulag Valgerðar Sverrisdóttur utanríkisráðherra og Þorgerðar Katrínar 
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Gunnarsdóttur menntamálaráðherra frá 9. febrúar 2007 um samstarf á sviði 

menningarmála (Menntamála- og utanríkisráðuneyti, 2007). Í samkomulaginu 

fólst að styrkja skyldi samstarf um menningarmál eins og hægt væri. Þá ætti að 

marka stefnu um menningarsamskipti ráðuneytanna með það að markmiði að: 

efla áhuga erlendis á íslenskri list og íslenskri menningu; efla þróun og gæði 

íslenskra lista; auka möguleika og áhrif íslenskra listamanna á alþjóðavísu; bæta 

menningarímynd Íslands og varðveita sérstöðu íslensks menningararfs; og auka 

gagnkvæm menningarsamskipti við önnur lönd og menningarsvæði. Stofnaður 

yrði samráðshópur með tveimur fulltrúum frá hvoru ráðuneyti. Hann skyldi 

fjalla um beiðnir sendiskrifstofa um fjárstyrk til einstakra viðburða, gera tillögur 

til nokkurra ára um stærri verkefni á sviði menningarsamskipta við útlönd og 

fjármögnun þeirra og hafa samráð um stefnumörkun og framkvæmd með 

lykilaðilum, s.s. kynningarmiðstöðvum, félögum listamanna og ÚRÍ. 

Þann 30. júní 2010 var skv. frétt UTN gert samkomulag um þrjú 

sóknarverkefni á sviði menningarkynningar erlendis sem ætlað var að samstilla 

krafta sendiráða, HMÍ, Bókmenntasjóðs og KÍM (Utanríkisráðuneytið, 2010b). 

Þá hefðu verið settar verklagsreglur til að gera starf sendiráðanna faglegra, 

markvissara og árangursríkara. Verkefnin fælu í sér að UTN og MMR leggðu 1 

milljón króna til hvers verkefnis á móti framlagi miðstöðvanna. 

Markmið hönnunarverkefnisins var að efla og samræma kynningu á 

íslenskri hönnun og arkitektúr á vegum sendiráða, skapa ný tækifæri á samstarfi 

við erlenda aðila á sviðinu og styðja við útflutning á hönnun og hugviti. 

Verkefninu var jafnframt ætlað að vera þáttur í eflingu orðspors Íslands „sem 

nútímalegs samfélags erlendis.“ HMÍ skyldi annast framkvæmd en hún fólst í: 

kynningarbæklingi á nokkrum málum; tölvukynningu og talpunktum; tillögum 

að fræðsluefni sem sendiráð gætu nýtt; faglegri ráðgjöf og aðstoð við eflingu 

tengslanets í viðkomandi löndum; og miðlun á netinu, m.a. með tengingu við 

Arts and Culture hnapp* (Samráðshópur [...] og Hönnunarmiðstöð [...], 2010). 

Markmið bókmenntaverkefnisins var að efla og samræma bókmennta-

kynningu sendiráða, m.a. tengt heiðursþátttöku Íslands á stærstu bókasýningu 

heims í Frankfurt 2011 (Samráðshópur [...] og Bókmenntasjóður, 2010). 

Verkefninu var jafnframt ætlað að efla kynningu á íslenskri tungu erlendis. 
                                                
* Arts and Culture hnappur er hnappur á vefsíðum sendiráða sem ætlað er að tengja inn á tengla um listir 
og menningu. Sjá t.d. hér: http://www.iceland.org og hér: http://www.mfa.is/tasks/arts-culture/ 
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Bókmenntasjóði var falin framkvæmdin í samstarfi við samráðshópinn og 

viðkomandi sendiráð og fólst hún m.a. í því að: gefa út kynningarbækling; útbúa 

tölvukynningu og talpunkta og tillögur að fræðslu og ítarefni; veita faglega 

ráðgjöf við kynningar og efla tengslanet; útbúa úrval bóka frá fornsögum til 

samtímabókmennta; og miðlun á netinu, m.a. með Arts and Culture hnappi. 

Myndlistarverkefnið var af svipuðum toga og var KÍM falin framkvæmd 

þess, en auk ofangreindra verkefna var völdum sendiráðum falið að kynna verk 

eftir íslenska samtímalistamenn (Samráðshópur [...] og Kynningarmiðstöð [...], 

2010). Þá skyldi KÍM annast skipulagningu heimsókna erlendra safnstjóra, 

sýningarstjóra og blaðamanna til Íslands í samráði við sendiráðin og gera 

tillögur um framtíðarstefnu um kynningu á íslenskri myndlist í sendiráðunum. 

Í verklagsreglunum er sendiráðunum gert að leita eftir faglegu mati 

verkefna sem þau vilji efna til, hjá kynningarmiðstöðvum lista á Íslandi eða 

öðrum þar til bærum aðilum (Utanríkisráðuneytið, 2011). Sendiráðin eigi skv. 

reglunum að: koma á tengslum milli innlendra og erlendra menningaraðila; 

veita íslensku listafólki aðstoð; kynna menningar- og listviðburði á vefsíðum 

sínum; senda upplýsingar á tengiliði; taka þátt í opnunum og kynningum; efna 

til viðburða, gjarnan í samstarfi við aðra; efna til móttaka og málsverða fyrir 

tengslamyndun; veita miðstöðvum, sjóðum og listahátíðum ráðgjöf um 

menningarblaðamenn og listræna stjórnendur sem bjóða ætti til Íslands. 

Sendiskrifstofur sæki um styrk til samráðshópsins, en hann styrki einkum stærri 

og þverfaglegri verkefni. Þá kemur fram að almennt sæki listamenn sjálfir um 

styrk til opinberra miðstöðva eða sjóða, eða einkasjóða. Að lokum segir að 

sendiskrifstofurnar skuli skila í byrjun hvers árs áætlun um menningarstarfsemi 

þar sem verkefnum, markmiðum, samstarfsaðilum og framkvæmd sé lýst, 

hvernig viðburðurinn sé kynntur og hver heildarkostnaðaráætlun sé. Samráðs-

hópurinn yfirfari svo áætlanir í samráði við fagaðila og taki afstöðu til þeirra. 

Frá 2007 hefur verið til staða sérstaks menningarfulltrúa í ráðuneytinu 

sem fer með starfsemi menningarmála og skapandi greina (Utanríkisráðuneytið, 

2010a). Fulltrúinn fer með fjárhagslega umsjón með styrkveitingum af 

menningarlið ráðuneytisins, en skrifstofa hans heyrir undir Upplýsingasvið. 

Hann annast stefnumótun á sviði menningarmála í samstarfi við MMR og styðst 

við fyrrgreindar verklagsreglur og leiðarljós sem lýsir því sem hér hefur áður 

komið fram. Fulltrúinn annast framkvæmd átaksverkefna, innlent og alþjóðlegt 
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samstarf, upplýsingamiðlun, milligöngu um styrkveitingar og kynningarstarf. Þá 

á hann sæti í sjö stjórnum og starfshópum f.h. ráðuneytisins: samráðshópi UTN 

og MMR; verkefnisstjórn Sagenhaftes Island; stjórn KÍM; stjórn Nubo 

félagsins; fagráði Íslands-stofu á sviði lista og skapandi greina; starfshópi um 

stefnumótun á sviði skapandi greina; og landsstjórn UNESCO. Þá sér hann um 

skipulagningu endurmenntunar sendiherra og starfsfólks á sviði menningar og 

undirbýr fyrir störf erlendis. Að auki annast hann ráðgjöf og gerð 

upplýsingaefnis, ásamt talpunkta fyrir ráðherra og yfirstjórn. Mestur tími 

fulltrúans fer í að annast stjórn og framkvæmd menningarstarfs, en hann sinnir 

einnig samstarfi við kynningarstöðvar og þátttöku í stjórnum og 

samstarfshópum. Menningarfulltrúinn vinnur sjálfstætt og tekur sjálfstæðar 

ákvarðanir, en á samstarf og samráð við annað starfsfólk. Hann hefur 

yfirumsjón með menningarlið  og úthlutar af honum. Um er að ræða 10 

milljónir á ári. Þar af fara 6 í sjóð MMR sem leggur honum sama til. Fjórar 

milljónir hafa farið í sérstök frumkvæðisverkefni, s.s. kortlagningu skapandi 

greina, átaksverkefni og bókakaup fyrir sendiráðin. Upphæðum yfir hálfa 

milljón hefur hann ráðstafað í samráði við sviðstjóra rekstrar og þjónustusviðs, 

en verið sparsamur og flutt 2-3 milljónir milli ára undanfarin ár. 

Áður en UTN er kvatt verður að minnast á Yfirlit yfir samninga Íslands 

við önnur ríki á sviði menningar- og menntamála, tækni og vísinda sem Auður 

Edda Jökulsdóttir, menningarfulltrúi hefur tekið saman (2008). Í yfirlitinu segir 

hún tilgang samninganna að efla vinsamleg tvíhliða samskipti Íslands og 

annarra ríkja á þessum sviðum. Samningarnir  kveði á um að að ríkin hvetji til 

og greiði fyrir samskiptum og samstarfsverkefnum milli menningarstofnana, 

háskóla og stofnana og samtaka á þessum sviðum. Stundum sé getið um sértæk 

verkefni eða ferli, s.s. veitingu rannsóknar- og námsstyrkja, um menningar-

kynningar með reglulegu millibili o.s.frv. Gert sé ráð fyrir nauðsynlegum 

ráðstöfunum varðandi framkvæmdina m.t.t. vinnuhópa eða ákvörðun um 

regluleg fundahöld. Þá sé iðulega ákvæði um framlengingu og/eða endurskoðun. 

Auður segir slíka samninga geta reynst íslenskum stjórnvöldum gott tæki til 

átaks í menningarsamskiptum við önnur ríki á tvíhliða grunni. Skv. 

upplýsingum MMR væri stefnan þó sú að gera ekki tvíhliða samninga nema 

sérstakar ástæður gerðu kröfur um slíkt. Þá segir hún að hljóti að vera mikilvægt 

að tryggja fjárhagsgrundvöll af hálfu beggja ríkja, yrði ráðist í gerð slíkra 
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samninga í framtíðinni. Auður segir um fimm samninga að ræða: við Rússland 

frá 25. apríl 1961; við Frakkland frá 12. apríl 1983 og með gildistöku 16. 

október sama ár; við Ítalíu frá 14. janúar 1999 með gildistöku 2003; samninga 

við Indland, sem undirritaðir hafi verið í október 2005, en samþykktir af 

ríkisstjórn Íslands í byrjun febrúar 2008; og við Kína frá september 2006. 

 
4.2.2 Mennta- og menningarmálaráðuneytið (MMR) 

Eins og komið hefur fram skal skv. lögum um Stjórnarráð Íslands (nr. 73/1969) 

ákveða verkaskiptingu milli ráðuneyta í reglugerð um Stjórnarráðið. Í umfjöllun 

um UTN var vitnað til 12. greinar reglugerðarinnar frá 2007 þar sem m.a. kemur 

fram að UTN sjái um kynningu Íslands og íslenskra efna með öðrum þjóðum, 

„nema slík mál séu lögð til annars ráðuneytis“. Þá var vitnað í 8. greinina, um 

MMR (Reglugerð nr. 177/2007 og Reglugerð nr. 167/2010). Þar segir að 

ráðuneytið fari með mál er varði „Listir, stuðning við þær og kynningu innan 

lands og utan.“ Enn fremur að ráðuneytið fari með „Menningarstarfsemi hvers 

konar, stuðning við hana og kynningu innan lands og utan.“ Skv. þessu er ljóst 

að hlutverk ráðuneytanna skarast að þessu leyti og verða varla skilin öðruvísi en 

svo en að MMR hafi forystu um menningarmál. 

 Hlutverk ráðuneytisins á sviðinu er viðamikið og kristallast í kafla 3.3. 

um menningu og menningarstefnu, en þar er vitnað í umfjöllun dr. Hauks F. 

Hannessonar um efnið. Haukur vitnar í umfjölluninni til nokkurra 

stefnumarkandi skjala á menningarsviðinu, en þess verður einnig að geta að 

hann vinnur nú að mótun menningarstefnu fyrir ríkið í umboði ráðuneytisins. 

 Elín Flygenring skrifstofustjóri í UTN og Þorgeir Ólafsson deildarstjóri í 

MMR gerðu í júní 2006 [endursk. 2007] úttekt á samstarfi ráðuneytanna í 

menningamálum (2007). Þar sögðu þau ráðuneytin bera ábyrgð á opinberu 

samstarfi við útlönd og hefðu þau mikið samstarf sín á milli. Nefna mætti 

sameiginlega þátttöku í norrænum verkefnum, samstarf um ýmsar menningar-

kynningar erlendis og samráð um afgreiðslu erinda frá sendiskrifstofum og fleiri 

aðilum. Skrifstofa menningarmála í MMR og skrifstofa upplýsinga- og 

menningarmála í UTN hefðu reglulegt samráð t.d um fjármögnun verkefna 

sendiskrifstofa eða verkefna sem þau beindu til ráðuneytanna. Þá hefðu 

skrifstofurnar staðið að sameiginlegum fundum um menningarverkefni erlendis. 
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Árið 1996 hefði á vegum ráðuneytanna verið gerð skýrsla um samstarf þeirra á 

sviði menningarmála og kynninga á íslenskri menningu erlendis (Elín og 

Þorgeir, 2007: 2). Niðurstöður hennar hefðu verið að auka þyrfti samstarf og 

samráð aðila, auka fjárveitingar, skýra verkaskiptingu og skipulag. Eins hefði 

verið gerð tillaga um stofnun menningarskrifstofu í UTN og henni komið í 

framkvæmd 1999. Á þeim tíu árum sem nú væru liðin frá skýrslugerðinni hefðu 

forsendur breyst hvað starfsemi ráðuneytanna varðaði, þátttöku Íslendinga í 

alþjóðlegu lista- og menningarstarfi og áhuga á málaflokknum. Því hefði 

höfundum þótt nauðsynlegt að taka saman helstu þætti í samstarfi ráðuneytanna 

og gera tillögur um aðgerðir sem gætu eflt menningarsamskipti við útlönd og 

kynningu á íslenskri list og menningu erlendis. 

Elín og Þorgeir sögðu þátttöku íslenskra listamanna í alþjóðlegu 

listastarfi hafa stóraukist undanfarin ár með auknu flæði milli landa (2007: 2). 

Listamenn lítu ekki aðeins á heimalandið sem markað sinn. Þá hefðu frægð og 

frami Bjarkar, Sigur Rósar og Ólafs Elíassonar og markvisst starf ýmissa aðila, 

t.d. Gallerís i8, Listahátíðar í Reykjavík og Loftbrúar Reykjavík skipt máli. Hið 

sama ætti sér stað hjá grannþjóðum og væri nú svo komið að alls staðar í 

Norður- og Vestur- Evrópu ynnu stjórnvöld skipulega að því að kynna listir og 

menningu erlendis. Hin svokallaða „útrás“ fyrirtækja og fjármálalífs hefði 

einnig gefið listafólki ný og aukin samstarfstækifæri á alþjóðavísu. Listir og 

menning mættu nú meiri skilningi atvinnulífsins. Þá hefðu ráðuneytin lagt 

áherslu á aukinn stuðning við kynningu á íslenskri list og menningu, enda sýndu 

rannsóknir að ekkert hefði jafn mikil áhrif við kynningu á þjóðum og menning 

þeirra og listir. Nefna mætti stofnun KÍM og aukið starf sendiskrifstofa.  

Elín og Þorgeir vitnuðu einnig í hvernig málum væri háttað í nágranna-

ríkjum (2007: 3).  Sum hefðu brugðist við breytingum í alþjóðlegu menningar-

samstarfi með því að auka sjálfræði sendiskrifstofa. Þá hefðu Danir efnt til 

formlegs samstarfs menningar- og UTN á sviðinu, en þeir væru, ásamt t.d. 

Hollendingum með markaða stefnu um menningarkynningu, sem fæli m.a. í sér 

hvaða markaðssvæði skyldi lögð áhersla á. Auk þessa leggðu nokkur ríki 

áherslu á, auk breiðrar menningarkynningar, að „markaðssetja“ ákveðna 

listamenn, hópa, þætti menningararfs eða hönnuna í ákveðinn tíma í senn. 

Í skýrslunni fjölluðu Elín og Þorgeir um verkaskiptingu ráðuneytanna 

(2007: 3). Þau vitnuðu m.a. í lög um UTN og sögðu það fjalla um ýmis 
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menningarmál, m.a. styrkbeiðnir, samstarf, samskipti og samráð. Ráðuneytið 

væri tengiliður við íslenska aðila og aðstoðaði við útvegun fjármagns vegna 

viðburða erlendis. Sendiskrifstofurnar stæðu að ýmsum viðburðum, ýmist á 

eigin vegum í tengslum við aðra viðburði, s.s. landkynningar, eða í samstarfi við 

aðila í gistiríkinu. Ráðuneytið kæmi einnig að samstarfi í tengslum við 

alþjóðastofnanir, s.s. UNESCO, Evrópuráðið, Eystrasaltsráðið og norrænna 

samvinnu um menningarkynningar utan Norðurlanda. 

Fram kom hjá Elínu og Þorgeiri að MMR ynni að menningarsamskiptum 

og menningarsamstarfi við útlönd bæði að frumkvæði MMR og í formi 

stuðnings við listamenn, félög og stofnanir (2007: 3). Þau nefndu styrki til 

þátttöku í erlendu samstarfi, sýningum o.þ.h., þátttöku í norrænum verkefnum 

erlendis, þátttöku í skipulagningu íslenskra menningarviðburða erlendis ýmist, 

ráðgjöf og leiðbeiningar til sendiskrifstofa og skipulagningu heimsókna 

blaðamanna og annarra sem vildu kynna sér íslenska menningu, iðulega í 

samstarfi við UTN. Ráðuneytið styrkti skipulagða menningarkynningu auk þess 

að veita hönnuðum styrki til þátttöku í sýningum erlendis. Þá væru viðamiklar 

opinberar kynningar á íslenskum kvikmyndum, auk alþjóðlegs samstarfs á 

vegum ESB, UNESCO, Evrópuráðsins og Norrænu ráðherranefndarinnar. 

Elín og Þorgeir sögðu að eftir stefnumótunarfund ráðuneytanna, með 

hagsmunaaðilum úr menningargeiranum í mars 2006 hefði komið fram ósk um 

sameiginlega kynningarskrifstofu listgreina (2007: 4-5). Eins ætti markmið 

ríkisins í alþjóðlegum menningarsamskiptum að vera að: efla áhuga á íslenskri 

menningu; efla þróun og gæði; auka áhrif íslenskra listamanna erlendis; bæta 

menningarímynd landsins og varðveita sérstöðu menningararfsins; og auka 

gagnkvæm menningarsamskipti. Lögð skyldi áhersla á; gæði;  svara áhuga og 

eftirspurn erlendis frá; sníða sér stakk eftir vexti með því skilgreina 

áherslumarkaðssvæði út frá staðsetningu sendiskrifstofa; einblína á þá sem 

hefðu áhrif á skoðanamyndun, t.d. blaðamenn, stjórnmálamenn, fagfólk og 

viðskiptavini, leggja áherslu á gæði og bjóða sérvöldum einstaklingum í 

kynningarferðir. Þá skyldi huga vel að markaðssetningu og kynningu, skilvirkni 

og gagnsæi, samstarfi stofnana og aðila á menningarsviðinu, sveigjanleika í 

skipulagningu, eftirfylgni og að viðhalda samböndum. 

Elín og Þorgeir sögðu að í markmiðslýsingum kæmu fram atriði sem 

valdið hefðu átökum, sérstaklega mismunandi sýn á menningarstarf (2007: 6). 
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Hvort forsvaranlegt væri að nota listir til að ná öðrum markmiðum en þeim sem 

sneru að listunum sjálfum. Að listirnar væru þjónandi. Þau lögðu til að 

verkefnum yrði skipt í tvo flokka til að sætta sjónarmið: í verkefni sem miðuðu 

að því að kynna íslenskar listir og menningu og skapa sambönd; og í verkefni 

þar sem listirnar væru „verkfæri“ til að ná fram viðskiptalegum markmiðum. 

Nákvæmar skilgreiningar yrðu þó alltaf erfiðar. Þá sögðu þau ekki auðvelt að 

aðskilja markaðsstarf, kynningu og alþjóðlegt samstarf. Ríkið ætti að bera 

ábyrgð á því að kynna Ísland sem menningarland, styrkja menningarviðburði 

erlendis og greiða fyrir markaðsstarfi. Í samstarfi ráðuneytanna yrði þó ekki um 

að ræða beina markaðsvinnu, enda slíkt á könnu ÚRÍ. Þó væri samstarf við 

markaðssérfræðinga eðlilegt og brýnt að hafa það með skipulögðum hætti. Elín 

og Þorgeir sögðust almennt vilja tala um alþjóðlegt menningarstamstarf fremur 

en -kynningar, enda takmarkaðist starfsemi listamanna ekki við Ísland. Einnig 

væri nauðsynlegt að almenningur fengi að kynnast erlendum listum og 

menningu. Slíku starfi hefði verið beint í farveg Listahátíðar í Reykjavík.   

Að endingu lögðu Elín og Þorgeir til stofnun samráðshóps, stærri 

verkefni og samráðsfundi með hagsmunaaðilum, eins og áður hefur verið talað 

um (2007: 7-8). Einnig að á árinu 2007 leggðu ráðneytin fram 4 milljónir króna 

hvort um sig, en stefnt yrði að hækkun þess. Stærri verkefni færu til umfjöllunar 

ríkisstjórnar og stefnt skyldi að því að veita árlega til slíkra verkefna af 

fjárlögum. Þá töluðu þau um óskráðar reglur í menningarsamskiptum ríkja, t.d. 

að heimaland listafólks greiddi fargjöld, en gestgjafi bæri kostnað á áfangastað. 

MMR veitti styrki til listamanna af safnliðum sínum, en einnig fengju þeir 

styrki frá kynningarmiðstöðvum og sjóðum. Sendiskrifstofur ættu að beina 

styrkumsóknum til þeirra. Þá hefðu bæði ráðuneytin veitt af safnliðum sínum til 

móttöku erlendra gesta, blaðamanna, sýningarstjóra og annarra. 

 

4.2.3 Önnur ráðuneyti og aðilar 

Eins og fram hefur komið er umfjöllun þessi takmörkuð við þau ráðuneyti og 

aðila sem helst koma að menningarhlið utanríkismála, eins og UTN og MMR. 

Hér er þó ekki annað hægt en að tæpa á aðkomu iðnaðarráðuneytisins að 

málaflokknum og ágætt að byrja á að glugga í áðurnefnda stjórnsýsluúttekt 

RESK á útflutningsaðstoð og landkynningu frá 2009 (Ríkisendurskoðun, 2009). 
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Í umfjölluninni kemur fram að auk Ferðamálastofu heyri tímabundnar 

endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi undir ráðuneytið skv. lögum 

nr. 43/1999 (Ríkisendurskoðun, 2009: 9-10). Enda séu málefni er varði erlendar 

fjárfestingar á Íslandi og stefnumótun og landkynningu í ferðaþjónustu á könnu 

þess. Þá er fjallað um verkefnið Film in Iceland sem sé rekið af Fjárfestingar-

stofu á grundvelli samstarfssamningi við ráðuneytið og sé ætlað að fá erlenda 

aðila til að framleiða kvikmyndir á Íslandi (Ríkisendurskoðun, 2009: 14 og 30). 

Fjallað er um stefnu stjórnvalda í ferðamálum, sem heyri nú undir 

iðnaðarráðuneyti (Ríkisendurskoðun, 2009: 16). Árið 2005 hafi verið samþykkt 

á Alþingi, í formi þingsályktunar, ferðamálaáætlun til 2015 þar sem m.a. sé lögð 

áhersla á mikilvægi náttúru og menningar. Þá er talað um ÚTÓN og HMÍ sem 

m.a. séu fjármagnaðar af ráðuneytinu (Ríkisendurskoðun, 2009: 30 og 33). 

Í þessu samhengi verður að minnast á skýrslu ráðuneytisins Útrás íslenskrar 

tónlistar sem það gerði 2004 og tekur saman styrki til tónlistarmanna á árunum 

1999-2003 (Iðnaðar- og viðskiptaráðuneyti, 2004). Í skýrslunni kemur fram að 

ráðuneytið hafi stutt útrás íslenskrar tónlistar með margvíslegum hætti síðan 

1995 og að á árunum 1999-2003 hafi 41 aðili verið styrktur um samtalals 39,4 

milljónir króna (Iðnaðar- og viðskiptaráðuneyti, 2004: 4-5). Styrkirnir hafi gert 

gæfumuninn fyrir marga tónlistarmenn og sjáanlegur árangur orðið af nokkrum 

verkefnum, t.d. af hljómsveitinni Sigur Rós. 

Ráðuneytið hefur lengi komið að hönnun. Skv. skýrslu nefndar 

Valgerðar Sverrisdóttir, þáv. iðnaðar- og viðskiptaráðherra, frá 2003, hófst 

tilraunarekstur hönnunarstöðvar í júní 1994* (Iðnaðar- og viðskiptaráðuneyti, 

2003: 4-5). Reksturinn var smár, skilaði nokkrum árangri, en var að lokum hætt. 

Síðar fól Finnur Ingólfsson iðnaðarráðherra, fagaðilum að vinna tillögur að 

hönnunarstöð, sem rataði loks inn í byggðaáætlun Alþingis 2002. 

Nefnd Valgerðar átti einnig að skila tillögum um framhaldið (Iðnaðar- 

og viðskiptaráðuneyti, 2003: 4-15). Hún lagði áherslu á aukið gildi hönnuna, 

m.a. m.t.t. verðmætasköpunar, samkeppnishæfni og þróunar í átt til þekkingar-

hagkerfa. Nefndin taldi almennt mikla gróska í hönnunarlífinu, aðallega vegna 

starfs hönnuða sjálfra og bættrar kennslu, t.d. með Listaháskóla. Gildi hönnunar 

hefði þó almennt verið vanmetið og atvinnulífið vanrækti hönnun við 

                                                
* Í ráðherratíð Sighvats Björgvinssonar, Alþýðuflokki. 
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vöruþróun, markaðssetningu og sölu. Þá vantaði heildarsýn og vitund sem væru 

forsendur fyrir þróun og samkeppnishæfni atvinnulífs. Nefndin kallaði eftir 

auknum opinberum stuðningi og stefnu, lagði til stofnun hönnunar-stöðvar strax 

sama ár og dró upp hugsanleg verkefni og rekstrarkostnað. 

Tillögur nefndarinnar gengu ekki eftir, en í maí 2005 má segja að vísir 

að hönnunarmiðstöð hafi loks orðið til. Þá hófst samstarf iðnaðarráðuneytis, 

Form Ísland, Nýsköpunarmiðstöðvar, Samtaka iðnaðarins, Reykjavíkurborgar 

og ÚRÍ um svokallaðan Hönnunarvettvang. Vettvangurinn var þróunarverkefni 

til þriggja ára um aukið samstarf hönnuða og atvinnulífs og eflingu 

verðmætasköpunar og samkeppnishæfni (Hönnunarvettvangur, 2008a: 4 og 12). 

Byrjað var á kortlagningu fagsins og stöðugreiningu (Hönnunarvettvangur, 

2008a: 4 og 12). Verkefnið réði yfir einum starfsmanni og náði að sögn, þrátt 

fyrir lítið fjármagn, að mynda tengsl við íslenskt hönnunarsamfélag og ýmsa 

aðila í útlöndum. Í lokaskýrslu um starfsemina frá 2008 var sagt að auka þyrfti 

stuðning við hönnun. Íslandi væri eftirbátur hinna Norðurlandanna sem hefðu 

skapað sér sess sem hönnunarþjóðir með markvissri stefnumótun og eftirfylgni. 

Ísland þyrfti að móta eigin leiðir, enda byggði landið ekki að eins löngum 

hefðum og hin löndin. Þá fögnuðu höfundar jákvæðum breytingum síðustu ára 

og nefndu stofnun Listaháskóla Íslands, Hönnunarsafns, starfsemi ÚR, 

Hönnunarvettvangs, Hönnunar og handverks og stofnun Nýsköpunar-

miðstöðvar 2007. Að auki lögðu þeir til stofnun hönnunarmiðstöðvar, á grunni 

Hönnunarvettvangs (Hönnunarvettvangur, 2008a: 4 og 11-13), og létu drög að 

rekstrar- og viðskiptaáætlun fylgja með (Hönnunarvettvangur, 2008b). 

 
4.3 Ríkisstjórnir og stefnur þeirra 

 
4.3.1 Fyrsta ráðuneyti Davíðs Oddssonar 
Fyrsta ráðuneyti Davíðs Oddssonar var myndað þann 30. apríl 1991 (Stjórnarráð 

Íslands, 2011a). Ríkisstjórnin var mynduð af Sjálfstæðis- og Alþýðuflokki og 

sagðist ætla að rjúfa kyrrstöðu, auka verðmætasköpun, bæta lífskjör, ná 

stöðugleika í efnahagslífi og sátt um sanngjörn kjör. Opna skyldi og efla 

íslenskt samfélag, afnema einokun og höft, auka samkeppni og berjast gegn 

hringamyndun. Sjálfstæði þjóðarinnar yrði best tryggt með örvun efnahagslífs, 
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lágri verðbólgu og hóflegri nýtingu náttúruauðlinda. Settar yrðu reglur um sam-

skipti fólks og fyrirtækja og mismunun afnumin (Forsætisráðuneytið, 2011: 1). 

Á utanríkissviðinu yrði samið um þátttöku í Evrópska efnahagssvæðinu og 

athugað með tengingu krónu við evrópska myntkerfið. Öryggi yrði áfram best 

tryggt í varnarsamtökum vestrænna ríkja og í samstarfi við BNA. Þá var lögð 

áhersla á norrænt samstarf, starfsemi SÞ og Ráðstefnu um öryggi og samvinnu í 

Evrópu (RÖSE) (Forsætisráðuneytið, 2011: 2-3). 

Ríkisstjórnin lýsti stefnu sinni ítarlegar sama haust í bókinni Velferð á 

varanlegum grunni (Forsætisráðuneytið, 1991). Rætt var um breytta 

heimsmynd, atvinnulíf, velferð og framfarir byggðar á styrkum stoðum. Lífskjör 

væru þó ekki síður félags- og menningarleg en efnaleg. Eins fælust ómetanleg 

lífsgæði í hreinu umhverfi. Hlúð skyldi að fjölskyldunni og veikari hópum og 

öllum tryggð jöfn tækifæri. Þannig yrði byggt „samfélag menningar og 

mannúðar“. Talað var um ávinning af meiri samvinnu við aðrar þjóðir 

(Forsætisráðuneytið, 1991: 5-6 og 10-11), en einnig að staða Íslendinga hefði 

gjörbreyst með betri samgöngum og byltingu í fjölmiðlun. Stefnur og straumar 

frá útlöndum bærust því hingað hindranalítið og þess vegna óttuðust margir um 

„stöðu íslenskrar þjóðmenningar.“ Um þetta sagði stjórnin: 

Viðleitni til að efla og varðveita íslenska menningu mun því aðeins 
lykta farsællega að í henni búi sá styrkur að hún fái dafnað í náinni 
snertingu við aðrar þjóðir. Til að svo megi verða þarf að styrkja 
þann menningarlega metnað sem býr með íslensku þjóðinni. 
(Forsætisráðuneytið, 1991: 10) 
 

Ríkisstjórnin talaði líka um „fjörbrot kommúnismans“, sigur lýðræðisins og 

sögulegan árangur NATO. Ný tækifæri blöstu við, en veita þyrfti fyrrum 

kommúnistaríkjum stuðning og standa með þjóðum sem berðust fyrir lýðræði. 

Í utanríkismálum voru boðuð óbreytt markmið (Forsætisráðuneytið, 

1991: 38-40). Varðveita skyldi sjálfstæði og öryggi, gæta hagsmuna og koma í 

veg fyrir einangrun landsins. Boðað var náið samstarf við nágranna á flestum 

sviðum. Þá var m.a. rætt um öryggi og afvopnun, fríverslun, aðlögun Íslands að 

breytingum í Evrópu, umhverfisvernd og stuðning við mannréttindi. 

Í mennta- og menningarmálum var hvatt til nýsköpunar í listastarfsemi 

og sagt að styrkja þyrfti fjárhagsgrundvöll (Forsætisráðuneytið, 1991: 22-24). 

Samvinna stjórnvalda, listamanna og  menningarstofnana yrði aukin og áhersla 

lögð á þátttöku almennings í menningarlífinu. Þá sagði að kannað yrði hvernig 
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koma mætti íslenskri menningu og listamönnum betur á framfæri erlendis. Auk 

þess að lögð yrði áhersla á aukna hagræðingu og samvinnu stofnana, endurmat á 

opinberum stuðningi við frjálst lista- og menningarlíf og bætta nýtingu 

fjármagns. Stefnt var að því að styrkja réttarstöðu höfunda, endurskoða 

útvarpslög, setja ný kvikmyndalög, setja reglur um úthlutun starfslauna til 

listamanna, ljúka við byggingu Þjóðarbókhlöðu og endurbæta Þjóðminjasafnið. 

Jón Baldvin Hannibalsson var utanríkisráðherra stjórnarinnar frá upphafi 

til enda (Stjórnarráð, 2011a). Lítið fór fyrir umræðu um menningarmál í 

skýrslum hans til Alþingis. Í apríl 1993 mátti t.d. finna umfjöllun um eins ólíka 

hluti og öryggis- og varnarmál, Evrópumál, umhverfismál, mannréttindi og 

þróunarsamvinnu. Enginn kafli var tileinkaður menningu (Jón Baldvin, 1993). 

Í febrúar 1994 birtist skýrsla tileinkuð efnahags- og viðskiptaumhverfi 

Íslands. Ekki var fjallað um menningu, en töluvert um markaðsstarf, sem 

ráðherra taldi best fyrir komið hjá útflutningsaðilum sjálfum, þótt ráðuneytið 

byði ýmsa aðstoð (Jón Baldvin, 1994: 6). Þá ynni ÚRÍ náið með UÞ, ekki síst 

sendiráðunum. Jón sagði tekjur af vöruútflutningi fara minnkandi, en að tekjur 

af þjónustuútflutningi yxu. Þetta gæti verið jákvæð þróun, en enn gætti þess 

misskilnings að hagsæld þjóða gæti eingöngu byggst á vöruframleiðslu. 

Þjónustuiðnaður gæti einmitt orðið vaxtarbroddurinn í útflutningi næstu ára og 

því yrði að byggja vel undi vísinda- og rannsóknastarf (Jón Baldvin, 1994: 14). 

Jón sagði sendiráð ekki ráða við markaðsstarf, nema með fjölgun starfsfólks og 

hugsanlegu þjónustugjaldi. Þá fjallaði hann um verkefni ÚRÍ (Jón Baldvin, 

1994: 19-24). Jón tæpti á menningu í umfjöllun um Kína (Jón Baldvin, 194: 69). 

Mannréttindum væri þar ábótavant, en að lýðræði yrði best stutt með sem 

mestum samskiptum við landið, þ.m.t. viðskiptum. Hliðstæðan við Sovétríkin 

væri augljós, en aðgangur að vestrænum vörum og menningu hefði átt mikinn 

þátt í því að sýna Sovétmönnum fram á gallana við hið miðstýrða hagkerfi. 

Af einstökum menningarverkefnum í tíð Jóns Baldvins ber líklega hæst 

ráðningu Jakobs Frímanns Magnússonar í nýja stöðu menningarfulltrúa við 

sendiðráðið í London haustið 1991 (Morgunblaðið, 1991). Jakob var ráðinn til 

tveggja ára og ætlað að koma íslenskri list á framfæri erlendis, efla 

landkynningu og stuðla að auknum möguleikum á útflutningi vöru og þjónustu. 

Skv. Benedikt Jónssyni, þáverandi starfsmannastjóra í ráðuneytinu hafði 

menningunni almennt verið sinnt af öðru starfsfólki og Jakob eini sérstaki 
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menningarfulltrúinn. Eina fordæmið væri skipan Kristjáns Albertssonar 

rithöfundar, sem menningarfulltrúa við sendiráðið í París á sjötta áratugnum. 

Jakob blés til íslenskrar menningarviku í London haustið 1991. Vikan 

vakti hneykslan margra á Íslandi, þótt aðrir hrósuðu honum fyrir óhefðbundna 

nálgun og áhrifaríka kynningu (Alþýðublaðið, 1991). Mesta hneykslun vakti 

hinn svokallaði „búksláttur“, gáskafullt tónlistaratriði þar sem trommað var á 

bert hold. Uppákoman markaði byrjunina á starfinu og í kjölfarið fylgdi mikill 

fjöldi listamanna og viðburða. Ráðningin þótti þó frá upphafi umdeild og 

pólitísk, andstæð hefðum í ráðuneytinu og ekki í samráði við sendiherrann 

(Morgunpósturinn, 1991). Í fyrirspurnum á Alþingi í desember 1991 sagði 

ráðherra að verkefnið væri tilraun til að markaðssetja íslenskar menningar-

afurðir, m.a. vegna þrýstings frá BÍL. Staðan væri vissulega skyld stöðum 

markaðsfulltrúa sem störfuðu nú á tveimur stöðum í samráði við ÚRÍ, þótt um 

ólíkar afurðir væri að ræða. Vitnaði hann í fyrirmyndir frá nágrannalöndum máli 

sínu til stuðnings. Þá kom fram að ekki hefði verið haft samráð við MMR og að 

dagskrá menningarfulltrúans væri á hans eigin ábyrgð (Alþingi, 1991). Jakob sat 

fjögur ár í embætti og var að lokum kallaður heim skömmu eftir 

ríkisstjórnarskipti árið 1995 (Orri Páll, 1997). 

 

4.3.2 Annað ráðuneyti Davíðs Oddssonar 

Annað ráðuneyti Davíðs Oddssonar tók við þann 23. apríl 1995 (Stjórnarráð, 

2011b). Sjálfstæðis- og Framsóknarflokkur stóðu að stjórninni, sem boðaði 

„nýja framfarasókn þjóðarinnar“ (Stjórnarráð, 2011c). Treysta átti undirstöður 

velferðar og bæta afkomu heimila. Áhersla var lögð á samheldni þjóðar og 

samvinnu, stöðugleika, framfarir, lága vexti, öflugt atvinnulíf og atvinnuöryggi. 

Virkja átti einstaklingsframtak til aukinnar verðmætasköpunar og þannig stuðla 

að hagsæld, félagslegum umbótum og afkomuöryggi. Auka átti veg menntunar 

og rannsókna, enda forsenda nýsköpunar í atvinnulífi. Þá skyldi unnið að 

markaðssókn vöru og þjónustu erlendis, sem og erlendri fjárfestingu á Íslandi. 

Auk þessa var boðuð nýting upplýsingatækni til uppbyggingar í atvinnulífi og 

efnahagslegra framfara, vísindarannsókna, lista og hvers kyns menningarmála. 

Auk þess að boða stöðugleika, hagvöxt, fleiri störf og nýsköpun, talaði 

stjórnin um ráðdeild í ríkisfjármálum. Boðuð var betri nýting fjármuna og 

nýskipan í ríkisrekstri með útboðum, hagkvæmni, arðsemiskröfum og einfaldari 
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og skilvirkari rekstri. Þá þyrfti að einfalda skattkerfið, draga úr skattsvikum, 

lækka jaðarskatta, auka jafnræði og taka upp ívilnanir til að hvetja almenning til 

áhættufjárfestinga. Lækka þyrfti fyrirtækjaskatta og einkavæða banka, sjóði, 

fyrirtæki og stofnanir í eigu ríkisins. Stjórnin nefndi menntun og atvinnulíf í 

sömu andrá og boðaði m.a. uppbyggingu listnáms á háskólastigi. Öflugt 

rannsókna- og þróunarstarf væri forsenda sóknar í atvinnulífinu, en nýta þyrfti 

fjármagn sem best og tryggja nýjum og hefðbundnum greinum jafnan aðgang að 

rannsóknafé. Móta þyrfti heildarstefnu í samvinnu við fulltrúa atvinnulífsins um 

upplýsingatækni til að auka framleiðni og samkeppnishæfni íslenskra fyrirtækja. 

Í ferðamálum lagði stjórnin áherslu á bætta og umhverfisvæna ferðaþjónustu og 

að Ísland hefði ímynd hreinleika og umhverfisverndar (Stjórnarráð, 2011c). 

Á menningarsviðinu vildi stjórnin standa vörð um íslenska tungu og 

þjóðmenningu og stuðla að öflugu lista- og menningarlífi sem væri aðgengilegt 

öllum landsmönnum (Stjórnarráð, 2011c). Þá sagði að „stuðningur við 

menningarstarfsemi miðist við að efla skilning Íslendinga á eigin menningu, 

ávaxta menningararfleifð þjóðarinnar og auka þekkingu landsmanna á 

menningu annarra þjóða.“ Unnið yrði í „samstarfi við þjóðkirkjuna og aðra 

kristna söfnuði að því að efla jákvæð áhrif trúarlífs með þjóðinni“ og 1000 ára 

kristnitöku um aldamótin 2000 minnst.  

Í utanríkismálum boðaði stjórnin frekari aðlöðun erlendra fjárfestinga í 

atvinnulífi (Stjórnarráð, 2011c). Markaðsstarfsemi yrði efld með styrkingu ÚRÍ, 

Ferðamálaráðs, Markaðsskrifstofu iðnaðarráðuneytis og Landsvirkjunar. UÞ 

myndi leggja meiri áherslu á að kynna möguleika erlendra fjárfesta hérlendis og 

að unnið yrði áfram að undirbúningi orkufreks iðnaðar. Þá boðaði stjórnin 

traustari samskipti við ESB með EES samningnum og að fylgst yrði náið með 

þróun mála innan sambandsins. Áhersla var lögð á að tryggja samskiptin við 

BNA og kanna hugmyndir um fríverslun. Boðuð var markaðssókn um allan 

heim og virkjun íslensks framtaks til verkefna á erlendum vettvangi. Tæki til 

alþjóðaviðskipta sem leiddu af aðild að Alþjóðaviðskiptastofnuninni, yrðu nýtt. 

Stjórnin boðaði að aðildin að NATO og varnarsamstarfið við BNA yrðu áfram 

þungamiðja öryggisstefnu þjóðarinnar. Þá var lögð áhersla á norrænt samstarf, 

SÞ, Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu og stofnun Norðurheimskautsráðs. 

Halldór Ásgrímsson var utanríkisráðherra stjórnarinnar allan starfstíma 

hennar (Stjórnarráð, 2011b). Hann ræddi ekkert um hlutverk menningar í 
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utanríkisstefnunni í fyrstu stefnuræðu sinni á Alþingi haustið 1995, en nefndi 

menningu og menningararf í samhengi við deilur við Norðmenn og Rússa um 

fiskveiðar Íslendinga í Barentshafi [innsk. Smugunni] (Halldór, 1995). Einnig í 

sambandi við fyrirhugaða stofnun Norðurskautsráðs og í umfjöllun um norrænt 

samstarf. Halldór taldi hins vegar öflugt markaðs- og kynningarstarf á 

íslenskum vörum og þjónustu nauðsynlegt fyrir atvinnu og hagvöxt. Ráðuneyti, 

stofnanir og fyrirtæki þyrftu að taka upp virkara samstarf og samhæfingu. 

Við annan tón kvað í ræðu ráðherrans í apríl árið eftir (Halldór, 1996). 

Þar birtist sérstakur liður undir heitinu Menningar- og upplýsingastarf og sagði 

hann það enga tilviljun að lög um UÞ kvæðu á um að hún gætti hagsmuna í 

menningarmálum. Menning yrði ekki skilin frá öðrum þáttum í samskiptum 

þjóða og að sjálfstæðri þjóð bæri „skylda til að hlúa vel að menningu sinni og 

kynna hana.“ Þannig skapaði hún sér sess erlendis, styrkti ímynd, efldi tengsl og 

verði hagsmuni sína. Halldór sagði alla erindreka Íslands vera fulltrúa 

menningar, þótt starfið færi hljótt. Þó hefði vinnuhópur, skipaður í samvinnu við 

MMR, gert úttekt á menningarkynningu erlendis og lagt til að hún yrði efld. Því 

væri nú í athugun stofnun sérstakrar menningar- og upplýsingaskrifstofu í 

ráðuneytinu, undir stjórn reynds sendierindreka. 

Halldór minntist einungis lítillega á menningu í ræðu sinni haustið 1996, 

en talaði um mikilvægi útflutningsviðskipta, sem hefði margfaldast og kallaði á 

eflingu UÞ (Halldór, 1996b). Hún hefði þó lagt áherslu á að aðstoða fyrirtæki í 

útflutningi, m.a. með viðskiptaferðum og samstarfi við ÚRÍ. Halldór benti á gott 

gengi í sjávarútvegi og tengdum greinum, s.s. iðnaði og hugbúnaðargerð. 

Í febrúar 1997 talaði hann á kaupstefnu á Grænlandi um mikilvægi 

aukins samstarfs um landkynningu (Halldór, 1997a). Lífshættir og menning 

þjóðanna væru um margt lík og margt hefði verið gert, t.d. tvíhliða samkomulag 

um aukin tengsl í ferðamannaiðnaði. Efla þyrfti starfið, en hlutverk stjórnvalda 

væri þó ekki afgerandi þáttur í eflingu samskipta. Fólkið sjálft hefði úrslitaáhrif. 

 Í apríl sama ár talaði Halldór um aukið umfang alþjóðasamstarfs og að 

öflug UÞ væri forsenda þess að Ísland gæti rækt skyldur sínar sem frjálst og 

fullvalda ríki (Halldór, 1997b). Gæta þyrfti hagsmuna og standa við 

skuldbindingar á alþjóðavettvangi, en nokkuð hefði vantað á að utanríkis-

þjónustan hefði verið efld í takt við aukin verkefni. Hann hefði því látið hefja 

athugun á því hvernig mætti efla þjónustuna og nefndi í þessu samhengi stofnun 
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fastanefndar hjá Evrópuráðinu og athugun á  opnun sendiráðs í Japan. Þá myndi 

sérstök viðskiptaþjónusta taka til starfa með haustinu, auk sérstakrar skrifstofu 

menningar- og upplýsingamála, en skv. lögum bæri UÞ að gæta hagsmuna 

landsins á þessum sviðum. Þá reifaði hann frekar breytingar í 

viðskiptaumhverfi, útrás íslenskra fyrirtækja og hlutverk viðskipaþjónustu. 

 Í yfirlitsskýrslu haustið 1997, sem ætlað var að skýra einstaka þætti, 

sagði Halldór frá því að forráðamenn American Scandinavian Foundation 

(ASF) hefðu árið 1996 óskað aðstoðar norrænu samstarfsráðherra og utanríkis-

ráðherra Norðurlanda vegna kaupa á húsnæði undir norræna menningarmiðstöð 

í New York (Halldór, 1997c). Ráðherra hefði lýst áhuga og fylgt erindinu eftir 

við utanríkisráðherra hinna landanna. Ríkisstjórnin hefði og samþykkt að veita 

fé til verkefnisins, ef hinar þjóðirnar leggðu svipað fram. Ráðherrar hinna 

landanna hefðu tekið vel í tillögu Halldórs og áformuðu nú að setja fé í 

verkefnið. Þá var einnig tæpt á menningu undir köflum um Eystrasaltsráðið, 

EES samninginn, Evrópuráðið og Efnahags- og félagsmálaráð SÞ (ECOSOC). 

Í haustskýrslu sinni til Alþingis í nóvember 1997 reifaði Halldór fyrst 

grundvallarmarkmið utanríkisstefnunnar, sem m.a. fælist í því að tryggja 

hagsmuni Íslands á menningarsviðinu (Halldór, 1997d). Verkefnin yrðu sífellt 

viðameiri og flóknari og því yrði ekki komist hjá því að efla utanríkis-

þjónustuna. Líta bæri á slíkt sem fjárfestingu í framtíðaröryggi og velferð 

þjóðarinnar. Væntanlegar væru um áramót tillögur nefndar sem hann hefði 

skipað um vorið til að kanna hvernig UÞ gæti best rækt skyldur sínar. Ráðherra 

sagði að ákveðið hefði verið að auka áherslu á upplýsinga- og 

menningarstarfsemi UÞ og að í þeim tilgangi hefði skrifstofa upplýsinga- og 

menningarmála tekið til starfa í ráðuneytinu hinn 1. ágúst. Þá fjallaði hann um 

tölvuvæðingu í ráðuneytinu. Nýting upplýsingatækni, einkum netsins, væri 

kjörin leið til „að kynna land og þjóð, auka sóknarfæri og afla viðskipta“. 

Tæknin auðveldaði almennum borgurum aðgang að upplýsingum um Ísland og 

að ráðuneytið myndi nýta sér miðilinn til hins ýtrasta. Í kafla um 

Norðurlandasamstarf ræddi ráðherrann svo um norrænu menningarmiðstöðina í 

New York og frumkvæði íslensku ríkisstjórnarinnar í því verkefni. 

 Í erindi ráðherra á TórRek kaupstefnunni í Færeyjum vorið 1998 kom 

fram fram sú skoðun að Íslendingar og Færeyingar ættu sameiginlega að kynna 

menningu sína og lífshætti fyrir umheiminum (Halldór, 1998a). Töluvert hefði 
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verið gert á þessu sviði en að efla þyrfti samstarfið. Þetta er svipað viðhorf og 

kom fram í ræðu Halldórs á Grænlandi réttu ári áður. 

Í vorræðu á Alþingi sama ár ræddi ráðherra ekki sérstaklega um 

menningarmál, en sagði að nefnd um eflingu ráðuneytisins hefði nú skilað af sér 

(Halldór, 1998b). Hún áliti að verkefni ráðuneytisins hefðu vaxið mannafla og 

búnaði yfir höfuð. Í ljósi hagsmuna bæri að efla ráðuneytið, fjölga sendiráðum 

og styrkja skrifstofur hér heima til að bæta stefnumótun og málsmeðferð. Þá 

legði nefndin til fjölgun starfsmanna, aukna tæknivæðingu, eflingu samstarfs 

ráðuneyta, forgangsröðun verkefna og frekari þróun viðskiptaþjónustu. Halldór 

sagði tillögurnar þýða kostnaðarauka upp á a.m.k. 300 milljónir, eða um 

fjórðungs aukningu á fjárveitingum. Þetta gæti virst mikið, en hafa yrði í huga 

að heildarframlög til utanríkismála væru einungis 2% af heildarútgjöldum 

ríkisins, þar af helmingur vegna ráðuneytisins sjálfs og sendiráða. Skoða þyrfti 

málin með opnum huga og muna að verið væri að fjárfesta til framtíðar. 

Um haustið tæpti ráðherra aðeins örlítið á menningu, en þakkaði í 

lokaorðum aukinn skilning á störfum UÞ sem hefði eflt hana og treyst í sessi 

(Halldór, 1998c). Verið væri að styrkja ráðuneytið og auka fjárveitingar, en ekki 

yrði t.d. komist hjá því að „stuðla að því að ráðuneytið geti betur sinnt 

menningar- og upplýsingamálum gagnvart erlendum þjóðum.“ 

Í febrúar 1999, á kosningaári, rakti Halldór daga sína í ráðuneytinu 

(Halldór, 1999a). Þá sagði hann orð sín frá því í byrjun kjörtímabilsins, um að 

búa þyrfti í haginn fyrir framtíðina og tryggja hagsmuni landsins með ábyrgri 

utanríkisstefnu og sem öflugastri þátttöku á alþjóðavettvangi, enn í gildi. 

Ráðherrann rakti margar þær breytingar sem gerðar hefðu verið, en minntist 

ekkert á menningarmálin í því samhengi. Í ræðu á fundi samráðsnefndar ÚRÍ 

stuttu fyrir kosningar ítrekaði hann hins vegar mikilvægi opinberrar aðstoðar við 

útflutning (Halldór, 1999b). Fjölbreytileiki, alþjóðvæðing og tækniframfarir 

hefðu gerbreytt myndinni og útflutningur Íslendinga væri að færast úr hrávörum 

og yfir í fullunnar vörur. Mannauður og tækniþekking yrðu útflutningur 

framtíðar og margir framleiðendur á því sviði segðu uppruna vörunnar ekki 

skipta neinu máli. Halldór safði að því yrði meira um útflutning vöru sem ekki 

byggði á hefðbundinni sérstöðu Íslands, legu lands og hreinleika náttúru. 

Nútíma markaðssetning byggði á gæðum, ímynd og trausti neytenda og það 

kallaði á breyttar aðferðir í opinberum stuðningi. Ráðherrann lagði áherslu á 
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samvinnu viðskiptalífs og UTN og sagði að ríkisstjórnin styddi „með ráðum og 

dáð við nýbreytni og útrás í íslensku viðskiptalífi.“  

 Í ávarpi stuttu síðar við opnun sýningar í Flugstöð Leifs Eiríkssonar í 

tilefni 1000 ára kristni á Íslandi fjallaði ráðherrann um menningu (Halldór, 

1999c). Þar sagði hann kirkjuna hafa leikið lykilhlutverk við uppfræðslu og 

menntun þjóðarinnar og varðveislu bókmennta og menningararfs. Kirkjan hefði 

verið „kjölfestan í íslensku samfélagi í þúsund ár.“ Þá ættu Íslendingar í vaxandi 

mæli að kynna fyrir sér sjálfum og erlendum gestum þjóðmenningu sína og 

sögu, með sýningum heima og erlendis. Af mikilli auðlegð væri af taka.  

 

4.3.3 Þriðja ráðuneyti Davíðs Oddssonar 

Þriðja ráðuneyti Davíðs Oddssonar tók við þann 28. maí 1999 (Stjórnarráð 

Íslands, 2011d). Stjórnin var, líkt og fyrir kosningar, mynduð af Sjálfstæðis- og 

Framsóknarflokki og sagðist myndu vinna áfram í anda stefnuyfirlýsingarinnar 

frá 1995 (Stjórnarráð Íslands, 2011e). Fátt nýtt bættist við, og sumt tekið nánast 

orðrétt úr fyrri yfirlýsingu, en hnykkt var á auknu vægi menntunar og rannsókna 

sem væru forsenda nýsköpunar. Áfram yrði unnið að markaðssókn fyrir 

íslenskar vörur og þjónustu erlendis og áfram hvatt til fjárfestinga hérlendis. Þá 

var talað um að þjóðin myndi fagna þúsund ára afmæli kristnitöku og 

landafunda í Vesturheimi árið 2000. Kristin trú og gildi hefðu „mótað mannlíf í 

landinu og verið þjóðinni ómetanlegur styrkur“ og hyggðist ríkisstjórnin 

minnast tímamótanna með ýmsum hætti. Þá sagði að ríkisstjórnin ætlaði að 

„byggja á þeim grunni, sem fyrri kynslóðir lögðu með þrautseigju og eljusemi, 

og skapa skilyrði þess að Ísland verði í fremstu röð meðal þjóða heims sem land 

tækifæra, efnahagslegra og menningarlegra framfara á nýrri öld.“ 

Ríkisstjórnin boðaði eflingu ferðaþjónustu, m.a. með öflugu 

kynningarátaki á helstu mörkuðum (Stjórnarráð Íslands, 2011e). Nýta ætti 

sóknarfærin í greininni, „ekki síst á sviði menningar- og heilsutengdrar 

ferðaþjónustu.“ Á menningarsviðinu boðaði hún sem fyrr að staðinn yrði vörður 

um íslenska tungu og þjóðmenningu og stuðlað að öflugu lista- og menningarlífi 

sem væri aðgengilegt öllum landsmönnum (Stjórnarráð Íslands, 2011e). Þá ætti 

að semja við heimamenn um að treysta menningarstarf á landsbyggðinni. 

Ríkisstjórnin sagðist vilja auka fjölbreytni atvinnulífs og útflutningsgreina og 

efla vaxtarsprota er byggðust á menntun og þekkingu, t.d. í tónlistar- og 
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kvikmyndagerð og ýmiss konar sérhæfðri þjónustu. Í ljósi alþjóðasamkeppni 

þyrfti að auka markaðsvæðingu á fjármagnsmarkaði, auka hagræðingu og lækka 

fjármagnskostnað og bæta með því samkeppnisstöðu íslensks atvinnulífs 

Stjórnin boðaði enga stefnubreytingu í utanríkismálum frá 1995, ekki frekar en 

á öðrum sviðum, en leggja ætti sérstaka áherslu „á viðskiptahagsmuni 

þjóðarinnar, hafréttarmál, aukna þátttöku í þróunarstarfi og baráttu fyrir 

viðurkenningu almennra mannréttinda“ (Stjórnarráð Íslands, 2011e). 

Halldór Ásgrímsson hélt áfram sem utanríkisráðherra og sat til loka 

kjörtímabilsins (Stjórnarráð Íslands, 2011d). Í stefnuræðu sinni í nóvember 

1999 varð honum tíðrætt um hnattvæðingu og hlutverk Íslands í alþjóða-

samfélaginu (Halldór, 1999d). Hann sagði alþjóðlega strauma leika um landið 

og að Íslendingar þyrftu að vera virkir þátttakendur í alþjóðavæðingu. Útrás 

íslenskra fyrirtækja erlendis væri dæmi um þetta breytta umhverfi. 

Ekki var sérstaklega fjallað um menningu, en ráðherrann taldi að hægt 

væri að sækja fram í landkynningu (Halldór, 1999d). Viðskiptaþjónusta UTN og 

Ferðamálaráð störfuðu nú saman í BNA og hefðu ákveðið að tengja saman 

orðin Ísland og náttúra, undir vörumerkinu Iceland Naturally. Árlega yrði varið 

til kynningar 70 milljónum króna af opinberu fé, en að íslensk fyriræki í BNA 

myndu leggja til „umtalsverða fjármuni.“ 

Undir lok ræðunnar talaði Halldór um sextíu ára starfsafmæli UÞ 10. 

apríl 2000 og af því tilefni yrðu mótaðar tillögur um hvernig þess yrði minnst 

(Halldór, 1999d). Hyggðist hann m.a. upplýsa betur um starfsemi og hlutverk 

þjónustunnar og þá hagsmuni sem hún stæði vörð um. Þá sagði hann 

ríkisstjórnina hafa ákveðið að nýta árþúsundamótin á ýmsan hátt. Ísland myndi 

taka þátt í heimsýningunni EXPO 2000 í Hannover í Þýskalandi undir 

yfirskriftinni maður, tækni, náttúra, sem hentaði „íslenskri ásjónu sérlega vel.“ 

Íslenskt hugvit og handverk myndu njóta sín á sýningunni. Þá sagði Halldór að 

haldið yrði veglega upp á tímamótin vestan hafs. Þar yrði minnst tveggja 

stórviðburða, landafunda í Vesturheimi og kristnitöku. Utanríkis-þjónustan 

hefði stutt þá fjölmörgu viðburði sem ráðgerðir hefðu verið í BNA og Kanada á 

vegum Landafundanefndar. Um væri að ræða „eitt metnaðarfyllsta verkefni 

okkar fyrr og síðar á sviði landkynningar“ jafnframt því sem áhersla yrði lögð á 

að treysta tengsl við fólk af íslensku bergi brotnu. 
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Ráherra gerði menningarmálum góð skil í ræðu sinni til þingsins vorið 2000 og 

sagði í umfjöllun um 60 ára afmæli UÞ að umfang utanríkismála hefðu vaxið 

mjög, m.a. á menningarsviðinu (Halldór, 2000a). Hann boðaði opnun sendiráða 

í Tokyo og Ottawa til að treysta viðskiptasambönd og efla stjórnmála- og 

menningartengsl, ekki síst við V-Íslendinga. Opnun sendiráða væri góð leið til 

að örva utanríkisviðskipti og treysta stjórnmálasamband og menningartengsl. Í 

sérstökum kafla um menningarmál fremst í ræðunni sagði ráðherra að fátt yki 

skilning milli þjóða jafn mikið og gagnkvæm kynni af menningu og háttum. 

Mikill árangur hefði náðst í menningarkynningu og hefði UÞ „ýmist haft 

forgöngu eða lagt hönd á plóginn í nánu samstarfi við MMR, opinberar 

stofnanir eða hagsmunaaðila í viðskiptum og ferðaþjónustu.“ Margar sendi-

skrifstofur hefðu sýnt lofsvert frumkvæði, þrátt fyrir fjárskort, og stæðu 

reglulega að fjölbreyttri menningardagskrá í gisti- og umdæmisríkjum sínum. 

Í ræðu sinni til Alþingis haustið 2000 ræddi Halldór fyrirhugaða opnun 

sendiráða í Vínarborg, Tókýó og Ottawa sem m.a. væri ætlað að styrkja 

menningartengsl (Halldór, 2000b). Þá væri eitt ár nú liðið síðan norræna 

sendiráðssvæðið í Berlín hefði verið opnað og hefði hið góða samstarf skilað 

Íslandi miklum ávinningi. Menningar- og kynningarstarf hefði stóraukist í 

kjölfarið, enda aðsóknin góð og byði „upp á frábært tækifæri til að kynna 

norræna menningu.“ Þá ræddi Halldór m.a. um landafundahátíðina vestanhafs 

sem hefði verið viðamikil. Í BNA hefðu verið skipulagðir um 250 atburðir og 

um 200 í Kanada og hátíðin vafalaust verið mesta kynning á Íslandi og íslenskri 

menningu sem fram hefði farið vestra. Landafundanefnd hefði unnið mjög gott 

starf við skipulagningu í samvinnu við UTN, sendiráðið í Washington, 

aðalræðisskrifstofuna í Winnipeg og aðra. Ráðherra sagði siglingu 

víkingaskipsins Íslendings til Grænlands, Kanada og BNA standa upp úr. Nú 

þyrfti þó að meta hvernig bæst væri að fylgja þessum góða árangri og meðbyr 

eftir. Ráðuneytið myndi gera það með því að breyta aðalræðisskrifstofunni í 

Winnipeg í viðskipta- og menningarskrifstofu við opnun sendiráðsins í Ottawa. 

Skrifstofan myndi halda utan um tengslin við vestur Íslendinga. Í lokin gerði 

ráðherrann upp þátttöku Íslands í EXPO 2000 í Hannover í Þýskalandi. Hátiðin 

hefði tekist mjög vel og af 18 milljónum gesta hefðu 4,6 milljónir komið í 

íslenska skálann. Það hefði verið meira en bjartsýnustu menn hefðu þorað að 

vona og að einungis þýski skálinn hefði fengið fleiri gesti. Íslenski skálinn hefði 
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léð landi og þjóð jákvæða ímynd og borið vott um frumleika, tæknikunnáttu og 

hugvit, sem skipti miklu máli í mikilvægu viðskiptalandi eins og Þýskalandi. 

Vorræða Halldórs á Alþingi 2001 var helguð Íslandi og hnattvæðingunni 

(Halldór, 2001a). Ráðherrann talaði um nauðsyn þess að byggja aðlögun að 

nýjum raunveruleika alþjóðavæðingar á traustum undirstöðum menningar og 

menntunar. Halldór ræddi ekki um kynningu á íslenskri menningu erlendis, en 

sagði í lokin að íslensku samfélagi hefði alltaf vegnað best, bæði í menningar- 

og efnahagslegu tilliti, þegar tengslin við útlönd hefðu verið sem mest. 

Í haustræðu sinni til Alþingis í nóvember 2001 fjallaði Halldór lítið um 

menningarmál, en tæpti á þeim í umræðum um mikilvægi stofnunar sendiráðs í 

Japan (Halldór, 2001b). Rúmum mánuði áður opnaði hann Íslandskynningu í 

Tókýó í tilefni opnunar sendiráðsins, en menningarviðburðir á kynningunni 

innhéldu sýningar, tónleika, kvikmyndahátíð og íþróttir (Halldór, 2001c). 

Í vorskýrslu til Alþingis í mars 2002 ræddi Halldór um vaxandi 

samvinnu og samkeppni á alþjóðavettvangi (Halldór, 2002a). Ísland væri 

þátttakandi í þessari þróun, sem hefði átt stóran þátt í því að hérlendis hefði 

myndast alþjóðlegt atvinnu- og menningarlíf, sem stæðist „í mörgum tilvikum 

samanburð við það besta sem gerist í heiminum.“ Alþjóðasamstarf þyrfti þó 

stöðugt að rækta og ávallt þyrfti að leita nýrra leiða til að gera betur ef standast 

ætti samkeppnina. Alþjóðasamskipti teygðu sig inn á öll svið, þ.m.t. menningar-

lífið og að þjóðmenningin þrifist best í alþjóðlegu umhverfi. UÞ væri 

hornsteinninn í skilgreiningu öryggis- og viðskiptahagsmuna og tryggði þannig 

velferð þjóðarinnar. Halldór sagði uppbyggingu og skipulagningu þjónustunnar 

mótast af meginhagsmunum Íslands erlendis, í samræmi við lög. Þeir hagsmunir 

væru æ oftar samtengdir en lægju m.a. á menningarsviðinu. Sendiráð á 

Norðurlöndum og í Kanada væru dæmi um þetta (2002a: 7-9). 

Þá fjallaði Halldór um Menningarmálastofnun SÞ (UNESCO) (2002a: 

44). Ákveðið hefði verið haustið 2000 að sækjast eftir sæti í framkvæmdastjórn 

hennar, en landið hefði setið þar á árunum 1983-87. Framboð Íslands nú hefði 

hlotið góðan hljómgrunn og landið náð kosningu. Halldór sagði MMR og UTN 

hafa unnið saman að framboðinu og hefði sérstakur starfsmaður UTN komið til 

starfa í sendiráðinu í París í hálft ár til að vinna framboðinu fylgi. 

Í sérstökum lið um Tvíhliða samskipti, upplýsinga- og menningarmál, 

þjóðrækni og kjörræðismenn sagði ráðherra að lögð hefði verið áhersla á 
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kynningarmálin með uppbyggingu vefseturs ráðuneytis og sendiskrifstofa 

(Halldór, 2002a: 79-83). Á vefsetrunum, sem væru m.a. á ensku, mætti auk 

upplýsinga um utanríkismál og starfsemi ráðuneytisins finna upplýsingar um 

Ísland og íslenskt þjóðfélag, menningu og sögu. Þá væri unnið að uppbyggingu 

og samræmingu alls stjórnarráðsvefsins í samræmi við stefnu stjórnarinnar. 

Halldór ræddi sérstaklega um menningarstarf sendiskrifstofa í skýrslunni 

(2002a: 80-81). Hverri þjóð væri nauðsynlegt að hlúa vel að menningu sinni og 

kynna viðeigandi vettvangi. Þannig áynni hún sér sess erlendis, styrkti ímynd 

sína, efldi tengsl og stuðlaði að framgangi hagsmunamála sinna. UTN hefði ekki 

haft sérstaka fjárveitingu á fjárlögum vegna starfsemi sendiskrifstofa á sviði 

menningarmála. Forræði í menningarmálum heyrði undir MMR sem veitti 

fjárstyrki til menningarstarfsemi erlendis. Samstarf UTN og MMR hefði verið 

gott á þessu sviði. Þrátt fyrir takmarkað fjármagn stæðu „sendiskrifstofur 

Íslands reglulega að fjölbreyttri kynningu á íslenskri menningu og 

menningararfleifð erlendis í samstarfi við MMR, opinberar stofnanir, samtök 

listafólks og hagsmunaaðila í útflutningi og ferðaþjónustu.“  

Halldór sagði ráðuneytið hafa lagt áherslu á að vekja athygli á íslenskri 

menningu í tengslum við opinberar heimsóknir utanríkisráðherra erlendis 

(2002a: 81). Nefna mætti fjölbreyttar menningardagskrár í Japan og Kína síðla 

árs 2001. Þá stæðu fyrir dyrum sýningar erlendis í tilefni aldarafmælis Halldórs 

Laxness. Þær yrðu m.a. settar upp á Norðurlöndum, í Þýskalandi, Austurríki og 

Rússlandi. Einnig hefði verið opnuð sýning um Halldór í Aþenu haustið 2001 í 

tilefni opinberrar heimsóknar forseta Íslands til Grikklands. Náið samstarf hefði 

verið við skrifstofu forseta, MMR og Bókmenntakynningarsjóð um verkefnin. 

Þá hefðu ráðuneytið og sendiskrifstofur erlendis átt gott samstarf við 

Kvikmyndasjóð Íslands um kynningu á íslenskri kvikmyndagerð erlendis. 

Halldór sagði UÞ eiga aðild að margvíslegri kynningu á íslenskri 

menningu erlendis (2002a:81). Á þessu ári stæðu Norðurlöndin að fjölbreyttu 

menningarátaki í Bretlandi og Írlandi og á næsta ári og árið 2004 yrði menning 

Norðurlanda kynnt í SA-Evrópu og á Balkanskaga. Sameiginlegt upplýsinga- og 

menningarhús á sendiráðssvæðinu í Berlín hefði einnig nýst vel til kynningar, 

enda vinsælt og fengi árlega tugþúsundir gesta. Snemma árs 2003 yrði opnuð 

þar sýning á verkum íslenskra hönnuða. Þá stæði yfir undirbúningur að 

umfangsmikilli menningarkynningu í Frakklandi árið 2004 í samvinnu við 
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frönsk stjórnvöld. Enn fremur ættu sendiskrifstofur Íslands á Norðurlöndum 

aðild að margvíslegri menningarstarfsemi sem stæði „á gömlum merg.“ Þá væri 

í bígerð að setja upp sýningu á verkum úr eigu Listasafns Íslands í Rússlandi og 

einnig væri ástæða til að minnast á vel heppnaða sýningu á íslenskri nútímalist í 

Corcoran-safninu í Washington D.C. haustið 2001.  

Halldór vék einnig að landafundum (2002a: 81-82). Sendiskrifstofur í N-

Ameríku stæðu að öflugri menningarstarfsemi og fylgdu nú eftir árangursríkri 

dagskrá Landafundanefndar í N-Ameríku árið 2000. Þá væri gott samstarf við 

ASF, en húsnæði þeirra í New York, vígt í október 2000, myndi nýtast vel við 

kynningu á norrænni menningu. Halldór sagði víkingasýningu á vegum 

Smithsonian stofnunarinnar í Washington D.C. í tilefni landafundaafmælisins 

hefði vakið mikla athygli og áhuga á víkingatímanum og norrænum menningar-

arfi. Sýningin hefði verið ein sú viðamesta sem stofnunin hefði staðið fyrir og 

hefði hún notið fjárstuðnings Norðurlanda og norrænna fyrirtækja í BNA. 

Sýningin hafi verið farandsýning og síðar opnuð í New York, Houston og 

Denver, stæði nú yfir í Los Angeles og yrði opnuð í Ottawa næsta vor. Þá yrði 

hún sett upp í Minneapolis með haustinu og lyki þar með ferð sinni um N-

Ameríku. Sendiráð Íslands ætti nú aðild að undirbúningi sérstakrar hátíðar-

dagskrár vegna opnunarinnar í Ottawa. Hlutur Íslands í sýningunni væri 

veglegur og margir dýrgripir frá Þjóðminjasafninu á meðal sýningarmuna. 

Halldór lauk skýrslunni undir liðnum Þjóðrækni og sagði ríkisstjórnina 

hafa unnið markvisst að því að efla samskipti við fólk af íslenskum uppruna í N-

Ameríku (2002a: 81-82). Samskipti landsmanna við fólk af íslenskum uppruna, 

á sviði þjóðrækni, viðskipta- og menningarmála, blómstruðu því nú sem aldrei 

fyrr. Öflug Íslendingafélög störfuðu vestra og framundan væri þjóðræknisþing í 

Minneapolis, þar sem bandarískum og kanadískum þjóðræknifélögum yrði í 

fyrsta skipti stefnt saman. UTN hefði komið að undirbúningi og  ánægjulegt 

væri að sjá vaxandi áhuga ungs fólks sem sæist t.d. í Snorraverkefni, 

ungmennaskiptum milli Íslands og Kanada með stuðningi íslenskra stjórnvalda. 

Þá hefði Þjóðræknisfélag Íslands verið endurreist í október 1997 að frumkvæði 

utanríkisráðherra og ræki nú öfluga starfsemi með stuðningi ráðuneytisins. 

Halldór sagði aðalræðisskrifstofuna í Winnipeg frá upphafi hafa kortlagt starf 

þjóðræknisfélaganna í Kanada og væri hún nú miðstöð samskipta á sviðinu. Þá 

nefndi hann aðkomu íslenskra stjórnvalda og fyrirtækja að fjármögnun 
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framkvæmda við íslenska þjóðmenningarhúsið í Gimli, New Iceland Heritage 

Museum, sem opnað hefði verið haustið 2000. Húsið byði upp á fjölbreytta 

möguleika til menningarstarfsemi af Íslands hálfu í framtíðinni og nýverið hefði 

lokið sýningu um líf og starf Vilhjálms Stefánssonar með styrk ráðuneytisins. 

Íslensk stjórnvöld hefðu einnig fjármagnað endurbætur á húsnæði íslenska 

bókasafnsins í Winnipeg í Manitoba háskóla, en þar hefði íslenskudeild starfað 

við skólan í hálfa öld. Þá hefði ráðuneytið stutt dyggilega við bakið á 

Vesturfarasetrinu á Hofsósi. Það hefði á skömmum tíma skapað sterk tengsl við 

þjóðræknisfélög í N-Ameríku á sviði ættfræðirannsókna og menningarstarfsemi. 

Í skýrslu Hnattvæðingarnefndar frá vorinu 2002 var fjallað um 

hugsanlega þróun í utanríkismálum næstu 10 árin (Hnattvæðingarnefnd, 2002: 

1-3). Eins og nafnið ber með sér var skýrslan unnin af sérstakri Hnattvæðingar-

nefnd, sem samanstóð af fólki úr atvinnulífi, ráðuneytinu, stofnunum og 

fræðasamfélaginu. Nefndinni var ætlað að meta stöðuna og endurmeta, í ljósi 

síbreytilegs umhverfis, þá vinnu sem nefnd um Alþjóðlega umgjörð efnahags- 

og atvinnulífs í ljósi alþjóðavæðingar, hafði skilað af sér 1999. 

Nefndin talaði fyrst almennt um hnattvæðingu og nefndi aukna 

útbreiðslu hugmynda og nýrrar tækni og styttri fjarlægðir, í eiginlegum og 

óeiginilegum skilningi. Þessi atriði gætu leitt til aukinna árkestra 

menningarheima, eins og nýleg dæmi sönnuðu (Hnattvæðingarnefnd, 2002: 10). 

Næst var fjallað um menningu og mannauð. Við fyrstu sýn benti fátt til þess að 

Íslendingar bæru af öðrum þjóðum hvað menntun og tækni varðaði. Ýmsar 

skorður væru landsmönnum settar, m.a. vegna fámennis. Hins vegar gæti 

sérstaða þjóðarinnar verið til framdráttar. Þannig væru Íslendingar, vegna 

smæðar og frjálsræðis í uppeldi, „upp til hópa sjálfstæðir í hugsun“. Ætla mætti 

að það væri forsenda eflingar mannauðsins. Smæð og einangrun hefðu einnig 

orðið til þess að landsmenn sæktu menntun út fyrir landssteinana, sem bæri með 

sér alþjóðlega þekkingarstrauma og ýtti undir sköpun. Þá væru menntastofnanir 

búnar að eflast og auka alþjóðastarf sitt. Þetta væri hægt að nýta á jákvæðan hátt 

og enn væru vannýtt tækifæri (Hnattvæðingarnefnd, 2002: 21). 

Nefndin fjallaði fyrst um hlutverk menningarinnar undir liðnum 

Ferðaþjónusta (Hnattvæðingarnefnd, 2002: 4 og 34-37). Hún sagði ferða-

þjónustuna í eðli sínu alþjóðlega. Áætla mætti að erlendir ferðamenn og gestir í 

viðskiptaerindum á Íslandi yrðu á bilinu 4-500 þúsund á ári að tíu árum liðnum. 
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Forsendur vaxtar væru m.a uppbygging aðstöðu til alþjóðlegs ráðstefnuhalds í 

háum gæðaflokki og vísaði nefndin m.a. í áform um byggingu ráðstefnuhallar 

með tónlistarhúsi í miðborg Reykjavíkur upp á 6 milljarða króna. Í þessu 

samhengi sagði nefndin einnig mikilvægt að skilgreina aðra þætti sem höfðuðu 

til ferðamanna. Ýmislegt benti til þess að þeir sýndu menningu vaxandi áhuga 

og þá væru vísbendingar um vaxandi markað fyrir heilsutengda ferðaþjónustu. 

Nefndin sagði að hugsanlega leyndust sóknarfæri á landsbyggðinni, svo fremi 

innviðir yrðu styrktir. Fundaaðstaða í fyrirhuguðum menningarmiðstöðvum 

myndi t.d. auka möguleika landsbyggðar á ráðstefnuhaldi. 

Stuttu síðar, undir liðnum Útrás á öðrum sviðum, fjallaði nefndin um að 

í takti við aukna fjölbreytni í íslensku atvinnulífi hefði skapast svigrúm til 

sóknar fleiri atvinnugreina á erlenda markaði. Hér mætti nefna skófyrirtækið X-

18 sem hefði alla hönnunarstarfsemi sína hér. Þá væri eftirtektarverð sú aukna 

athygli sem beindist að íslenskri menningu að utan. Þetta kæmi t.d. fram í 

auknum útflutningi íslenskrar tónlistar og ætti að vera óþarfi að nefna dæmið 

Björk. Þá hefðu margar íslenskar kvikmyndir átt góðu gengi að fagna. Nú væri 

ákveðinn gluggi opinn á þessu sviði. Það tækifæri ætti að nýta til að 

markaðssetja íslenska menningarstarfsemi í breiðum skilningi. 

Í niðurstöðum sínum komst nefndin m.a. að því að fátt væri 

„Íslendingum jafnmikils virði og ímynd lands og þjóðar“ (Hnattvæðingarnefnd, 

2002: 7). Þá yrði sumu ekki jafnað til fjár. Ferðamannaþjónusta væri hins vegar 

orðin ein aðal útflutningsgreinin og byggðist að miklu leyti á ímynd landsins. 

Ímyndin væri samofin úr þáttum eins og náttúrufegurð, íslenskri menningu og 

þjóðfélagslegum gildum og viðhorfum. Hana þyrfti að treysta og ein besta leiðin 

til þess væri að skila árangri á sem flestum sviðum í samfélagi þjóða.  

Vopnaeftirlit í Írak, hryðjuverk og varnar- og öryggismál yfirskyggðu flest 

annað í ræðu Halldórs um utanríkismál til Alþingis í febrúarlok 2003 (Halldór, 

2003a). Hins vegar kom hann inn á menninguna í ræðu sinni á ársfundi ÚRÍ í 

apríl sama ár (Halldór, 2003b). Þar fjallaði hann um ný lög um aðstoð við 

útflutning sem sett hefðu verið í lok árs 2002 og leyst af hólmi eldri lög um 

ÚRÍ. Með nýju lögunum hefði verið lagður grunnur að frekari eflingu íslenskrar 

útrásar. Lögin væru í samræmi við stefnu stjórnarinnar um samræmingu og 

sameiningu kynningarstarfs til að bæta þjónustu og auka skilvirkni. Þá væri 
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verið að auka samráð aðila og auka mikilvægi þess innan stjórnsýslunnar með 

því að utanríkisráðherra leiddi starfið. 

Halldór talaði einnig um að með breytingunum væri horfið til 

nútímalegri skilgreiningar á útflutningi, en sögulega hefði verið litið á sjávar-

afurðir og iðnaðarvörur sem útflutningsafurðir Íslands. Vægi þjónustu-

útflutnings hefði vaxið stöðugt og að með nýjum lögum um málaflokkinn 1999 

hefðu Samtök hugbúnaðarframleiðenda og Bændasamtök Íslands einnig verið 

kölluð að borðinu. Með lögunum nú væru enn fleiri kallaðir til. Þar á meðal 

væru MMR og BÍL, því menningarafurðir væru útflutningur sem skapaði sífellt 

meiri auð fyrir samfélagið. Þetta væri nýmæli sem þyrfti að halda áfram. 

 

4.3.4 Fjórða ráðuneyti Davíðs Oddssonar 

Fjórða ráðuneyti Davíðs Oddssonar tók við þann 23. maí 2003 og sat til 15. 

september 2004 (Stjórnarráð Íslands, 2011f). Ríkisstjórnin sagði undanfarin átta 

ár hafa einkennst af framförum og bættum hag og að lagður hefði verið grunnur 

að blómlegu mannlífi og sókn á flestum sviðum (Stjórnarráð, 2011h). Stjórnin 

sagðist myndu byggja starf sitt á styrkri stjórn, lengsta samfellda skeiði vaxandi 

kaupmáttar og hagsældar og efnahagslegum stöðugleika. Framundan væri mikill 

hagvöxtur sem þjóðin gæti nýtt til að sækja fram til enn meiri velmegunar og 

betri lífskjara. Tryggja þyrfti næga atvinnu og stöðugt verðlag og efla 

velferðarkerfið.  Ríkisstjórnin vildi bæta heilbrigðis- og menntakerfi þannig að 

Íslendingar skipuðu sér áfram í fremstu röð. Áhersla yrði lögð á samheldni, 

samráð og samvinnu um efnahagslegan stöðugleika, framfarir, vöxt, 

samkeppnishæft atvinnulíf, bættar samgöngur, menntun og öryggi borgaranna. 

Staða fjölskyldunnar yrði styrkt og tækifærum til að njóta fjölskyldulífs fjölgað. 

Lagður skyldi grunnur að frekari velferð til framtíðar. Þá var talað um að 

minnast 100 ára afmælis heimastjórnar og sextíu ára afmælis lýðveldisins árið 

2004. Þetta væru merkisviðburðir í sögu þjóðarinnar og minntu á „mikilvægi 

þess að hlúa að menningu og sögu hennar og jafnframt á þau miklu afrek sem 

undangengnar kynslóðir hafa unnið í þágu íslenskrar þjóðar.“ 

Stjórnin vildi nýta sóknarfæri ferðaþjónustunnar og skapa henni 

sambærileg skilyrði og í samkeppnislöndum (Stjórnarráð, 2011h). Ferðamálaráð 

ynni náið ferðaþjónustuaðilum að markaðsstarfi og framþróun til að gera 

ferðaþjónustu að heilsársatvinnugrein og skapa fleiri örugg og vel launuð störf. 
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Í menningarmálum boðaði stjórnin að staðinn yrði vörður um íslenska tungu, 

sögu og þjóðmenningu og frekari vaxtarskilyrði sköpuð fyrir blómlegt 

menningarlíf (Stjórnarráð, 2011h). Öflugt listalíf yrði aðgengilegt öllum 

landsmönnum og „menningarstarfsemi búin viðeigandi aðstaða, til dæmis með 

tónlistar- og ráðstefnuhúsi í Reykjavík og menningarhúsum á landsbyggðinni.“ 

Styðja ætti við kynningu á íslenskri menningu og listafólki í útlöndum. 

Í utanríkismálum vildi stjórnin tryggja stöðu Íslands á alþjóðavettvangi 

(Stjórnarráð, 2011h). Landið yrði áfram virkur þátttakandi í NATO, Öryggis- og 

samvinnustofnun Evrópu og SÞ. Varnarsamstarfið við BNA yrði áfram 

þungamiðja öryggisstefnu þjóðarinnar, ekki síst í ljósi hryðjuverkaógnarinnar. 

Samskiptin við ESB yrðu treyst með samningnum um EES og öðrum 

samningum sem Ísland ætti aðild að. Fylgst yrði náið með samrunaferlinu í 

Evrópu og áhrifum þess á hagsmuni Íslands. Þá sagði að samstarfið innan 

Norðurlandaráðs væri „þjóðinni mikilvægt og sem fyrr [...] lögð rækt við 

samstarf norrænna vina- og bræðraþjóða.“ Áfram skyldi staðinn vörður um 

samkeppnisstöðu íslensks atvinnulífs á alþjóðavettvangi, t.d. með því að 

þjónusta betur einstaklinga og fyrirtæki á erlendum mörkuðum. Þá voru nefnd 

mannréttindi, efling friðargæslu, og starfsemi Þróunarsamvinnustofnunar. 

Halldór hélt enn áfram sem utanríkisráðherra og sat sem slíkur til 15. 

september 2004, þegar þeir Davíð Oddsson höfðu stólaskipti í samræmi við 

samkomulag flokkanna (Forsætisráðuneytið, 2003; Stjórnarráð, 2011g; og 

Stjórnarráð, 2011i). Í ræðu Halldórs til Alþingis í nóvember 2003 fór mest fyrir 

framboði Íslands til Öryggisráðs SÞ, en einnig ræddi hann aukna þátttöku 

Íslendinga í alþjóðaviðskiptum (2003c). Hann sagði skýrslu SÞ um þróun 

mannauðs staðfesta góða stöðu Íslands að þessu leyti. Þá þætti landið 

samkeppnishæft skv. hinum Alþjóðlega efnahagsvettvangi (e. World Economic 

Forum). Ráðherrann talaði um mikla þýðingu EES samningsins fyrir Ísland og 

að útrás væri grundvallaratriði fyrir áframhaldandi hagvöxt. Þá reifaði hann 

aftur nýju lögin um útflutningsaðstoð og samráðsnefndina sem starfaði á 

grundvelli þeirra. Aðild að nefndinni endurspeglaði nýja sýn á útflutning, en þar 

mætti nú sjá framleiðendur þjónustu, menningarafurða og búvara við hlið 

hefðbundinna útflutningsvara eins og sjávarafurða og iðnvara. Samhliða þessu 

hefðu verið gerðar skipulagsbreytingar til efla þjónustu UTN við íslensk 

fyrirtæki og stofnanir erlendis. Gerðir hefðu verið samstarfssamningar við ÚRÍ, 
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sem miðuðu að samstilltu átaki og skýrari verkaskiptingu í útrásinni. Þá væri nú 

öllum sendiráðum skylt að sinna verkefnum í þágu útflutningsaðstoðar og hefði 

Viðskiptaskrifstofa UTN gert samning við allar sendiskrifstofur um það. 

Vaxtarsprotar atvinnulífsins fælust í útrás íslenskra fyrirtækja á erlenda markaði 

og til framtíðar fælust í því vaxandi viðfangsefni UÞ. 

Í skýrslu Halldórs til Alþingis vorið 2004 fjallaði hann m.a. um 

fjölbreytt Evrópusamstarf sem Ísland tæki þátt í á sviðum mennta-, menningar- 

og æskulýðsmála í krafti aðildarinnar að EES-samningnum (Halldór, 2004a: 

49). Þetta starf færi að mestu fram innan áætlana á borð við Sókrates-

menntaáætlunina, Leonardo da Vinci starfsmenntaáætlunina, æskulýðsáætlunina 

Youth og menningaráætlunina Culture 2000. Gert væri ráð fyrir töluverðri 

uppstokkun á kerfinu, en í ljósi áhersla á uppbyggingu þekkingarþjóðfélagsins 

gerðu menn sér vonir um stóraukin framlög í þennan málaflokk.  

Þá fjallaði Halldór um samstarf norrænna sendiráða (2004a: 68-69). 

Hann sagði samstarfið yfirleitt gott og að norrænir sendierindrekar gætu oft nýtt 

sér sambönd hvers annars, sökum opinna og vandalausra samskipta þeirra á 

milli, m.a. í menningarlífinu. Þá væri ímynd Norðulanda yfirleitt mjög jákvæð á 

alþjóðavettvangi og flestar dyr opnar, sérstaklega þegar erindrekar kæmu fram 

sem ein heild. Hefð væri fyrir samráði milli utanríkisráðuneyta Norðurlanda og 

sendierindreka þeirra sem byggðist á langri menningarlegri fortíð. Mikilvægt 

væri að hlúa að samnorrænum verðmætum og viðhalda vitund um og þekkingu 

á þessum menningarlega söguleika svo samskiptin yrðu áfram góð.  

 Undir liðnum Upplýsinga- og menningarmál, þjóðrækni og 

kjörræðismenn ræddi Halldór um skrifstofu upplýsinga-, menningarmála og 

ræðistengsla sem stofnuð hefði verið 1999 (2004a: 93-96). Hann sagði mikla 

áherslu hafa verið lagða á uppbyggingu vefsetra og að nú væri svo komið að 

aðalvefur UTN væri sá mest sótti af öllum vefjum stjórnarráðsins. Þá væri og 

yrði útgáfa og dreifing á prentuðu efni stór hluti upplýsingaþjónustunnar. 

Sendiskrifstofurnar dreifðu miklu magni kynningarefnis sem mikil ásókn væri í. 

Ráðuneytið stefndi að því að auka samvinnu við Ferðamálaráð og aðra varðandi 

útgáfu og dreifingu, bæði á prentefni og mynd- og margmiðlunarefni. 

Halldór sagði eitt af meginhlutverkum UÞ vera að kynna íslenska 

menningu erlendis (Halldór, 2004a: 94-95). Þrátt fyrir að UTN fengi ekki fé á 

fjárlögum vegna menningarkynninga hefðu sendiskrifstofurnar unnið dyggilega 
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að því að kynna menningu og listir í samstarfi við einstaklinga og stofnanir í 

viðkomandi löndum. Gríðarlegt starf lægi að baki einni menningarkynningu, 

sérstaklega fjármögnuninni. Halldór sagði samstarf og samráð UTN og MMR 

hafa verið aukið til muna að undanförnu, einkum er varðaði fyrirgreiðslu við 

íslenska listamenn erlendis og sérstök menningarverkefni sendiráðanna. Þá 

vænti hann aukins samstarfs milli stofnana og fyrirtækja sem hagsmuna ættu að 

gæta erlendis og viðkomandi sendiráða. Líkt og tíðkaðist í nágrannalöndunum. 

Halldór sagði faglegt samráð MMR og UTN á sviðum lista og menninga hefðu 

aukist undanfarið. UTN ætti fulltrúa í stjórn nýstofnaðrar Kynningarmiðstöðvar 

íslenskrar myndlistar og markmiðið væri að svo yrði einnig ef stofnaðar yrðu 

slíkar miðstöðvar fyrir aðrar listgreinar. Halldór sagði ráðuneytið hafa átt gott 

samstarf við menningarstofnanir á borð við Listahátíð og Höfuðborgarstofu. Þá 

hefðu ýmsir aðilar, m.a. fyrirtæki, komið að menningarkynningum hjá 

sendiskrifstofum Íslands erlendis. Bókmenntakynningarsjóður og 

Kvikmyndamiðstöð hefðu einnig sýnt ómetanlegan stuðning við kynningu á 

bókmenntum og kvikmyndum. Þá sagði ráðherra að ráðuneytið myndi hér eftir 

sem hingað til leitast eftir góðu samstarfi við íslenskar og erlendar 

menningarstofnanir vegna menningarkynninga erlendis. 

 Ráðherra fjallaði nokkuð um norrænt samstarf í samhengi 

menningarkynninga (Halldór, 2004a: 95). Hann sagði UTN eiga fulltrúa í nefnd 

á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar sem skipuleggði kynningar utan 

Norðurlanda. Nú væri að hefjast viðamikil kynning á norrænni menningu á 

Balkanskaga og haustið 2003 hefði verið opnuð ein stærsta sýning á norrænni 

hönnun sem sett hefði verið upp. Sýningin færi væntanlega um og yrði næst 

opnuð í Mílanó. Hann sagði norræna menningarsamvinnu fara víða fram, t.d. í 

Berlín, þar sem stöðugt færu fram myndlistarsýningar, kvikmyndasýningar, 

fyrirlestrar og sameiginlegar móttökur. Mikil samvinna ætti sér stað um 

undirbúninginn. Þá talaði ráðherrann um þjóðræknismál og sagði þau vaxandi 

vestanhafs, einkum á sviðum menningar, ferðamála og fræðslu. Verið væri að 

athuga viðskiptamál. Hann sagði Alþingi, ríkisstjórn og UTN hafa stutt 

dyggilega við þetta starf með beinum framlögum og aðstoð við að koma á 

tengslum. Ráðherrar hefðu tekið þátt í samkomum fólks af íslenskum ættum í 

N-Ameríku og frekari þátttaka íslenskra þingmanna myndi styrkja starfið. 

Markmiðið væri að auka samskiptin á öllum sviðum. 
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Í einni af síðustu ræðum sínum sem utanríkisráðherra, á fundi samráðs-nefndar 

atvinnulífs og stjórnvalda 14. september 2004 ræddi Halldór um 

þjónustuhlutverk UÞ og mikilvægi samráðs og utanríkisviðskipta fyrir 

smáþjóðir (Halldór, 2004b). Það gengi ekki fyrir litla þjóð að hver ynni í sínu 

horni. Útrásarkeðjan yrði ekki sterkari en veikasti hlekkurinn. Hver hlekkur 

tengdist hinum. Þannig tengdust ferðamálin menningu – og viðskiptin hvoru 

tveggja. Allir yrðu að vinna saman og þess vegna væri samráð svo mikilvægt. 

Ráðherrann gagnrýndi þá sem töluðu um að draga ætti úr umsvifum UÞ á sama 

tíma og þeir krefðust þess að verkefnum væri sinnt. Ekki væri heldur hægt að 

sitja heima, eins og sumir héldu, þegar alþjóðleg hagsmunavarsla hefði sjaldan 

eða aldrei skipt jafn miklu máli. Þá rakti Halldór nokkur dæmi um farsælt 

samstarf aðila í útrás. Hann nefndi kynningarverkefnið Iceland Naturally í BNA 

sem rekið væri í samvinnu við Ferðamálaráð og íslensk fyrirtæki á markaði. Vel 

væri látið af samstarfinu og í skoðun að útvíkka það til Evrópu. Þá nefndi hann 

mikla Íslandskynningu í París sem stæði fyrir dyrum í lok septembermánaðar. 

Það væri gert í nánu samstarfi við íslensk fyrirtæki sem væru þar á markaði eða 

hyggðu á markaðssókn. Jökullinn sem fluttur hefði verið úr Jökulsárlóninu 

myndi bráðna á breiðgötum Parísar en sú athygli sem kynningin fengi hlyti að 

lifa lengi í minningu milljóna Frakka og vekja athygli um alla Evrópu. 

 
4.3.5 Ráðuneyti Halldórs Ásgrímssonar 

Ráðuneyti Halldórs Ásgrímssonar tók við 15. september 2004 (Stjórnarráð, 

2011i). Ráðuneytið fylgdi sama stjórnarsáttmála og samið hafði verið um vorið 

2003 (Forsætisráðuneytið, 2003; Stjórnarráð, 2011g; og Stjórnarráð, 2011i). 

 Davíð Oddsson tók nú við hlutverki utanríkisráðherra (2011i). Í fyrstu 

stefnuræðu sinni, í nóvember 2004, fjallaði hann ekkert um menningarmál 

(Davíð, 2004). Hins vegar fjallaði hann um utanríkisviðskiptastefnu og sagði 

UÞ stöðugt þurfa að vaka yfir þörfum atvinnulífsins og geta brugðist hratt við. 

Unnið hefði verið að því að færa þjónustu sendiskrifstofa nær atvinnulífinu og 

hefði aukið samstarf ráðuneytis og ÚRÍ skilað góðum árangri. Betur þyrfti þó að 

gera. Efla þyrfti t.d. kynningu á Íslandi sem áfangastað fyrir ferðamenn og UTN 

þyrfti að taka upp nánara samstarf við hagsmunaaðila í ferðaþjónustu og 

yfirvöld ferðamála. Byggja mætti á samstarfssamningi ÚRÍ og UTN og eins 

mætti benda á góðan árangur Iceland Naturally í BNA. 
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Í febrúar 2005 flutti Davíð ræðu á viðskiptaráðstefnu í Bretlandi (2005a). Þar 

fjallaði hann um fjárfestingar Íslendinga í Bretlandi, en sagði að yfirskrift 

ráðstefnunnar, Building bridges, hefði margar meiningar. Setningin lýsti t.d. vel 

hlutverki UÞ sem byggðu pólitískar, menningarlegar og efnahagslegar brýr milli 

landa. Sendiráðið í London hefði tekið ýmislegt frumkvæði til að örva viðskipti 

milli landanna. Þannig hefði í september á síðasta ári verið haldin 

margmiðlunarráðstefna sem hefði verið sótt af breskum fyrirtækjum í 

kvikmyndaframleiðslu, tónlistariðnaði, tölvuleikjaframleiðslu, margmiðlun, 

sýningahönnun, galleríum og bönkum. 

 Í vorræðu sinni til Alþingis 2005 minntist Davíð ekkert á 

menningarmálin (2005b). Hins vegar ræddi hann um utanríkisviðskipti og sagði 

þjónustuviðskipti það svið alþjóðaviðskipta sem væri í örustum vexti. Alþjóða-

væðingin hefði einnig haft mikil áhrif á UÞ, sem hefði nú aðlagað þjónustu sína 

við atvinnulífið, m.a. með stórauknu samstarfi við ÚRÍ. Ráðherrann sagði 

ferðaþjónustuna í stöðugri sókn og að nú skapaði hún um 15% af 

gjaldeyristekjum þjóðarinnar. Margir opinberir aðilar önnuðust landkynningu, 

t.d. UÞ, ÚRÍ og Ferðamálaráð og flestir væru sammála um að auka bæri 

samvinnu og samhæfingu til að nýta sem best mannafla og fjármagn. Tilgangur 

með stofnun sérstakrar skrifstofu ferðamála og viðskiptaþjónustu í UTN um 

síðustu áramót hefði verið að gera málaflokknum hærra undir höfði, sem myndi 

skila bættri þjónustu, ekki síst á sviði ferðamála. 

 Davíð Oddsson lét af starfi utanríkisráðherra þann 27. september 2005 

og við tók Geir H. Haarde (Stjórnarráð, 2011i). Í stefnuræðu sinni um 17. 

nóvember sama haust minntist hann ekkert á menningarmál (Geir, 2005). 

Daginn eftir opnaði hann hins vegar íslensku menningarhátíðina Islandsbilder í 

Köln í Þýskalandi, sem samkvæmt vefriti UTN um menningar- og 

landkynningarmál var stærsta og fjölbreyttasta kynning á íslenskri nútímalist og 

menningu sem fram hafði farið í Þýskalandi (Utanríkisráðuneytið, 2005). Geir 

ræddi ekki menningarmál í vorræðu sinni til Alþingis, en talaði töluvert um 

viðskiptamál. Þar lagði hann áherslu á viðskipti við Asíu og nefndi sérstaklega 

mikilvægi stofnunar sendiráða í Kína, Japan og Indlandi (Geir, 2006).      
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4.3.6 Fyrsta ráðuneyti Geirs H. Haarde 

Halldór Ásgrímsson sagði af sér embætti eftir fylgistap Framsóknarflokksins í 

sveitarstjórnarkosningum vorið 2006 (Árni, 2006). Við tók fyrsta ráðuneyti 

Geirs H. Haarde og studdist enn við stjórnarsáttmálann frá 2003 (Fréttablaðið, 

2006). Ráðuneyti Geirs tók við þann 15. júní 2006 og tók þá Valgerður 

Sverrisdóttir um leið við af honum sem utanríkisráðherra (Stjórnarráð, 2011j). 

 Í ræðu sinni á 20 ára afmæli ÚRÍ í október 2006 talaði Valgerður um 

breytingar í útflutningi (2006a). Enn færi mest fyrir sjávarfangi, en nú fylgdu 

stóriðja, ferðaþjónusta, fjármálastarfsemi, hátækniiðnaður og lyfjaframleiðsla 

fast á eftir. Útrásin hefði víkkað sjóndeildarhring þjóðarinnar og þroskað hana. 

Viðvaningsháttur og heimóttarskapur hefðu nú vikið fyrir atvinnumennsku og 

heimsborgarabrag. Nú væri miðað við heimsálfur og milljarða, fremur en lönd 

og milljónir og sjálfur Bjartur  hefði nú flutt úr Sumarhúsum til Danmerkur. Til 

að gefa út bækur.* Hún nefndi náið samstarf aðila um útflutning og að hún 

hyggðist efla samstarf við atvinnulífið og samræma aðgerðir í ímyndarmálum 

Íslands erlendis, sérstaklega varðandi íslenskt efnahagslíf. 

Í fyrstu skriflegu skýrslu sinni til Alþingis í nóvember 2006, sem var sú 

fyrsta frá vorinu 2004, kom fram að starfsmönnum á aðalskrifstofu UTN hefði 

fjölgað um einn frá síðustu skýrslu (Valgerður, 2006b: 5). Þeir væru nú 94, þar 

af 4 á skrifstofu upplýsinga-, menningarmála og ræðistengsla.  

Valgerður ræddi menningarmál m.a. undir liðum um Evrópuráðið og  

Þróunarsjóð EFTA (Valgerður, 2006b: 31 og 53). Þá ræddi hún um samstarf á 

vettvangi EES samningsins, m.a. samþykkta áætlun, Menning 2007, sem tæki 

við af eldri áætlun, Menning 2000 (Valgerður, 2006b: 57). Ráðherrann sagði 

nýju áætlunina einfaldari og skilvirkari, en meginmarkmiðið væri „að efla 

sameiginlega menningarvitund Evrópubúa og tilfinningu fyrir evrópskum 

þegnrétti með því að auka samstarf milli stofnana, listafólks og annarra er starfa 

á sviði menningarmála.“ Þá hefði ráðherraráðið samþykkt framhald á Media-

áætluninni sem ætlað væri að styrkja myndmiðlun í Evrópu. Markmið 

áætlunarinnar væri að gæta og efla menningarlega fjölbreytni í Evrópu, auk þess 

að stuðla að varðveislu menningararfleifðar á því sviði. Þá væri markmiðið að 

tryggja aðgengi Evrópubúa að myndefni, efla fjölmenningarleg samskipti, auka 
                                                
* Hér á hún eflaust við bókaforlagið Bjart og starfsemi þess í Danmörku. Sjá t.d. þessa frétt á heimasíður 
forlagsins frá 7. júní 2005: http://www.bjartur.is/?i=2&f=2&o=791 
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dreifingu og áhorf, innan og utan álfunnar og auka samkeppnishæfni 

greinarinnar. Valgerður minntist einnig á Menningarmálastofnun SÞ 

(UNESCO) en fjallaði svo ekki frekar um menningu (2006b: 83). 

Valgerður talaði nokkuð um viðskiptamál í skýrslunni og nefndi 

samstarfssamning milli UTN og ÚRÍ frá 2003, sem starfsemi viðskiptaþjónustu 

ráðuneytisins hvíldi á (2006b: 70). Þar væri mælt fyrir um víðtækt samstarf 

milli ráðuneytis og ÚRÍ um landkynningu  og aðstoð við íslensk fyrirtæki til að 

koma þjónustu og vörum á erlendan markað. Samningurinn hefði verið mikið 

framfaraspor  og gert báðum aðilum kleift að þjóna viðskiptalífinu með öflugari 

og skilvirkari hætti. Valgerður sagði skipulag á ferðum viðskiptasendinefnda 

einna umfangsmesta þáttinn í samstarfi viðskiptaþjónustunnar og ÚRÍ og nefndi 

ferð sína til Úkraínu og fyrirhugaða ferð til S-Afríku. Þá væri í gangi samstarf 

ÚRÍ og Fjárfestingarstofu um kynningu á samkeppnishæfni Íslands, m.a. í 

samstarfi við viðskiptabankana, Kauphöllina og endurskoðunarfyrirtækin. 

Á málþingi Alþjóðamálastofnunar Háskóla Íslands um samskipti Íslands 

og Evrópu í lok nóvember 2006 ræddi Valgerður um nauðsyn þess að nálgast 

Evrópuumræðuna út frá mörgum sjónarhornum, þannig að hún endurspeglaði 

heildarhagsmuni þjóðarinnar (Valgerður, 2006c). Hún talaði um að Íslendingar 

ættu sögulega og menningarlega samleið með Evrópu og að langstærsti hluti 

viðskipta væri við Evrópuþjóðir. Í því samhengi nefndi hún að óþarfi væri „að 

fjölyrða um þau jákvæðu áhrif sem EES-samningurinn“ hefði haft á íslenskt 

samfélag og viðskiptalíf. Þá væri ekki síður mikilvægt að gefa gaum þeirri 

hugarfarsbreytingu sem átt hefði sér stað undanfarin ár. Íslendingum hefði vaxið 

ásmegin. Þeir hefðu öðlast trú á sjálfum sér, væru stoltir af því að vera 

Íslendingar og stæðu keikari en nokkru sinni á alþjóðavettvangi. Aukin tengsl 

og samgangur hefði þroskað þjóðina og einstaklingana – ekki bara í viðskiptum, 

heldur einnig á sviðum menningar, mennta, vísinda, lista og stjórnmála. 

Valgerður kynnti umfangsmiklar breytingar í ráðuneytinu undir lok árs 

2006 (2006d). Tilganginn sagði hún að einfalda skipulag, auka skilvirkni og 

laga ráðuneytið að nútímanum. Þjónustan hefði vaxið hratt og mörg helstu 

málefnin féllu undir margar skrifstofur. Þannig félli nýting auðlinda hafsins t.d. 

undir alþjóðaskrifstofu, auðlinda- og umhverfisskrifstofu og skrifstofu 

þjóðréttarfræðings. Þá félli ímynd Íslands út á við undir þrjár skrifstofur. Þetta 
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leiddi til þess að óljóst væri hver bæri í raun ábyrgð, gerði samræmingu stefnu í 

viðkomandi málaflokki örðugri og leiddi til óþarfa tvíverknaðar.  

Umræðuna um einföldun skipulags UÞ sagði Valgerður ekki nýja af 

nálinni (2006d). Halldór Ásgrímsson, þáverandi utanríkisráðherra hefði fyrir 

tveimur árum komið á fót starfshópi um hagræðingu og endurskoðun. 

Starfshópurinn hefði skilað ítarlegri skýrslu haustið 2004, þar sem margar 

tillögur mætti finna, m.a. um einföldun skipurits, skýrari tengls milli verkefna 

sendiskrifstofa erlendis og markmiða ráðuneytis og virkari starfsmannastefnu. 

Hún hefði ákveðið að hrinda þessum tillögum í framkvæmd og kynna nýtt 

skipurit fyrir ráðuneytið. Skv. Valgerði byggðist nýtt skipurit á á skiptingu 

ráðuneytisins í tvö fagsvið og eina rekstrar- og þjónustuskrifstofu. Fagsviðin 

yrðu alþjóða- og öryggissvið og viðskiptasvið. Allar fagskrifstofur myndu 

eftirleiðis heyra undir þessi svið, undir leiðsögn sviðsstjóra sem myndu 

samræma stefnu ráðuneytisins á hvoru sviði fyrir sig, bera ábyrgð á útgjöldum, 

færa starfsfólk til innan sviðsins, taka afstöðu til ferðaheimilda þess og gera 

tillögur um nýja skrifstofustjóra til að auðvelda framkvæmd á viðkomandi sviði. 

Ráðuneytisstjóri væri í raun með þessu að fela sviðsstjórum ákveðna yfirumsjón 

með verkefnum. Skipulag ráðuneytisins yrði að taka mið af því hversu 

verkefnin væru fjölbreytt. Einföldun þess myndi greiða fyrir samskiptum milli 

ráðuneytisins og sendiskrifstofa. Ráðuneytið sjálft væri þungamiðjan í 

starfseminni. Það myndi slá tóninn í afstöðu Íslands til einstakra málefna og 

setja sendiskrifstofum markmið í starfi. 

Valgerður boðaði skipan starfsmannastjóra til að auka gegnsæi í 

starfsmannamálum og tryggja að stöðuveitingar miðuðust við getu og hæfni, 

fremur en árafjölda í starfi (2006d). Vegtyllur hefðu verið of mikill drifkraftur í 

þjónustunni, en greina mætti hugarfarsbreytingu að þessu leyti. Þá yrði 

framvegis kynjajafnræði í ráðningum og ráðuneytið því fallið sem gamalt 

karlavígi. Valgerður nefndi að komin væri árs reynsla af árangursstjórnun á 

sendiskrifstofum sem nú þyrftu að setja sér markmið og gera grein fyrir árangri í 

starfi. Hún væri sannfærð um að þetta væri stórt skref í þá átt að beina kröftum 

þjónustunnar að þörfum viðskiptavina. Árangursstjórnun myndi vonandi 

framvegis einnig einkenna launastefnuna. Með skipulagsbreytingunum var 

skrifstofa upplýsinga-, menningarmála og ræðistengsla sett undir viðskiptasvið. 
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Valgerður ávarpaði ársfund ÚRÍ 7. mars 2007 (2007a). Í ræðu sinni fagnaði hún 

sérstaklega að ÚRÍ hefði á þessum fundi ákveðið að beina athyglinni að listum 

og ímynd þjóða. Ímynd Íslands hefði verið í brennidepli undanfarið og 

undanfarið hefðu landsmenn orðið meðvitaðri um hversu mikilvæg auðlind 

ímynd þeirra á alþjóðavettvangi gæti verið. Landsmenn gætu ekki gengið að 

jákvæðri ímynd sem sjálfsögum hlut eða að aðrar þjóðir upplifðu þá á sama hátt 

og þeir sjálfir. Uppbygging jákvæðrar og sterkrar ímyndar kallaði á þrotlausa 

vinnu, mikla útsjónasemi og þolinmæði. Hún fjallaði um staðalmyndir af 

Íslendingum sem birtust oft í umfjöllun um útrás íslenskra fyrirtækja sem 

ljóshærðir víkingar, fullir sjálfstrausts og óskammfeilnir. Þær væru vissulega 

skemmtilegar og jafnvel til nokkurs gagns en fælu í sér einungis lítið brot af 

sannleikanum og þeirri ímynd sem Íslendingar vildu að aðrir hefðu af sér. Hún 

héldi að Íslendingar vildu umfram allt hafa þá ímynd af sér að hér byggi vel 

menntuð og víðsýn þjóð sem státaði af öflugu menningarlífi, ríkri 

menningararfleifð og fögru umhverfi. Þjóð sem skapað hefði kraftmikið 

samfélag velmegunar og jöfnuðar. Hún væri sannfærð um að Íslendingar hefðu 

tækifæri til að skapa sér slíka ímynd. Hana þyrfti hins vegar að byggja 

markvisst upp og þar gegndi ÚRÍ lykilhlutverki. 

Valgerður sagði lista- og menningarlíf þjóðarinnar afar mikilvægt fyrir 

ímynd landsins (2007a). Íslendingar ættu listafólk í fremstu röð, 

hugmyndaauðgi og frjósemi hefði einkennt íslenska samtímamenningu og það 

styrkt ímynd landsins. Menning þjóðarinnar hefði í raun verið útflutningsvara 

um skeið og Íslendingar töluðu oft um að þeirra „góða listafólk“ bæri út hróður 

landsins. Hún spurði hvort ekki mætti segja að íslensk skáld sem fluttu 

erlendum höfðingjum lofkvæði hefðu orðið fyrst til að gera íslenska menningu 

að útflutningsvöru. Íslensku listafólki hefði tekist að bera hróður landins út fyrir 

landssteinana og styðja ætti þá í því að breiða út sköpun sína. 

Valgerður sagði UÞ hafa gegnt mikilvægu hlutverki við kynningu á 

íslenskri menningu og listum erlendis (2007a). Yfirleitt hefði verið úr litlum 

fjármunum að spila, en dugnaður og hugmyndaauðgi starfsfólks sendiráða hefði 

verið til fyrirmyndar. Einnig mætti þakka góðu samstarfi við íslensk fyrirtæki 

sem oft hefðu verið tilbúin til að styðja við verkefnin. Sérstaklega hefði þetta 

aukist undanfarið, enda „fyrirtæki sífellt meðvitaðri um mikilvægi þess fyrir 

jákvæða ímynd sína að styðja við menningu og listir.“ 
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Valgerður sagði metnað til þess að styðja enn betur við íslenska listamenn í 

útlöndum og þess vegna hefðu menntamála- og utanríkisráðherrar nú undirritað 

samkomulag um samstarf ráðuneytanna á sviði menningarmála (2007a). 

Ráðuneytin myndu marka stefnu á sviðinu sem m.a. miðaði að því að auka 

áhuga á íslenskri list og menningu erlendis, auka möguleika og áhrif íslenskra 

listamanna á alþjóðavettvangi, bæta „menningarímynd“ landsins og auka 

gagnkvæm menningarsamskipti við önnur lönd og menningarsvæði. Ráðuneytin 

myndu bæði fjármagna verkefnið á þessu ári og auka framlögin á næstu árum. 

Einnig myndu þau skipa fulltrúa í sérstakan samráðshóp sem myndi funda 

reglulega, marka stefnu og ákveða hvaða verkefni yrðu styrkt.  

Valgerður fjallaði einnig um ímynd þjóða í víðara samhengi (2007a). 

Ímynd þjóða réðist ekki eingöngu af góðum listamönnum og frambærilegum 

fyrirtækjum. Hún hefði áður komið inn á að sterk ímynd Norðurlanda 

auðveldaði Íslendingum að styrkja sína eigin ímynd. Í því samhengi mætti ekki 

gleyma helsta orsök sterkrar ímyndar Norðurlanda væri vegna þess að þau færu 

fremst í flokki á sviði þróunarmála, friðargæslu og mannúðarmála. Þau nytu 

traust. Með þetta í huga mætti ekki hlusta á raddir þeirra sem segðu að Ísland 

ætti að halda sig til hlés í alþjóðasamstarfi. Ímynd laumufarþega í 

alþjóðasamstarfi væri sjaldan jákvæð á meðan þau sem leggðu sitt af mörkum 

nytu ávaxtanna í jákvæðri og sterkri ímynd. Virk þáttaka Íslendinga í 

alþjóðasamstarfi, á grunni mannúðar, lýðræðis, jafnréttis og virðingar fyrir 

mannréttindum væri þess vegna mikilvægur þáttur í að styrkja ímynd landsins.  

Að endingu sagðist Valgerður viss um að ríkisvaldið gæti betur samhæft 

og samræmt starf sitt á vettvangi útflutningsaðstoðar, ímyndar, ferðamála og 

upplýsingagjafar (2007a). Á síðasta ári hefði um tíma litið út fyrir að ímynd 

Íslands myndi bíða hnekki á fjármálamörkuðum, en því hefði verið forðað með 

samstilltu átaki. Þetta væri þó áminning um að betur mætti gera. Hún spurði því 

hvort ekki væri tímabært að endurskoða í heild sinni útflutningsaðstoð, 

menningarútrás, og markaðs- og ímyndarmál og sameina starf ÚRÍ, 

Ferðamálastofu, viðskiptaþjónustu UTN og menningarsamstarf UTN og MMR. 

Valgerður ávarpaði fund íslensk-ítalska verslunarráðsins í maí 2007 

(2007b). Í ræðunni talaði hún um að fiskviðskipti og ferðaþjónusta væru 

uppistaðan í viðskiptum þjóðanna, en nú ættu þær að kanna frekari möguleika. 

Hún nefndi slow-food hreyfinguna og jarðhitasamstarf, en vék svo að hönnun, 
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arkitektúr og listum. Dægurtónlist frá Íslandi haslað sér völl á Ítalíu og þá hefði 

velheppnuð þátttaka íslenskra listamanna á Feneyjatvíæringnum og öðrum 

sýningum vakið athygli. Hið sama mætti segja um sýningar íslenskra 

kvikmynda á Kvikmyndahátíðinni í Róm og öðrum hátíðum. Þá hefðu íslenskar 

bókmenntir verið þýddar og gefnar út af virtum ítölskum forlögum.     

 
4.3.7 Annað ráðuneyti Geirs H. Haarde 

Annað ráðuneyti Geirs H. Haarde tók við þann 24. maí 2007 (Stjórnarráð 

Íslands, 2011k). Samstarfið var á milli Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar, sem 

ætluðu að mynda „frjálslynda umbótastjórn um kraftmikið efnahagslíf, öfluga 

velferðarþjónustu, bættan hag heimilanna og aukna samkeppnishæfni atvinnu-

lífsins“ (Stjórnarráð, 2011l). Áfram yrði lagt kapp á að virkja krafta menningar-

lífsins því að menning væri „í senn vaxandi atvinnugrein, aflvaki nýsköpunar og 

mikilvægur hluti af sjálfsmynd þjóðarinnar“ (Stjórnarráð, 2011l). Þá var boðuð 

áhersla á jafnrétti og jöfn tækifæri, ásamt frekari framförum, byggðum á fyrri 

árangri. Áfram skyldi tryggja lífskjör í fremstu röð, sérstaklega yngstu og elstu 

borgaranna, auka jöfnuð og bæta kjör þeirra verst settu. Að auki vildi stjórnin 

skapa víðtæka sátt um aðgerðir í efnahags- og félagsmálum, um náttúruvernd, 

auðlindanýtingu og stöðu Íslands á alþjóðavettvangi. Hún boðaði gott samstarf 

við alla flokka og að sjálfstæði Alþingis og eftirlitshlutverk skyldi tryggt. 

Í kafla um atvinnulíf sagði að þekkingarsköpun og útrás myndu 

einkenna atvinnulífið í auknum mæli og rætt um mikilvægi samstarfs atvinnulífs 

og háskóla til að bæta árangur og nýsköpun (Stjórnarráð, 2011l). Ríkisstjórnin 

myndi „styðja menningu og listir sem mikilvægan hluta af aðdráttarafli landsins 

og vaxandi uppsprettu útflutningstekna.“ Menningin kom einnig við sögu í kafla 

um innflytjendur. Þar sagði að taka ætti betur á móti þeim og þeim „auðveldað 

að verða virkir þátttakendur í íslensku samfélagi og rækta menningu sína.“ 

Í utanríkismálum var talað um betra jafnvægi í utanríkisviðskiptum, aukna 

þróunarsamvinnu, mannréttindi og friðsamlega úrlausn deilumála (Stjórnarráð, 

2011l). Íraksstríðið var harmað, en boðuð öflug þátttaka í mannúðar- og 

uppbyggingarstarfi, ásamt frumkvæði í baráttu gegn mengun hafsins og 

loftslagsmálum. Ríkisstjórnin myndi fylgja þeim gildum sem samvinna 

vestrænna lýðræðisríkja, norrænt samstarf og viðleitni til aukins viðskiptafrelsis 
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hvíldu á. Þá var boðað aukið þverpólitískt samráð og að allar meiriháttar 

ákvarðanir yrðu teknar í samráði við utanríkismálanefnd Alþingis.   

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir var utanríkisráðherra stjórnarinnar frá 

upphafi til enda, eða til 1. febrúar 2009 (Stjórnarráð, 2011k). Í júní 2007 talaði 

hún á ráðstefnu Vestnorræna ráðsins og ræddi m.a. um líkindi í menningu og 

samfélagsgerð þjóðanna (Ingibjörg, 2007a). Efla þyrfti samstarfið, m.a. með 

aðild Grænlendinga að Hoyvíkursamningi Íslendinga og Færeyinga. 

Á fundi Kvenréttindafélags Íslands þann 19. júní ræddi Ingibjörg 

fullveldi kvenna og fullveldi þjóðar og sagði hugmyndir upplýsingarinnar um 

lýðræði, frelsi og jafnrétti hafa átt stóran þátt í réttarbótum kvenna (2007b). Á 

hinn bóginn hefði rómantíkin einnig blómstrað á 19. öld, með hugmyndum um 

þjóð, náttúru, menningu og tungu sem náttúrulega einingu og uppsprettu 

ríkisvalds. Íslenskar konur þess tíma hefðu tekið þjóðernisstefnunni opnum 

örmum og sett þjóðerni ofar einstaklingi, t.d. í klæðaburði. Rómantíkin hefði 

skapað táknmyndir um þjóðir sem frjósamar gyðjur og fjallkonur, göfugar og 

tilfinningaríkar mæður. Hins vegar hefði vel menntaður millistéttarkarl orðið 

táknmynd hins pólitíska valds, enda karllægt eðli talið byggjast á skynsemi og 

rökhyggju. Hann hefði skilgreint veruleikann og orðið handhafi fullveldis. Sá 

pólitíski menningararfur einkenndi samfélagið enn. Nú þyrftu hins vegar allir að 

fá að njóta sín og konur að taka sér sitt fullveldi. Og deila því með körlum, ef 

svo bæri undir. Rétt eins og fullvalda ríki gerðu í nútímanum. 

Í september sama ár sagði Ingibjörg við opnun sendiskrifstofu Færeyja í 

Reykjavík að tungan, sagan, menningin og náttúran sameinuðu þjóðirnar 

(2007c). Mikið traust ríkti í samskiptum og vart fyndust eðlilegri samstarfs-

aðilar, enda deildu þjóðirnar menningararfi. Verið væri að þróa samstarfið 

áfram, m.a. á menningarsviðinu. Þá sagði hún Færeyinga hafa verið áberandi í 

íslensku lista- og menningarlífi og nefndi tónlistarfólkið Jógvan og Eivöru. 

Í haustræðu til Alþingis 2007 tæpti Ingibjörg á menningu þegar hún 

undirstrikaði nýja áherslu stjórnarsáttmálans á mannréttindi, þróunarsamvinnu 

og friðsamleg lausn deilumála (Ingibjörg, 2007d). Yfirlýsingin hefði siðferðilegt 

inntak og vísaði „til mikils metinna gilda í íslensku samfélagi og menningu.“ 

Á degi íslenskrar tungu, þann 16. nóvember sagði Ingibjörg að sumir 

óttuðust um tunguna í hnattvæddum heimi, á meðan aðrir töluðu fyrir aukinni 

notkun ensku (2007e). Íslensk tunga væri þó sterk sem fyrr og mikilvægt væri 
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að endurnýja hana. Þýðingamiðstöð UTN gegndi þar lykilhlutverki. Hún hefði í 

gegnum árin smíðað safn með þúsundum íslenskra grunnhugtaka, þ.á.m. um 

menningu, sem væri öllum opið á vef ráðuneytisins. 

Snemma árs 2008 ræddi Ingibjörg áætlanir ESB í skýrslu um Ísland á 

innri markaði Evrópu (2008a og 2008b). Þeim væri ætlað að stuðla að samvinnu 

aðildarríkja og vinna að stefnu, t.d. í vísinda, mennta- og menningarmálum. Um 

væri að ræða sjóði, samstarfsnet, rannsóknir, ráðstefnur og fleira. Þátttaka 

byggðist á verkefnastyrkjum sem aðildarríkin sæktu um og „greiðslujöfnuður“ 

Íslands hefði verið jákvæður frá 1992. Hugsanlega vegna þess að í rannsókna-, 

mennta- og menningaráætlunum hefði verið lögð áhersla á kynningu og aðstoð 

við umsækjendur. Sendiráðið í Brussel hefði lagt til endurskoðað skipulag, þar 

sem samhengi virtist vera milli kynningar og aðstoðar og þátttöku. Ráðuneytið 

skoðaði því nú mótun stefnu um þessi mál til að auka þátttöku. Þá sagði 

Ingibjörg frá skýrslu MMR um framkvæmd áætlana sem heyrðu undir það 

ráðuneyti. Hún sýndi að um 7.000 manns hefðu komið að verkefnum á Íslandi 

2006. Þá hefðu verið a.m.k. 1.000 erlendir þátttakendur. Samtals hefði Ísland 

fengið 970 milljónir króna frá ESB, en úr ríkissjóði hefðu komið 565 milljónir.  

Ingibjörg hélt ræðu í febrúar 2008 á fundi í fundaröð UTN og 

háskólanna um alþjóðamál, en tilefnið var framboðið til öryggisráðs SÞ 

(Utanríkisráðuneytið, 2008 og Ingibjörg, 2008c). Yfirskrift fundarins var 

rétturinn til menningar og íslenskur menningararfur á tímum hnattvæðingar. 

Ingibjörg ræddi sjálfsmynd þjóðar og menningararf og að sjálfsþekking mótaði 

samskipti við aðra (2008c). Hnattvæðingin væri gömul, en bæri ný einkenni á 

nýrri öld. Hún væri hvorki góð né slæm í sjálfri sér, þótt sífellt þyrfti að laga sig 

að síbreytilegu heimsþorpi. Þá fjallaði Ingibjörg um þýðingarmiðstöð UTN sem 

hún sagði gríðarlega mikilvæga. Starf hennar virkjaði Evróputengsl og endur-

nærði íslenskuna. Menningararfurinn myndi ekki breytast með hnattvæðing-

unni, enda meitlaður í bókmenntum, munum, siðum og þjóðtrú. Hún gæfi 

honum nýja möguleika til útbreiðslu, t.d. í öflugum netrannsóknum á íslenskum 

bókmenntum. Arfurinn myndi lifa þennan nútíma af, rétt eins og hina fyrri. 

Ingibjörg sagði menningu og listir bæði vera alþjóðlegar og staðbundnar 

eða „þjóðlegar“ (2008c). Stjórnvöld hefðu lengi notað þær til að skapa samstöðu 

eða til stuðnings tilteknum sjónarmiðum. Lenín hefði t.d. hvatt til reksturs 

kvikmyndahúsa til að ná til ólæss almúgans. Eins mætti víða sjá hvernig listin 
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hefði verið notuð til að kynda þjóðerniskennd og stuðning við valdhafa, m.a. í 

styttum af herforingjum. Ingibjörg mótmælti kenningum um óumflýjanleg átök 

kristinna og íslamskra menningarheima. Þeim hefði líka verið andmælt sem 

einföldunum af fræðimönnum sem segðu að ekki mætti stilla menningarheimum 

upp sem andstæðum. Þeir segðu reynsluna sýna að samræða sameinaði og 

auðgaði og að öll menning væri jafnrétthá. Ingibjörg sagði að Íslendingar ættu 

að sjá til þess að menning ólíkra hópa fengi þrifist hér, án þess að finnast sér 

ógnað. Réttur til menningar væru mannréttindi og þjóðinni bæri að standa með 

öðrum þjóðum, t.d. í Afríku, og verja hann. Þjóð sem ætti menningararf eins og 

verk Snorra Sturlusonar, sem hefði setið í dal á Íslandi og skrifað um tilurð 

heimsins og gangverk, þyrfti ekki að óttast það að skilja aðra menningar-heima. 

Skildi hún þá, þyrfti hún heldur ekki að óttast sambúðina við þá. 

Ingibjörg talaði næst um að listir og menning þjónuðu m.a. því hlutverki 

að segja einstaklingnum hver hann væri og setja hann í samhengi (2008c). 

Íslendingar ættu ekki að krefjast þjóðlegrar listar, heldur gera kröfur til sín að 

lesa, hlusta, horfa og skapa. Þetta væri ástæða þriðju setningar stjórnar-

sáttmálans um að virkja kraft menningarinnar. Eins réði sjálfsmynd Íslendinga 

miklu um athafnir og athafnaleysi á heimsvísu. Ýmsar goðsagnir stæðu þeim 

fyrir þrifum, t.d. að meint sérstaða krefðist einangrunar og að þeir ættu að þegja 

alþjóðavettvangi. Þetta hefði Bjartur í Sumarhúsum tekið undir. Höfundur hans 

hefði aftur á móti sýnt fólki hluta af sjálfu sér og afhjúpað goðsagnir í sjálfs-

mynd Íslendinga, en ekki síður sýnt að list sem sprytti úr afkimum gæti höfðað 

til heimsins alls. Svo fremi hún höndlaði hið sammannlega. Sá þráður yrði alltaf 

sterkastur og gengi þvert á menningarheima. Frægar væru sögur af leigubíl-

stjórum í New York sem hefðu þekkt sjálfa sig í íslenska afdalabóndanum. 

Í skýrslu sinni til Alþingis í apríl 2008 sagði Ingibjörg stefnuyfirlýsingu 

stjórnarinnar boða frumkvæði í alþjóðamálum og nefndi t.d. ímynd og orðspor í 

þessu samhengi (2008d: 2). Þróa skyldi UÞ í takt við nýja tíma. Í kjölfar 

stefnumótunarfundar með starfsfólki 2007 hefði verið kynnt leiðarljós og 

markmið sem segðu m.a. að UÞ ætti að vera útvörður þjóðarinnar og vakandi 

gagnvart því sem styrkt gæti samfélagið (2008d: 5-6). Íslendingar ættu að geta 

treyst því að þjónustan gætti réttmætra hagsmuna þeirra erlendis og kæmi þeim 

til aðstoðar. Markmiðið væri m.a. að búa yfir afburða þekkingu, kraftmiklu, 

metnaðarfullu og vel menntuðu fólki og gegnsærri og faglegri stjórnsýslu. 
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Ráðuneytið ætti að stuðla að opinni umræðu um verkefni og áherslur í 

alþjóðamálum og nýta sérstöðu og styrk landsins á sviði ábyrgrar nýtingar 

náttúruauðlinda og jafnréttis til að skapa UÞ nafn á heimsvísu. Þá boðaði 

Ingibjörg endurskoðun laga um UÞ.  

Ráðherra ræddi menningu helst í kaflanum Viðskipti og opnun markaða 

(2008d: 49-57). Keppikefli UÞ væri að halda málstaði Íslands á lofti og starfa að 

metnaði að því að landið stæði sem best í samanburði við önnur ríki, m.a. á 

menningarsviðinu. Þá fjallaði hún um viðskiptaþjónustu, menningar og 

landkynningarmál og sagði að þegar ráðuneytinu hefði verið skipt í 

viðskiptasvið og alþjóða- og öryggissvið hefðu skrifstofur menningar- og 

upplýsingamála og Viðskiptaþjónusta báðar lent hjá því fyrrnefnda (2008d: 55-

57). Enda sinntu þær eðlislíkum verkefnum, hefðu mikilvægt hlutverk í 

landkynningu og ynnu náið með sendiráðum, öðrum ráðuneytum, stofnunum og 

fyrirtækjum að ýmiskonar atburðum og kynningum sem tengdust með beinum 

eða óbeinum hætti ímynd Íslands. Þá sagði hún að sendiráðin efndu til og tækju 

þátt í mörg hundruð viðburðum árlega af öllum stærðum. Stórum 

landkynningarverkefnum og skipulagningu heimsókna ráðherra, stórra 

viðskiptasendinefnda, tónleikahalds, ljósmyndasýninga, bókakynninga, mynd-

listar- og kvikmyndasýninga, oft í samstarfi við erlendar menningarstofnanir. Þá 

nýttist öflugt samskiptanet og aðgangur sendiskrifstofa að fjölmiðlum í 

umdæmisríkjum. UTN hefði og víðtækt samráð við önnur ráðuneyti, fyrirtæki 

og hagsmunaaðila um framkvæmd utanríkisstefnu og landkynningu. Bæði á 

lögbundinn hátt í formi samstarfssamninga, en ekki síður óformbundið. 

Ingibjörg sagði UTN undanfarið hafa beitt sér fyrir einfaldari og 

skilvirkari landkynningu og þjónustu við atvinnu- og menningarlíf (2008d: 56). 

Samstarfssamningur við ÚRÍ frá 2003 hefði stóreflt samstarfið og aukið 

þjónustuna. Samstarf við Fjárfestingastofu væri einnig öflugt, en UTN beitti sér 

fyrir sameiningu hennar við ÚRÍ. Þá hefði nýlegur samningur við MMR gert 

umgjörð um stuðning við menningarverkefni erlendis skýrari og skilvirkari. 

Einnig ræki UTN landkynningarverkefnið Iceland Naturally í BNA í samstarfi 

við Ferðamálaráð, sem hefði verið til fyrirmyndar. Þá hefði iðnaðarráðherra lýst 

yfir áhuga á nánara samstarfi um landkynningarmál.   

Ingibjörg vék einnig að hinum lögbundna samráðsfundi með 

atvinnulífinu og fleirum tvisvar á ári um framkvæmd utanríkisviðskiptastefnu 
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og landkynningarmál (2008d: 56). Síðasti fundur hefði fjallað um ímyndarmál 

Íslands og hefðu fundargestir almennt viljað skýra og einfalda skipulag og sjá 

meiri fjármuni í ímyndaruppbyggingu. Ingibjörg sagði frá því að að nefnd um 

ímyndarmál þjóðarinnar, sem forsætisráðherra hefði skipað í nóvember hefði 

nýlega kynnt niðurstöður sínar. Nefndin hefði lagt til að meiru fé yrði varið til 

uppbyggingar og utanumhalds ímyndar, ásamt því að kalla eftir skýrara og 

einfaldara skipulagi hjá hinu opinbera. Kynning á Íslandi yrði samstilltari og 

skýrari. Talað var um að myndaður yrði vettvangur þar sem aðilar í útflutningi, 

ferðaþjónustu, fjármálastarfsemi, menningarlífi og þekkingariðnaði ættu 

samstarf við hið opinbera. Ingibjörg sagði UTN fagna tillögunum og vonaði að 

þær flýttu nauðsynlegri einföldun stjórnskipulags málaflokksins. Ráðuneytið 

myndi, óháð útfærslu hugmyndanna, áfram leika lykilhlutverk í uppbyggingu 

ímyndar á erlendum vettvangi með sínu margvíslega form- og óformbundna 

samstarfi við önnur ráðuneyti, útrásarfyrirtæki og menningaraðila. Áfram myndi 

brugðist við óskum um meiri skilvirkni með því að einfalda á árinu stjórn mála 

og sameina skrifstofu menningar- og upplýsingamála og skrifstofu 

viðskiptaþjónustu og ferðamála. Þá yrði starfssvið hinna tíu viðskiptafulltrúa 

látið ná með skýrari hætti til menningar-, landkynningar- og ímyndarmála.  

Í umræðu um helstu verkefni sagði Ingibjörg menningartengda starfsemi 

mikilvægan vaxtarbrodd í viðskiptalífi Evrópu (2008d: 57). Skv. áætlunum 

leggðu skapandi iðngreinar til um 4% til landsframleiðslu á Íslandi, sem væri 

hærra hlutfall en víða. Ríkisstjórnin hefði lagt áherslu á menninguna og teldi 

samþættingu öflugs atvinnulífs og menningarstarfs forsendu samkeppnishæfni, 

því skapandi hugsun væri grundvöllur sterkra fyrirtækja. Á árinu sagði hún hæst 

hafa borið landkynningar- og menningarhátíðina Iceland on the Edge í lista- og 

menningarmiðstöðinni Bozar í Brussel. Sendiráðið hefði haft frumkvæðið og 

framkvæmt í samstarfi við fjölmarga aðila, en einnig hefðu íslensk fyrirtæki 

veitt stuðning. Um hefði verið að ræða tugi viðburða með þátttöku yfir hundrað 

listamanna og fjölda listastofnana, en hátíðin hefði spannað fjóra mánuði og náð 

athygli. Þá hefði í janúar verið ákveðið að taka þátt í einni stærstu heims-

sýningunni hingað til, í Sjanghæ árið 2010. Gert væri ráð fyrir milljónum gesta 

og að kostnaður Íslands, sem væntanlega yrði að hálfu greiddur af fyrirtækjum, 

sveitarfélögum og öðrum, yrði um 500 milljónir. Auk þess hefði stjórnin þegið 

boð um að Ísland skipaði heiðursgest á Bókakaupstefnunni í Frankfurt 2011, en 
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hún hefði í september ákveðið að sækjast eftir því. Þar myndi opnast „einstakt 

tækifæri til útrásar fyrir íslenskar bókmenntir og menningu.“ 

Á fundi samráðsnefndar atvinnulífs og stjórnvalda í maí 2008 talaði 

Ingibjörg um menningu í ræðu um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja (2008e). 

Norræn og íslensk fyrirtæki væru hluti af hnattrænum veruleika og þyrftu 

daglega að huga að mannréttindum, umhverfisvernd og ýmsum siðferðilegum 

álitamálum í viðskiptum í útlöndum og fjarlægum menningarheimum. Siðferði 

ætti sér djúpar rætur í norrænni viðskiptamenningu og væru norræn fyrirtæki í 

fararbroddi í viðskiptaháttum. Þó væri ávallt hægt að gera betur. 

Í júní 2008 hélt Ingibjörg framsögu við lok fundaraðarinnar Ísland á 

alþjóða-vettvangi og sagði þetta frumkvæði ráðuneytis og háskólasamfélags 

hafa tekist vonum framar (2008f). Ráðuneytið hefði nú rýnt umræðurnar og 

dregið af þeim ályktanir. Hefði m.a. komið fram sú skoðun að virk þátttaka í 

alþjóðasamfélaginu væri forsenda þess að íslensk menning og menntastofnanir 

döfnuðu í hnattvæddum heimi. Þær þyrftu að vera samkeppnishæfar. Einangrun 

væri ekki valkostur. Þetta væri um leið ein forsenda farsællar utanríkisstefnu. 

Í ræðu á ráðstefnu ÚRÍ þann 1. desember 2008, skömmu eftir hrun, lagði 

Ingibjörg út af aðstæðum sem ríktu á Íslandi 90 árum áður, þegar þjóðin lýsti 

yfir fullveldi (2008g). Þótt hún segði ekki hægt að bera saman aðstæður þá við 

það áfall sem nú hefði dunið yfir efnahagslífið, gæti eigi að síður verið 

lærdómsríkt að hafa í huga hvaða eiginleikar það hefðu verið sem hefðu komið 

þjóðinni í gegnum hremmingar þess tíma. Í þessu samhengi sagði hún að eitt 

helsta verkefni komandi missera væri að endurreisa orðspor Íslands (2008g). 

Hún hefði áður talað fyrir auknum fjárveitgingum í ímyndar- og land-

kynningarmál og einfaldara og samræmdara skipulagi. Hefði þá verið þörf, væri 

nú alger nauðsyn. Flýta þyrfti stofnun kynningarstofu og myndi hún leggja til 

við forsætisráðherra að sér yrði falið að leggja fram lagafrumvarp þar að lútandi. 

Ingibjörg sagði að þótt miðlægur samræmingaraðili væri mikilvægur, tæki hún 

undir raddir um að gott orðspor yrði einungis byggt með verkum, gildum og 

viðmiðum (2008g). Ímynd væri einskis nýt án stoðar í raunveru-leikanum, en 

það hefði þó gerst síðustu ár. Talað hefði verið um viðskiptaundur og djarfa 

útrásarvíkinga og lítið pláss verið fyrir venjulega Íslendinga. Fyrsta skrefið í 

endureisn orðspors hlyti því að felast í gagnrýnni sjálfsskoðun og 

endurskilgreiningu raunverulegra styrkleika. Þar þyrftu allir að taka þátt og þá 
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mætti ekki gleyma styrkleikum mennta og menningar. Þjóðin ætti frábært 

vísindafólk sem myndi leggja til framfara og nýsköpunar og menningarlífið 

myndi áfram blása þrótti inn í samfélagið, gagnrýni og sköpunarkrafti. 

Bókamessan í Frankfurt 2011 myndi t.d. verða mikilvæg fyrir stöðu Íslendinga 

á alþjóðavísu, enda líklega stærsta árvissa markaðstorg menningar í heiminum. 

Þá talaði hún um stefnu til framtíðar (2008g). Þar væri hagsmunum 

þjóðarinnar best borgið með aðild að ESB, þ.m.t. þátttöku í menningar- og 

rannsóknarsamstarfi sem myndi skipta sköpum fyrir samkeppnishæfni og 

framtíðarlífskjör. Evrópa væri þó ekki bara peningar. Íslendingar tilheyrðu 

hinum evrópska menningarheimi og sæktu þangað hugmyndir og löggjöf.       

 

4.3.8 Fyrsta ráðuneyti Jóhönnu Sigurðardóttur 

Fyrsta ráðuneyti Jóhönnu Sigurðardóttur tók við völdum þann 1. febrúar 2009 

(Stjórnarráð Íslands, 2011q). Samfylking og Vinstri hreyfingin – grænt framboð 

(VG) mynduðu stjórnina og í verkefnaskrá sagði að hún hefði orðið til við mjög 

erfiðar aðstæður (Stjórnarráð Íslands, 2011r). Markmiðið hefði verið að tryggja 

starfhæfa ríkisstjórn og framkvæma aðkallandi aðgerðir fyrir heimili og 

atvinnulíf, endurreisa bankakerfið, endurbæta stjórnsýslu, auka lýðræði og 

stuðla að opnu og heiðarlegu samfélagi. Í ljósi gríðarlegra erfiðleika vegna 

banka- og kerfishruns myndi stjórnin fylgja mjög aðhaldssamri og ábyrgri 

stefnu í efnahags- og ríkisfjármálum. Þó myndi hún „hafa í heiðri félagsleg 

gildi, hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar, kvenfrelsi, jöfnuð og réttlæti“. 

Ríkisstjórnin boðaði kosningar eins fljótt og auðið væri svo mögulegt væri að 

endurnýja umboð þjóðarinnar. Fram að þeim myndi Framsóknarflokkurinn verja 

stjórnina falli. Þrátt fyrir langan verkefnalista var ljóst að stjórnin væri 

starfsstjórn myndi því ekki ráðast í viðamikla stefnumörkun til framtíðar. Hér 

verður því strax vikið að ríkisstjórninni sem tók við eftir kosningar vorið 2009.   

 
4.3.9 Annað ráðuneyti Jóhönnu Sigurðardóttur 
Annað ráðuneyti Jóhönnu Sigurðardóttur tók við 10. maí 2009 (Stjórnarráð 

Íslands, 2011s) og var myndað af Samfylkingu og VG, sem þá höfðu skömmu 

áður náð meirihluta á Alþingi í kosningum. Í stefnuyfirlýsingu sagði að stjórnin 

væri „mynduð um að tryggja efnahagslegan og félagslegan stöðugleika og leita 

þjóðarsamstöðu um leið Íslands til endurreisnar – nýjan stöðugleikasáttmála“ 
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(Stjórnarráð Íslands, 2011t: 1). Sótt yrði fram á öllum sviðum, þrátt fyrir mjög 

erfiðar innri og ytri aðstæður. Haldið yrði áfram að vinna að jöfnuði, félagslegu 

réttlæti, samhjálp, sjálfbærri þróun, kvenfrelsi, siðbót og lýðræði og stefnt að 

norrænu velferðarsamfélag almannahagsmuna. Helsta verkefnið væri „að 

endurreisa traust í íslensku samfélagi og orðspor Íslands á alþjóðavettvangi.“ Þá 

var lögð áhersla á opna stjórnsýslu, aukið gagnsæi og lýðræðisumbætur og 

fyrirmyndir að bættu samfélagi sóttar til Norðurlanda. Kallað var eftir samstöðu 

um erfiðar efnahagsaðgerðir, en verja skyldi þá verst settu og forðast að vísa 

vanda inn í framtíðina. Stefnt skyldi að viðunandi hagvexti, lágri verðbólgu, 

stöðugu gengi og minna atvinnuleysi við lok kjörtímabilsins. Samhliða 

endurreisninni yrði lagður grunnur að nýrri sókn sem skipa myndi samfélaginu 

„í fremstu röð í verðmætasköpun, velmegun, velferð og sönnum lífgæðum.“ 

Í yfirlýsingunni sagði að menntun, vísindi og menning yrðu mikilvægir 

þættir í endurreisn landsins og áhersla yrði lögð á skapandi og gagnrýna hugsun, 

lýðræði og mannréttindi í menntun landsmanna (Stjórnarráð Íslands, 2011t: 7-

8). Hlúð yrði að menningarstarfsemi og áhersla lögð á íslenska frumsköpun. 

Einnig sagði að stór hluti af eflingu menntunar, vísinda og menningar snerist um 

að tryggja jafnrétti til náms og velferð barna og ungs fólks. Mótuð yrði 

menningarstefna til framtíðar í samráði við listamenn og aðra þá sem starfa að 

menningarmálum. Þá yrði hafin vinna við íslenska málstefnu og viðurkenningu 

táknmáls. Í kafla um stjórnkerfisumbætur (Stjórnarráð Íslands, 2011t: 16-17) var 

kveðið á um aukið menningarhlutverk menntamálaráðuneytis með því að það 

breyttist í mennta- og menningarmálaráðuneytið og tæki yfir umsjón 

menningarstofnana og verkefna sem áður heyrðu undir forsætisráðuneyti. 

Undir atvinnumálum var fjallað um sóknarstefnu „til eflingar atvinnulífs 

og lífsgæða til framtíðar“ (Stjórnarráð Íslands, 2011t: 9-10). Þar sagðist 

ríkisstjórnin m.a. ætla að efla „markaðssókn í ferðaþjónustu með sameiningu 

landkynningarmála undir merkjum nýrrar Íslandsstofu.“ Þá ætti að byggja 

ferðamannastaði frekar upp, leggja áherslu á heilsársferðaþjónustu og auka 

rannsóknir, þróun og nýsköpun í greininni. Auk þess ætti að efla uppbyggingu 

og markaðssetningu menningarferðaþjónustu og íslenskrar matargerðarlistar. Í 

kaflanum var einnig sagt að stefnt yrði að markaðssókn erlendis á sviði lista, 

menningar, hönnunar og hugvitsgreina og stutt við nýsköpunarverkefni. 
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Í utanríkismálum lagði stjórnin áherslu á norrænt samstarf, Evrópumál (m.a. 

með umsókn og þjóðaratkvæði um aðild), norðurslóðasamstarf, sjálfbæra 

nýtingu auðlinda og samvinnu á vettvangi SÞ (Stjórnarráð Íslands, 2011t: 15-

16). Lögð var áhersla á baráttu fyrir mannréttindum, kvenfrelsi og friði og gegn 

fátækt, félagslegu ranglæti, misskiptingu og hungursneyð, m.a. með þróunar-

aðstoð. Meginverkefni næstu ára yrði m.a. „að endurheimta orðspor Íslands á 

alþjóðavettvangi, byggja upp ímynd lands og þjóðar á grundvelli þekkingar 

okkar, menningar og mannauðs og styðja við makaðssókn íslenskra fyrirtækja.“ 

 Össur Skarphéðinsson hefur verið utanríkisráðherra í stjórn Jóhönnu frá 

upphafi (Stjórnarráð Íslands, 2011k og 2011m). Í skýrslu til Alþingis vorið 2009 

ræddi hann viðbrögð UÞ við afleiðingum hrunsins haustið 2008, m.a. mikil 

erlend samskipti og þjónustu sendiráða og borgaraþjónustu við Íslendinga í 

vanda erlendis (Össur, 2009a). Hann ræddi menningu m.a. undir Evrópumálum 

(Össur, 2009a: 24 og 45). Þar ræddi hann m.a. þátttöku í samstarfsáætlunum 

ESB á sviði menningar-, mennta- og æskulýðsmála og fjölmiðlunar. Árangurinn 

2008 hefði verið vel viðunandi og þátttaka aukist. Alls hefðu 7.100 manns 

komið að verkefnum og erlendir þátttakendur verið yfir 800. Á þessu sviði hefði 

ESB veitt 12,2 milljónum Evra til Íslands 2008, en aðildargjöldin verið 8 

milljónir. Þá nefndi hann þrýsting frá ESB og einkaaðilum í ljósvakarekstri um 

að þrengja ramma ríkisstyrktra fjölmiðla. Lagðar hefðu verið fram tillögur þess 

efnis sem þýddu aukið eftirlit og stjórnsýslu ríkisfjölmiðla (2009a: 69). 

Undir Viðskiptaþjónustu, ferða- og menningarmálum sagði Össur fyrst 

að sendiráðin hefðu sinnt ýmsum verkefnum eftir hrunið og komið atvinnulífi til 

varnar (2009a: 78). Á næstu árum þyrfti að laga starfsemi UTN enn frekar að 

breyttum aðstæðum. Nú færi fram stefnumótun í samráði við hlutaðeigandi 

aðila, þar sem ráðgert væri að sendiráðin sinntu í auknum mæli ferðamálum, 

þjónustu við nýsköpunarfyrirtæki og menningarkynningu. Össur sagði öll 

sendiráð sinna fjölbreyttri viðskiptaþjónustu, en að í átta þeirra væru starfandi 

sérstakir viðskiptafulltrúar sem veittu m.a. fyrirtækjum aðstoð gegn greiðslu. 

Um stærri verkefni væru gerðir sérstakir samningar sem ÚRÍ héldi utan um. 

Sendiráðin ynnu einnig náið með öðrum opinberum aðilum í markaðs- og 

landkynningarstarfi erlendis, s.s. Ferðamálastofu, Kvikmyndastofnun, ÚTÓN, 

KÍM og fleirum. Hinn 1. desember 2008 hefðu skrifstofur viðskiptaþjónustu og 

ferðamála og upplýsinga- og menningarmála verið sameinaðar í skrifstofu 
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útflutningsþjónustu. Þetta hefði verið gert til að auka enn samræmingu og 

samlegðaráhrif af starfi UÞ að viðskipta-, ferða- og menningarmálum. Þá boðaði 

Össur aukið samstarf sendiráða við Ferðamálastofu (2009a: 79). Sendiráðin 

sinntu nú þegar kynningu á Íslandi, en með auknu og formfastara samstarfi við 

Ferðamálastofu yrði þessi þáttur efldur enn frekar. 

Össur vék næst að stofnun Íslandsstofu (ÍSS) (2009a: 79). Markmiðið 

með stofnun hennar væri að efla ímynd og orðspor landsins, styrkja sam-

keppnisstöðu atvinnulífsins og laða erlenda ferðamenn og fjárfestingu til 

landsins og styðja við kynningu á íslenskri menningu erlendis. Sendiráðin 

myndu vinna náið með ÍSS að þessum verkefnum og gera starf UÞ í viðskipta-

þjónustu og markaðs- og landkynningarmálum enn markvissara. Með stofnun 

ÍSS væri mætt kröfum um samræmdari og betri kynningu á landinu, aukin 

samlegðaráhrif og skilvirkari uppbyggingu. ÍSS yrði stofnuð á grunni ÚRÍ og 

yrði markaðs- og kynningarstarf Ferðamálastofu að mestu rekið innan vébanda 

hennar. Þá væri gert ráð fyrir því að kynning á íslenskri menningu og viðskipti 

með menningarafurðir erlendis gætu fundið sér farveg innan stofnunarinnar.  

Össur sagði öll sendiráðin sinna lögbundinni menningarkynningu með 

þátttöku í smáum sem stórum viðburðum og hátíðum (2009a:79). Markmið 

starfsins væri að koma íslenskri menningu og listamönnum á framfæri, stuðla að 

menningarviðskiptum  og efla orðspor og ímynd landsins. Ráðuneytið hefði lagt 

sig fram um að vinna náið með MMR og listamönnum og hagsmunasamtökum 

þeirra að kynningum erlendis. Sendiráðin hefðu efnt til vel á þriðja hundrað 

landkynningar- og menningarverkefna 2008 og stutt við marga viðburði. Stærsta 

verkefnið hefði verið Iceland on the Edge í Brussel. Allt að 70 þúsund manns 

hefðu sótt hátína og fjölmiðlaumfjöllun náð til 20 milljóna. 

Össur sagði að á döfinni væru þrír stórir viðburðir og nefndi fyrst 

Feneyjatvíæringinn (Össur, 2009a: 79-80). Ráðgert væri að nokkur sendiráð 

tækju þátt í kynningu á íslenskri nútímamyndlist í tengslum við sýninguna í 

samstarfi við KÍM. Þá nefndi hann heimssýninguna EXPO 2010 í Sjanghæ í 

Kína. Þar yrði sérstakur norrænn menningardagur með kynningu á íslenskri 

menningu. MMR hefði umsjón með kynningunni í samstarfi við UTN. Einnig 

væri hafinn undirbúningur að Bókamessunni í Frankfurt 2011, þar sem Ísland 

yrði heiðursgestur. Stofnað hefði verið verkefnið Sagenhaftes Island um 

þátttökuna og þegar hefðu tekist samningar um útgáfu fjölmargra bóka, 
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Íslendingasagna sem nútímabókmennta. Gera mætti ráð fyrir mikilli 

fjölmiðlaathygli og heiðurssess á Bókamessunni væri því eitt stærsta tækifæri 

sem gæfist til menningar- og landkynningar í Evrópu á næstu árum. 

 Þann 17. mars lagði Össur fram í ríkisstjórn frumvarp til laga um ÍSS 

(Forsætisráðuneytið, 2009). Í frétt UTN 26. mars sagði svo að ráðherra, ásamt 

Ólöfu Ýrr Atladóttur ferðamálastjóra og Jóni Ásbergssyni framkvæmdastjóra 

ÚRÍ, hefðu skrifað undir samning um stóraukið samstarf í landkynningar- og 

markaðssamstarfi erlendis (Utanríkisráðuneytið, 2009a). Fram kom að um væri 

að ræða undanfara stofnunar ÍSS og að fram að því myndu Ferðamálastofa, ÚRÍ 

og UTN samræma starf sitt sem kostur væri. Með nýju skipulagi ætti að tryggja 

betri nýtingu fjármuna og ná auknum árangri með markvissu samstarfi þeirra 

aðila. Stefnt væri að því að sendiráðin tækju að mestu yfir hlutverk 

landkynningarskrifstofa Ferðamálastofu. Þá kom fram að ÍSS yrði stofnuð á 

grunni ÚRÍ, en myndi sinna viðameiri verkefnum. Hún myndi fá undir sinn hatt 

markaðssvið Ferðamálastofu og væri einnig ætlað að móta og koma á framfæri 

heildarstefnu í ímyndar- og kynningarmálum í samstarfi við aðila í útflutningi, 

ferðaþjónustu, menningarstarfsemi, fjármálum og þekkingariðnaði. Þá væri 

henni ætlað að auka þekkingu fyrirtækja í ferðaþjónustu um erlenda markaði.  

Í apríl kom út skýrslan Ísland á Norðurslóðum, en með henni sagði 

ráðherra að verið væri að leggja grundvöll að heildstæðri stefnumótun á sviði 

norðurslóðamála (Utanríkisráðuneytið, 2009b: 7). Þetta væri í fyrsta skipti sem 

heildarúttekt hefði verið gerð á málefninu m.t.t. íslenskra hagsmuna. Í 

skýrslunni var lögð áhersla á fjölþjóðlega samvinnu, öryggismál, auðlinda-

nýtingu og umhverfisvernd, samgöngur, mannfólk og menningu og vísindi og 

vöktun (Utanríkisráðuneytið, 2009b: 8-9). Fram kom að samfélög norðurslóða 

byggju yfir einstakri menningararfleifð sem bæri að varðveita og aukin 

samvinna yki möguleika þeirra á að viðhalda sérstöðu sinni. Þá mætti nýta 

viðskiptatækifæri er tengdust sérstöðu svæðisins og efla kynningu og 

markaðssetningu á sjálfbærri ferðaþjónustu. Samvinna við Færeyinga og 

Grænlendinga skipti miklu máli. Fram kom m.a. að á fundi mennta- og 

menningarmálaráðherra norðurskautsríkjanna í Reykjavík 2004 hefði verið 

lagður grunnur að frekara samstarfi, sem miðaði m.a. að því að efla skilning á 

menningarlegri fjölbreytni í tengslum við sjálfbæra þróun svæðisins 

(Utanríkisráðuneytið, 2009b: 54). Þetta hefði verið ítrekað í Rússlandi 2006. 
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Í lok maí tilkynnti UTN að samstarf þess, ÚRÍ og Ferðamálastofu, um kynningu 

á Íslandi í samræmi við áætlanir um samhæfingu, væri hafið (2009c). 

Skrifstofur Ferðamálaráðs erlendis yrðu lagðar niður og að sendiráðin yrðu 

eftirleiðis formlegur upplýsingaveitandi ferðamála erlendis og styðji 

markaðsstarfið. Kynning á þessum breytingum væri hafin. 

Í ágúst var svo sagt frá því að UTN og Icelandair hefðu undirritað 

samstarfssamning í tengslum við EXPO 2010 í Sjanghæ (Utanríkisráðuneytið, 

2009d). Í tilkynningunni sagði að að Icelandair myndi m.a. nýta aðstöðu í 

íslenska skálanum á sýningunni til kynningar á fyrirtækinu og standa að 

mótttöku kínverskra fjölmiðla til Íslands. Þá myndi stuðningur Icelandair nýtast 

átaki UTN, HMÍ og ÚTÓN, til að stuðla að markaðssókn íslenskra listamanna, 

hönnuða og hugvitsmanna í Asíu. Stuttu síðar sagði frá því að yfir 1000 manns 

hefðu komið á opið hús* í ráðuneytinu og notið menningar, beins sambands við 

sendiráðið í Brussel og Evrópukynningar (Utanríkisráðuneytið, 2009e). Fram 

kom að menningarkynningin hefði tengst kynningu á íslensku listalífi í 

sendiráðum Íslands, að opnuð hefði verið myndlistarsýningin Icelandic art 

today og að HMÍ og ÚTÓN hefðu kynnt starfsemi sína. 

Í september var tilkynnt um að Ísland hefði fengið skála sinn á EXPO 

2010 afhentan (Utanríkisráðuneytið, 2009f). Í tilkynningunni kom einnig fram 

að íslenskir sjónvarps- og kvikmyndagerðarmenn myndu kynna framleiðslu sína 

á sýningunni, Hönnunarmiðstöð Íslands myndi kynna íslenska hönnun og 

byggingarlist og að ÚTÓN myndi koma tónlistarfólki sem sækti inn á 

Asíumarkað á framfæri. Þá hefðu margir aðilar lýst áhuga á að kynna sig, m.a. 

tónlistarmenn, myndlistarmenn, íþróttafólk, góðgerðarsamtök og fyrirtæki. 

Í skýrslu til Alþingis vorið 2010 tæpti Össur fyrst á menningarmálum í 

umræðum um norrænt samstarf og þróunarsjóð EFTA (2010a: 17 og 80). Þá 

ræddi hann um nýlega stofnun ÍSS sem væri mikilvægt skref í aukinni 

samræmingu markaðs- og kynningarstarfs (Össur, 2010: 87-88). Stofan ætti að 

laða erlenda ferðamenn til landsins, setja skýran ramma um ímyndar- og 

kynningarmál og „standa vörð um orðspor Íslands erlendis.“ Framvegis yrði 

samstarf UTN, sendiskrifstofa, ÍSS og aðila í útflutningi, ferðaþjónustu og 

þekkingariðnaði enn nánara. Heimssýninguna sagði hann vettvang þar sem 

                                                
* Opna húsið var á Menningarnótt í Reykjavík 2009. 



 114 

þjóðir treystu samskipti sín á viðskipta-, stjórnmála-, vísinda- og menningar-

sviðum. Tilgangur þátttöku undir yfirskriftinni „Hrein orka – heilbrigt líferni“, 

væri að styrkja ímynd Íslands með kynningu endurnýjanlegrar orkuframleiðslu, 

ferðamála, hönnunar og hugvits. Sextíu íslensk fyrirtæki og stofnanir kæmu að 

verkefninu sem þegar hefði skilað töluverðri landkynningu, m.a. í kínverskum 

fjölmiðlum. Össur sagði kostnað við sýninguna fyrst hafa verið áætlaðan 620 

milljónir króna, en í kjölfar hrunsins haustið 2008 hefði hann verið skorinn 

niður í 210 milljónir. Þar af myndi ríkið greiða 140 milljónir. 

Um upplýsingastarf, menningarmál og orðspor sagði Össur að eftir 

hrunið hefði blasað við að gera þyrfti betur (2010a: 89). Hann vísaði í 

yfirlýsingu ríkisstjórnar um ímyndaruppbyggingu og endurheimt orðspors. UTN 

hefði samræmt málflutning og eflt upplýsinga- og kynningarstarf, lagt grunn að 

stofnun ÍSS, komið á skýrri umgjörð um menningarstarf sitt og unnið að stærri 

verkefnum á borð við heimssýninguna í Sjanghæ og bókamessuna í Frankfurt. 

Össur sagði skrifstofu upplýsingamála hafa verið stofnaða haustið 2009 

til að tryggja markvissa miðlun upplýsinga erlendis og vinna að eflingu orðspors 

(2010a: 89-90). Hún bæri ábyrgð á menningarstarfi, heimasíðum og 

upplýsingum vegna ESB umsóknar. Þá styrkti UTN starf aðila á borð við 

Alþjóðamálastofnun HÍ, Hafréttarstofnun, Félag SÞ og UNIFEM. Á þessum 

vettvangi væri miðlað upplýsingum um utanríkismál, t.d. með opnum fundum. 

Össur sagði ráðuneytið hafa átt frumkvæði að samráðshópi 

stjórnarráðsins varðandi erlenda fjölmiðlaumfjöllun, s.s. af Alþjóða gjaldeyris-

sjóðnum og Icesave (2010a: 89-90). Hópnum væri ætlað að tryggja að rödd 

Íslands heyrðist sem best, en hann reiddi sig á fjölmiðlavöktun sendiráða og 

þjónustu almannatengla. Upplýsingamiðlun hefði skipt miklu, bæði vegna 

þjóðaratkvæðis um Icesave-samning og gossins í Eyjafjallajökli. Stjórnvöld 

hefðu um leið getað miðlað upplýsingum um önnur mál, s.s. um nýsköpun- og 

sprotastarfsemi. Þá hefði umfjöllunin orðið yfirvegaðri og vandaðri fyrir vikið 

(Össur, 2010: 90). Össur sagði tæplega tvö hundruð blaðamenn hafa komið til 

landsins vegna eldgossins og að samráðshópur stjórnvalda og aðila í 

ferðaþjónustu hefði verið stofnaður til að samræma aðgerðir og málflutning. Þá 

ætti UTN sæti í stýrihópi markaðsátaks undir stjórn iðnaðarráðuneytisins. 

Össur sagði ráðuneytið hafa lagt áherslu á upplýsingamiðlun og 

samræmingu málflutnings stjórnvalda allt frá bankahruni (2010a: 91). Unnið 
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hefði verið að því að efla tengslanet við erlenda fjölmiðla sem nýttist vel við 

landkynningu. Þá hefði verið lögð áhersla á upplýsinga- og kynningarstarf 

innanlands og tryggja gagnsæi og gott aðgengi að upplýsingum um störf UÞ. Á 

árinu 2009 hefði í annað sinn verið opið hús í tengslum við Menningarnótt og 

eins tækju ráðuneytið og sendiráðin árlega á móti fjölda hópa, íslenskra og 

erlendra, s.s. námsmanna, fyrirtækja og stofnana. Stefnt væri að enn frekari 

opnun og upplýsingamiðlun, t.d. með samfélagslegum miðlum, sem kallaði á 

óhefðbundin vinnubrögð af hálfu stjórnvalda. 

Ráðherra fjallaði því næst um ÍSS og sagði allt kynningar- og 

markaðsstarf tengjast orðspori og ímynd Íslands. Það þyrfti því að vera vandað 

og hófstillt (Össur, 2010a: 91-92). Menning myndi skipa stóran sess í starfinu, 

m.a. í kynningu og viðskiptum með menningarafurðir, og myndu sendiráðin 

vinna náið með stofunni að þeim verkefnum. Tilkoma ÍSS gæti styrkt til muna 

starf kynningarmiðstöðva íslenskra listgreina sem myndu njóta góðs af 

samlegðaráhrifum og styrks hennar. Þannig yrði áfram stutt við öflugt 

menningarstarf og -útflutning sem rutt hefði sér til rúms á síðustu árum. 

Össur sagði menningarstarf vaxandi í starfsemi sendiráða og að þau 

hefðu komið að framkvæmd hundruða menningarviðburða og verkefna um allan 

heim á árinu 2009 (2010a: 92). Sendiráðin styddu eftir megni við listafólk og 

listviðburði í samstarfi við innlenda og erlenda menningaraðila. Þau styddu 

fyrirtæki í skapandi greinum, kynntu Ísland sem menningaráfangastað og 

aðstoðuðu við undirbúning heimsókna til Íslands sem eflt gætu samstarf 

listamanna og menningarstofnana. Þá hefðu umgjörð, áætlanagerð og innlent og 

erlent samráð um menningarstarf verið efld. Menningarfulltrúi ráðuneytisins 

hefði víðtækt samráð innanlands og menningarstarf sendiráða væri nú byggt á 

starfsáætlunum og verklagsreglum. Faglegt mat lægi til grundvallar 

styrkveitingum. Listamenn og fyrirtæki í skapandi greinum gætu einnig nýtt sér 

þjónustu sendiráða og viðskiptaþjónustu þeirra. Menningarstarf utanríkis-

þjónustunnar væri metið til árangurs og væntanleg væri skýrsla þess efnis. 

Össur sagði íslenskar sendiskrifstofur hafa stutt og staðið fyrir fjölda 

menningarviðburða 2009 og komið á tengslum íslenskra og erlendra menningar-

aðila (2010a: 92-93). Nefna mætti tvö umfangsmikil og árangursrík tónlistar-

verkefni, Norðrið í Þýskalandi og Made in Iceland í BNA. Þau væru leidd af 

ÚTÓN, í samstarfi við sendiráðið í Berlín og ræðisskrifstofuna í New York og 



 116 

styrkt af opinberum sjóðum og ferðaþjónustufyrirtækjum. Einnig mætti nefna 

stuðning við útgáfu og dreifingu bókarinnar Icelandic art today um íslenska 

samtímamyndlist sem hefði verið kynnt sérstaklega í sendiráðunum. Þá hefði á 

liðnu ári verið undirritað menningarsamkomulag við Indland sem ætti að greiða 

fyrir samstarfi landanna á sviði menningar, menntunar og vísinda. 

Össur sagði samráðshóp UTN og MMR um menningarstarf erlendis hafa 

árið 2009 mótað stefnu um menningarstarf sendiráða fyrir næstu ár (2010a: 93). 

Auk fjölda annarra verkefna væri áherslan á þrjú sóknarverkefni í samstarfi 

kynningarmiðstöðva og sendiráða. Bókmenntakynning sendiráða tengdist Sög-

ueyjuverkefninu, heiðursþátttöku Íslands í Frankfurt 2011, og styddi sókn 

höfunda og bókaútgefenda á erlenda markaði. Íslensk samtímahönnun væri 

farandsýning sem HMÍ skipulegði í samstarfi við sendiráð og erlendar 

hönnunarstofnanir og sýndi brot af því helsta í íslenskri hönnun og arkitektúr. 

Þá hefði tilraunaverkefnið Samtímalist í sendiráðin hafist haustið 2009 í 

samstarfi KÍM, Listasafns Íslands og sendiráðanna í Peking, Berlín, Kaup-

mannahöfn og París. Valin hefðu verið verk eftir íslenska samtímamyndlistar-

menn til að hafa tímabundið í sendiráðsbústöðum. Markmiðið væri að kynna 

íslenska samtímamyndlist og styðja viðkomandi listamenn í þessum löndum. 

Össur nefndi að lokum verkefni MMR um Ísland sem heiðursgest á 

bókamessunni í Frankfurt árið 2011, Sögueyjuna (2010a: 93). Um væri að ræða 

stærstu bókakaupstefnu heims og einstakt tækifæri til að koma bókmenningu og 

bókmenntum á framfæri. Þá yrði lögð áhersla á önnur menningarsvið: 

myndlistar- og ljósmyndasýningar; tónleika; og kvikmyndir. Ætla mætti að 

mikill fjöldi þýskra fjölmiðla heimsækti Ísland í tengslum við verkefnið fram til 

haustsins 2011 sem skilaði sér í aukinni umfjöllun um Ísland í Þýskalandi. 

 
4.4 Alþingi og stofnanir þess 
 
4.4.1 Alþingi – stefnumótun í löggjöf og fjárveitingum  

Eins og fram hefur komið gegnir Alþingi lykilhlutverki í mótun utanríkisstefnu 

og menningarinntaks hennar. Það fer með löggjafarvald og hvílir tilvera, 

skipulag og verkaskipting ráðuneyta og stofnana á lögum þess og reglugerðum. 

Víða má sjá dæmi þessa í ritgerðinni, t.d. í umfjöllun um ráðuneytin og ÍSS. 

Auk þessa verða ríkisstjórnir að styðjast við þingmeirihluta til að koma stefnu 
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sinni fram. Utanríkisráðherrar flytja Alþingi stefnu sína sem í kjölfarið ræðir um 

stefnu og framkvæmd og gerir athugasemdir og breytingar, eftir atvikum. Eins 

skipta máli álit utanríkismála- og mennta- og menningarmálanefnda, og eftir 

atvikum annarra nefnda. Lagafrumvörp um einstaka stofnanir eða þætti stefnu 

taka oft breytingum í meðförum þeirra. Þetta á jafnvel við um stjórnarfrumvörp, 

eins og sést í kaflanum um ÍSS. Áhrif Alþingis má einnig sjá í umfjöllun Hauks 

F. Hannessonar um menningarstefnu og rædd var í kafla 3.3. Hann nefnir m.a. 

fjárveitingar sem eru lykilatriði, enda endurspeglast stefnan í þeim. Þar koma 

áherslur og forgangsröðun fram. Allar fjárveitingar ríkisins fara í gegnum 

fjárlaganefnd Alþingis og þurfa á endanum samþykkt þingsins. 

 

4.4.2 Frumvarp um Miðstöð menningarkynningar  
Lagafrumvörp eiga það til að daga uppi í þinginu. Þannig lagði Svavar Gests-

son, þáv. menntamálaráðherra, fram Frumvarp til laga um kynningu á íslenskri 

menningu í mars 1991 (Frumvarp [...], 1991a). Lögunum var ætlað að efla og 

skipuleggja kynningu á íslenskri menningu erlendis með stofnun Miðstöðvar 

íslenskrar menningarkynningar. Meginhlutverk skrifstofunnar skyldi vera að 

kynna íslenska menningu erlendis og verkefnin felast í því: að stuðla að 

samvinnu þeirra sem önnuðust menningarkynningu; að annast upplýsinga-

þjónustu um íslenska menningu gagnvart erlendum aðilum; að hafa frumkvæði 

að og annast skipulag og taka þátt í kynningu á íslenskri menningu erlendis; og 

að taka þátt í kynningu hennar á Íslandi. Skrifstofan átti skv. frumvarpinu að 

heyra undir MMR og ráðherra að skipa þrjá menn í stjórn, þar af tvo án 

tilfnefningar. Skyldi annar þeirra vera formaður. Jafnframt átti annar að vera frá 

aðilum sem fengjust við útflutning á íslenskri menningu. BÍL skyldi tilnefna 

þann þriðja. Með skrifstofunni átti að starfa ráðgjafarhópur skipaður fulltrúum 

helstu listgreina. Þá réði menntamálaráðherra framkvæmdastjóra að tillögu 

stjórnar. Gert var ráð fyrir framlögum til skrifstofunnar á fjárlögum, ásamt 

framlögum frá sveitarfélögum, fyrirtækjum og einstaklingum. Fjárhagur hennar 

yrði sjálfstæður og skyldi hún undanþegin sköttum og opinberum gjöldum. 

Í greinargerð sagði að frumvarpið væri samið af nefnd sem menntamála-

ráðherra hefði skipað í byrjun janúar 1991 og í átti m.a. sæti Jakob F. Magnús-

son sem fulltrúi utanríkisráðherra (Frumvarp [...], 1991a). Mikil ásókn hefði 

verið í íslenska menningarkynningu erlendis og ekki hægt að anna eftirspurn. 
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Hagnýta þyrfti áhugann betur og festa árangur í sessi. Kynning íslenskrar listar 

ætti að gegna lykilhlutverki í öllum útflutningi. Þá sagði að hvað eftir annað 

hefði verið efnt til menningarkynninga erlendis sem einkenndist af tilviljunum 

og skorti á samhæfingu. Skrifstofan ætti að ráða bót á þessu. Þá hefðu lengi 

verið til lög um ÚRÍ en þau fjölluðu ekki sérstaklega um menningu. Oft hefði 

verið rætt um að setja menningarmál undir hatt ÚRÍ, en af ýmsum ástæðum ekki 

þótt ráðlegt. Þeir sem kynntu vörur sínar á vegum ÚRÍ fjármögnuðu starfsemi 

þess með beinum og óbeinum hætti. Skrifstofa sem kynnti íslenska menningu 

hlyti á hinn bóginn öðru fremur að fjármagnast af opinberum aðilum. 

Frumvarpið náði ekki í gegn og var lagt fram á ný sem þingmannafrum-

varp Svavars og Guðrúnar Helgadóttur á 115. löggjafarþingi veturinn 1991-

1992 og aftur á 118. löggjafarþingi veturinn 1994-1995 (Frumvarp [...], 1991b 

og Frumvarp [...], 1994). Skv. yfirliti yfir feril málsins á heimasíðu Alþingis var 

því vísað til menntamálanefndar og dagaði þar uppi (Frumvarp [...], 1994). 

 

4.4.3 Fjárveitingar til utanríkisþjónustunnar 
Eins og áður segir ákveður Alþingi fjárveitingar til ráðuneyta og stofnana. Á 

Alþingi geta þingmenn einnig kallað eftir upplýsingum ráðherra um starfsemi 

og fjármögnun viðkomandi málaflokka. Í fyrirspurn þann 10. nóvember 2010 

spurði Björn Valur Gíslason, þingmaður VG, utanríkisráðherra að því hver 

þróun í fjölda sendiráða og fastanefnda Íslands hefði verið á árunum 1991-2010 

(Björn, 2010). Björn spurði einnig um rekstrarkostnað sendiráða og fastanefnda, 

hlutfall útgjalda til sendiráða og ráðuneytis af heildarútgjöldum ríkissjóðs, 

þróun í starfsmannahaldi, fjölda sendiherra og umfang UTN í samanburði við 

ráðuneyti annarra Norðurlanda m.t.t. til fjárveitinga og starfsmannafjölda. 

Í svari Össurar Skarphéðinssonar, utanríkisráðherra, frá 6. desember 

2010 kom fram að sendiskrifstofum hefði fjölgað úr 13 árið 1991 í 24 árið 2008 

og fækkað aftur niður í 21 árið 2010 (2010b). Þá hefðu sendiherrar verið 20 árið 

1991, þeim fjölgað í 43 árið 2005, en fækkað niður í 30 árið 2010. Rekstur 

sendiskrifstofa hefði numið 0,35% af heildarríkisútgjöldum árið 1991, en næmi 

0,54% árið 2010. Þá sagði hann að rekstur UTN hefði numið 1,17% 

heildarkökunnar árið 1991. Þetta hlutfall hefði verið orðið 2,76% árið 2007 en 

væri 2,12% árið 2010. Þá sagði Össur útsendum starfsmönnum hafa fjölgað úr 

49 árið 1991 í 71 árið 2005, en væru 54 árið 2010. Í samanburði við hin 
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Norðurlöndin verði Ísland minnstum fjárframlögum til utanríkisráðuneytis síns, 

sem hlutfalli af ríkisútgjöldum. Árið 2010 væri þetta hlutfall 2,12% á Íslandi, 

2,34% í Danmörku, 2,37% í Finnlandi, 3,63% í Svíþjóð og 3,88% í Noregi.    

 

4.2.2 Ríkisendurskoðun og úttektir hennar 

Á heimasíðu Ríkisendurskoðunar (RESK) kemur fram að stofnunin sé sjálfstæð 

og starfi á vegum Alþingis skv. lögum nr. 86/1997 (Ríkisendurskoðun, 2011). 

Hún sé hluti löggjafarvaldsins og þáttur í eftirliti þess með framkvæmdavaldinu. 

Meginhlutverk hennar sé að endurskoða ríkisreikning og reikninga ríkisaðila, 

hafa eftirlit með og stuðla að umbótum á ríkisfjármálum og nýtingu almanna-

fjár. Þá geri hún grein fyrir niðurstöðum endurskoðunar og úttekta í skýrslum til 

Alþingis sem birtist opinberlega. Þannig stuðli hún að því að stjórnvöld svari 

fyrir athafnir sínar. Stofnunin hefur tvisvar gert úttektir á þáttum sem snerta 

viðfangsefni þessarar ritgerðar á árabilinu 1991-2011. Fyrst má telja 

Stjórnsýsluendurskoðun á utanríkisráðuneytinu frá maí 1996. Í öðru lagi er um 

að ræða skýrslu um Útflutningsaðstoð og landkynningu frá desember 2009. 

 Fyrri skýrslan var gerð að beiðni þáv. utanríkisráðherra Jóns Baldvins 

Hannibalssonar. Beiðnin var sett fram í október 1994, vegna gagnrýni DV á 

mannaráðningar í tíð hans sem utanríkisráðherra (Ríkisendurskoðun, 1996). Í 

skýrslunni sagði að UÞ væru mörkuð víðtæk verkefni skv. lögum en að hún 

væri þó lítil í samanburði við UÞ nágrannalanda (Ríkisendurskoðun, 1996: 7-8). 

Engu að síður hefði hún leyst ýmis stórverkefni, s.s. í hafréttarmálum, varðandi 

EES, GATT (WTO), OECD og SÞ. Umhverfi þjónustunnar hefði breyst mikið 

með alþjóðavæðingu sem kallaði á auknar kröfur um breytt vinnubrögð, 

skipulag, menntun starfsmanna o.s.frv. 

Ríkisendurskoðun sagði að yfirstjórn UTN hefði ekki mætt þessum 

almennu og víðtæku verkefnum nógu formlega, með starfsáætlunum skv. 

stefnumörkun ríkisstjórna og ráðherra (Ríkisendurskoðun, 1996: 8-12). Hún 

kallaði eftir því að það yrði gert, enda best fallið til að tryggja hámarksárangur 

af starfi UTN í bráð og lengd. UTN þyrfti líka að styrkja forystuhlutverk 

gagnvart sendiskrifstofum og veita þeim skýrari fyrirmæli og aðhald í 

verkefnavali. Einnig þyrfti að styrkja alþjóða- og viðskiptaskrifstofu, t.a.m. 

vegna aukinna samskipta við ÚRÍ. Þá þyrfti að taka af meiri festu á framkvæmd 

ýmissa atriða. Skýra verklag, hindra skörun verkefna og hafa betra skipulag og 
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festu í boðleiðum milli ráðherra og embættismanna, t.d. ráðuneytisstjóra. Auk 

þess að marka stefnu um ferðakostnað. Ekki væri ástæða til fækkunar 

sendiskrifstofa og í raun mætti frekar réttlæta fjölgun þeirra. 

Síðari skýrsla stofnunarinnar var gerð skv. starfsáætlun um 

stjórnsýsluendurskoðun fyrir árin 2007-2009. Tilgangurinn var að kanna hvort 

nýta mætti betur það fé sem ríkisvaldið verði til útflutningsaðstoðar, erlendra 

fjárfestinga á Íslandi og landkynningar (Ríkisendurskoðun, 2009: 7). Svara átti 

spurningum um: hvernig stjórnun og stefnumótun væri háttað; hvort heildarsýn 

og skipulag tryggðu að fjárveitingar nýttust á hagkvæman og skilvirkan hátt; og 

hvort eftirfylgni og árangur væru metin með skipulögðum hætti. Úttektin 

afmarkaðist af starfsemi UTN, MMR, iðnaðarráðuneytis og sjávarútvegs- og 

landbúnaðarráðuneytis, auk starfsemi ýmissa stofnana á sviðinu, m.a. ÚRÍ. 

Í niðurstöðum sínum sagði stofnunin að fram að þessu hefðu verkefnin 

verið á höndum margra ólíkra aðila og ekki litið á þau sem sérstakan málaflokk 

(Ríkisendurskoðun, 2009: 5-6). Hún mælti hins vegar með því að svo yrði gert 

og hefði miðað við það í skýrslunni. Engin heildstæð stefna hefði verið mótuð 

um málefnið og mætti rekja það til skorts á sameiginlegri yfirstjórn og þess hve 

margir ólíkir aðilar kæmu að. Einnig heyrði málefnið undir fjögur ráðuneyti. 

Þetta hefði haft í för með sér að nýting á opinberum fjárveitingum hefði ekki 

verið nægilega hagkvæm og skilvirk. Skortur á sameiginlegri yfirstjórn hefði 

einnig valdið því að eftirfylgni og árangursmat væru ekki nógu markviss eða 

með skipulögðum hætti. Við þessu væri að hluta brugðist með stofnun ÍSS. 

Ríkisendurskoðun nefndi að í Bretlandi, Noregi og Danmörku hefði 

umhverfi málaflokksins svipað til þess sem væri á Íslandi en hefði nú verið 

breytt til að einfalda skipulag og skerpa á ábyrgð (Ríkisendurskoðun, 2009: 5-

6). Lagði hún til að gengið yrði lengra með ÍSS en gert væri ráð fyrir í 

frumvarpinu um stofnunina. ÍSS ætti að sjá um og bera ábyrgð á öllum 

verkefnum sem tilheyrðu málaflokknum. Þannig yrði sérhæfing meiri og 

vinnubrögð faglegri, auk þess sem til yrði einn vettvangur fyrir alla sem þyrftu 

aðstoð og ráðgjöf. Þá þyrfti ÍSS að öðlast skýra stöðu innan stjórnkerfis, heyra 

undir UTN og að kveða þyrfti afdráttarlaust á um ábyrgð eins ráðuneytis á 

málaflokknum. Ekki síst í ljósi þess að stofnunin myndi bera ábyrgð á og 

ráðstafa umtalsverðu opinberu fjármagni. Skilgreina þyrfti ábyrgð og skyldur 
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stjórnarmanna og taka af allan vafa um að þeir sæktu umboð sitt til ráðherra. 

Þetta mætti þó ekki koma niður á sveigjanleika og fjölbreytni í starfseminni. 

Í niðurstöðum sínum lagði Ríkisendurskoðun einnig áherslu á náið 

samstarf ÍSS við opinbera aðila í nýsköpun og atvinnu- og byggðaþróun 

(Ríkisendurskoðun, 2009: 6). Þannig næðist samræmdari og öflugri þjónusta við 

atvinnulíf og betri samnýting á sérþekkingu innan stjórnsýslunnar. Nýlegar 

breytingar í Bretlandi og Noregi endurspegluðu þessar áherslur. 

Stofnunin lagði til að stjórn ÍSS yrði falið það hlutverk að móta 

heildstæða stefnu fyrir málaflokkinn sem utanríkisráðherra staðfesti með áritun 

sinni (Ríkisendurskoðun, 2009: 6). Þar kæmi fram skýr forgangsröðun helstu 

atvinnu- og listgreina og á hvaða markaði vænlegast væri að sækja. Meta þyrfti 

þarfir helstu atvinnugreina, greina hindranir og möguleika. Tryggja þyrfti 

aðkomu helstu fag- og hagsmunaaðila að framkvæmd og enduskoðun stefn-

unnar skv. skýrum leikreglum og gæta sérstöðu atvinnugreina. Hlutverk ÍSS 

yrði að framfylgja stefnunni og til þess fengi hún fjárveitingar sem ætlaðar væru 

til erlendrar markaðssóknar, landkynningar og stuðnings við gjaldeyrisaflandi 

starfsemi. Stofnuninni bæri að tryggja ráðstöfun fjármuna í samræmi við 

markaða stefnu, „með árangur og skilvirkni að leiðarljósi“. ÍSS hefði heildarsýn 

yfir starfsemina, mæti reglulega árangur og gripi til viðeigandi ráðstafana, væri 

ástæða til. Í lokin sagði Ríkisendurskoðun að greina þyrfti kostnað við 

málaflokkinn. Upplýsingar um raunkostnað ríkisins vegna erlendrar 

markaðssóknar, landkynningar og stuðnings við gjaldeyrisaflandi starfsemi 

væru ófáanlegar. Nauðsynlegt væri að laga þetta með nákvæmri 

kostnaðargreiningu og þar til það yrði gert væri ekki ljóst hver fjárþörf ÍSS væri. 

Ríkisendurskoðun legði áherslu á að ÍSS myndi framvegis halda nákvæmt 

bókhald yfir starfsemina svo raunverulegur heildarkostnaður, sem og einstakra 

verkefna, lægi fyrir á hverjum tíma. 
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5 Greining 
 
Í þessum kafla verður efnið greint út frá rannsóknarspurningunum sem lagt var 

upp með í fyrsta kafla, en spurt var um: gerendur, stefnu og framkvæmd; 

tilgang; verkefni; markhópa; og miðlunarleiðir. Efnið verður skoðað í ljósi 

kenninganna sem lagðar voru til grundvallar í þriðja kafla og reynt að greina 

hversu vel það fellur að þeim, í hluta eða heild. 

 

5.1 Gerendur, stefna og framkvæmd 
 

5.1.1 Samantekt 

Ljóst er að fjölmargir aðilar hafa komið að málum síðustu 20 ár, þótt vissulega 

sé UTN fyrirferðarmest framan af. Jón Baldvin virðist hafa farið fram með eigin 

stefnu í byrjun tímabilsins, án samráðs við MMR og ekki er mikinn samhljóm 

að finna við tillögur Svavars Gestssonar, sem vann að samræmingu menningar-

kynningar, fyrst sem ráðherra og svo sem þingmaður. Stjórnvöld gengu ekki í 

takt og jafnvel má segja að UTN hafi hreinlega hunsað forræði MMR og farið 

eigin leiðir. Að eigin sögn m.a. vegna þrýstings frá BÍL.  

Framan af tíð Halldórs má sjá að þótt gerendum á sviðinu fjölgi er vilji 

til þess að samræma starfið og virðist það takast. Samvinna og samráð er tekið 

upp við fleiri aðila, bæði stofnanir og aðila úr íslensku atvinnulífi, sem og erlend 

ríki og aðila, en þó ekki síst við við MMR. Þá má sjá umtalsverðan vöxt í 

ráðuneytinu sjálfu með opnun nýrra sendiráða og eflingu starfs þeirra. Um 2002 

eru enn kynntir nýir aðilar til sögunnar, t.d. úr kvikmyndum og fræðasamfélagi, 

og starfið í ráðuneytinu eflt. Samstarf við MMR virðist komið í nokkuð góðar 

skorður þarna og sjá má ótvírætt forræði þess í menningarkynningum sendiráða. 

Þarna má einnig sjá styrkingu útflutningsaðstoðarinnar, ekki síst stjórnsýslulega, 

og meiri áherslu á menningu með því að draga BÍL og MMR að því borði. 

Næstu ár koma enn fleiri aðilar til sögunnar. Samstarf um útflutning 

eflist og þéttist, allt þar til það er innsiglað með samningi og svo stofnun ÍSS. 
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Sömu sögu má sjá varðandi samstarfið við MMR. Þá er vaxandi áhersla á opnun 

ráðuneytisins, upplýsingagjöf  og samstarf við fræðasamfélagið. Á tímabilinu 

má sjá vöxt í ráðuneytinu, t.d. í sendiráðum og starfsfólki og nær hann hámarki 

á árunum 2005-2008 þegar farið er að skera niður (bls. 118-119). Samdráttur 

virðist þó ekki hamla skipulagsbreytingum og eflingu innra starfs, en sú vinna 

hefur nánast verið viðvarandi frá upphafi tímabilsins og fram á síðustu ár.  

 

5.1.2 Greining í ljósi mjúka valdsins 

Sé litið á þessa mynd í ljósi kenninga um mjúkt vald og almannaerindrekstur 

(bls. 27-28) má ljóst vera að hér er um vaxandi almannaerindrekstur að ræða. 

Stjórnvöld eru klárlega í auknum samskiptum og samtali við innlenda og 

erlenda aðila um að kynna land og menningu og skapa langtímasambönd. 

Tilhneigingin til að sameina og samræma starf aðilanna skýtur ennfremur 

stoðum undir þá skoðun að það sé gert með meðvitaðri hætti þegar á líður. Tal 

um markvissa eflingu ímyndar og orðspors bendir enn fremur til markvissrar 

notkunar á kenningum um þjóðræna vörumerkjastjórnun (bls. 30-31). 

 

5.1.3 Greining í ljósi stefnu og stjórnunar 

Fyrst er litið til þeirra Mintzberg, Ahlstrand og Lampel (bls. 35-37). Þegar 

heildarmyndin er skoðuð í því ljósi sést að hún fellur ágætlega að útskýringum 

þeirra um áætlun og mynstur. Það er t.d. ljóst að flestir ráðherrarnir, fara fram 

með ákveðna stefnu á sviðinu, þótt vissulega fari minna fyrir henni í tilfellum 

Davíðs Oddssonar og Geirs H. Haarde. Þegar svo litið er í baksýnisspegilinn má 

sjá ákveðið mynstur í myndinni, vaxandi tilhneigingu til samræmingar og 

eflingar á sviðinu og sífelldar breytingar á innviðum UTN. 

Hvergi er um að ræða sérstakar forskrifaðar stefnur um hlutverk 

menningarinnar í utanríkisstefnunni, en þær birtast í skýrslum og ræðum um 

stefnu og verk ráðherranna, þ.m.t. fjárveitingum vegna aukins umfangs mála-

flokksins. Yfirleitt birtast þær sem hluti af heildarstefnu eða í tækifærisræðum, 

t.d. umfjöllunum um menningu, ímynd og sjálfsmynd, eins og var áberandi í tíð 

Valgerðar Sverrisdóttur og Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur. Aftur fer minna 

fyrir þessu í umfjöllun og störfum Davíðs Oddssonar og Geirs H. Haarde. Ef 

litið er til stefnu Jóns Baldvins Hannibalssonar virðist sannarlega ekki um 

forskrifaða stefnu að ræða. Stefnan birtist í raun mun fremur sem sjálfsprottin. 
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A.m.k. birtist hún tiltölulega skyndilega og í litlu samhengi við þá stefnu sem 

Svavar Gestsson fór fram með. Aftur á móti má færa rök fyrir því að frumvarp 

hans um kynningarmiðstöðina sé nokkuð skýrt dæmi um óuppfyllta stefnu.  

Yfirleitt er erfitt að sjá nákvæmlega hvernig fyrirhuguð stefna birtist í 

framkvæmd, þar sem stefnuyfirlýsingar eru oftast almennt orðaðar, en í stóru 

dráttunum lítur út fyrir að stefnunni sé fylgt. Ákveðin samfella er í starfinu þrátt 

fyrir nokkuð tíð ráðherraskipti á síðari árum. Þetta sést t.d. í störfum Valgerðar 

Sverrisdóttur, sem greinilega byggir á stefnumörkun Halldórs og þeirri vinnu 

sem hefur farið fram og er í gangi innan málaflokksins í UTN og MMR. Þessa 

mynd er fróðlegt að skoða í ljósi orða Sigurbjargar Sigurgeirsdóttur um þá 

þriggja þrepa skiptingu sem hún telur nýtast til að skoða bæði ákvarðana- og 

stefnuferlið og þátttakendur (bls. 37-38). Þrepin voru eins og áður segir: 

skilgreining og framsetning stefnu; aðlögun; og framkvæmd hennar. Hún segir 

þau geta skýrt tilgang með þátttöku aðila í viðkomandi ferli, ágreining þeirra og 

hvaða hagsmuni þeir standi fyrir. 

Í stefnu allra ráðherranna virðist um sífellt samspil þarna að ræða og 

ljóst að hún tekur mið af því sem er að gerast annars staðar í kerfinu, hjá 

undirmönnum þeirra, öðrum embættismönnum, nefndum og einkaaðilum. Þeir 

taka við keflinu hver frá öðrum, oft undir áhrifum og fyrir milligöngu þessara 

aðila, sem hafa eigin fagleg sjónarmið eða hagsmuni að leiðarljósi. Stundum án 

tillits til afstöðu ráðherra. Segja má að öflugt starf embættismanna í stjórn-

sýslunni skili sér þannig smátt og smátt áfram og vindi upp á sig, en áhrifanna 

gætir einnig sterklega hvað ÍSS varðar. Þar beygja ráðherra, þing, stjórnsýsla og 

aðrir aðilar sig í raun fyrir kröfum og hagsmunum atvinnulífsins sem greinilega 

vill viðhalda taumhaldi sínu á stofnuninni. Þrátt fyrir opinbert hlutverk hennar 

og fjármögnun og þrátt fyrir mótmæli Ríkisendurskoðunar. 

Freistandi er að skýra stefnuferli UTN út frá smáskrefakenningu 

Lindblom (bls. 39). Færa má rök fyrir því að um sé að ræða ferli aðskildra 

ákvarðana, teknar af mörgum ólíkum aðilum yfir lengri tíma og þar sem 

umhverfið ráði för. Ráðherrarnir vísa t.a.m. iðulega í breytingar, t.d. í 

alþjóðasamfélaginu og segja stefnu sína miða að því að mæta þeim. Á hinn 

bóginn má deila um hversu lítil skref þeirra eru í uppbyggingu UTN og 

málaflokksins í heild sinni. Margar breytingarnar eru alls ekkert litlar, eins og 

sést á skipulagsbreytingum Valgerðar Sverrisdóttur og mikla áherslu Ingibjargar 
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Sólrúnar Gísladóttur og Össurar Skarphéðinssonar á eflingu málaflokksins og 

samræmingu með stofnun ÍSS. Þarna virðist kenning Lindblom þegja þunnu 

hljóði, eins og Peter John bendir á (bls. 39). Af hverju er ráðist í þessar miklu 

breytingar á þessum tíma og hvað skýrir þau miklu átök sem verða um ÍSS? 

Hér virðist vænlegra að skoða ferlið út frá ruslatunnulíkaninu og stefnu-

glugga Kingdon þar sem talað er um vandamálastrauminn, stefnustrauminn og 

pólitíska strauminn (bls. 40-41). Skv. Kingdon streyma vandamálin iðulega 

neðarlega, en hann segir þau geta dúkkað upp við óvænt áföll. Þá opnist gluggi 

til lausnar þeim í pólitíska straumnum, en útkoman mótist af þeim hugmyndum 

sem séu á sveimi í stefnustraumnum. Líkan Kingdon útskýrir aðgerðir 

Valgerðar, Ingibjargar og Össurar mjög vel. Þegar grannt er skoðað kemur 

nefnilega í ljós að aðgerðir þeirra í þessum stóru málum mótast af viðbrögðum 

við undangengnum áföllum. Valgerður er að bregðast við bankakrísunni á fyrri 

hluta árs 2006, en Ingibjörg og Össur eru að bregðast við hruninu haustið 2008.  

 Ekki er hlaupið að því að greina myndina út frá opinberum stjórnsýslu-

líkönum eins og Mintzberg lýsir þeim, enda segir hann sjálfur að ríkisvaldið sé 

flókið kerfi og að líkönin eigi betur við á sumum stöðum en öðrum (bls. 41-43). 

Helst má færa rök fyrir því að UTN hafi á menningarsviðinu verið að færast frá 

tengslanetaríkisvaldi og yfir í frammistöðustýringu. Þetta má sjá á því að í tíð 

Jóns Baldvins virðast störf UTN á þessu sviði lausbeisluð, flæðandi og taka á 

tilfallandi viðfangsefnum um óformlegar rásir. Þetta eru einmitt einkenni 

tengslanetaríkisvaldsins. Þegar líður á má í auknum mæli sjá afmörkun verkefna 

og úthlutun og svo mælingu, sem t.d. Össur Skarphéðinsson minnist á. Komin 

er meiri festa í starfið og formlegheit. 

 
5.2 Tilgangur 

 
5.2.1 Samantekt 

Af yfirferðinni má strax í upphafi sjá áherslu á tengsl menningar og viðskipta. 

Talað var um hagræðingu, bætta nýtingu fjármagns, markaðssetningu menn-

ingarafurða og staða menningarfulltrúa lögð að jöfnu við stöðu viðskipta-

fulltrúa. Þá var lögð áhersla á almenningsþátttöku. Ótti við erlenda  strauma og 

tal um menningarlegan metnað til að vega á móti þeim er athyglisverður, 
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sérstaklega í ljósi þess að ávinningur var talinn af alþjóðasamstarfi. Þá vekur 

athygli að Jón Baldvin taldi menningu skipta máli fyrir þróun lýðræðis og 

mannréttinda, eins og sést á umfjöllun hans um Kína og Sovétríkin. 

 Áhersla á markaðssókn og eflingu UTN ríkti áfram með Halldóri. Talað 

var um arðsemi í ríkisrekstri, en einnig horft meira inn á við og áhersla lögð á 

samheldni þjóðar, menningu fyrir alla, tungu, þjóðmenningu, menningararf, 

landafundi og kristin gildi. Auk þessa var talað um að binda menningarstuðning 

við eflingu skilnings á eigin menningu og ávöxtun menningararfleifðar, en 

einnig talað um að auka þekkingu á menningu annarra og nauðsyn alþjóða-

samskipta. Þarna birtust líka áherslur á eflingu menningarhlutverks UTN og 

samstarf allra aðila. Athyglisverð var áhersla ráðherra á sjálfstæði og fullveldi 

um leið og hann sagði ímynd og traust taka við af sérstöðu Íslands og hreinleika 

náttúru í markaðssetningu útrásarinnar. Menningin var áfram tengd ferða-

þjónustu og viðskiptahagsmunum, en ekki síður náttúru. Þá birtist sú sýn að 

Íslendingar væru hugvitssamir, frumlegir og hugvitssamir og byggju að sérstöðu 

vegna smæðar og frjálsræðis í uppeldi. Talað var um aukna athygli útlendinga á 

Íslandi, áhrif Bjarkar, markaðssetningu menningar og að fátt væri jafn 

mikilvægt og ímynd lands og þjóðar. Menning skapaði sífellt meiri 

samfélagsauð. Með Valgerði jókst svo áherslan á mikilvægi og sköpun ímyndar, 

en einnig á sjálfsmynd og staðalmyndir.  

 Þótt áfram mætti sjá áherslu á ímynd og orðspor í tíð Ingibjargar og nána 

tengingu menningar við landkynningu og útflutning, varð vart breyttra áhersla 

og nálgana. Menningin og menningararfleifðin voru sett í víðara heimssögulegt 

samhengi og hlutverk lista og menningar krufið á annan hátt en áður, m.a. með 

tilliti til sjálfsmyndar einstaklinga og þjóða og samskipta. Eftir hrun kallaði hún 

á endurmat og sjálfsskoðun, til að komast að því hvaða raunverulegu verðmæti 

byggju að baki ímynd og orðspori. Össur lagði svo áherslu á það sem hann 

kallaði hógværa nálgun að ímyndarmálum, þótt hann legði einnig áherslu á 

hlutverk menningarinnar í landkynningu og útflutningi.   

  

5.2.2 Greining í ljósi mjúka valdsins 

Þegar efnið er borið undir ljós mjúka valdsins og almannaerindrekstrar má í 

upphafi tímabilsins strax greina samhljóm með kenningunum. Í tali Jóns 

Baldvins um viðskipta- og menningartengsl við Kína koma þannig mjög 
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meðvitað fram sömu stefin og Nye heldur fram þegar hann talar um mikilvægi 

menningarsamskipta í að grafa undan veldi Sovétríkjanna innan frá (bls. 23-25).  

Starf menningarfulltrúa í upphafi tímabilsins og ástæður þess að farið er 

af stað með þá tilraun falla líka mjög vel að skilgreiningum Nye, Bátora og Cull 

á almannaerindrekstri (bls. 27-28). Það er ljóst að verið er að nota menninguna 

til að hafa áhrif á almenningsálit, byggja upp sambönd og tryggja hagsmuni. 

Þessi tilhneiging er ríkjandi og fer vaxandi út tímabilið. Hún sést í áherslum 

Halldórs á eflingu ráðuneytisins, skipulagsbreytingum, áherslu á upplýsingamál 

og tali um gott og mikilvægt menningar- og kynningarstarf sendiráðanna. 

Með Valgerði eykst þessi áhersla enn og ber sterk einkenni þjóðrænnar 

vörumerkjastjórnunar með tali um uppbyggingu ímyndar. Á þessum tíma má 

líka sjá að hafin er markviss vinna með þessi mál. Þannig má í frétt frá ÚRÍ, frá 

desember 2006, lesa um fræðslufund um ímynd og einkenni þjóða með dr. 

Keith Dinnie, sérfræðingi í markaðsmálum og þjóðrænni vörumerkjastjórnun 

(Íslandsstofa, 2006). Þar talaði hann m.a. um tengsl menningar við ímynd og 

orðspor. Í frétt frá Viðskiptaráði, í febrúar 2007, má einnig sjá að nýafstaðið 500 

manna þing ráðsins hafi verið tileinkað alþjóðlegu orðspori og ímynd Íslands, 

undir hinni spyrjandi yfirskrift „Ísland, best  í heimi?“ (Viðskiptaráð, 2007). Þar 

segir að þátt hefðu tekið lykilmenn úr viðskiptalífinu, ráðherrar, þingmenn, 

fræðimenn, erlendir sendiherrar og embættismenn. Fram kom í fréttinni að 

Viðskiptaráð hefði nokkrum mánuðum áður átt frumkvæði að vinnu 

atvinnulífsins með ríkisstjórninni um ímyndarmál landsins. Skipaður hefði verið 

starfshópur undir stjórn ímyndarfræðingsins Simon Anholt, með þátttöku 

forsætisráðherra, utanríkisráðherra, viðskiptaráðherra, menntamálaráðherra og 

fulltrúa Viðskiptaráðs. Þá hefði verið ráðist í rannsókn um ímynd landsins. 

Þessi vinna heldur áfram og segja má að hún verði enn markvissari í tíð 

Ingibjargar. Það sést á skýrslu fyrrgreindrar Nefndar forsætisráðherra um ímynd 

Íslands, sem hann skipar í nóvember 2007. Skýrslan, sem ber heitið Ímynd 

Íslands: Styrkur, staða og stefna, er kynnt vorið 2008 (2008). Skýrslan er, eins 

og áður hefur komið fram, grundvöllur þess sem á eftir kemur í sambandi við 

ÍSS. Í henni birtist líka sú skoðun að mikilvægt sé að tryggja að Ísland verði 

áfram „best í heimi“ eins og það er orðað. Áhersla er lögð á að landið bjóði þjóð 

sinni áfram mestu lífsgæði sem völ er á. Til þess þurfi þó fjölbreytt, framsækið 
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þekkingarsamfélag sem skari fram úr á sviði sjálfbærrar nýtingar hreinnar 

náttúru, kraftmikils atvinnulífs, frumlegrar menningar og skapandi mannauðs.  

Þessi skoðun reyndist síður en svo óumdeild og þannig gagnrýndi 

Sagnfræðingafélag Íslands störf nefndarinnar harðlega (Sagnfræðingafélag, 

2008). Félagið benti m.a. á að söguskoðunin í skýrslunni um uppruna 

þjóðarinnar og gullöld fortíðar væri á skjön við sagnfræðirannsóknir síðustu 30-

35 ára og ætti meira skylt við þá þjóðernislegu söguskoðun sem mótuð hefði 

verið með pólitískum hætti í sjálfstæðisbaráttunni. Félagið sagði nefndina hafa 

lagt áherslu á að byggja þyrfti ímynd sem væri sönn og ekta og því skyti það 

skökku við að hún skyldi velja að byggja á goðsögnum. Jafnframt sagði félagið 

umdeilt hvort ímyndir hefðu nokkuð með sannleika að gera. 

Hvort Ingibjörg Sólrún, og síðar Össur, hafi tekið nákvæmlega þessa 

gagnrýni til sín skal ósagt látið. Því skal hins vegar haldið til haga að Ingibjörg 

fjallaði töluvert um mikilvægi þess að orðspor byggði á raunverulegum verkum 

og gildum og eins vill Össur stíga varlega til jarðar í þessum efnum. 

 

5.2.3 Greining í ljósi menningarstefnu 

Haukur F. Hannesson hefur áður haldið því fram að íslensk stjórnvöld skilgreini 

stefnu sína í menningarmálum út frá því sem Duelund kalli þjóðmenningu í 

menningarpýramída sínum (bls. 43-45). Þar er menningarhugtakið takmarkað 

við sameiginleg gildi, viðhorf, hefðir og lífshætti heildarinnar og aðgerðir ríkis 

felast í stuðningi við menningarlýðræði. Þegar litið er yfir tímabilið má sjá að 

þetta kemur vel heim og saman við það hlutverk sem menningunni er ætlað í 

utanríkisstefnunni. Áherslan á þjóðmenninguna er til staðar í fyrsta ráðuneyti 

Davíðs, sbr. óttann við að henni verði ógnað. Þessari áherslu er lýst í 

stjórnarsáttmála, en gætir lítið stefnu utanríkisráðherra. Eftir því sem líður á 

tímabilið má greina sterkari áherslu á þjóðleg gildi. Nægir að nefna endurtekið 

tal Halldórs um menningararf, þjóðmenningu, þjóðrækni, landafundi og kristin 

gildi og áherslur stjórnarinnar á fullveldi og sjálfstæði. Valgerður tekur við 

þessu kefli og leggur áherslu á sköpun ímyndar þjóðarinnar út frá 

sameiginlegum einkennum, t.d. um menntun og víðsýni. Þá er athyglisvert að á 

þessum árum er lögð áhersla á menningu fyrir alla landsmenn, en það kemur 

einnig vel heim og saman við skilgreiningu Duelund á þjóðmenningunni. 

Áherslan á þjóðmenninguna minnkar til muna hjá Ingibjörgu Sólrúnu. Þótt hún 
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tali um ímyndir, sjálfsmynd og menningararf er nálgunin öðruvísi en áður. Meiri 

áhersla er lögð á menningararf í femínísku samhengi, menningu innflytjenda, 

menningu sem segi einstaklingnum hver hann er og menningu í samskiptum 

ólíkra menningarheima. Það er því greinilegt að hún beitir menningarhugtakinu 

á annan hátt og leggur minni áherslu á þjóðmenninguna í hefðbundnum 

skilningi íslenskra stjórnmála. Með Össuri flyst áherslan svo aftur á 

menningarútflutningin. Erfiðara er að greina hvar hann staðsetur menninguna í 

pýramídanum, en hugurinn reikar aftur að einhverskonar hugmyndum um 

þjóðmenningu. Í stjórnarsáttmála sínum leggur ríkisstjórn Jóhönnu nefnilega 

áherslu á „íslenska frumsköpun“ í menningarlífinu, án þess að skilgreina neitt 

nánar hvað nákvæmlega felist í henni. 

  

5.2.4 Greining í ljósi menningarstefnulíkana 
Ef staðsetja á stefnuna út frá menningarstefnulíkönum Duelund er um einskonar 

afbrigði af arkitektalíkaninu að ræða (bls. 45-46). Ríkisvaldið fjármagnar 

stefnuna (þótt vissulega sé deilt um hver fjármagni hvað í tilfelli ÍSS) og hefur í 

auknum mæli samræmt starfið og sett ákveðna ramma um það. Þó má sjá 

ákveðin einkenni miðlarans í framkvæmdinni, t.d. í áherslu á arðsemi í 

ríkisstjórnum Davíðs, og í því að sóst er eftir fjármögnun einkaaðila. Leiða má 

líkum að því að áhrif miðlarans hafi farið dvínandi eftir hrun, ekki síst í ljósi 

erfiðari tíma í einkageiranum, og að áhrifa arkitektsins gæti að sama skapi í 

auknum mæli. Það má t.d. sjá í stefnu ríkisstjórnar (bls. 108-109) og í stefnu 

mennta- og menningarmálaráðherra og samskipta hans við BÍL (bls. 50-51). Þar 

er áhersla lögð á að listamenn móti stefnuna í samvinnu við stjórnvöld í opnu og 

lýðræðislegu ferli. Það er skýrt merki um arkitektinn að verki. 
 
5.2.5 Greining í ljósi þjónandi menningarstefnu 
Þetta leiðir hugann að þvi hvers eðlis stefnan sé og hvar mörkin liggi milli 

stýringar og listræns frelsis. Er um listastefnu eða velferðarstefnu að ræða? 

Ráða fjárhagslegir hagsmunir för? Eða eru þeir bundnir sjálfsmynd og þjóðríki?  

Ef sviðið er skoðað í ljósi kenninga um þjónandi menningarstefnu, eins og 

Gray, Vestheim og Belfiore lýsa þeim (bls. 46-48) má sjá skýr merki um að 

menningunni er ætlað að þjóna fleiru en hreinum listrænum markmiðum. 

Þannig talar Jón Baldvin um viðskipti og menningu í sömu andrá, leggur starf 
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menningarfulltrúa að jöfnu við markaðsfulltrúa og talar um að markaðssetja 

menningarafurðir erlendis. Halldór talar um markaðssókn menningartengdrar 

ferðaþjónustu og tengsl við ímynd. Þá nefnir hann vaxtarsprota til útflutnings, 

byggða á menntun og þekkingu og ræðir menningarkynningar í samhengi 

viðskiptahagsmuna. Halldór nefnir einnig hlutverk menningar við eflingu 

norrænna tengsla, sem og tengsla vestur um haf undir formerkjum þjóðrækni. 

Valgerður talar áfram um útrás og markaðssetningu menningarinnar, en leggur 

einnig áherslu á mikilvægi hennar fyrir ímynd landsins. Henni er umhugað að 

bæta „menningarímynd“ og auka áhuga útlendinga á íslenskri menningu. Þetta 

eru sömu viðhorfin og höfðu komið fram í úttekt Elínar og Þorgeirs (bls. 71).  

Í tíð Ingibjargar er beinlínis talað um að virkja krafta menningarinnar. 

Þar kemur fram sú áhersla að menningin sé vaxandi atvinnugrein, stór hluti 

sjálfsmyndar þjóðar, mikilvægur hluti aðdráttarafls landsins og vaxandi 

uppspretta útflutningstekna. Í nálgun Össurar má sjá áherslu á menningu og 

menningarviðskipti og með þeim eflingu orðspors og ímyndar.   

Í þessu samhengi er vert að rifja upp að Elín og Þorgeir voru í úttekt 

sinni mjög meðvituð um mismunandi sýn á menningu, m.t.t. þjónustuhlutverks 

hennar, og að slíkt gæti valdið átökum (bls. 71-72). Þess vegna lögðu þau til 

skiptingu verkefna: í verkefni sem miðuðu að því að kynna íslenskar listir og 

menningu og skapa sambönd; og í verkefni þar sem listirnar væru „verkfæri“ til 

að ná fram viðskiptamarkmiðum. Þau bentu þó á að nákvæmar skilgreiningar 

yrðu alltaf erfiðar og ekki auðvelt að aðskilja markaðsstarf, kynningu og 

alþjóðlegt samstarf. Þá er athyglisvert að þau vildu almennt tala um alþjóðlegt 

menningarstamstarf fremur en kynningar, enda takmarkaðist starfsemi 

listamanna ekki við Ísland. Eins væri æskilegt að íslenskur almenningur 

kynntist erlendri list.   

 

5.3 Verkefni, viðburðir og markhópar 

 
5.3.1 Samantekt 

Eins og fram hefur komið hafa verkefni UTN, MMR og tengdra aðila á sviði 

menningar- og menningarkynninga verið æði mörg og fjöldi þeirra og umfang 

farið vaxandi. Hér verður stiklað á stóru til að draga fram eðli þeirra og umfang. 
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Í tíð Jóns Baldvins má fyrst telja fjölmörg verkefni á hinum ýmsu sviðum 

menningar og lista sem fulltrúinn í London stóð fyrir og komu í kjölfar hins 

víðfræga búksláttar. Í tíð Halldórs má telja verkefni vegna landafundaafmælis, 

ásamt víkingasýningu Smithsonian og hátíðum henni tengdri. Þá má nefna 

þjóðræknisþing og ungmennaskiptaverkefni milli Íslands og Kanada, þátttöku 

ráðherra í samkomum V-Íslendinga, sýningu um Vilhjálm Stefánsson, ásamt 

stuðningi við íslenskt þjóðmenningarhús í Gimli og bókasafn í Winnipeg. 

Vestanhafs má einnig telja Iceland Naturally og sýningu á íslenskri nútímalist í 

Corcoran-safninu í Washington D.C. haustið 2001. Af norrænum vettvangi má 

nefna fjölda viðburða í Berlín, m.a. á sviði hönnunar, myndlistar og kvikmynda. 

Þá má nefna farandhönnunarsýningu, m.a. í Mílanó. Eins voru haldnir viðburðir 

í miðstöðinni í New York og menningarátak á Bretlandi, Írlandi, SA-Evrópu og 

á Balkanskaga. Í tíð Halldórs má einnig sjá áherslu á þátttöku í áætlunum ESB. 

Af upplýsinga- og menningarverkefnum í sendiráðunum eða í tengslum 

við þau má nefna Íslandskynningu í Tókýó með sýningum, tónleikum, 

kvikmyndahátíð og íþróttaviðburðum. Þá má nefna þátttöku í EXPO 2000 í 

Þýskalandi, myndlistarsýningu í Rússlandi og viðamikla Íslandskynningu í 

Frakklandi árið 2004. Einnig voru haldnar menningarkynningar í tengslum við 

opinberar heimsóknir utanríkisráðherra og forseta erlendis, t.a.m. í tengslum við 

aldarafmæli Halldórs Laxness Þá er ótalin útrás fatahönnunar, kynningar á 

íslenskri kvikmyndagerð erlendis og ýmis verkefni í samstarfi við ÚRÍ. 

Davíð horfði til samstarfs ÚRÍ og UTN og Iceland Naturally, en ræddi 

einnig margmiðlunarráðstefnu í Brelandi, með fyrirtækjum í kvikmynda- og 

tónlistariðnaði, tölvuleikjaframleiðslu, margmiðlun og sýningahönnun, ásamt 

galleríum og bönkum. Geir H. Haarde tók þátt í stórri menningarhátíð, Islands-

bilder í Köln í Þýskalandi, þar sem kynnt var íslensk nútímalist og menningu. 

Valgerður fjallaði m.a. um verkefni tengd áætlunum ESB og hlutverk sendiráða 

í menningarkynningu. Þá voru í gangi ýmis önnur verkefni, t.d. þátttaka í 

Feneyjatvíæringnum og Kvikmyndahátíðinni í Róm.     

Ingibjörg fjallaði um áætlanir ESB. Þá sagði hún að sendiráðin efndu til 

og tækju þátt hundruðum viðburða árlega af öllum stærðum. Landkynningum, 

ráðherraheimsóknum, viðskiptasendinefndum, tónleikahaldi, bókakynningum, 

myndlistar-, ljósmynda- og kvikmyndasýningum, oft í samstarfi við erlendar 

menningarstofnanir. Hún talaði einnig um Iceland Naturally, en stærsta 
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menningarverkefnið á þessum tíma var Iceland on the Edge í Brussel. Þá tók 

hún þátt í fundum með fræðasamfélaginu, m.a. mennningu. 

Össur lagði áherslu á samstarfsáætlanir ESB. Þá fjallaði hann um Bóka-

messuna í Frankfurt 2011. Jafnframt sagði hann sendiráðin hafa efnt til á þriðja 

hundrað landkynningar- og menningarverkefna 2008 og stutt marga viðburði. 

Þau hefðu einnig stutt og staðið fyrir fjölda menningarviðburða 2009 og komið 

á tengslum íslenskra og erlendra aðila. Hann fjallaði um þrjú sóknarverkefni: 

bókmenntakynningu sendiráða í tengslum við Bókamessuna; sýninguna Íslenska 

samtímahönnun í samvinnu við HMÍ og erlendar hönnunarstofnanir; og 

tilraunaverkefnið Samtímalist í sendiráðin í samstarfi KÍM og Listasafns 

Íslands. Auk þessa talaði Össur um tvö umfangsmikil tónlistarverkefni, Norðrið 

í Þýskalandi og Made in Iceland í BNA, sem væru leidd af ÚTÓN. Þá nefndi 

hann útgáfu og dreifingu bókarinnar Icelandic art today um íslenska 

samtímamyndlist sem hefði verið kynnt sérstaklega í sendiráðunum.  

Einnig má nefna: þátttöku í Feneyjatvíæringnum og verkefni sendiráða 

honum tengdum; EXPO 2010; mótttöku kínverskra fjölmiðla til Íslands; átaki 

UTN, HMÍ og ÚTÓN, til að stuðla að markaðssókn íslenskra listamanna, 

hönnuða og hugvitsmanna í Asíu; opið hús ráðuneytisins með kynningu á 

tónlist, hönnun og myndlist; og mótttöku fjölda hópa, íslenskra og erlendra, s.s. 

námsmanna, fyrirtækja og stofnana. Þá er hér vísað til úttektar Elínar og 

Þorgeirs, en þau gerðu efninu góð skil í umfjöllun sinni (bls. 69-72). 

 

5.3.2 Greining í ljósi mjúka valdsins 

Nye lýsti, eins og áður segir, tveimur nálgunum um beitingu menningar í 

almannaerindrekstri (bls. 23-25). Annars vegar þeirri sem leggur áhersla á 

svokallaða hámenningu, menningu í skilgreiningunni listir, eða menningar-

samskipti t.d. mennta- og eða afreksfólks, og þar sem markhópurinn er oft 

þröngt skilgreindur við áhrifafólk í samfélaginu. Hins vegar þeirrar sem leggur 

áherslur á dægurmenningu, t.d. í formi kvikmynda og vill ná til fjöldans. Hann 

sagði jafnframt að oft væri auðveldara að greina áhrif hinnar fyrrnefndu, jafnvel 

í einstökum persónum, en að ekki mætti vanmeta mátt dægurmenningarinnar. 

Þegar litið er yfir sviðið síðustu 20 ár er nánast ómögulegt að segja hvor 

nálgunin hafi vinningin. Svo virðist sem þeim hafi verið beitt nokkuð jafnt og 

án sérstakra hugmynda um markvissa miðun. Þannig má sjá smærri viðburði, 
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móttökur og samskipti sem greinilega miða að áhrifafólki. Það má sjá viðburði 

þar sem áherslan er á listir og „hámenningu“. Og það má sjá viðburði, t.d. í 

tónlist, sem hafa breiðari skírskotun og leggja áherslu á dægurmenningu. Þá má 

ekki gleyma hinum miklu samskiptum sem fara fram með þátttöku í áætlunum 

ESB, ásamt þeim fjölmörgu útlendingum sem taka þátt, eru í nánu samstarfi við 

Íslendinga af þeim sökum og sækja jafnvel landið heim. 

Að þessu sögðu verður að halda því til haga að Elín og Þorgeir lýstu því 

mjög ákveðið í úttekt sinni hvernig halda ætti á málum (bls. 71). Þau lögðu m.a. 

áherslu á: gæði; að svara áhuga erlendis frá; að sníða sér stakk eftir vexti og 

skilgreina áherslur; og að leggja áherslu á þá sem hefðu áhrif  á skoðana-

myndun, t.d. blaðamenn, stjórnmálamenn og fagfólk. Bjóða ætti sérvöldum 

einstaklingum í kynningarferðir, en einnig leggja áherslu á markaðssetningu, 

skilvirkni, gagnsæi, samstarf, sveigjanleika, eftirfylgni og viðhald sambanda. 

Markhóparnir eru jafn ólíkir verkefnunum og erfitt að segja að einblínt 

sé á einhverja hópa, umfram aðra. Þó má á síðustu árum sjá aukna tilhneigingu 

til að draga almenning að utanríkisráðuneytinu, en einnig fræðasamfélag og 

fjölmiðla. Þetta má sjá í „opnum húsum“, móttöku hópa í kynnisferðir í 

ráðuneyti og sendiráð, þátttöku í opnum fundum háskólanna og samræmdu 

fjölmiðla- og kynningarstarfi. Þetta virðist falla nokkuð að tillögum Elínar og 

Þorgeirs, en þó er spurning hvort um nógu markvissa nálgun sé að ræða.  

Í þessu samhengi er fróðlegt að líta aftur á umfjöllun Nye og Bátora um 

nálganir Norðmanna og Kanadamanna að almannaerindrekstri (bls. 28-30). Nye 

sagði að Noregi hefði tekist að láta rödd sína heyrast á alþjóðavettvangi þar sem 

landið hefði forgangsraðað áherslum. Bátora benti á að bæði hefðu löndin 

skilgreint vel áherslur sínar og erindi í alþjóðasamfélaginu út frá aðlaðandi og 

lögmætum gildum. Að því sögðu sagði hann nálganir landanna gerólíkar. 

Leyndarhjúpur hefði lengi hvílt yfir utanríkisþjónustu Noregs og þótt að 

upplýsingaflæði til almennings væri frekar gott, væri það mest í formi 

fréttatilkynninga. Kanadamenn sagði hann aftur á móti hafa farið gjörólíka leið. 

Þeir hefðu valið að opna utanríkisþjónustuna upp á gátt, leita eftir skoðunum 

almennings á utanríkisstefnunni og skapa ákveðna ramma um aðkomu hans að 

stefnumótun. Bátora segir að Kanadamenn hafi farið þessa leið til að ráða bót á 

ákveðnum ímyndarvanda. Lýðræðisvæðing og opnun utanríkisþjónustunnar hafi 

þjónað tvennum tilgangi: að gera þjónustuna lögmætari í hugum fólks; og að 
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auka einingu Kanadamanna og styrkja sjálfsmynd. Ekki er hægt að sjá að 

utanríkisráðuneytið hafi verið opnað jafn mikið, eða með jafn markvissum hætti 

og það kanadíska, þótt vissulega sjáist ákveðin viðleitni í þá átt.  

 

5.4 Miðlunarleiðir 

 
5.4.1 Samantekt 
Áður en að niðurstöðum kemur verður hér farið örstutt yfir þær leiðir sem beitt 

hefur verið til að miðla menningu og upplýsingum á tímabilinu. 

 Fyrst er að telja að ríkisstjórn Davíðs og Jóns sagði stöðu Íslendinga 

hafa gjörbreyst með betri samgöngum og byltingu í fjölmiðlun, en það var 

einmitt af þeim orsökum sem áhyggjur manna af hindrunarlitlum straumum 

erlendis frá spruttu. Ekki er þó að sjá að neinar byltingar hafi orðið á þessum 

tíma í miðlun menningar og upplýsinga og fremur stuðst við hefðbundinn 

erindrekstur með heimsóknum, kynningum, sýningum o.fl. Árið 1997 fjallaði 

Halldór um tölvuvæðingu UTN og sagði nýtingu netsins kjörna leið til að 

„kynna land og þjóð, auka sóknarfæri og afla viðskipta“. Tæknin auðveldaði 

almenningi aðgang að upplýsingum um Ísland og að ráðuneytið myndi nýta sér 

miðilinn til hins ýtrasta. Ári síðar talaði hann um aukna tæknivæðingu. Miðlun 

menningar hélt áfram með líkum hætti og áður og fór fram á ýmsum vettvangi, 

t.d. á stórum viðburðum á borð við heimssýninguna eða um borð í víkinga-

skipinu Íslendingi sem sigldi til vesturheims í tilefni landafundaafmælis.  

Árið 2002 var lögð áhersla á uppbyggingu vefseturs ráðuneytis og sendi-

skrifstofa, m.a. með upplýsingum um land, þjóðfélag, menningu og sögu. 

Hefðbundari leiðir voru þó áfram ríkjandi, t.d. með opinberum heimsóknum, 

fundum, sýningum og fleiru. Árið 2004 lagði ráðherra áherslu á vefsetur og 

sagði vef UTN vinsælasta stjórnarráðsvefinn. Einnig væri útgáfa og dreifing á 

prentuðu efni, með hjálp sendiráða, stór hluti upplýsingaflæðis. Þá stefndi 

ráðuneytið að aukinni samvinnu við Ferðamálaráð og aðra um útgáfu og 

dreifingu á prentefni og mynd- og margmiðlunarefni. 

Hefðbundin miðlun hélt áfram, stundum þó með dálítið öðru sniði, eins 

og sést á ísjakanum sem fluttur var til Parísar 2004 til að vekja athygli á 

Íslandskynningunni þar í borg. Sama haust var margmiðlunarráðstefnan haldin í 
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London. Menningunni var áfram miðlað í sýningum, tónleikum, kvikmyndum 

og útgáfu, en með komu Ingibjargar Sólrúnar sást meiri áhersla á mikilvægi 

þýðingarmiðstöðvar UTN og opinn aðgang að hugtakasafni á netinu. Hún sagði 

hnattvæðinguna gefa menningararfinum nýja möguleika til útbreiðslu, t.d. í 

öflugum netrannsóknum á íslenskum bókmenntum. Þá mátti sjá áherslu á að 

nýta samskiptanet og aðgang sendiskrifstofa að fjölmiðlum í umdæmisríkjum. 

Á árunum eftir hrun hefur mátt sjá mikla áherslu á upplýsingamiðlun, 

t.d. með eflingu tengslaneta við erlenda fjölmiðla, samráðshópi stjórnarráðsins 

varðandi fjölmiðlun, fjölmiðlavöktun og almannatengslum. Ráðherra hefur talið 

þessa miðlun mikilvæga fyrir upplýsingastýringu, en einnig til miðlunar land-

kynningarefnis. Eins segir hann lagða áherslu á upplýsinga- og kynningarstarf 

innanlands til að tryggja gagnsæi og gott aðgengi að upplýsingum um störf UÞ. 

Stefnt sé að frekari opnun og upplýsingamiðlun, t.d. með samfélagslegum 

miðlum, sem kalli á óhefðbundin vinnubrögð af hálfu stjórnvalda. 

 

5.4.2 Greining í ljósi mjúka valdsins 

Til að greina þróunina og áherslur í miðlun menningar og upplýsinga verður hér 

aftur leitað í smiðju Nye og Bátora (bls. 28-30).  Eins og áður sagði skipti Nye 

almannaerindrekstur í þrjár jafn mikilvægar víddir: í dagleg samskipti, oftast við 

fjölmiðla, þar sem ákvarðanir séu útskýrðar, krísustjórnun sinnt og árásum 

svarað; markmiðasettum samskiptum með þróun einfaldra þema, líkt og í 

kosningabaráttu eða auglýsingaherferð; uppbygging langtímasambanda við 

lykilfólk með ráðstefnum, menntastyrkjum, skiptum, þjálfun og námskeiðum. 

Þá talaði hann um mikilvægi þess að skilaboðin endurspegluðu raunveruleikann 

innanlands og lagði áherslu á gagnvirka notkun internetsins samhliða 

hefðbundnari formum samskipta, s.s. skiptiáætlunum og heimsóknum. Bátora 

lýsti því hins vegar hvernig Kanadamenn hefðu opnað og lýðræðisvætt 

utanríkisþjónustu sína, að miklu leyti með hjálp internetsins. 

 Þegar litið er yfir íslenska sviðið má sjá gríðarmiklar breytingar í miðlun 

með tilkomu internetsins. Áhersla hefur verið lögð á uppbyggingu vefseturs 

ráðuneytis og sendiráða allt frá 1997 og mikil þróun orðið í framsetningu efnis. 

Hér má t.d. nefna Arts and Culture hnappana á heimasíðum sendiráða sem 

tengja inn á yfirlit yfir menningarefni (bls. 66). Þróunin fellur vel að 

hugmyndum Nye um hvernig best sé að hátta málum. Þannig nota stjórnvöld 
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netmiðlun og fjölmiðla jafnhliða persónulegum samskiptum til að koma 

upplýsingum á framfæri. Sjá má þetta í kynningarverkefninu Inspired by 

Iceland, sem og notkun utanríkisráðuneytisins á samfélagsmiðlinum Facebook.*  

Segja má að áhersla stjórnvalda á samræmda upplýsingagjöf falli undir 

fyrstu vídd almannaerindreksturs, en að verkefnið Inspired by Iceland sé dæmi 

um aðra víddina. Móttaka UTN á hinum ýmsu hópum, ásamt samræðu við 

fræðasamfélag, fundum, skiptum og gagnkvæmum heimsóknum myndi þá 

teljast til hinnar þriðju. Erfitt er að staðsetja miðla eins og Facebook, og í raun 

má færa rök fyrir því að þeir falli undir alla flokkana. Þeir bjóða upp á stöðuga 

og mjög persónulega notkun, sem er mismunandi frá manni til manns. Það er 

því rétt mat hjá ráðuneytinu að þessir miðlar kalli á óhefðbundnar nálganir. 

Ef litið er til Bátora má segja að notkun Íslendinga sé ekki með jafn 

öflugum og gagnvirkum hætti og Kanadamanna. Síðurnar hafa hingað til verið 

fremur einstefnumiðaðar. Hægt er að fylgjast með upplýsingum og viðburðum, 

en ekki er hægt að sjá að skapaður hafi verið formlegur vettvangur um gagnvirk 

samskipti og leiðir þar sem almenningur getur skipst á skoðunum við stjórnvöld 

og haft áhrif á utanríkisstefnuna, þ.m.t. menningarhlutverk hennar. 

 
 
 
 

                                                
* Sjá http://www.inspiredbyiceland.com/ og http://www.facebook.com/utanrikisraduneytid. 
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6 Niðurstöður 
 
Í inngangi sagði að tilgangur verksins væri að skoða og greina hvernig íslensk 

stjórnvöld kynna og nota menningu á alþjóðavettvangi. Spurt var um hlutverk 

menningar í utanríkisstefnu Íslands á tímabilinu 1991-2011 og lagt upp með að 

svara fimm meginspurningum þar að lútandi: hverjir kæmu menningunni á 

framfæri og hvernig; hver tilgangurinn væri; hver verkefnin, viðburðirnir og 

viðtakendurnir væru; og hvaða miðlar væru notaðir. Kenningar um mjúkt vald, 

stefnu og stjórnun og menningu og menningarstefnu voru lagðar til grundvallar 

greiningu og sagt að ályktanir yrðu dregnar að henni lokinni. Ferðin hefur verið 

löng og komið hefur verið við á mörgum stöðum á leiðinni, enda talið 

nauðsynlegt, þar sem um viðamikið og lítt rannsakað efni er að ræða. 

 

6.1 Samantekt 
Þegar þræðirnir eru teknir saman kemur ýmislegt í ljós. Í fyrsta lagi er ljóst að 

starfsemi og verkefni íslenskra stjórnvalda á þessu sviði bera mjög ákveðin 

einkenni um notkun á mjúku valdi og beitingu almannaerindrekstrar. Vaxandi 

fjöldi þátttakenda, samstarf, samræming og samskipti á tímabilinu bera þess enn 

fremur merki að áherslan hefur aukist með árunum og notkunin orðið 

meðvitaðri. Þetta birtist skýrt í mjög markvissri notkun á þjóðrænni 

vörumerkjastjórnun um og upp úr miðjum síðasta áratug, í þeim tilgangi að 

byggja upp ímynd og orðspor. Ráðherrarnir virðast almennt nokkuð meðvitaðir 

um möguleika mjúka valdsins og áhrifanna sem hægt er að ná fram með 

beitingu þess. Þegar komið er fram á 21. öldina má segja að kappið verði helst 

til mikið, eins og sést í þeirri gagnrýni sem vinna stjórnvalda að ímyndarmálum 

verður fyrir. Skrifa má þetta á þann mikla samkeppnisanda og ofuráherslu á 

markaðinn sem sveif yfir vötnum á árunum fyrir hrun. 

Í öðru lagi er ljóst að flestir utanríkisráðherrar tímabilsins, nema þá helst 

Davíð Oddsson og Geir H. Haarde, fara fram með ákveðna stefnu á sviðinu, þótt 

ekki sé um sérstakar forskriftir um hlutverk menningar í utanríkisstefnunni að 
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ræða. Þá má sjá skýrt mynstur vaxandi tilhneigingar til samræmingar og eflingar 

á sviðinu og sífelldra breytinga á innviðum utanríkisráðuneytisins til að ná fram 

þeim markmiðum. Mest lausung virðist hafa verið í málaflokknum í byrjun 

tímabilsins, sem birtist, að því er virðist, í nokkuð sjálfsprottnum menningar-

kynningum utanríkisráðuneytisins og skorti á samhæfingu við stefnumótun 

annarra aðila á vettvangi. 

Í þriðja lagi kemur nokkuð skýrt fram að ráðherrarnir fylgja því faglega 

starfi sem unnið er í samstarfi embættismanna og taka leiðbeiningum 

fræðimanna sem fengnir eru til að aðstoða við mótun stefnu. Sífellt samspil er í 

gangi á milli þessara aðila, auk annarra aðila í kerfinu, opinberra og einkaaðila, 

t.d. úr menningarsamfélaginu og atvinnulífi. Þá er ljóst að stóráföll í 

efnahagslífinu leika stórt hlutverk og verða til þess að ákveðið er að ráðast í 

viðamestu breytingarnar á tímabilinu. Fyrst leiðir bankakrísan á fyrri hluta árs 

2006 til þeirra skipulagsbreytinga sem Valgerður ræðst í. Síðar leiðir 

efnahagshrunið haustið 2008 til þess að áhersla Ingibjargar og Össurar á 

samræmingu málaflokksins eykst og endar með stofnun Íslandsstofu. 

Í fjórða lagi er ljóst að mikil átök hafa verið á sviðinu. Þau hafa aðallega 

staðið á milli sjónarmiða Samtaka atvinnulífsins og þeirra sjónarmiða sem hafa 

viljað fara eftir ábendinum Ríkisendurskoðunar um skýra stjórnsýslulega stöðu 

Íslandsstofu, forræði utanríkisráðherra, opna og lýðræðislega stjórnsýsluhætti 

og ábyrgð í meðferð almannafjár. Sjónarmið Samtaka atvinnulífsins höfðu betur 

og ljóst að ekki var komið á móts við áhyggjur og athugasemdir 

Ríkisendurskoðunar með fullnægjandi hætti. Þetta hefur svo valdið deilum um 

stofnunina og tortryggni gagnvart henni. Þá er ljóst að staða hennar í 

stjórnkerfinu er enn um margt óljós, þótt nú hafi ótvírætt verið úrskurðað um að 

hún sé opinber og beri því að lúta þeim lögmálum sem um slíkar stofnanir gilda. 

Í fimmta lagi er ljóst að stjórnvöld hafa litið á menninguna með 

þjóðmenningargleraugum. Áhersla hefur verið lögð á að menningin sé fyrir 

almenning og litið til þátta sem sameina þjóðina og skilgreina. Þetta sést t.d. í 

því hversu mikið rótum Íslendinga og menningararfi var hampað í tíð Halldórs 

og hversu ríka áherslu Valgerður lagði á að skapa ákveðna mynd af Íslendingum 

sem menntaðri þjóð í hreinu og fögru landi. Þá er ljóst að menningunni er ekki 

einungis ætlað að þjóna listrænum gildum, heldur einnig hagsmunum á sviðum 

útflutnings og ímyndarsköpunar. Þetta er áberandi í starfi allra ráðherranna, en 
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þó má færa rök fyrir því að á seinni stigum hafi áherslan verið lögð á að selja 

menninguna sjálfa í stað þess að líta á hana sem uppfyllingarefni eða skraut á 

aðrar útflutningsvörur og þjónustu. 

Í sjötta lagi er ljóst að fjölbreytni verkefna, markhópa og miðla er mjög 

mikil og ljóst að unnið er á mörgum vígstöðvum. Þó hefur komið fram að unnin 

hefur verið vinna til að skilgreina áherslur og settar fram tillögur þar að lútandi 

til að skapa starfinu skýrari ramma, einfalda skilaboðin og auðvelda eftirfylgni. 

Í þessu samhengi má einnig nefna þróun sem orðið hefur í átt til opnunar 

utanríkisþjónustunnar, ekki síst í krafti áherslu á bætt upplýsingaflæði og 

notkun nýmiðla á borð myndútsendingar á internetinu og Facebook. 

 

6.2 Horft til framtíðar 

Í byrjun ritgerðarinnar var sagt frá árekstrum Bjarkar Guðmundsdóttur við 

Alþýðulýðveldið Kína. Sagt var frá árekstrum listræns frelsis einstaklings og 

ritskoðunar alræðisríkisins og afleiðingum þeirra. Yfirlýsingu Bjarkar má túlka 

sem mikið hugrekki, en í því sambandi verður þó að hafa í huga að hún nýtur 

þess að vera erlendur listamaður sem getur snúið aftur til síns heima að lokinni 

uppákomu. Þótt hún sé e.t.v. ekki aufúsugestur í Kína lengur og gæti staðið 

frammi fyrir því að vera meinað að koma þangað aftur, má ólíklegt telja að hún 

hafi með uppátækinu stefnt lífi og limum í hættu. 

 Öðru máli gegnir um kínverska listamanninn Ai Weiwei sem hefur um 

árabil lagt sig í hættu við að berjast fyrir lýðræði og mannréttindum í heimalandi 

sínu.  (Higgins, 2011). Hann hefur notað frægð sína sem mikilsvirtur listamaður 

á heimsvísu til að koma gagnrýni sinni á kínversk stjórnvöld til skila. Þá hefur 

hann með öflugum hætti komið skoðunum sínum á framfæri við ungu 

kynslóðina í Kína í gegnum samfélagsmiðla á borð Twitter. Weiwei hafði lengi 

verið undir ströngu eftirliti yfirvalda fram að hvarfi sínu í byrjun apríl 2011, 

sem talið er að kínversk stjórnvöld standi á bakvið. Þannig var sími hans 

hleraður og heimili hans vaktað með eftirlitsmyndavélum. Í viðtali við breska 

blaðið Guardian skömmu fyrir hvarf sitt lýsti hann því hvernig margir Kínverjar 

væru orðnir uppgefnir á kúguninni og þögguninni (Higgins, 2011). Margir 

hefðu fyllst vonleysi, en segðu að aðstæður hans og barátta veittu þeim ljós í 

myrkrinu og einhverja von um betri tíma. 
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Þótt ekki sé ætlunin að líkja ástandinu á Íslandi þessi dægrin við þá gríðarlegu 

kúgun sem Kínverjar mega þola daglega, má vel nota dæmin frá Kína til 

brýningar. Til brýningar þeim viðhorfum að það sé eftirsóknarvert að búa í opnu 

og lýðræðislegu samfélagi, þar sem borgararnir njóti mannréttinda, frelsis og 

jafnréttis. Og hafi frelsi til að skapa og njóta lista og menningar. 

Íslendingar búa e.t.v. ekki við sömu kúgun stjórnvalda og Kínverjar. Þeir 

eiga það þó sameiginlegt með þeim, sem og öðrum mannverum, að fyllast 

vonleysis á erfiðum tímum og glata trú á samfélag sitt og stofnanir þess. Þetta 

hefur komið berlega í ljós á Íslandi eftir hrun og lýsir sér t.d. í afar litlu trausti 

almennings á stjórnvöldum og opinberum stofnunum almennt (Capacent, 2011). 

Þetta vantraust verður til í andrúmslofti reiði, tortryggni og ótta og er líklegt til 

að ala af sér enn neikvæðari strauma verði ekkert að gert. Uppákomur eins og 

lýst hefur verið hér að framan varðandi Íslandsstofu hella olíu á þann eld. Það 

hlýtur því að vera aðkallandi að taka stofnanir samfélagsins fastari tökum og 

reyna með því að byggja upp samfélag jákvæðari viðhorfa. Samfélag sem 

byggir á trausti, virðingu og samvinnu. 

Stjórnvöld, og þar með talið utanríkisþjónustan, eru í lykilaðstöðu til að 

rétta kúrsinn af, einfaldlega vegna þess að hjá þeim hvílir ábyrgð á stefnumótun. 

Hér verður því varpað fram þeirri hugmynd hvort ekki megi fara að fordæmi 

Kanadamanna. Opna utanríkisþjónustuna upp á gátt og koma á gagnvirkum 

samskiptum. Styrkja aðkomu almennings og veita honum hlutdeild í mótun 

utanríkisstefnunnar í lýðræðislegu og opnu ferli. Ekki síst á menningarsviðinu. 

Með því gæti utanríkisráðuneytið lagt mikilvæg lóð á vogarskálar þess að skapa 

meira traust og styrkja sjálfsmynd einstaklinganna sem saman byggja 

samfélagið. Sjálfsmynd virkra þátttakenda í opnu og lýðræðislegu samfélagi.  
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