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4 

 

Útdráttur 

 

"The hardest thing in the world to do in this business is start a band nobody's heard of." 

- Tom Whalley forseti Interscope Records 

 

Orð Whalleys er dæmi um viðhorf fólks sem tekur á sig það erfiða verkefni að kynna nýja 

tónlist á markaðinn. Breytt viðskiptaumhverfi sem fylgir þróun tækni síðustu ára hefur breytt 

tónlistarmarkaðinum fyrir hina ýmsu hagsmunaaðila hans. Mikil umræða hefur verið um 

áhrif ólöglegs niðurhals á hagsmunaaðila og hvaða breytingar það hefur á viðskiptalíkan 

þeirra, en minni áhersla virðist vera á hvaða skref tónlistarmennirnir sjálfir eiga að taka til 

þess að bregðast við breytingunum. 

Viðfangsefni þessarar rannsóknar er að kanna breytt neyslumynstur neytenda í 

Hollandi með hliðsjón af ímynd íslenskrar tónlistar út á við. Markaðsrannsókn var 

framkvæmd sumarið 2011 til þess að fylla upplýsingagap varðandi heppilegar leiðir fyrir 

íslenska tónlistarmenn til þess að kynna sig erlendis. 104 þáttakendur svöruðu netkönnun 

þar sem spurningalista með 13 spurningum var dreift í gegn um samskiptavef og var 

notast við snjóboltaúrtak. 

Niðurstöður sýndu fram á aukið mikilvægi netsins sem bæði kynningartól og 

dreifingaleið fyrir tónlistarmenn. Einnig studdu þær eldri rannsóknir um jákvæða en 

einsleita ímynd íslenskrar tónlistar erlendis. Hegðun neytenda er mismunandi eftir 

tónlistarsmekk og neyslumynstri og er það álit rannsakanda að markhópar tónlistarmanna 

ættu að vera skilgreindir þrengri og markaðsstarf tónlistarmanna ætti að vera betur 

sérsniðið að þeim. 
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1. Inngangur 

Tónlistariðnaður heimsins hefur tekið miklum stakkaskiptum á undanförnum árum, með 

aukinni tæknivæðingu, ekki síst tilkomu veraldarvefsins ( „internetsins“, hér eftir nefndur  

„vefurinn“). Þessar breytingar hafa haft mikil áhrif á rekstrargrundvöll 

tónlistarútgáfufyrirtækja. Stór útgáfufyrirtæki og öflugir bakhjarlar hafa rannsakað 

heppilegustu leiðir til þess að bregðast við breytingunum til þess að halda rekstrargrundvelli 

og hámarka árangur. Hins vegar hafa sjálfstæðir útgefendur og óháðir tónlistarmenn ekki 

jafn miklar upplýsingar á milli handanna. Einnig er umfjöllun um þessar breytingar oft ekki 

hlutlaus vegna afskipta sérhagsmunahópa. Erfitt er að komast að marktækum niðurstöðum 

um hvaða hnitmiðaðar aðgerðir er hægt að grípa til til þess að ná árangri á markaði. Þessi 

ritgerð fjallar um breytt viðskiptalíkan út frá sjónarmiðum tónlistarmanna og hvernig er hægt 

að nýta nýtt umhverfi og þá þriðju aðila sem verða sí mikilvægari innan þess.  

Undanfarin ár hefur verið mikil umræða um hagræn áhrif skapandi greina víða um 

heimi, og þá sérstaklega á Norðurlöndunum. Í maí 2011 var í fyrsta skipti umfang skapandi 

greina á Íslandi rannsakað í skýrslunni „Kortlagning á hagrænum áhrifum skapandi 

greina“ (Margrét Sigrún Sigurðardóttir, Tómas Young, 2011). Í skýrslunni kemur fram að velta 

skapandi greina hefur haldist nokkuð stöðug þrátt fyrir efnahagslega lægð í öðrum 

atvinnugreinum og störfum hefur fjölgað, auk þess sem útflutningur skapandi greina var um 

24 milljarðar króna eða um 3% af heildarútflutningstekjum þjóðarinnar. Margrét og Tómas 

álykta að vaxtamöguleikar séu fyrir hendi með bættri þekkingu og rekstrarskilyrðum. 

Rannsókn þessi getur vonandi bætt þekkingu á tónlistarmarkaðnum erlendis með þeirri 

greiningu á markhópnum í Hollandi. 

Í ritgerðinni verður farið yfir þær forsendur sem hafa breyst mest á síðastlinum árum, 

nánar tiltekið þróun útgáfufyrirtækja, breytt hegðun neytenda, samspil við þriðju aðila, ný 

virðiskeðja og tilfærsla hliðvarða. Skoðað verður hvaða þátt íslenskir tónlistarmenn geta átt í 

nýju umhverfi. Með þessu er ætlað að svara spurnigunni: 

Hvernig geta íslenskir tónlistarmenn nýtt sér nýtt viðskiptaumhverfi til þess að hámarka 

árangur? 
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Megindleg rannsókn var gerð í Hollandi þar sem náðist í 104 gilda þátttakendur og 

könnuð var neysluhegðun, hvernig svarendur uppgötvuðu nýja tónlist og hver er ímynd 

íslenskrar tónlistar meðal svarenda. Niðurstöður sýndu fram á aukið mikilvægi vefsins bæði 

sem leið til þess að nálgast nýja tónlist og til þess að ýmist kaupa hana, hlaða henni niður 

ólöglega eða hlusta á hana í gegnum vef útvarp. Auk þess var neysluhegðun mismunandi 

eftir hversu oft viðkomandi hlustaði á tónlist og hvernig tónlist hann hlustaði á. Niðurstöður 

studdu eldri rannsóknir um jákvæða en einsleita ímynd á íslenskri tónlist erlendis.  
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2. Breytt viðskiptalíkan 

Mikil breyting hefur verið á aðferðum við dreifingu tónlistar síðustu öld. Lengi vel byggðist 

útbreiðsla tónlistar á samleik, síðar með handskrifuðum nótum en stökkbreyting varð í 

útbreiðslunni með tilkomu prenttækninnar þar sem tónsmiðir prentuðu eintök af verkunum 

sínum og seldu tónlistarmönnum. Mörg dæmi um slíkt má finna meðal hinna klassísku 

tónsmiða á borð við Mozart. Bandaríski uppfinningamaðurinn Thomas Edison breytti 

leikreglunum þegar hann fann upp á grammafóninum sem gerði fólki kleift að dreifa 

tónlistinni inn á heimili neytenda. Segulbandskassettur og vínylplötur voru aðallega notaðar 

upp að níunda áratugnum þegar geisladiskar voru settir á markað. Þetta var fyrsta skrefið í 

þróun stafrænnar tónlistar. Þó að þessi þróun hafi leitt til betri og hagkvæmari leiða til að 

dreifa tónlist hefur hún mikið verið gagnrýnd af útgáfufyrirtækjum vegna neikvæðra áhrifa á 

tekjur þeirra, m.a. vegna ólöglegs niðurhals á tónlist á vefnum og meiri áherslu á sölu 

einstakra laga frekar en safn verka á geisladiski. Ólögleg dreifing tónlistar, tilkoma rafrænna 

tónlistaðarmarkaða á netinu, höfundaréttur, skipting tekna milli tónlistarmanna og 

útgefanda og mörg önnur atriði hafa skapað ágreining innan geirans og umræðu um rétta 

meðhöndlun efnis á vefvefnum. Vel fjármagnaðar stofnanir á borð við Recording Industry 

Association of America (RIAA) eyða miklu fjármagni til að hamla frjálsri dreifingu tónlistar 

sem er gerð án samþykkis höfunda og útgáfufyrirtækja til þess að tryggja tekjur sínar. Nýleg 

rannsókn á viðhori til ólöglegs niðurhal sýndi að 70% fólks taldi það vera viðurkennt athæfi 

(Andersen, 2011) og því stórt bil á milli viðhorf almennings og viðhorf útgáfufyrirtækja í 

þessu máli.  

Minna hefur verið talað um breytt viðskiptaumhverfi tónlistarmanna og hvernig þessi 

róttæka breyting í dreifingu tónlistarefnis hefur áhrif á þá, sem gætu jafnvel verið meiri en á 

útgáfufyrirtækin. Það viðhorf virðist vera almennt að ólöglegt niðurhal hefur neikvæð áhrif á 

sölu tónlistar, en þessi afstaða er ef til vill umdeildari en fólk gerir sér grein fyrir. Að vísu 

hefur fjöldi fræðimanna, auk RIAA, gert rannsóknir sem sýna fram á samnýtingu skráa (e. file 

sharing), sjóræningjastarfsemi (e. piracy) og ólöglegt niðurhal hafi neikvæð áhrif á 

tónlistariðnaðinn (Liebowitz, 2005; Zentner, 2005; Rob & Waldfogel, 2006; Michel, 2006; 

Bender & Wang, 2009). Aðrir fræðimenn hafa hinsvegar komist að allt öðrum niðurstöðum. 

Þar á meðal má nefna Oberholzer-Gee og Strumpf (2005) sem töldu út frá rannsókn sinni að 
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áhrif niðurhals á sölu eru tölfræðilega óaðgreinanleg frá núlli. Pollock (2006) telur að 

samnýting skráa geti útskýrt 0-30% af minnkun sölu samkvæmt sínum rannsóknum. 

Blackburn (2004) heldur því fram að efstu 25% tónlistarmanna koma illa út úr ólöglegu 

niðurhali en hinir 75% græða á því. Erfitt er að segja til um hver raunveruleg áhrif séu en 

fjöldi aðila hefur hagsmuni að gæta við að stuðla að ólöglegu niðurhali. Einnig hefur fjöldi 

aðila hagsmuni að gæta með við að stöðva það. Stjórnálaleg áhrif flækja málið enn frekar, 

t.d. hafa nokkrir Svíar gengið svo langt að stofna stjórnmálaflokkinn  „Pirate Party“ sem vill 

stuðla að umbreytingu höfunda- og einkaleyfalaga í frjálsræðisátt. Hvort sem ólöglegt 

niðurhal og samnýting skráa sé í sjálfu sér slæmt eða ekki þá verða tónlistarmenn samt sem 

áður að gera ráð fyrir breyttri hegðun neytenda hvað þetta varðar. 

2.1 Þróun útgáfufyrirtækja 

Frá því að víðtæk dreifing tónlistar hóf göngu sína um 1880 hafa tónlistarmenn notað 

útgáfufyrirtæki til að koma tónlist sinni á framfæri. Leiðin til frægðar í tónlistargeiranum lá í 

gegn um það að fá að spila fyrir útgáfyrirtæki sem svo tóku ákvörðun um útgáfu tónverks. Ef 

fyrirtækin sáu ágóðamöguleika var fjárfest í upptöku á tónlistinni, framleiðslu og svo að 

lokum kynning til að sem flestir fengu að heyra hana og vonandi keyptu hana á endanum. 

Þetta módel er enn þá í gildi í dag. Í skýrslu Alþjólegu hljóðritunarsamtakanna (International 

Federation of the Phonographic Industry) kemur fram að stærstu útgáfufyrirtækin (EMI 

Group, Warner Music Group, Sony BMG, og Universal Music Group) eiga um 88,89% 

markaðshlutdeild á heimsvísu (Nielsen SoundScan, 2010 þó að sjálfstæðir útgefendur sem 

nota  „indie“1 dreifingaraðila sem að stærri útgáfufyrirtækin eiga heyra hér undir stóru 

útgáfufyrirtækin. Þetta er 0,36% aukning frá árinu 2009 (Nielsen SoundScan, 2009). Það má 

þó nefna að þessar niðurstöður Nielsen SoundScan hafa verið gagnrýndar meðal annars af 

formanni samtaka sjálfstærða útgefenda í Bandaríkjunum (A2IM). Hann gagnrýndi m.a. 

aðferðafræði við túlkun gagnanna í opinberu bréfi (Bengloff, 2011). Þó að þessi fyrirtæki séu 

mjög sterk á þessum markaði hefur yfirráð þeirra yfir útgefnu efni minnkað tölvert 

síðastliðna áratugi. Sjálfstæðir útgefendur hafa lengi reynt að keppa við þessi fyrirtæki og 

dæmi um slíkar tilraunir ná til sjötta áratugs síðustu aldar. Það var ekki fyrr en með tilkomu 

pönk tónlistar Bandaríkjunum um 1974 sem að sjálfstæðir útgefendur náðu að hanna 

                                                      
1
 Indie útgáfufyrirtæki eru skilgreind sem öll þau útgáfufyrirtæki sem eru óháð „major“ eða stærstu 

útgáfufyrirtækjunum 
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viðskiptalíkan sem gat keppt við stærri útgáfufyrirtækin. Þa gerðu þeir með því að einblína á 

markaðskima sem stærri fyrirtækin sáu ekki fram á næga tekjumöguleika með (Rogan, 1992).  

Tekjulíkan tónlistarmanna hefur breyst mikið sem fyrr segir. Helsta uppspretta tekna er 

í gegnum tónleikarhald en sala á tónlist hefur minnkað til muna (Connolly & Krueger, 2005). 

Þó að framboð af ólöglegu efni hafi dregið úr sölu þá jókst hlustun á tónlist mjög mikið á milli 

áranna 1998 og 2001. Þetta á sérstaklega við um fólk þar sem vef notkun er yfir miðgildi (3 

klukkutímar á viku) en hlustun þeirra á tónlist jókst um meira en tífalt miðað við fólk sem 

notar vefið minna en miðgildið (Mortimer, Nosko, & Sorensen, 2010). Connolly & Krueger 

telja að bein sala tónlistar í Bandaríkjunum var $11.8 milljarðar árið 2003 og sala 

tónleikamiða var um $2.1 milljarðar (Connolly & Krueger, 2005). Vara tónlistarmanna hefur í 

eðli sínu breyst. Tónlistarmenn hafa því breytt hegðun sinni til að hámarka tekjur. Sem dæmi 

má nefna að tónleikahald snar jókst um aldarmótin síðastliðin (Mortimer, Nosko, & 

Sorensen, 2010). Fyrir utan aukið tónleikahald eru það einnig hærri verð á tónleikarmiðum 

sem auka tekjur tónlistarmanna, en það eru oftast vel þekktu tónlistarmennirnir sem geta 

haft hærra miðaverð. Til dæmis var meðal miðaverð fyrir 100 stærstu tónleikafarirnar í 

Bandaríkjunum árið 1996 $25,81, en það hafði aukist í $62,57 árið 2009. Hefði miðaverðið 

hækkað með verðbólgu væri það einungis $35,30 (The Economist (US), 2010). 

2.2 Nýtt viðskiptaumhverfi  

Mikilvæg ástæða fyrir þeirri þróun sem að ofan er lýst eru breytingarnar sem áttu sér stað 

eftir að geisladiskar komu til sögunnar í byrjun níunda áratugarins og urðu fljótlega megin 

dreifingarmáti tónlistar. Neytendur byrjuðu að færa tónlist frá geisladiskum yfir á tölvur og 

deila í gegn um spjallforrit í lok tíunda áratugsins og að lokum komu á markað veffyrirtæki á 

borð við Napster sem gerði neytendum kleift að deila tónlist sín á milli óbeint. Með fimm 

krafta líkani (e. Five forces) Michael Porters má greina viðskiptaumhverfið. Samkvæmt þessu 

víðþekkta líkani eru ákveðnir múrar við inngöngu (e. barriers to entry) inn á markað sem hafa 

sjö megin uppsprettur: stærðarhagkvæmni framboðsmegin (e. supply-side economies of 

scale), stærðarhagvæmni eftirspurnarmegin (e. demand-side economies of scale), 

tilfærslukostnaður (e. customer switching costs), fjármagnsþörf (e. capital requirements), 

kostir ríkjandi fyrirtækja óháðir stærð (e. incumbency advantages independent of size), ójafn 

aðgangur að dreifingarleiðum (e. unequal access to distribution channels) og takmarkanir 
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vegna stefnu stjórnvalda (e. restrictive government policy) (Porter, The Five Competitive 

Forces That Shape Strategy, 2008). 

 

Mynd 1. Fimm krafta líkan Michael Porters 

Stærðarhagkvæmni framboðsmegin minnkar töluvert fyrir stóru útgáfufyrirtækin þar 

sem fastur kostnaður er ekki lengur dreifður á fleiri einingar þar sem sala geisladiska hefur 

dregist verulega saman. Neytendur tónlistar eru ekki sérstaklega viðkvæmir fyrir því hvort 

tónlistin er gefin út af stærri útgáfu fyrirtækjunum en það eru eflaust einhverjir sem versla 

frekar við sjálfstæða útgefendur vegna neikvæðrar umfjöllunar og minnkandi álits 

almennings á stærri útgefendunum (Knopper, 2009). Tilfærslukostnaður neytenda er lítill 

sem enginn, sérstaklega ef tónlistin er keypt á netinu en flestir dreifingaraðilar selja margar 

tegundir af tónlist frá mismunandi stórum útgáfufyrirtækjum. Fjármagnsþörf fyrir inngöngu á 

markaðinn er mjög háð því hvernig tónlist er verið að búa til. Hægt er samt að staðhæfa að 

kostnaðurinn hefur minnkað töluvert með framförum sem gera upptökutæki aðgengilegari 

og ekki þarf lengur að fjárfesta í framleiðslu geisladiska nema sé óskað sérstaklega eftir því, 

en kostnaður við að hala upp tónlist er lágur. Kostir ríkjandi fyrirtækja óháð stærð er eflaust 

sá kraftur sem helst mest óbreyttur. Reynsla stóru fyrirtækjanna nær yfir marga áratugi og 

tengsl þeirra við dreifingaraðila á borð við útvarp og tónlistarstöðvar eru 

samkeppnisyfirburðir sem erfitt er að yfirvinna. Aðal samkeppnisyfirburðir stærri 

útgáfufyrirtækja 1948-1955 voru sterk tengsl við útvarps- og kvikmyndafyrirtæki sem voru 

mikið notuð við kynningu á tónlist. Fyrirtækin voru þannig í betri samningsaðstöðu (e. 

bargaining power) við dreifingaraðila og gátu oft reynt að hindra aðgang minni fyrirtækja 

með því að hóta lélegri þjónustu við dreifingaraðilana (Peterson & Berger, 1975). Stefna 



13 

stjórnvalda hefur yfir beinst að því að koma í veg fyrir ólöglegt niðurhal tónlistar. Í 

Bandaríkjunum eru mjög sterk samtök sem vinna að þessu markmiði og reyna að koma 

óskum stóru útgáfufyrirtækja á framfæri við stjórnmálamenn. Dæmi um slík samtök er RIAA 

sem reyna að tryggja hagsmuni útgáfufyrirtækja, til dæmis með því að reyna að hafa áhrif lög 

sem sett eru í Bandaríkjunum. RIAA hefur eytt um 90 milljörðum bandaríkjadala í 

málarekstur í Bandaríkjunum á árunum 2000 til 2010 (Gain, 2011).  

Þó að múrar við inngöngu sé bara einn armur af fimm krafta líkani Porters þá er þetta 

sá armur sem mest hefur haft áhrif á samkeppnisumhverfið samkvæmt skilgreiningu þess í 

líkaninu. Auðveldara er að dreifa tónlist í dag, það kostar ekki jafn mikið og minnkandi 

vinsældir stærri fyrirtækja skapa ný tækifæri fyrir sjálfstæða tónlistarmenn og útgefendur til 

að koma sinni tónlist á framfæri. Hinsvegar hafa stóru fyrirtækin enn yfirburði óháða stærð, 

þar á meðal margra áratuga reynslu og betri aðgang að dreifileiðum.  

Greiðari aðgangur inn á markað á ekki einungis við um útgáfuaðila heldur einnig þriðju 

aðila, og þá sérstaklega nýjar dreifingaleiðir á netinu. Þetta felur í sér breytingu á virðiskeðju 

útgáfufyrirtækja, sem er breyting á því hvernig hver liður í keðjunni bætir virði við vöruna 

sem skilar sér svo til neytenda. 
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3. Virðiskeðjan 

Breytingar síðustu áratugi í tónlistarútgáfu er í rauninni breyting á virðiskeðju hennar. 

Virðiskeðjan er heildarhugmynd sem á rætur að rekja til bókar eftir Michael Porter frá árinu 

1985 að nafni Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. Bókin 

Competitive Strategy sem Porter gaf einnig út setti fram líkan sem notað er til að ná 

samkeppnisforskoti (e. competitive advantage) og var þar bent á þrjár leiðir til þess: 

kostnaðaryfirburðir (e. cost leadership), aðgreining (e. differentiation) og einbeitingastefna 

(e. focus). Með öðrum orðum verða fyritæki annað hvort að vera ódýrari en 

samkeppnisaðilinn, með öðruvísi vöru eða að ná annað hvort kostnaðaryfirburðum eða 

aðgreiningu á minni hluta markaðarins. Það er hins vegar erfitt að nota mörg slík klassísk 

módel þegar kemur að skapandi atvinnugreinum þar sem varan eða þjónustan í boði er 

næstum aldrei einsleit. Þetta gæti vel átt við dreifingaraðila en ef meirihluti tónlistarmanna 

færu að búa til tónlist sem ætti að ná fyrirframsettum markmiðum um hvern hún eigi að 

höfða til eða hvernig hún eigi að hljóma er hætta á að þeir þurfi að fórna sköpunarfrelsinu, 

þótt þessi aðferð hafi verið notuð með árangri í nokkrum tilfellum, e.t.v. má nefna dæmi eins 

og Britney Spears eða Spice Girls. Það er til dæmis mjög lítil verðaðgreining í tónlist, nema 

þegar kemur að tónleikamiðum. Í rauninni væri ekki hægt að ætlast til þess að tónlistarmenn 

færu að búa til tónlist með það í huga að ná einu markmiði eða öðru þegar kemur að 

samkeppnisyfirburðum, en þegar varan hefur verið búin til er hægt að nota líkan Porters til 

að staðsetja sig á markaðinum. Það er samt áhugavert að athuga hvort líkön Porters gætu 

jafnvel reynst viðeigandi þar sem sú tónlist sem flætt hefur inn á hinn stafræna markað getur 

að vissu leyti verið álitin einsleit. Þegar viðskiptavinur sem leitar að nýrri tónlist stendur fram 

fyrir þúsundum óþekktra laga og ekki er augljós leið til þess að meta gæði tónlistarinnar þá 

gæti verið áhugavert fyrir tónlistarmenn að reyna að aðgreina sig samkvæmt líkani Porters. 

Breytta virðiskeðjan er í raun að það sem verið er að selja er í auknum mæli þjónusta 

frekar en vara, (t.d. geisladiskur) Með því að gera sér grein fyrir hvar verðmætasköpun fer 

fram er hægt að minnka áherslur á það sem minna skiptir máli og einblína á arðbærari 

viðskiptahætti.  
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Mynd 2. Almenn virðiskeðja Porters  

Í mynd 2 er almenn virðiskeðja Porters sett upp. Porter leggur til að besta leiðin til að 

komast að virðiskeðju fyrirtækis eða iðnaðar er að vinna aftur á bak út frá virðiskeðju 

kaupanda. Það er að segja, að virði sem á að bjóða upp á ætti að vera í samræmi við það 

virði sem viðskiptavinurinn leitar eftir og ekki öfugt (Porter, Competitive Advantage: Creating 

and Sustaining Superior Performance, 1985). Porter bendir einnig á að virðiskeðja sem nær 

yfir heilan iðnað eða geira er of almenn og er of erfitt að skilgreina nákvæma liði í 

verðmætasköpun út frá því.  

Parkih (1999) heldur því fram að aðal ástæðan fyrir ríkjandi stöðu stóru 

útgáfufyrirtækjanna sé vald þeirra yfir framboðskeðjunni (e. supply chain). Þrátt fyrir 

mismunandi virðiskeðju útgáfufyrirtækja er framleiðslukeðjan, eða ferlið sem kemur vörunni 

til neytandans, svipað milli fyrirtækja á markaði. Innan framboðskeðjunnar þá bjóða birgjar 

upp á hráefni (e. input) og fyrirtækið notar þau hráefni til að skapa virði (í tilfelli 

tónlistariðnaðarins til dæmis með því að taka upp frumsamið lag á geisladisk) sem fyrirtækið 

selur svo til næsta aðila, þá annars fyrirtækis og/eða neytenda (Porter, Competitive 

Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, 1985). Með þróun Internetsins er 

fræðilega séð lítil þörf fyrir þess háttar milliliði eins og klassíska framboðskeðjan lýsir. Gott 

dæmi um það er Amazon sem leyfir fyrirtækjum að selja beint til neytenda, í stað þess að 

Amazon myndi kaupa vörurnar af framleiðendum og selja svo til neytenda. Áður fyrr var 

framleiðslukeðja útgáfufyrirtækja frekar línuleg og þar með skýrari. Það snérist allt um 

framleiðslu áþreifanlegrar vöru. 
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Mynd 3. Gamla framleiðslukeðjan aðlöguð úr (Graham, Burnes, Lewis, & Langer, 2004) 

Samkvæmt Graham, Burnes, Lewis og Langer (2004) var framleiðslukeðjan kyrrstæð og 

aðilar sem tóku þátt í henni þekktir og takmarkaðir. Samspil tónlistarmanna, útgáfufyrirtækja 

og dreifingaraðila gerðu það að verkum að hver hlekkur bætti við kostnaði og tók til sín 

hagnað. Þetta leiddi endanlega til hærra verðs. Nú eru aðilarnir fleiri þar sem þriðju aðilar á 

borð við Apple (iTunes Store), Amazon (Amazon MP3) og Gogoyoko hafa bæst í leikinn. 

Rafræn sala á tónlist er orðinn mikilvægur partur af tekjusköpun, en 43% af allri sölu í 

Bandaríkjunum var rafræn árið 2009 sem er tífalt meira en árið 2004 (IFPI, 2010). 

Útgáfufyrirtæki og tónlistarmennirnir sjálfir geta nýtt sér aukna möguleika í dreifingarleiðum 

og öðrum fyrirtækjum sem aðstoða við að bæta virði við vöruna.  

 

 

 

Mynd 4. Nýja framleiðslukeðjan aðlagað úr (Graham, Burnes, Lewis, & Langer, 2004) 

Þetta er mun breytilegri keðja en áður sem kallar á samstarf mismunandi fyrirtækja. 

Einnig sýnir þetta hvernig áherslan breytist frá því að vera línulega keðja útgáfufyrirtækja í 

kvika (e. dynamic) keðju þar sem útgáfufyrirtækin missa fulla stjórn á ferlinu.  
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4. Áhrif breytinganna 

Þetta breytta viðskiptalíkan hefur haft í för með sér aukna möguleika fyrir tónlistarmenn til 

að gefa út sitt efni sjálfir, aukið tónleikahald og minni áherslu á sölu geisladiska. Vínyl plötur 

virðast vera eina undanþágan frá minnkandi sölu áþreifanlegrar vöru en sala á slíkum plötum 

óx um 14% milli 2009 og 2010 (Nielsen SoundScan, 2011). Sundurliðun verður hinsvegar að 

eiga sér stað á milli vel þekktra tónlistarmanna og þeirra sem eru minna þekktir. Samnýting 

skráa hefur mismunandi áhrif á tónlistarmenn eftir hversu vel þekktir þeir eru. Stærri 

tónlistarmenn hafa sterka bakhjarla og öfluga markaðsstarfsemi á bak við sig og ávinningur 

þeirra á aukinni dreifingu tónlistar þeirra á netinu hefur meiri neikvæð áhrif en jákvæð. Mikið 

er um ólöglegt niðurhal sem minnkar tekjur þeirra. Hins vegar er sagan önnur fyrir minni 

þekkta tónlistarmenn þar sem dreifing tónlistarinnar á netinu, bæði löglega og ólöglega, 

eykur líkurnar á því að fleiri mögulegir viðskiptavinir hlusti á tónlistina. Þetta eykur mögulega 

mætingu á tónleika og ekki hefur verið sýnt fram á að sala tónlistarinnar sjálfrar skaðist mikið 

fyrir þrátt fyrir niðurhalið (Mortimer, Nosko, & Sorensen, 2010).  

Íslenskir tónlistarmenn hafa ekki síður nýtt sér tækifærin sem hafa verið í boði. Milli 

2005 og 2007 uxu tekjur vegna hljóðupptaka og tónlistarútgáfu um 5,390 milljónir króna eða 

frá 893 í 6,284 milljónir króna2. Eftir það dróst hún saman töluvert eða um 5324,8 milljónir 

króna en byrjaði að aukast aftur árið 2009 (Margrét Sigrún Sigurðardóttir, Tómas Young, 

2011). Þetta eru verulegar stökkbreytingar eftir árið 2007 niðurávið og svo aftur eftir árið 

2008 upp á við. Það er einnig mjög sterk fylgni á milli hljóðupptöku og tónlistarútgáfu og 

útflutningstekna (r=0,99) sem bendir til beinnar tengingar milli tekna af tónlist seldri 

innanlands og utanlands. 

Breyting yfir á rafrænan sniðmáta hefur einnig auðveldað hnattvæðingu. Hægt er að 

bjóða upp á tónlist á netinu sem er samstundis aðgengileg, ýmist löglega eða ólöglega, öllum 

þeim í heiminum sem hafa aðgang að vefnum. Tónlistin verður aðgengilegri þar sem ekki er 

                                                      
2 Til þessarar greinar telst: Framleiðsla á upprunalegum hljóðupptökum, s.s. segulbönd og geisladiskar. Einnig telst 

með þessarar greinar útgáfa, kynning og dreifing á hljóðupptökum til heildsala, smásala eða beint til almennings. Til 
þessarar greinar telst einnig þjónustustarfsemi á sviði hljóðupptöku í hljóðveri eða annars staðar, þ.m.t. framleiðsla á 
hljóðrituðu útvarpsefni (þ.e. ekki beinar útsendingar). Til þessarar greinar telst einnig starfsemi á sviði tónlistarútgáfu, þ.e. 
öflun og skráning höfundarréttar að tónverkum, kynning, leyfisveiting og notkun þessara verka í upptökum, útvarpi, 
sjónvarpi, kvikmyndum, lifandi flutningi, á prenti og í öðrum miðlum. Þær rekstrareiningar sem sjá um þessa starfsemi geta 
átt höfundarrétt að tónverkunum eða séð um hann fyrir hönd rétthafa. Meðtalin hér er útgáfa tónlistar- og nótnabóka. 
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nauðsynlegt að fara út í búð til að kaupa hana. Margar heimasíður hafa sprottið upp til að 

miðla, selja og kynna aukið framboð af tónlist. Það verður æ erfiðara fyrir einstaka 

neytendur að sía tónlist sem höfðar til þeirra persónulega á meðan að framboð af tónlist á 

netinu eykst. Heimasíður á borð við LastFM og Spotify gera tónlistarunnendum kleift að skrá 

hvaða tónlist viðkomandi hlustar á rafrænt. Heimasíðurnar mæla svo með annari tónlist sem 

er líkleg til að höfða til einstaklingsins. Sams konar heimasíður eru gott dæmi um hvernig 

tónlistarheimurinn þróast í takt við breytt viðskiptaumhverfi.  

Með aukinni áherslu á aðila fyrir utan útgáfufyrirtæki sem oft ná að sérhæfa sig í 

tiltekinni starfsemi sem var fyrr á tíðum í höndum útgáfufyrirtækja þá verður hlutverk 

útgáfufyrirtækja þrengri. Útgáfufyrirtæki verða þá að minnka starfsemi sína á meðan að 

þriðju aðilar taka yfir eða keppa við útgáfufyrirtæki um liði í virðiskeðjunni.  
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5. Er tími útgáfufyrirtækja liðinn? 

„It will be only a matter of time – months rather than years – 
before the music business establishment completely folds. (It will be) 
no great loss to the world.“ 

- Thom Yorke, söngvari Radiohead júlí 2010 (Kelsey-Fry & Dhillon, 2010) 

Vegna þróunar á markaði hafa verið miklar vangaveltur um hvort það sé í raun þörf fyrir 

útgáfufyrirtæki þegar tónlistarmenn geta hljóðritað og dreift sinni tónlist án þess að skrifa 

undir samning hjá útgáfufyrirtæki. Það eru í raun nokkur merki um að þetta sé að gerast. Tap 

af rekstri EMI, eins stærsta útgáfufyrirtæki heims nam 1.75 milljörðum punda árið 2009 og 

Guy Hands forstjóri fyrirtækisins missti yfirráð yfir fyrirtækinu til kröfuhafans Citigroup í 

febrúar 2011. Stærri plötubúðir eru ekki lengur með arðbært viðskiptalíkan og fjöldi þeirra 

fer er síminnkandi. Síðasta Virgin Megastore búðin í New York lokaði árið 2009, en þetta var 

síðasta Virgin Megastore í Norður Ameríku. Tónlist selst á netinu í auknum mæli og milliliðir 

á borð við TuneCore hjálpa tónlistarmönnum að koma sinni tónlist í stafrænar búðir eins og 

iTunes án afskiptia útgáfufyrirtækja og tónlistarmenn halda hærri prósentu sölunnar í 

leiðinni. Snjallir tónlistarmenn geta markaðsett sig á netinu með frumlegu YouTube 

myndbandi og má nefna hljómsveitina Ok Go sem náði yfir 8,800,000 áhorf á sitt hræódýra 

tónlistarmyndband  „Here It Goes Again“ sem vann Grammy verðlaun fyrir besta stutta 

tónlistarmyndbandið árið 2007. Margt gæti bent til að tónlistarmenn þurfi ekki á 

útgáfufyrirtækjum að halda, en málið er aðeins flóknara en það sýnist.  

Í viðtali sagði Josh Roth umboðsmaður hljómsveitarinnar Ra Ra Riot sem er með 

plötusamning við indie útgáfufyrirtækið Barsuk Records að útgáfusamningur gaf 

hljómsveitinni gildi á markaði. 

„I think right now with the Internet, there are just so many 
bands out there that it's easy to go unnoticed. There's still is a certain 
charm to having a label saying 'We like this band and we're going to 
sign them and you should take a listen.' With the amount of bands 
that are out there, it's hard to filter what is actually good now.“ 

       (Frucci, 2010) 
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Aukið flækjustig við tekjusköpun á tónlistarmarkaði hefur einnig áhrif. Ef þetta snérist 

einnig um að selja lögin sjálf væri málið eitthvað einfaldara en með aukinni áherslu á sölu á 

tónlistarvarningi eins og boli, peysur og plaggöt auk áherslunnar á tónleikahald og magnið af 

dreifileiðum sem þarf að semja við þá er þetta meiri vinna en fólk gerir sér oft grein fyrir. Auk 

þess þarf einhver að semja tónlistina sjálfa og annar að taka hana upp. Ofan á allt þetta þarf 

tónlistarmaður að skapa sér sérstöðu gagnvart öðrum tónlistarmönnum sem eru að reyna að 

ná sama markmiði. Þetta leiðir að spurningunni: hvort eiga tónlistarmenn að einbeita sér að 

listinni sjálfri eða viðskiptunum í kring um hana. Það getur komið sá tímapunktur að 

viðskiptahliðin verði stærri hluti umsvifanna. Þá gæti listamaðurinn orðið að fórna einhverju í 

listsköpun eða flytja umfjöllun um viðskiptahliðina á einhvern annan, t.d. umboðsmann eða 

útgáfufyrirtæki, svo hann geti einbeitt sér að sköpuninni. Gítarleikari Ra Ra Riot, Milo 

Bonacci, útskýrði þetta fyrirbæri frá sjónarhorni tónlistarmannsins: 

"I don't necessarily want to have all that nitty-gritty stuff to 
worry about. I'd rather just worry about making music. I don't want 
to worry about numbers or distribution or marketing or publicity or 
anything like that. That sounds like a desk job. I used to have a desk 
job, that's why I'm playing music. Now look at me. I sleep on 
couches." 

(Frucci, 2010) 

Menn gætu ályktað frá þessum upplýsingum það sé enn þörf á markaði fyrir 

útgáfufyrirtæki þá getur ef til vill verið tilfærsla frá yfirráðum stóru útgáfufyrirækja yfir í indie 

útgáfufyriræki vegna minnkandi stærðarhagkvæmni stærri fyrirtækjanna. Einnig er tekin 

ákveðin áhætta þegar fjárfest er í nýjum tónlistarmönnum en það gæti verið arðbærara í bili 

að minnsta kosti fyrir stóru fyrirtækin að einblína á sölu eldri tónlistar en stór hluti rafrænnar 

sölu er eldri tónlist. Eins og áður var nefnt hafa rannsóknir sýnt að ólöglegt niðurhal hefur 

frekar neikvæð áhrif á stærri tónlistarmenn. Hins vegar er vefurinn tól sem minni þekktir 

tónlistarmenn geta notað til þess að koma tónlist sinni á framfæri (Mortimer, Nosko, & 

Sorensen, 2010). Ef minni þekktir tónlistarmenn hafa hér ákveðið forskot yfir þá stærri þá 

mætti ætla litlu útgáfufyrirækin hafi ákveðið forskot yfir þau stærri. Litlu útgáfufyrirtækin 

ættu að vera í vexti, en tölur sýna hið gagnstæða. Stærri fyrirtækin hafa verið að vaxa 

stöðugt síðustu ár og hafa farið frá um 60% markaðshlutdeild árið 1993 í yfir 80% 2009. Á 

meðan hefur markaðshlutdeild litlu fyrirtækjanna fallið frá um 40% í undir 20% (Margrét 



21 

Sigrún Sigurðardóttir, 2010). Greinilegt er að stóru útgáfufyrirtækin bjóða upp á þjónustu 

sem eykur virði viðskiptavinarins (tónlistarmanna) fremur en minni útgáfufyrirtæki. Tíminn 

mun leiða í ljós hvort þetta sé vegna þess að þau eru oftar rétthafar eldri tónlistar sem selst 

vel eða vegna betri rekstrargrundvallar. 

Margir hafa bent á að tónlistarmenn sem semja við útgáfufyrirtæki halda einungis eftir 

lítilli prósentu af sölu, en þar er oftast ekki reiknað með fyrirframgreiðslum, kostnaði sem 

felst í framleiðslu á geisladiskum og þeirri kynningarstarfsemi sem þeim fylgja. Það er líka oft 

breytilegt hversu mikinn pening tónlistarmenn fá, til dæmis er orðið algengt að 

tónlistarmenn haldi mjög lítilli prósentu af sölu eða engri þangað til að fjárfesting 

útgáfufyrirtækisins hefur verið endurheimt og svo hækkar prósentan. Það er einnig erfitt að 

sýna fram á ósanngirni af hálfu útgáfufyrirtækja þegar haft er í huga að tónlistarmenn gera 

samninga af frjálsum vilja, þó að dæmi um villandi útgáfusamninga séu all nokkur. 

Útgáfufyrirtæki geta þá ennþá síað framboðið á tónlist og gefið tilteknum 

tónlistarmönnum tækifæri með því að gera við þá útgáfusamninga. Þessi síun á framoði á 

tónlist er svokölluð hliðvarsla (e. gatekeeping) og geta einstaklingar í tónlistarbransanum auk 

þeirra sem ekkert hafa með hann að gera verið hliðverðir. Þeirra eðli hefur einnig mikið 

breyst á undanförnum árum, en um það verður fjallað betur í næsta kafla. 



22 

6. Hliðverðir 

Fyrr á tíðum var mikil áhersla lögð á svokallaða A&R (artist and repertoire) umboðsmenn 

sem höfðu það sameiginlegt að vera með hæfileika í því að „veiða” hæfileikaríka 

tónlistarmenn. Sem dæmi má nefna John H. Hammond sem uppgötvaði tónlistarmennina 

Billie Holiday, Bob Dylan, Arethu Franklin og Bruce Springsteen. Þessir umboðsmenn áttu 

þátt í mótun tónlistarstefnu í gegn um árin. Þeir hafa verið álitnir sem hliðverðir (e. 

gatekeepers) sem sía framboðið á tónlist og velja úr þá tónlist telji myndi skapa sem mestar 

tekjur fyrir útgáfufyrirtæki. Oft voru það svo plötusnúðar á útvarpsstöðvum og seinna meir 

sjónvarpsmiðlum eins og MTV sem aðstoðuðu við að breiða út tónlistinni og þannig hafa 

áhrif á hvað varð vinsælt. Þessir aðilar völdu gjarnan tónlistina sem þeir voru beðnir um að 

spila og ákvörðuðu tíðni flutnings oft miðað við vinsældir eða samkvæmt óskum 

útgáfufyrirtækja. Eins og áður var nefnt höfðu stærri útgáfufyrirtækin því sterktök á helstu 

hliðvörðum á undanförnum árum  

Með vefvæðingu tónlistariðnaðarins hefur eðli þessara hliðvarða breyst. Geta neytenda 

til þess að finna tónlist á netinu hefur leitt til minni áhrifa útvarpsstöðva og sjónvarpsmiðila á 

borð við MTV þegar kemur að kynningu á nýrri tónlist. MTV spilar minni og minni tónlist og 

sýnir fleiri raunveruleikaþætti eflaust vegna breytinga á hlutverki miðilsins í 

tónlistariðnaðinum. Það sem hefur minna breyst er í hversu miklum mæli fólk finnur nýtt efni 

hjá vinum og kunningjum, en einstaklingar geta einnig verið hliðverðir og komast í gegn um 

mikið magn óþekktrar tónlistar til þess að finna gullmola inn á milli. Þessir einstaklingar eiga 

oft til að deila þessum molum með vinum, kunningjum og jafnvel ókunnugum ýmist beint, 

eða eins og hefur tíðkast nú í gegn um samskiptavefi (t.d. Facebook), tónlistarblogg (t.d. 

Pitchfork), vefi til tónlistaruppgatvana (t.d. Spotify) og jafnvel vefsíður sem blanda saman 

samskiptavef og tónlistaruppgötvun (t.d. LastFM).  
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Mynd 5. Ferli tónlistar til almennings 

Í mynd 5 er sýnt með myndrænum hætti það ferli sem tónlist gjarnan fer á leiðinni til 

hlustenda. Töluvert samspil er á milli leiðanna sem tónlistin fer, en plötusamningur er ekki 

nauðsynlegur til þess að fá spilun í útvarpi og enn síður til að ná athygli á vefnum. Hinsvegar 

getur slíkur samningur ýtt undir kynningu, sérstaklega þegar stærri útgáfufyrirtæki eiga í hlut 

sem nýta markaðshlut sinn til þess að vernda fjárfestingu sína. Þegar náð er til einstaklingsins 

getur ferlið endað þar, en einnig getur sá einstaklingur deilt tónlistinni og náð til fleiri 

einstaklinga, sem getur verið mikilvægur þáttur í dreifingarferlinu. Útvarp er ekki síður 

mikilvægur hlekkur en það verður að greina milli venjulegs FM/AM útvarps og vef útvarps á 

borð við Pandora. Samkvæmt rannsókn í Bandaríkjunum leitar fólk enn frekar til útvarps en 

vefsins til þess að finna nýja tónlist. Þróunin virðist hinsvegar gefa til kynna að vefurinn verði 

fyrir valinu í framtíðinni þar sem 24% fall varð milli 2002 og 2010 við notkun útvarpi sem 

megin tækið til uppgötvunar á nýrri tónlist og 22% aukning varð á notkun vefsins í sama 

tilgangi fyrir vefinn. Auk þess er vefurinn nú þegar orðinn aðal staðurinn til þess að finna nýja 

tónlist fyrir yngri kynslóðina (Webster, 2010). Hversu stórt hlutverk hver liður spilar í að 

koma tónlist til skila er mikilvægur þáttur í því að ákvarða áherslur tónlistarmanna.  
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7. Íslensk tónlist 

Segja má að íslensk tónlist hafi fyrst komist í heimssviðsljósið þegar Sykurmolarnir gáfu út lag 

sitt Birthday árið 1987 (Gestur Guðmundsson, 1990). Síðan þá hafa nokkrir tónlistarmenn 

náð vinsældum erlendis, aðalega Björk og Sigur Rós og í minna mæli GusGus og múm. Það 

vekur athygli hversu mikið tónlist hefur fests við ímynd Íslands. Íslendingur erlendis getur 

búist við miklum áhuga á íslenskri tónlist hjá neytendum og þá sérstaklega 

tónlistarunnendum sem aðhyllast þær tónlistartegundir sem Ísland er þekktast fyrir að gefa 

frá sér. Það mætti kalla þetta frekar einhæfa ímynd, en íslensk tónlist hefur verið skilgreind 

sem „brú sem byggð hefur verið milli klassískrar tónlistar og nútímapopptónlistar“. Mikil 

forvitni virðist vera um íslenska tónlist, mikill áhugi er fyrir henni erlendis og hún nýtur 

virðingar (Guðný Kjartansdóttir, 2010). Spyrja má hvort það hafi jafnvel neikvæð áhrif að 

hafa slíka sérstöðu á markaði vegna þess að það getur hamlað framgang íslenskra 

tónlistarmanna sem ekki endilega flokkast undir þessa skynjuða ímynd íslenskrar tónlistar. Ef 

íslensk tónlist hefur þegar sterka, jákvæða og sérstaka stöðu í hugum neytenda mætti ætla 

að æskilegt væri að ýta undir tónlist sem fellur undir þessa skynjaða ímynd í staðinn fyrir að 

breyta henni með aukinni fjölbreytni í útgefnu íslensku efni. En slíkt er hvorki raunhæft né 

skynsamlegt gagnvart tónlistarmönnum sem semja öðruvísi tónlist. 

 Íslendingar hafa skynjað þessi jákvæðu viðbrögð sem koma erlendis frá og hafa 

nokkur verkefni verið unnin með þetta í huga. Þar má nefna Made in Iceland verkefni 

útflutningsskrifstofu íslenskrar tónlistar (ÚTÓN) og Icelandic Music Days í Amsterdam sem 

var gert í samstarfi við Íslensku Tónverkamiðstöðvarinnar. Það kemur í rauninni á óvart að 

neytendur séu með einhverja ákveðna skoðun og ímynd á íslenskri tónlist. Almennt dettur 

manni ekki í hug þegar hugsað er um nútíma tónlist frá hvaða landi hún sé. Það er hinsvegar 

spurning hvort neytendur séu að leitast eftir íslenskri tónlist sérstaklega eða hvort 

viðkomandi hlustar tónlist sem vill bara til að sé íslensk. Made in Iceland verkefnið fólst í því 

að gefa út geisladisk með bland í poka af íslenskum tónlistarmönnum. Diskurinn náði ágætri 

spilun í útvarpi í Bandaríkjunum og samkvæmt rannsóknum Guðnýjar Kjartansdóttur (2010) 

sáu sumir þátttakendur verkefnisins fram á aukna sölu og aukin tækifæri í tónlistarheiminum 

en aðrir sögðust ekki hafa tekið eftir neinum sýnilegum árangri. Þess má geta að Made in 

Iceland verkefnið er langtímaverkefni og ekki er endilega hægt að meta hvort að árangur 
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tónlistarmanna sé beint tengdur verkefninu. En svo gæti verið að íslenskir tónlistarmenn hafi 

það einstaka forskot að neytendur séu svo forvitnir um íslenska tónlist að þeir gefa henni 

sérstakan tíma til að hlusta á hana og móta skoðun. Spurningin er þá fyrir íslenskan 

tónlistarmann hvort einhver hluti að kynningarstarfseminni sem þarf til þess að ná 

alþjóðlegum árangri hafi þegar verið gerður. Íslenskir tónlistarmenn þurfa ef til vill ekki að 

leggja jafn mikið á sig til þess að fá hlustun frá ákveðnum markhópi miðað við aðra 

tónlistarmenn, en það er spurning hversu langt þessi eiginleiki drífur útbreiðslu tónlistarinnar 

áfram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 6. Útflutningur og tekjur af íslenskri tónlist auk úthlutana vegna hljóðrita 2006-2010 (í milljónum 
króna)
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 (Guðrún Björk Bjarnadóttir, 2011) 

Samkvæmt upplýsingum frá Sambandi tónskálda og eigenda flutningsréttar (STEF) hafa 

tekjur vegna úthlutanna og útflutnings sveiflast nokkuð síðastliðin ár, en bæði tekjur og 

útflutningur tóku stökk eftir efnahagserfiðleikana í lok ársins 2008. Árið 2009 breyttist 

myndin nokkuð mikið en tekjur vegna útflutnings náðu hápunkti og úthlutanir til íslenskra 

höfunda lágmarki. Síðan hafa ekki margir nýjir íslenskir tónlistarmenn komið inn á markað en 

eftir það féllu tekjur vegna útflutnings um rúmlega 40%. Íslenskir tónlistarmenn hafa þar 

með ekki verið á sama róli og alþjóðlegir tónlistarmenn sem hafa síaukið útgefið efni. Hvort 

að þetta hefur haft áhrif á ímynd íslenskrar tónlistar erlendis er óvíst. Hér er hægt að greina 

milli gagna frá STEF og rannsóknar Margrét Sigrúnar Sigurðardóttur og Tómasar Young 

(2011) þar sem einungis útflutningur á tónlist íslenskra tónlistarmanna er tekin fyrir frekar en 

öll sú starfsemi sem tengist tónlist. 

                                                      
3
 Tekjurnar af erlendum flutningi eru jafnaðar út vegna misræmis um hvenær á almanaksári þær koma til landsins.  

4
 Varðandi hljóðritatekjur eru bara til heildartölur vegna úthlutana til íslenskra höfunda en undir það fellur bæði 

útgáfa hér á landi og erlendis. 
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8. Vandamálið 

Allar þessar breytingar gera það erfiðara fyrir tónlistarmenn að kortleggja bestu leiðina frá 

tónlist í höndum höfundanna og í hendur neytenda. Á meðan að flækjustigið eykst er aukin 

þörf á upplýsingum um staðsetningu mögulegra viðskiptavina, hvar þeir kynnast nýrri tónlist, 

hvort að hagsmunum tónlistarmanna sé betur varið hjá stórum útgáfufyrirtækjum eða 

sjálfstætt starfandi útgefendum og hverjir eru í raun þeir viðskiptavinir sem geta skilað 

mestum tekjum til tónlistarmannanna. Hljóðupptaka og tónlistarútgáfa eru einar af þeim 

greinum sem hafa vaxið mest á síðastliðnum árum, en auknir vaxtamöguleikar eru fyrir hendi 

með bættri þekkingu og rekstrarskilyrðum (Margrét Sigrún Sigurðardóttir, Tómas Young, 

2011). Óljósara ferli í bæði kynningu og framleiðslu kallar á upplýsingar um bestu leiðir til að 

vinna með þriðju aðilum, og hvernig er hægt að nota krafta vefsins til þess að hámarka 

árangur og koma vörunni og þjónustunni í hendur viðskiptavina. Ef tónlistarmaður vill gera 

meira en að bíða eftir að tónlist hans verði uppgötvuð á markaði þá verður 

tónlistarmaðurinn að finna hverjir mögulegir hlustendur eru og ná athygli þeirra. 

Markaðsrannsókn var gerð með það markmið að komast að því: 

 

Hvernig geta íslenskir tónlistarmenn nýtt sér nýtt viðskiptaumhverfi 

 til þess að hámarka árangur? 
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9. Rannsóknin 

Markaðsrannsókn var gerð til þess að komast að venjum mögulegra neytenda. Hollenskur 

markaður var rannsakaður, þá aðalega út af hentugleika þar sem rannsakandi bjó í Hollandi 

um tíu mánaða skeið og hafði aðgang að neytendum þar. Það er hinsvegar álit rannsakanda 

að hollenski markaðurinn geti verið athyglisverður fyrir íslenska tónlistarmenn þar sem ekki 

er jafn mikil lögbundin vörn gegn erlendri tónlist. Frakkland og Spánn hafa þegar sett lög sem 

takmarka erlenda tónlist sem spila má í útvarpi og sjónvarpi, og Þýskaland hefur íhugað 

svipaðar ráðstafanir sem gæti haft töluverð áhrif á evrópskan tónlistarmarkað vegna stærðar 

markaðarins þar. 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvernig hollenskir neytendur nálgast tónlist, þá 

með áherslu á íslenska tónlist og ímynd þeirra af henni. Niðurstöður ransóknarinnar geta 

vonandi varpað ljósi á hvernig sé best að kortleggja bestu leiðarnar til að koma tónlist frá 

Íslandi í eyru hollenskra neytenda.  
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10. Aðferð 

10.1 Aðferðafræði 

Rannsóknin var lýsandi úrtaksrannsókn. Reynt var að fá bakgrunnsupplýsingar um eðli 

viðfangsefnisins, þ.e. staða íslenskrar tónlistar í Hollandi og viðhorf neytenda þar. 

Rannsóknin var megindleg vegna þess að reynt var að fá niðurstöður sem að einhverju leyti 

væri hægt að alhæfa yfir þýðið. Þar sem markmið tónlistarmanna er í flestum tilfellum að 

selja vöru sína þá geta niðurstöðurnar vonandi komið þeim að gagni. 

10.2 Þátttakendur 

Þýði rannsóknarinnar eru allir þeir sem neyta tónlistar í Hollandi. Það var ákveðið að nota 

snjóboltaúrtak. Könnunin var send út á samskiptavefnum Facebook og svarendur beðnir um 

að framsenda könnuninna til þess að ná til fleiri einstaklinga. Upphaflega var hún send á 39 

einstaklinga en um helmingur þeirra framsendi könnunina áfram á sitt tengslanet. Einungis 

íbúar Hollands máttu svara könnuninni, en þjóðerni skipti ekki máli. Náðist í 114 

þátttakendur, þar af sendu 112 inn gildar kannanir. Átta svarendum var hent út vegna 

augljósra mistaka eða lágs svörunarhutfalls og í lokin voru 104 gildar kannanir. 

Notast var við 3 bakgrunnsbreytur til að skipta þátttakendum í hópa, en þær voru 

aldur, kyn, og hversu oft viðkomandi hlustaði á tónlist af ásettu ráði. Af svarendum voru lang 

flestir í 25-28 ára aldurshópnum, eða um 41%, en fæstir undir tvítugsaldri. Nokkrir voru yfir 

33 ára aldri, en þeir voru frá 34 til 63 ára. Yngsti þáttakandi var 17 ára var því aldur 

þátttakenda frá 17-63, en meðalaldur þeirra var 27,06 ár. 

 

 

 

 

 

 

Mynd 7. Aldursskipting þátttakenda 



29 

76,8% svarenda voru karlmenn. Óljóst er hvaða ástæða er fyrir því að fleiri karlmenn 

svöruðu könnuninni en konur og getur ójöfn kynjaskipting skekkt niðurstöður 

rannsóknarinnar. Það verður að hafa í huga þegar gögnin eru metin að þau eiga ef til vill 

síður við konur en karla. 

Þegar spurt var hversu oft svarandi hlustaði viljandi á tónlist voru lang flestir sem 

svöruðu því að þau hlusta á tónlist á hverjum degi, eða um 87,1%, og 12,9% hlusta á tónlist 

nokkrum sinnum í viku. Einn einstaklingur svaraði að hann hlustaði næstum aldrei á tónlist, 

en þeim einstakling var sleppt við úrvinnslu gagna til þess að hægt væri að komast að 

marktækari niðurstöðum um meirihluta svarenda. Það gæti talist skekkja að svo margir sem 

tóku þátt hlusta mikið á tónlist, en einnig er hægt að líta á það sem jákvæðan eiginleika þar 

sem svo margir þátttakendur gætu verið álitir tónlistarunnendur. Ef að tónlistarmaður leggur 

pening og tíma til þess að ná til fleiri einstaklinga væri ef til vill best að vita þá hvernig 

tónlistarunnendur haga sér þegar þeir leita uppi nýjatónlist. 

Einnig var kannað hvaða tónlistarsmekkur væri vinsælastur, en þátttakendur máttu 

velja allar þær tónlistarstefnur sem viðkomandi hlustaði mest á.  

Mynd 8. Tónlistarsmekkur þátttakenda 

Eins og sést á mynd 7 þá er  „alternative“,  „electronic“, popp og  „rokk/indie“ rokk 

vinsælustu tónlistarstefnur þátttakenda. Það gefur til kynna að markhópur tónlistarmanna 

sem semja tónlist undir þessum stefnum hafa ef til vill stærri markhóp tiltækan. Seinna meir 

verður fjallað ítarlega um hegðun einstaklinga innan hópanna.  
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10.3 Mælitækið 

Mælitækið var 13 spurninga listi. Við úrvinnslu gagna voru hópar felldir saman í sumum 

tilfellum vegna smæðar úrtaksins. Spurningin „hvar uppgötvar þú oftast nýja tónlist“ var 

upphaflega í 8 hlutum og þeir voru „frá vinum/kunningjum“, „uppgötvunarsíður tónlistar á 

borð við LastFM og Spotify“, „tónlistarblogg á borð við Hypemachine og Pitchfork“, „útvarp“, 

„sjónvarp/kvikmyndir“, „tónlistarhátíðum/tónleikum“, „plötubúðum“ og „annað“. Þeim var 

fækkað í þrjá stærri hópa: „vefurinn“, „frá vinum/kunningjum“ og „annað“. Spurningin 

„hvernig nærðu í þá tónlist sem þú hlustar á nú til dags“ var upphaflega með sex möguleika: 

„ég kaupi geisladiska/vínyl“, „ég niðurhala henni löglega“, „ég niðurhala henni ólöglega“, „ég 

fæ hana frá vinum“, „ég streymi henni yfir vefið“ og „ég hlusta á hana í útvarpinu“. Henni var 

breytt í þrjá hópa: „ég kaupi vöruna“, „ég fæ hana ólöglega“ og „ég streymi henni eða hlusta 

á útvarp“. Spurningar um viðhorf til íslenskrar tónlistar voru upphaflega með 5 möguleika en 

þeim var fækkað í þrjá: „jákvætt“, „hlutlaus“, „neikvætt“.  

10.4 Framkvæmd 

Spurningalistinn var forprófaður. Fyrst var hann sendur á 10 einstaklinga til þess að athuga 

hvort að uppsetningin væri skýr og aðgengileg öllum. Þegar spurningalistinn var fullgerður 

var hann sendur á 39 einstaklinga á samskiptavefnum Facebook. Einstaklingarnir voru beðnir 

um að deila könnuninni með sínum vinum vefnum. Könnunartími var frá 12. júlí til 19. júlí.  

10.5 Greining gagna og úrvinnsla 

Gagnasöfnun fór fram með tölvustýrðri könnun. Notast var við heimasíðuna 

surveymonkey.com til þess að setja upp könnunina. Í könnuninni voru tvær síuspurningar, sú 

fyrri var fyrsta spurning könnunarinnar sem kannaði hvort viðkomandi væri í þýðinu eða 

ekki. Hin var hvort viðkomandi kannaðist við einhverja íslenska tónlist, en ef svarið var nei þá 

sleppti viðkomandi spurningum sem varða ímynd íslenskrar tónlistar, þekkingu á íslenskum 

tónlistarmönnum og þess háttar.  

Þegar nægilega mörg svör höfðu borist þá voru gögn flutt frá gagnagrunni á 

heimasíðunni surveymonkey.com og í töflureikninn Microsoft Excel. Þaðan voru gögnin 

umbreytt og færð inn í tölfræðiforritið SPSS þar sem beitt var lýsandi tölfræði í greiningu 

gagnanna. Myndræn úrvinnsla fór einnig fram í Excel. 
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10.6 Takmarkanir 

Nokkrar takmarkanir komu fram við rannsóknina. Sú stærsta er úrtaksstærðin, en ekki náðist 

til nægilega breiðs hóps. Einnig var hægt að sleppa því að svara spurningum sem frekar dró 

úr svörunartíðni. 

Snjóboltaúrtak var notað og það gerði það að verkum að þátttakendur voru ekki mjög 

dreifðir í skoðunum sínum. Þetta dregur úr marktækni og mörgum spurningum var svarað 

mjög einhæft, en samt sem áður er ákveðinn styrkleiki í þessu þar sem mikið af svarendum 

voru sérstakir tónlistarunnendur en 87,1% af þeim hlusta á tónlist á hverjum degi. Þó svo að 

tónlistarmenn vilja eflaust ná til sem flestra í samfélaginu er það skoðun rannsakanda að 

tónlistarunnendur er sérstaklega áhugaverður markhópur fyrir tónlistarútflytjendur.  

Að lokum var síuspurningin „þekkir þú íslenska tónlist?” ekki heppilega valin þar sem 

spurningunum þar á eftir var sleppt. Þó svo að svarandi þekkti ekki endilega íslenska tónlist 

var samt hægt að spyrja hvort að hann hafði einhverja skoðun á gæði hennar eða hvort vera 

kynni að svarendur þekktu íslenska tónlistarmenn án þess að vita að þeir væru íslenskir. 

Betra hefði verið að sleppa síuspurningunni alveg. 
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11. Niðurstöður 

11.1 Breytt viðskiptaumhverfi 

Niðurstöðurnar styðja helstu kenningar um aukið mikilvægi vefsins í tónlistariðnaðinum. Þó 

svo að lang flestir uppgötva nýja tónlist aðalega hjá vinum og kunningjum þá kemur vefur inn 

í annað sæti en sjónvarp, útvarp, tónleikar, plötubúðir og aðrir möguleikar eru ekki notaðir í 

jafn miklum mæli.  

 

Mynd 9. Hvar þátttakendur uppgötva helst nýja tónlist 

Tónlistarvefir voru fyrir valinu í um 15% tilfella til þess að uppgötva nýja tó0nlist en 

tónlistarblogg aðeins í um 6% tilfella. Sjónvarp/útvarp voru einnig upphaflega tveir flokkar, 

en 12% völdu útvarp á meðan aðeins undir 1% völdu sjónvarp 

 

Mynd 10. Hversu oft þátttakendur fara á tónleika 
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Það kom ekki fram í könnuninni hvort að svarendur hefðu mætt oftar á tónleika 

undanfarin ár, en hinsvegar sýna tölur að almennt er góð mæting á tónleika í Hollandi. 42,7% 

þáttakenda könnunarinnar fara á tónleika einu sinni í mánuði eða oftar. Ef það er hægt að 

yfirfæra þessa prósentu á þýðið er það talsverður fjöldi tónlistarunnenda sem fara á tólf eða 

fleiri tónleika á ári. Auk þess eru 95,2% sem fara á tónleika einu sinni á mánuði eða oftar þeir 

sömu og hlusta á tónlist á hverjum degi (χ2(1,n=101)=4,216;p=,040).  

11.2 Tekjusköpun  

Til að komast að neysluhegðun þátttakenda var spurt hvernig þeir nálguðust tónlistina sjálfa 

til þess að hlusta á hana.  

 

Mynd 11. Hvernig svarendur nálgast tónlistina sjálfa 

Um helmingur þátttakenda hala niður tónlistinni ólöglega frekar en að kaupa hana eða 

streyma á vefnum, en samt sem áður er algengara að tónlistin sé nálguð löglega frekar en 

ólöglega. Þess má geta að af þeim sem streyma tónlistina eða hlusta á hana í útvarpinu voru 

einungis 4,8% sem hlustuðu á hana í útvarpinu, og er þá streymi á vefnum miklu vinsælla. 

Reynt var að komast að því hvaða hópar eru líklegari til þess að nálgast tónlist löglega og þar 

með skila tekjum til tónlistarmanna. Þeir sem eru líklegastir til þess að kaupa vöruna eru þeir 

sem reiða sig á tónleika og plötubúðir til að uppgötva nýtt tónlistarefni. Þeir sen uppgötva 

tónlist hjá vinum og kunningjum og þeir sem gera það í gegn um vefinn eru næstum jafn 

líklegir til þess að nálgast tónlistina, en um 60% gera það í báðum tilfellum 

(χ2(2,n=103)=9,030;p=,011). Af fólki sem keypti tónlist löglega keyptu 72,08% geisldiska 

og/eða vínyl og 27,91% niðurhalaði henni löglega. 

Prófað var að sameina hópa til þess að skoða betur tengslin á milli hvernig fólk 

uppgötvar nýja tónlist og hvort það nær í hana ólöglega eða löglega. Hópar voru felldir 
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saman í „nálgast tónlist löglega“ og „nálgast tónlist ólöglega“ á móti „uppgötvar tónlist frá 

vinum“ og „uppgötvar tónlist sjálf/ur“ en talið var að þeir sem uppgötva ekki aðalega tónlist 

frá vinum gera það þá aðalega sjálfir. Þeir sem að uppgötva tónlist sjálfir eru mun líklegari til 

þess að nálgast vöru löglega með því að streyma henni eða kaupa 

(χ2(1,n=104)=3,905;p=,048).Einnig  

Að lokum var tónlistarsmekkur og neysluhegðun borin saman og ekki fannst munur á 

milli hópa, fyrir utan þá sem hlusta á  „electronic“ tónlist og þásem hlusta á fólk  „folk“ 

tónlist. Þeir sem hlusta á  „electronic“ tónlist eru mun líklegari til þess að hala niður ólöglega 

(χ2(1,n=103)=8,346;p=,004) en þeir sem hlusta á  „folk“ tónlist eru mun líklegari til þess að 

ná í hana löglega (χ2(1,n=103)=4,135;p=,042). 

11.3 Íslensk tónlist 

Sjöunda spurningin var síuspurning sem fyrr segir og spurt var hvort svarandi þekkti íslenska 

tónlist, en 68% sögðust gera það. Það var spurt bæði um skynjuð gæði á íslenskri tónlist og 

hversu mikið viðkomandi naut íslenskrar tónlistar. Það var ákveðið að gera greinarmun þar á 

milli vegna þess að þó svo að einstaklingur hafi jákvætt viðhorf til gæða íslenskrar tónlistar 

þá segir það ekki endilega til um hvort viðkomandi hlustar á hana, kaupir hana eða mætir á 

tónleika. Skynjuð gæði íslenskrar tónlistar eru góð, en enginn svaraði verra en hlutlaus. 

Ánægjan sem fólk fær af íslenskri tónlist er hinsvegar aðeins umdeildari, þó svo að 73,8% 

svarenda fann fyrir smá eða mikilli ánægju við hlustun á íslenska tónlist. Það eru veik jákvæð 

tengsl á milli skynjaðra gæða og ánægju af íslenskri tónlist (r(66)=0,58;p<0,001). 

  

Mynd 12. Skynjuð gæði íslenskrar tónlistar og upplifuð ánægja við áhlustun 
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Nokkur umræða hefur verið um jákvætt viðhorf neytenda erlendis til íslenskrar 

tónlistar. Eins og áður var nefnt hafa stofnanir á borð við Útón reynt að miðla íslenskri tónlist 

erlendis með verkefnum eins og Made in Iceland. Það er hinsvegar spurning hvort að 

samskonar verkefni höfði frekar til fólks sem leitar uppi íslenska tónlist heldur en fólks sem 

bregst jákvætt við íslenskri tónlist sem það rekst á í gegn um hefðbundnar leiðir sínar til að 

uppgötva nýja tónlist.  

 

Mynd 13. Skynjaðar ástæður fyrir góða gæðaskynjun á íslenskri tónlist 

Ef viðkomandi hafði mikla eða mjög mikla ánægju af íslenskri tónlist var spurt hvort að 

það væri tilviljun, hvort að viðkomandi leitaði hana uppi eða hvort það væri eitthvert 

sambland af hvoru tveggja. Eins og sést á mynd 14 þá segja lang flestir að það sé tilviljun að 

þeir aðhyllist íslenska tónlist og þar með eru þeir ekkert sérstaklega að leita hana uppi.  

Þess má geta að þeir sem fara sjaldnar á tónleika eru mun ólíklegari til þess að þekkja 

íslenska tónlist, en 75,8% þeirra sögðust ekki þekkja íslenska tónlist 

(χ2(1,n=103)=6,118;p=,013).  

Seinasta spurning kannaði þekkingu á íslenskum tónlistarmönnum, en hægt er að bera 

það saman við vörumerkjavitund (e. brand recognition). Hægt var að velja 18 íslenska 

tónlistarmenn eða hljómsveitir og auk þess var bætt við einni gervibreytu til þess að kanna 

marktækni svara en hún var  „Blue Door Club”. Svörin voru nokkuð fyrirsjáanleg og voru 

Björk og Sigur Rós lang efst á lista, og því næst kom Jónsi, Emilíana Torrini, og að lokum 

hljómsveitin  múm. Aðeins einn sagðist þekkja Blue Door Club en það er einum fleiri en þeir 

sem þekktu Quarashi eða Steed Lord. Þessi aðili sagðist hlusta á tónlist á hverjum degi en var 

ekkert sérstaklega hrifinn af íslenskri tónlist. Þetta er samt ekki álitið nógu margir aðilar til 

þess að alhæfa að fólk var ekki nákvæmt við svörun þessarar spurningar. Þó svo að 

niðurstöður hafa ekki komið á óvart var sérstakt hversu vel nýju íslensku tónlistarmennirnir 
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eru að standa sig. Það var borið saman hversu margir þekktu tiltekna hljómsveit og hversu 

lengi sú hljómsveit hefur verið með vöru á markaði, en tekið var þá árið sem fyrsta 

breiðskífan var gefin út undir nafni hljómsveitarinnar. Fundin voru veik jákvæð tengsl milli 

aldurs hljómsveitarinnar og vörumerkjavitundar hennar (r=0,38) sem bendir til þess að aldur 

hljómsveitarinnar er lítið, en þó eitthvað, tengdur vörumerkjavitundar hennar á markaði. 
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12. Umræður 

12.1 Samantekt 

Niðurstöður rannsóknarinnar styðja margar kenningar fræðimanna um þær breytingar sem 

hafa orðið í viðskiptaumhverfi tónlistarmanna vegna sem afleiðing tæknivæðingarinnar. 

Ólöglegt niðurhal er vinsælasti mátinn til þess að nálgast tónlist, þó svo að ákveðnir hópar sé 

líklegri til þess að kaupa vöru frá tónlistarmönnum. Fólk nálgast nýja tónlist oftast hjá vinum 

og kunningjum og getur verið að það sé slæmt fyrir tónlistarmenn þar sem þeir hafa litla sem 

enga stjórn yfir því hvort eða hverju fólk ákveður að deila vitneskju um hljómsveitir með 

umhverfinu sínu. Ljóst er að samskiptavefir eru í auknum mæli mikilvægt tól fyrir fólk til þess 

að dreifa tónlist og þá bæði beint til vina sinna eða óbeint til almennings í gegn um 

tengslanet á heimasíðum eins og LastFM og Spotify. Rannsóknin bendir líka á aukið mikilvægi 

vefútvarps eða „streymi“ yfir vefinn sem bæði leið til þess að hlusta á tónlist og til þess að 

nálgast nýja tónlist.  

Niðurstöður styðja einnig að íslensk tónlist hefur jákvæða ímynd út á við og að hún sé 

frekar einsleit. Hinsvegar er viðhorf fólks að ímyndin sé oftast ekki nógu sterk til þess að fólk 

leiti að íslenskri tónlist sérstaklega. Fólk skynjar líka oftast góð gæði íslenskrar tónlistar þó að 

það hlusti ekki mikið á hana.  

12.2 Kortlagning 

Markmið rannsóknarinnar var að kortleggja bestu leið íslenskra tónlistarmanna til að ná til 

neytenda í erlendis, með mið af tónlistarunnendum í Hollandi. Niðurstöðurnar miðast frekar 

við karla að meirihluta á aldrinum 24 – 28 ára, sem hafa oftast ánægju af  „alternative“,  

„rokk/indie“, rokk eða  „electronic“ tónlist og flokkast sem tónlistarunnendur eða fólk sem 

hlustar á tónlist á hverjum degi eða nokkrum sinnum í viku. Það er algengast fyrir þessa 

tilteknu neytendur að nálgast nýtt tónlistarefni samkvæmt ábendingum frá vinum og 

kunningjum, og væri þá skynsamt að ná til hliðvarða sem eiga það til að dreifa tónlist til vina 

og kunningja. Það er erfiðara að álykta hvar hliðverðirnir finna nýtt tónlistarefni sjálfir, en 

vefurinn er næst vinsælasta leið svarenda við að kynna sér nýja tónlist. Vefir til 

tónlistaruppgötvunar á borð við LastFM og Spotify voru oftast fyrir valinu af þeim sem finna 
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tónlist á netinu, og væri þá skynsamlegt að leggja áherslu á að kynna sig á þess konar vefum 

Ef það væri til góð leið til þess að hvetja fólk til þess að dreifa tónlistinni þá væri það öflugt 

markaðstól, en að einhverju leyti dreifir fólk nú þegar tónlist sem það líkar vel við án 

hvatningar.  

Ólöglegt niðurhal er vinsælasta leið fólks til þess að nálgast tónlist, en þeir sem hlusta 

oftar á tónlist eru líklegari til þess að kaupa vöruna sjálfa. Hinsvegar er streymi tónlistar yfir 

vefinn að aukast í vinsældum, bæði fyrir fólk sem er að finna sér nýja tónlist og fólk sem 

reynir að nálgast nýtt tónlistarefni. Þar sem úrtakið tekur aðallega til ungs fólks þá styður það 

niðurstöður Webster (2010) um að vefurinn er að ná fram úr útvarpi sem vinsælasta leið 

fólks til þess að uppgötva nýja tónlist. Það myndi styrkja stöðu tónlistarmanna að gera tónlist 

sína aðgengilega á heimasíðum sem streyma tónlistinni yfir vefinn. Þar eru bæði auknir 

möguleikar við tekjuöflun og til þess að ná til nýrra hlustenda. Það að tónlistarheimasíður eru 

vinsælli en tónlistarblogg sýnir ef til vill fram á það að einstaklingar nýta vinsældir 

samskiptavefja í auknum mæli. Bæði LastFM og Spotify hafa samþætt tónlist og samskiptavef 

til þess að hjálpa fólki að uppgötva nýja tónlist, og er það sambærileg leið og að nálgast mest 

tónlist í gegn um vini og kunningja, nema auk vina og kunningja er einnig hægt að tengjast 

einstaklingum með svipaðan tónlistarsmekk og maður sjálfur. Hægt að staðhæfa að flestir 

nálgast nýtt tónlistarefni í gegn um eitt tengslanet eða annað, annað hvort í gegn um fólk 

sem það þekkir og treystir til að benda þeim í rétta átt eða fólk sem það þekkir ekki en hefur 

svipaðan tónlistarsmekk. Þetta styður kenninguna um hliðverði sem mikilvægan þátt í 

dreifingu tónlistar, og hefur það ef til vill yfirfærst að einhverju leyti frá plötusnúðum, 

tónlistar sjónvarpsstöðvum, og markaðsöflum útgáfufyrirtækja yfir á einstaka áhugamenn 

um nýja tónlist. 

Íslenskir tónlistarmenn geta huggað sig við það að þeir hafa ef til vill forskot yfir 

tónlistarmenn frá öðrum löndum á alþjóðlegum markaði þar sem ímyndin á íslenskri tónlist 

er almennt góð, þó svo að einstaklingurinn sjálfur njóti ekki endilega tónlistarinnar. Á 

tónlistarmarkaði þar sem ný tónlist flæðir inn hraðar en nokkur einstaklingur getur haldið 

utan um, þá getur það verið jákvætt að neytendur séu meira tilbúnir til þess að gefa 

tónlistinni tækifæri en ella. Hinsvegar þýðir það ekki endilega að leggja ætti aðaláherslu á að 

tónlistin sé íslensk heldur getur verið mikilvægt að láta þær upplýsingar fylgja með. 
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Vegna úrtakstærðar var ekki mikill munur á milli neysluhegðunar eftir tónlistarsmekk, 

en það var áhugavert að sjá að þeir sem hlusta á „electronic“ tónlist eru líklegari til þess að 

hlaða niður tónlist ólöglega, en þeir sem hlusta á „folk“ tónlist eru líklegari til þess að ná í 

hana löglega. Þetta bendir til þess að þeir sem hlusta á ákveðna tónlistarstefnu geta verið 

svipaðir þegar kemur að neysluhegðun og getur því verið mikilvægt að skilgreina 

markhópinn. Þar með er ekki endilega hægt að segja til um hvaða aðferðir tónlistarmenn 

geta notað til þess að kynna vöru sína vegna þess að það fer eftir markhópnum og hvar 

hliðverðirnir innan þess markhóps kynnast nýrri tónlist. 

12.2 Umræða 

Vefvæðing tónlistarmarkarins hefur haft töluverð áhrif á hvaða ráðstafanir tónlistarmenn 

þurfa að grípa til til að ná árangri. Bæði hefur breyst mikið hvernig fólk uppgötvar nýja tónlist 

og hvernig það nálgast vöruna sjálfa og er það vefurinn sem tekur fram úr hefðbundnum 

leiðum síðustu áratuga í mikilvægi. Ólöglegt niðurhal hefur töluverð áhrif á hvernig 

tónlistarmenn geta skapað tekjur en ef það er hægt að fá vöruna ókeypis þarf einhvern 

veginn að fá neytendur til borga fyrir með óbeinum hætti. Þeir möguleikar sem eru fyrir 

hendi er að auka tónleikahald og jafnvel innheimta meira fyrir tónleikamiða, eins og hefur 

verið þróunin undanfarið, og reyna að stuðla að sölu á varningi. Einnig er aukin áhersla á 

tímabundinn aðgang að tónlistinni í gegn um vefsíður sem streyma tónlist, enda er það magn 

af tónlist sem er í boði ekki endilega eitthvað sem fólk vill geyma í tölvu hvert sem það fer. Til 

þess að streyma tónlist þarf hinsvegar veftengingu en með tækninýjungum í 3G og 

hliðstæðum kerfum, sem gerir vefinn aðgengilegann í gegn um símaþjónustuna, og vaxandi 

vinsælda snjallsíma, sem leyfir manni að taka með sér vefin nhvert sem maður fer, gæti 

áhersla á streymi aukist næstu árin, að mati rannsakanda. Markaðurinn virðist enn vera í 

þróun og hafa margir ekki enn ákveðið sig hvernig þeir eiga að neyta tónlistar í þessu nýja 

umhverfi. Ólöglegt niðurhal virðist vera að breytast í siðferðilegt umræðuefni frekar en 

lagalegt þar sem sumir hala niður einungis efni frá stærri tónlistarmönnum og reyna að 

styðja minni óháða tónlistarmenn með því að kaupa varning eða geisladiska. Vonandi finnst 

einhvern tímann lausn á þessu vandamáli þannig að neytendur og útgefendur geta báðir 

hagnast á viðskiptunum. Reynslan af viðskiptalíkani Apple fyrirtækisins virðist gefa nokkuð 

góða raun í þessu sambandi. Tónlistarútgefendur virðast vilja ýta markaðinum aftur í gamla 

viðskiptalíkanið og taka fyrir ólöglegt niðurhal, en ef til vill mætti lækka verðið á tónlist 
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þannig að fólk hefði betur efni á tónlistinni og ekki væri jafn sterkur hvati til að niðurhala 

henni ólöglega. Með greiðum aðgangi að tónlist gæti sala aukist þannig að tekjur héldu sér. 

Greiður aðgangur að tónlist í gegn um heimasíður sem streyma tónlistinni getur bæði skilað 

tekjum til tónlistarmanna í gegn um auglýsingar og aðstoðað neytendur við að kynnast nýrri 

tónlist sem þeir myndu ef til vill ekki heyra. Hinsvegar eru margar slikar vefsíður með 

samninga við stóru útgáfufyrirtækin og minna þekktir listamenn fá því síður tækifæri til þess 

að kynna sig.  

Fyrir tæknibreytingarnar undanfarinna ára var miklu skýrara hvað ætti að gera til þess 

að ná árangri og hafa tekjur af viðskiptunum, en í kvikari umhverfi þarf kvikari ráðstafanir. 

Hliðverðirnir eru mun fleiri, það er erfiðara að finna þá. Ekki er víst hvernig fólk í 

viðskiptahugleiðingum getur höfðað til þessara einstaklinga. Það er munur á milli tegunda 

tónlistar í hvaða mæli hún er vefvædd og hversu auðvelt það er að komast í greiðari 

dreifileiðir svo sem útvarp eða jafnvel sem bakgrunnstónlist í sjónvarpsþáttum. Til dæmis 

ætti tónlistarmaður sem væri að reyna að koma þungarokki á framfæri að bera sig allt 

öðruvísi að en sá sem semur „folk“ tónlist. Nýta þarf þriðju aðila á nákvæman og réttan veg 

til þess að höfða til hliðvarða. Tónlist þarf að vera aðgengileg þeim sem eru tilbúnir til þess 

að hlusta á hana, og hún þarf að vera nægilga ódýr svo að fólk niðurhali henni ekki ólöglega 

frekar en að kaupa hana. 

Það er athyglisvert að íslensk tónlist hefur jákvæða ímynd erlendis, en einsleitni 

ímyndarinnar er visst áhyggjuefni. Ef fólk álítur að íslensk tónlist falli yfirleitt undir ákveðin 

tónlistarflokk getur verið ruglandi þegar fjölbreytni íslenskrar tónlistar kemur í ljós. Það er 

einnig viss hætta á að íslenskir tónlistarmenn leggi of mikla áherslu á þjóðerni sitt í þeirri von 

um að það sé nóg til að fleyta þeim áfram og aðgreina þá á markaði, en niðurstöður 

rannsóknarinnar benda til þess að það sé einfaldlega ekki nóg. Íslenskir tónlistarmenn verða, 

alveg eins og aðrir tónlistarmenn, að skilgreina markhópinn og reyna að staðsetja hliðverði til 

þess að ýta undir kynningu á tónlist þeirra. Það er líka mikilvægt að gleyma ekki að góð 

kynning gerir ekkert fyrir slæma vöru og sum tónlist höfðar einfaldlega ekki til nógu stórs 

markhóps til þess að ná árangri.  

Það er ef til vill eitthvað hægt að læra af íslenskum tónlistarmönnum sem hafa náð 

árangri á alþjóðlegum markaði. Af tónlistarmönnum sem voru kannaðir var Jónsi þekktastur 

af þeim sem hafa verið starfandi í minna en fimm ár, en það er ef til vill hægt að þakka 
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tenginguna við Sigur Rós fyrir það að einhverju leyti. Sá sem var næst mest þekktur var 

Ólafur Arnalds sem gaf út sína fyrstu plötu árið 2007. Ólafur hefur verið mjög frumlegur í 

sinni kynningarstarfsemi með því að meðal annars semja og gefa út lag á hverjum degi í viku 

fyrir plötuna Found Songs árið 2009. Þetta skapaði spenning í kring um útgefnu lögin og var 

fjallað um þetta í netfjölmiðlum. Einnig notar hann verk eftir aðdáendur sína í 

tónlistarmyndbönd og taka þeir þá virkan þátt í starfinu hans. Frumlegar leiðir til þess að ná 

athygli á markaði eins og þessar geta hjálpað tónlistarmönnum til þess að láta taka eftir sér. 

Útgáfufyrirtæki skipta ekki lengur öllu máli fyrir tónlistarmenn en bjóða enn upp á 

þjónustu sem skapar virði fyrir þá. Þrátt fyrir breytt viðskiptalíkan tónlistarmanna hefur 

hlutverk þeirra, auk annara þriðju aðila, breyst í takti við breytta tíma, meðal annars með 

aukinni áherslu á markaðssetningu, samninga við dreifingaraðila, skipulagningu á 

tónleikaferðum og sölu á varningi. Tónlistarmenn sem sjá ekki fram á að gera þetta sjálfir 

geta nýtt sér þjónustu útgáfufyrirtækja, hvort sem það eru stóru fyrirtækin eða indie 

útgefendur, bæði til þess að geta einbeitt sér að öðrum hlutum og til þess að tryggja faglega 

og árangursríka vinnuhætti. Það kemur ef til vill ekki á óvart að stóru útgáfufyrirtækin eru í 

þeim vexti sem þau eru, þar sem sérhæfnin gerir þeim kleift að stofna til samstarfs við þriðju 

aðila á hagkvæmari hátt en einstakir tónlistarmenn eða minni útgáfufyrirtæki. 

Það kemur á óvart að klassísk hagfræði-líkön hafa ekki verið notuð víðar í 

tónlistarheiminum. Til dæmis er mælt með að verð sé lágt á meðan að eftirspurn er lág og 

svo mætti hækka verð með vaxandi eftirspurn. Oftast eru tónlistarmenn að selja vöru sína á 

svipuðu verði allan feril sinn, t.d. einn bandaríkjadollar fyrir eitt lag í iTunes vefbúðinni. Á 

meðan að tónlistarmaður er óþekktur gæti verið æskilegt að hafa verðið á tónlistinni mjög 

lágt til þess að neytendur sem eru viðkvæmir fyrir verði hafi minni hvatningu til þess að 

niðurhala tónlistinni ólöglega. Það væri ekki endilega æskilegt að gefa tónlistina 

endurgjaldslaust í byrjun því að kaupendur eru oft tilbúnir til að styðja minni þekkta 

listamenn þegar tónlistin er góð og þar með fjármagna frekari tónsmíði. Þess ber að geta að 

ókeypis tónlist er oft óaðgreinanleg frá tónlist sem fæst ólöglega og getur það bitnað á 

skynjuðum gæðum hennar. Enn er virði í áþreifanlegri vöru og ef hægt er að bæta virði 

geisladiska gætu neytendur verið frekar tilbúnir til þess að borga fyrir þá, til dæmis með 

fallegri kápu, upplýsingum inn í kápunni um hljómsveitina, lögin og tæknina sem er notuð við 
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smíði og upptöku og þess háttar. Þetta getur verið ein af ástæðunum fyrir því að vínyl plötur 

hafa verið að seljast í auknum mæli á meðan að dregur úr geisladiskasölu. 

Að lokum er það álit rannsakanda að tónlistarmenn verða að gera sér grein fyrir 

markhópnum, bæði til þess að velja kynningarstarsemi sem hentar og dreifileiðir sem gera 

vöruna aðgengilega markhópnum og einnig til þess að ákveða hversu mikla ágengni má beita 

við kynningarstarfsemina. Passa verður að ýta vörunni ekki of fast að neytendum. Sumir 

tónlistarunnendur kaupa allt sem uppáhalds tónlistarmenn þeirra setja frá sér, til dæmis 

aðdáendur Justin Bieber sem virðast ekki geta fengið nóg af því sem hann hefur upp á að 

bjóða. Þróunin er hinsvegar sú að flestir hlusta á fjölbreyttari tónlist og leggja þá minni 

áherslu á hverja hljómsveit fyrir sig. Þeir eru ekki endilega tilbúnir til þess að meðtaka allt 

sem tiltekin hljómsveit gefur frá sér. Til dæmis mætti aðgreina þá sem skrá sig á póstlista 

hljómsveitar frá þeim sem eru skráðir aðdáendur á samskiptavefsíðum sem fyrsta stigs og 

annað stigs aðdáendur sem þurfa mismunandi aðkomu. 

12.3 Lokaorð 

Áður hafa vaknað spurningar hvort hægt sé að beita hugmyndum og líkönum úr 

viðskiptafræði við skapandi greinar vegna mismunandi eðli þeirra og hefðbundinna 

fyrirtækja. Markaðsfræði leggur áherslu á að komast að því hvað það er sem 

viðskiptavinurinn þarfnast eða vill, og svo bjóða honum upp á það á verði sem hann er 

tilbúinn til þess að greiða. Hinsvegar virðist þessi hugmynd ekki passa þegar varan sem er 

framleidd eða þjónustan sem er boðin upp á kallar á sköpunargáfu framleiðandans sem ekki 

er auðvelt að sníða að þörfum neytenda. Það hefur oft verið sagt að það sé heppni að ná 

árangri í tónlistarbransanum með því að að semja tónlist sem höfðar til neytenda, og það 

gæti eitthvað verið til í því. Hinsvegar er það álit rannsakanda að mörg tól eru víða notuð, 

sem eiga rætur að rekja til markaðsfræðanna, sem geta komið að góðum notum fyrir 

starfsmenn skapandi atvinnuvega. Þá á sérstaklega við um að skilgreina markhópinn nógu vel 

til þess að vita hvaða ráðstafanir er hægt að gera til þess að ná til hans og einnig hvernig 

þessum ráðstöfunum er háttað. Einnig eru hugmyndir um verðlagningu og val á réttum 

dreifileiðum eitthvað sem tónlistarmenn þurfa að íhuga betur. Það er ekki augljóst hvaða 

leiðir eru heppilegastar fyrir íslenskra tónlistarmenn til þess að kynna sig erlendis og þarf 

hver og einn að skilgreina markaðinn nógu þröngt til þess að ná til rétta fólksins. Fjölbreytni 

hefur einnig verið liður sem frekar dregur úr eiginlega fólk til þess að nýta markaðsfræðin í 
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skapandi greinum. Það er eflaust meiri munur á milli tveggja hljómsveita heldur en tveggja 

tegunda af tannkremi, en með auknu framboði á óþekktri tónlist á markaði verður varan 

einsleitnari fyrir fólk sem leitast eftir nýju tónlistarefni og eiga þá klassísku líkönin ef til vill 

frekar við, til dæmis hugmyndir Michael E. Porters um samkeppnisforskot. Hinsvegar eru ekki 

allir tónlistarmenn viðskiptafræðingar og er það e.t.v. ástæðan fyrir því að útgáfufyrirtæki af 

einhverjum toga munu ekki deyja út, ólíkt því sem Thom Yorke heldur fram. 
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Viðauki 1 – Spurningalistinn 

Viðaukar 

This survey is for my thesis paper for my university degree. The aim is to find out more 

about music in The Netherlands and the habits of the people that listen to it. Hopefully the 

information can be used to assist musicians in their quest for success so honesty with the 

answers is important. 

The survey shouldn't take more than a few minutes. All the information is completely 

anonymous and cannot be traced back to you. 

Thanks for participating! 

 

1. Do you currently live in The Netherlands? 

Yes / No 

2. How often do purposefully listen to music? 

- Every day 

- A few times a week 

- A few times a month 

- Almost never 

3. What genre(s) do you most often listen to? Please select all that apply. 

- Alternative - Electronic  - R&B/soul  - Rock/indie rock 

- Blues  - Folk   - Oldies  - Reggae 

- Traditional - Hip hop/rap  - Reggae  - Jazz 

- Classical - Metal   - Pop   - Dance  

- World  - Singer/songwriter 

4. Where do you mostly discover new music? 

- From friends/acquaintances 

- Music discovery websites such as LastFM and Spotify 

- Music blogs such as Hypemachine and Pitchfork 
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- Radio 

- Television/movies 

- Music festivals/concerts 

- Record stores 

- Other (please specify) 

5. How do you acquire most of the music you listen to nowadays? 

- I buy CDs and/or vinyl   - I download music legally 

- I download music illegally  - I get music from friends 

- I stream it from the internet  - I listen to it on the radio 

6. How often do you attend concerts? 

- A few times a week 

- Once a week 

- A few times a month 

- Once a month 

- A few times a year 

- Almost never 

7. Do you know of any Icelandic bands? 

Yes / No 

8. How would you rate the quality of the Icelandic music you know? 

The quality is.. 

- Very Poor - Poor - Neutral - Good - Very Good 

9. How would you rate how much you personally enjoy the Icelandic music you know? 

I personally enjoy it..    

- Not at all - Not really - Neutral - A little bit- A lot 

10. If you rate your enjoyment of Icelandic high or very high, do you specifically seek out 

Icelandic music or is your affinity to it mostly coincidental? 

- I seek it out 

- It’s a coincidence 
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- Combination of both 

11. Which of these Icelandic bands do you know? Please select all that apply. 

- Mugison  - Björk   - Múm   - Sigur Rós 

- Emilíana Torrini - Jónsi   - Ólafur Arnalds - Of Monsters&Men 

- Quarashi  - Sólstafir  - Agent Fresco  - Bang Gang 

- Feldberg  - Mínus  - Steed Lord  - Blue Door Club 

- FM Belfast  - Mugison  - Gus Gus  - Hjaltalín 

12. Age 

13. Sex 

Male / Female 
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Viðauki 2 - SPSS töflur 

Krosstöflur 

Internet

Frá 

vinum/kun

ningjum Annað

Count 8 19 24 51

Expected Count 10,4 23,8 16,8 51,0

% within Hvernig vöru 

færðu

15,7% 37,3% 47,1% 100,0%

% within Hvar 

uppgvötun

38,1% 39,6% 70,6% 49,5%

% of Total 7,8% 18,4% 23,3% 49,5%

Count 13 29 10 52

Expected Count 10,6 24,2 17,2 52,0

% within Hvernig vöru 

færðu

25,0% 55,8% 19,2% 100,0%

% within Hvar 

uppgvötun

61,9% 60,4% 29,4% 50,5%

% of Total 12,6% 28,2% 9,7% 50,5%

Count 21 48 34 103

Expected Count 21,0 48,0 34,0 103,0

% within Hvernig vöru 

færðu

20,4% 46,6% 33,0% 100,0%

% within Hvar 

uppgvötun

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

% of Total 20,4% 46,6% 33,0% 100,0%

 
Value df

Asymp. 

Sig. (2-

sided)

Pearson Chi-

Square
9,030

a 2 ,011

Likelihood 

Ratio

9,231 2 ,010

Linear-by-

Linear 

Association

6,790 1 ,009

N of Valid 

Cases

103

Total

Chi-Square Tests

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,40.


Crosstab

 

Hvar uppgvötun

Total

Hvernig vöru 

færðu

Löglega

Ólöglegt
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At least 

once a 

month

A few 

times a 

year/almo

st never

Count 40 48 88

Expected Count 36,6 51,4 88,0

% within Tíðni hlustunar 45,5% 54,5% 100,0%

% within Tíðni tónleikar 95,2% 81,4% 87,1%

% of Total 39,6% 47,5% 87,1%

Count 2 11 13

Expected Count 5,4 7,6 13,0

% within Tíðni hlustunar 15,4% 84,6% 100,0%

% within Tíðni tónleikar 4,8% 18,6% 12,9%

% of Total 2,0% 10,9% 12,9%

Count 42 59 101

Expected Count 42,0 59,0 101,0

% within Tíðni hlustunar 41,6% 58,4% 100,0%

% within Tíðni tónleikar 100,0% 100,0% 100,0%

% of Total 41,6% 58,4% 100,0%

 
Value df

Asymp. 

Sig. (2-

sided)

Exact Sig. 

(2-sided)

Exact Sig. 

(1-sided)

Pearson Chi-

Square
4,216

a 1 ,040

Continuity 

Correction
b

3,069 1 ,080

Likelihood Ratio 4,713 1 ,030

Fisher's Exact 

Test

,067 ,036

Linear-by-Linear 

Association

4,174 1 ,041

N of Valid Cases 101

Nokkrum 

sinnum í 

viku

Total

Chi-Square Tests

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,41.
b. Computed only for a 2x2 table


Crosstab

 

Tíðni tónleikar

Total

Tíðni hlustunar Á hverjum 

degi
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Yes No

Count 23 28 51

Expected Count 30,2 20,8 51,0

% within Hvernig vöru 

færðu

45,1% 54,9% 100,0%

% within Electronic 37,7% 66,7% 49,5%

% of Total 22,3% 27,2% 49,5%

Count 38 14 52

Expected Count 30,8 21,2 52,0

% within Hvernig vöru 

færðu

73,1% 26,9% 100,0%

% within Electronic 62,3% 33,3% 50,5%

% of Total 36,9% 13,6% 50,5%

Count 61 42 103

Expected Count 61,0 42,0 103,0

% within Hvernig vöru 

færðu

59,2% 40,8% 100,0%

% within Electronic 100,0% 100,0% 100,0%

% of Total 59,2% 40,8% 100,0%

 
Value df

Asymp. 

Sig. (2-

sided)

Exact Sig. 

(2-sided)

Exact Sig. 

(1-sided)

Pearson Chi-

Square
8,346

a 1 ,004

Continuity 

Correction
b

7,228 1 ,007

Likelihood 

Ratio

8,474 1 ,004

Fisher's Exact 

Test

,005 ,003

Linear-by-

Linear 

8,265 1 ,004

N of Valid 

Cases

103

Crosstab

 

Electronic

Total

Hvernig vöru 

færðu

Löglega

Ólöglegt

Total

Chi-Square Tests

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 20,80.
b. Computed only for a 2x2 table
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Yes No

Count 19 32 51

Expected 

Count

14,4 36,6 51,0

% within 

Hvernig 

vöru færðu

37,3% 62,7% 100,0%

% within 

Folk

65,5% 43,2% 49,5%

% of Total 18,4% 31,1% 49,5%

Count 10 42 52

Expected 14,6 37,4 52,0

% within 

Hvernig 

vöru færðu

19,2% 80,8% 100,0%

% within 

Folk

34,5% 56,8% 50,5%

% of Total 9,7% 40,8% 50,5%

Count 29 74 103

Expected 

Count

29,0 74,0 103,0

% within 

Hvernig 

vöru færðu

28,2% 71,8% 100,0%

% within 

Folk

100,0% 100,0% 100,0%

% of Total 28,2% 71,8% 100,0%

 
Value df

Asymp. 

Sig. (2-

sided)

Exact Sig. 

(2-sided)

Exact Sig. 

(1-sided)

Pearson Chi-

Square
4,135

a 1 ,042

Continuity 

Correction
b

3,292 1 ,070

Likelihood 

Ratio

4,186 1 ,041

Fisher's Exact 

Test

,050 ,034

Linear-by-

Linear 

4,095 1 ,043

N of Valid 

Cases

103

Crosstab

 

Folk

Total

Hvernig vöru 

færðu

Löglega

Ólöglegt

Total

Chi-Square Tests

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14,36.
b. Computed only for a 2x2 table
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Yes No

Count 35 8 43

Expected Count 29,2 13,8 43,0

% within Tíðni tónleikar 81,4% 18,6% 100,0%

% within Þekkiru ísl tónlist 50,0% 24,2% 41,7%

% of Total 34,0% 7,8% 41,7%

Count 35 25 60

Expected Count 40,8 19,2 60,0

% within Tíðni tónleikar 58,3% 41,7% 100,0%

% within Þekkiru ísl tónlist 50,0% 75,8% 58,3%

% of Total 34,0% 24,3% 58,3%

Count 70 33 103

Expected Count 70,0 33,0 103,0

% within Tíðni tónleikar 68,0% 32,0% 100,0%

% within Þekkiru ísl tónlist 100,0% 100,0% 100,0%

% of Total 68,0% 32,0% 100,0%

 Value df

Asymp. Sig. (2-

sided)

Exact Sig. 

(2-sided) Exact Sig. (1-sided)

Pearson Chi-

Square
6,118

a 1 ,013

Continuity 

Correction
b

5,105 1 ,024

Likelihood Ratio 6,374 1 ,012

Fisher's Exact 

Test

,018 ,011

Linear-by-Linear 

Association

6,059 1 ,014

N of Valid Cases 103

Crosstab

 
Þekkiru ísl tónlist

Total

Total

Chi-Square Tests

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13,78.
b. Computed only for a 2x2 table


Tíðni tónleikar At least 

once a 

month

A few 

times a 

year/almo

st never

 



54 

Gæði ísl tónlist

Ánægja ísl 

tónlist

Pearson 

Correlation

1 ,583
**

Sig. (2-tailed) ,000

N 67 66

Pearson 

Correlation
,583

** 1

Sig. (2-tailed) ,000

N 66 66

Correlations

 

Gæði ísl 

tónlist

Ánægja ísl 

tónlist

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).


Sjálf/ur

Frá 

vinum/kun

ningjum

Count 32 19 51

Expected Count 27,0 24,0 51,0

% within Hvernig vöru færðu 62,7% 37,3% 100,0%

% within Hvar uppgvötun 58,2% 38,8% 49,0%

% of Total 30,8% 18,3% 49,0%

Count 23 30 53

Expected Count 28,0 25,0 53,0

% within Hvernig vöru færðu 43,4% 56,6% 100,0%

% within Hvar uppgvötun 41,8% 61,2% 51,0%

% of Total 22,1% 28,8% 51,0%

Count 55 49 104

Expected Count 55,0 49,0 104,0

% within Hvernig vöru færðu 52,9% 47,1% 100,0%

% within Hvar uppgvötun 100,0% 100,0% 100,0%

% of Total 52,9% 47,1% 100,0%

 
Value df

Asymp. 

Sig. (2-

sided)

Exact Sig. 

(2-sided)

Exact Sig. 

(1-sided)

Pearson Chi-Square 3,905
a 1 ,048

Continuity Correction
b 3,167 1 ,075

Likelihood Ratio 3,931 1 ,047

Fisher's Exact Test ,053 ,037

Linear-by-Linear 

Association

3,868 1 ,049

N of Valid Cases 104

Hvernig vöru færðu * Hvar uppgvötun Crosstabulation

 

Hvar uppgvötun

Total

Hvernig vöru færðu Kaup á 

vöru/stream

Ólöglegt

Total

Chi-Square Tests

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 24,03.
b. Computed only for a 2x2 table
 

 

Fylgni
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Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulativ

e Percent

Minnsta kosti einu sinni í viku 12 11,5 11,7 11,7

Nokkrum sinnum í mánuði 19 18,3 18,4 30,1

Einu sinni í mánuði 13 12,5 12,6 42,7

Nokkrum sinnum á ári 37 35,6 35,9 78,6

Næstum aldrei 22 21,2 21,4 100,0

Total 103 99,0 100,0

Missing System 1 1,0

104 100,0

Tíðni tónleikar

 

Valid

Total

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulativ

e Percent

Internet 22 21,2 21,4 21,4

Frá vinum/kunningjum 47 45,2 45,6 67,0

Sjónvarp/útvarp 13 12,5 12,6 79,6

Tónleikum/plötubúðum 12 11,5 11,7 91,3

Annað 9 8,7 8,7 100,0

Total 103 99,0 100,0

Missing System 1 1,0

104 100,0Total

Hvar uppgvötun

 

Valid

 

Tíðni 

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulativ

e Percent

Kaup á vöru 25 24,0 24,3 24,3

Ólöglegt niðurhal 51 49,0 49,5 73,8

Stream/útvarp 27 26,0 26,2 100,0

Total 103 99,0 100,0

Missing System 1 1,0

104 100,0

Hvernig vöru færðu

 

Valid

Total

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulativ

e Percent

Á hverjum degi 88 84,6 87,1 87,1

Nokkrum sinnum í viku 13 12,5 12,9 100,0

Total 101 97,1 100,0

Missing System 3 2,9

104 100,0

Tíðni hlustunar

 

Valid

Total  
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Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

Yes 64 61,5 61,5 61,5 Yes 29 27,9 27,9 27,9

No 40 38,5 38,5 100,0 No 75 72,1 72,1 100,0

Total 104 100,0 100,0 Total 104 100,0 100,0

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

Yes 25 24,0 24,0 24,0 Yes 23 22,1 22,1 22,1

No 79 76,0 76,0 100,0 No 81 77,9 77,9 100,0

Total 104 100,0 100,0 Total 104 100,0 100,0

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

Yes 9 8,7 8,7 8,7 Yes 44 42,3 42,3 42,3

No 95 91,3 91,3 100,0 No 60 57,7 57,7 100,0

Total 104 100,0 100,0 Total 104 100,0 100,0

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

Yes 27 26,0 26,0 26,0 Yes 44 42,3 42,3 42,3

No 77 74,0 74,0 100,0 No 60 57,7 57,7 100,0

Total 104 100,0 100,0 Total 104 100,0 100,0

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

Yes 32 30,8 30,8 30,8 Yes 38 36,5 36,5 36,5

No 72 69,2 69,2 100,0 No 66 63,5 63,5 100,0

Total 104 100,0 100,0 Total 104 100,0 100,0

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

Yes 61 58,7 58,7 58,7 Yes 52 50,0 50,0 50,0

No 43 41,3 41,3 100,0 No 52 50,0 50,0 100,0

Total 104 100,0 100,0 Total 104 100,0 100,0

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

Yes 17 16,3 16,3 16,3 Yes 43 41,3 41,3 41,3

No 87 83,7 83,7 100,0 No 61 58,7 58,7 100,0

Total 104 100,0 100,0 Total 104 100,0 100,0

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

Yes 17 16,3 16,3 16,3 Yes 21 20,2 20,2 20,2

No 87 83,7 83,7 100,0 No 83 79,8 79,8 100,0

Total 104 100,0 100,0 Total 104 100,0 100,0

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

Yes 68 65,4 65,4 65,4

No 36 34,6 34,6 100,0

Total 104 100,0 100,0

Valid Valid

Valid Valid

Valid

Electronic Pop

  

Dance Oldies

World

  

 

  

 

Valid Valid

Valid

Valid Valid

Valid

Classical Metal

Singer/songwriter

Traditional Jazz

Rock/indie rock

  

 

  

 

Valid Valid

Valid

Valid Valid

Valid

Blues Hip hop/rap

Reggae

Alternative Folk

R&B/soul
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Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulativ

e Percent

Yes 70 67,3 68,0 68,0

No 33 31,7 32,0 100,0

Total 103 99,0 100,0

Missing System 1 1,0

104 100,0Total

Þekkiru ísl tónlist

 

Valid

 

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulativ

e Percent

11 10,6 16,7

34 32,7 68,2

21 20,2 100,0

66 63,5 100,0

Missing System 38 36,5

104 100,0

Gæði ísl tónlist

 

Valid

Total  

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulativ

e Percent

1 1,0 1,5

5 4,8 9,2

11 10,6 26,2

20 19,2 56,9

28 26,9 100,0

Total 65 62,5 100,0

Missing System 39 37,5

104 100,0

Ánægja ísl tónlist

 

Valid

Total  

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulativ

e Percent

I seek it out 1 1,0 ,0 1,8

It's a coincidence 43 41,3 ,8 77,2

Combination of both 13 12,5 ,2 100,0

Total 57 54,8 100,0

Missing System 47 45,2

104 100,0

Valid

Total

Leitast eftir ísl
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Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulativ

e Percent Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

Yes 4 3,8 6,1 6,1 Yes 27 26,0 40,9 40,9

No 62 59,6 93,9 100,0 No 39 37,5 59,1 100,0

Total 66 63,5 100,0 Total 66 63,5 100,0

Missing System 38 36,5 Missing System 38 36,5

104 100,0 104 100,0

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulativ

e Percent Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

Yes 62 59,6 93,9 93,9 Yes 2 1,9 3,0 3,0

No 4 3,8 6,1 100,0 No 64 61,5 97,0 100,0

Total 66 63,5 100,0 Total 66 63,5 100,0

Missing System 38 36,5 Missing System 38 36,5

104 100,0 104 100,0

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulativ

e Percent Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

Yes 24 23,1 36,4 36,4 Yes 16 15,4 24,2 24,2

No 42 40,4 63,6 100,0 No 50 48,1 75,8 100,0

Total 66 63,5 100,0 Total 66 63,5 100,0

Missing System 38 36,5 Missing System 38 36,5

104 100,0 104 100,0

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulativ

e Percent Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

Yes 54 51,9 81,8 81,8 Valid No 66 63,5 100,0 100,0

No 12 11,5 18,2 100,0 Missing System 38 36,5

Total 66 63,5 100,0 104 100,0

Missing System 38 36,5

104 100,0

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulativ

e Percent Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

Yes 26 25,0 39,4 39,4 Valid Yes 11 10,6 16,7 16,7

No 40 38,5 60,6 100,0 No 55 52,9 83,3 100,0

Total 66 63,5 100,0 Total 66 63,5 100,0

Missing System 38 36,5 Missing System 38 36,5

104 100,0 Total 104 100,0

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulativ

e Percent Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

Yes 1 1,0 1,5 1,5 Yes 9 8,7 13,6 13,6

No 65 62,5 98,5 100,0 No 57 54,8 86,4 100,0

Total 66 63,5 100,0 Total 66 63,5 100,0

Missing System 38 36,5 Missing System 38 36,5

104 100,0 104 100,0

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulativ

e Percent Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

Yes 6 5,8 9,1 9,1 Yes 8 7,7 12,1 12,1

No 60 57,7 90,9 100,0 No 58 55,8 87,9 100,0

Total 66 63,5 100,0 Total 66 63,5 100,0

Missing System 38 36,5 Missing System 38 36,5

104 100,0 104 100,0Total

Agent Fresco

 

Valid

Total

Total Total

Hjaltalín

 

Valid

  

Valid Valid

Total

Blue Door Club FM Belfast

Sólstafir

Total

 

Emilíana Torrini

 

Valid

  

Valid

Total

Total Total

Sigur Rós Quarashi

  

Valid Valid

Total Total

Múm Ólafur Arnalds

  

Valid Valid

Total Total

Björk Of Monsters & Men

Mugison Jónsi

  

Valid Valid
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Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulativ

e Percent Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

Valid No 66 63,5 100,0 100,0 Yes 2 1,9 3,0 3,0

Missing System 38 36,5 No 64 61,5 97,0 100,0

104 100,0 Total 66 63,5 100,0

Missing System 38 36,5

104 100,0

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulativ

e Percent Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

Yes 8 7,7 12,1 12,1 Yes 1 1,0 1,5 1,5

No 58 55,8 87,9 100,0 No 65 62,5 98,5 100,0

Total 66 63,5 100,0 Total 66 63,5 100,0

Missing System 38 36,5 Missing System 38 36,5

104 100,0 104 100,0

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulativ

e Percent

Yes 2 1,9 3,0 3,0

No 64 61,5 97,0 100,0

Total 66 63,5 100,0

Missing System 38 36,5

104 100,0

 

Total

Gus Gus

 

Valid

Total Total

Mínus

 

Valid

Total

Steed Lord

 

Valid

Total

Feldberg

 

Valid

Bang Gang

 

 

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulativ

e Percent

17-20 ára 5 4,8 5,1 5,1

21-24 ára 31 29,8 31,3 36,4

24-28 ára 41 39,4 41,4 77,8

29-32 ára 11 10,6 11,1 88,9

33 ára og eldri 11 10,6 11,1 100,0

Total 99 95,2 100,0

Missing System 5 4,8

104 100,0

Aldur

 

Valid

Total  

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulativ

e Percent

Kvenkyns 23 22,1 23,2 23,2

Karlkyns 76 73,1 76,8 100,0

Total 99 95,2 100,0

Missing System 5 4,8

104 100,0

Valid

Total

Kyn
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Viðauki 3 – Aldur íslenskra hljómsveita  

 

Hljómsveit Vörumerkjavitund (%) Fyrsta plata Aldur (ár)

Mugison 6,1 2003 8

Jónsi 40,9 2010 1

Agent Fresco 12,1 2011 0

Björk 93,9 1993 18

Of Monsters & Men 3,0 2011 0

Bang Gang 3,0 1998 13

Múm 36,4 2000 11

Ólafur Arnalds 24,2 2007 4

Feldberg 1,5 2009 2

Sigur Rós 81,8 1997 14

Quarashi 0 1997 14

Mínus 3,0 1999 12

Emilíana Torrini 39,4 2005 6

Sólstafir 16,7 1996 15

Steed Lord 0 2008 3

FM Belfast 13,6 2008 3

Gus Gus 12,1 1995 16

Hjaltalín 9,1 2007 4
 

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0,380193648

R Square 0,14454721

Adjusted R Square 0,091081411

Standard Error 26,16680228

Observations 18

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1 1851,121626 1851,122 2,703545 0,119627059

Residual 16 10955,22466 684,7015

Total 17 12806,34629

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%

Intercept 8,384050813 10,3516719 0,809922 0,429866 -13,56051331 30,32861494 -13,5605133 30,32861494

Ár 1,708727655 1,039216477 1,644246 0,119627 -0,494312861 3,911768171 -0,49431286 3,911768171  


