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Útdráttur 

 

Markmið verkefnis þessa var að kanna aðferðir tónlistarfólks á Íslandi til 

markaðssetningar og vörumerkjastjórnunar. Var til þess notuð rannsóknarspurningin: 

„Hvaða aðferðir notar tónlistarfólk til þess að koma sér á framfæri á Íslandi?“.  

   Viðfangsefnið var nálgast með aðferðum vörumerkjastjórnunar. Gengið var út frá 

því að tónlistarfólk sé hægt að skilgreina sem vörumerki. Gerð var eigindleg rannsókn 

þar sem tekin voru hálfopin viðtöl með hjálp hálfopins viðtalsramma við þrjá þekkta 

tónlistarmenn á Íslandi.  

   Helstu niðurstöður voru þær að viðmælendur voru meðvitaðir um mikilvægi 

markaðssetningar en nýttu sér hana engu að síður takmarkað. Viðmælendur 

skilgreindu markhópa sína. Þeir byggðu skilgreininguna frekar á því hver keypti 

tónlistina, en virtust ekki hafa ákveðið fyrirfram hvaða hóp herja skyldi á. Allir höfðu 

viðmælendur sterka skoðun á ímynd sinni, en tengdu hana ekki við vörumerkjavirði 

sitt. Tengingar annarra (e. secondary association) voru notaðar, bæði til að auka virði 

sitt og með frægum talsmönnum (e. celebrity endorser). 
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1 Inngangur 
Ótal vörumerki herja á fólk á degi hverjum. Vörumerki hafa áhrif á ákvarðanatöku 

fólks þegar velja þarf vöru eða þjónustu því fólk hefur skoðanir og álit á vörumerkjum 

(Keller, Apéria og Georgson, 2008). Sterkt og vinsælt vörumerki getur skapað 

eigendum þess umtalsvert virði. Skv. Keller (1993) er virði vörumerkja í huga 

neytanda þegar hann þekkir eða kannast við vörumerkið og hefur í huga sér sterka, 

jákvæða og einstaka tengingu við það. Vörumerkjaþekking samanstendur af vitund og 

ímynd. Þau tæki og tól sem notuð eru til uppbyggingar vörumerkjavirðis voru 

skilgreind af Keller o.fl. (2008) sem auðkenni vörumerkja, söluráðarnir: vara, verð, 

vettvangur og vegsauki, og tengingar annarra. Ber þar helst að líta þekkta talsmenn, en 

það er þegar frægt fólk lánar nafn sitt til markaðssetningar neysluvöru (King, 2010). 

Annar þáttur árangursríkrar markaðssetningar er miðuð markaðssetning. Ólíkum 

og sundurleitum markaði er skipt í smærri og einsleitari hópa. Einn eða fleiri af 

þessum hópum eru valdir til að þjóna sem markhópar skipulagsheildar. Þegar 

markhópurinn liggur ljós fyrir er nauðsynlegt að skapa sér sess innan hans með 

viðeigandi aðgreiningu (Solomon, 2010). 

Í ritgerðinni er byrjað á að skoða hugtakið vörumerki, bæði skilgreiningu 

markaðsfræðinnar og frá lagalegum grundvelli. Athugað er yfir hvernig hægt er að líta 

á fólk sem vörumerki en einnig skoðaðar efasemdir sem að því lúta. Farið er yfir 

helstu atriði vörumerkjastjórnunar og tekin dæmi um hvernig hægt er að yfirfæra þau 

á einstaklinga. Vægi tónlistariðnaðar í hagkerfum heimsins er mikið og markmið 

verkefnisins er að skoða hvaða aðferðir tónlistarfólk á Íslandi notar til 

markaðssetningar.  

Að lokum var eigindleg rannsókn framkvæmd til að kanna hversu meðvitað 

tónlistarfólk er um markaðssetningu og hvaða aðferðum það beitir. Markaðssetning 

tónlistarfólks er áhugavert viðfangsefni því það eru fáar rannsóknir til um þetta efni. 

Tónlist var ein af mikilvægustu atvinnugreinunum í hagkerfum heimsins um 

þúsaldarmótin síðustu og hélst sala á tónlist að jafnaði í hendur við vöxt vergrar 

landsframleiðslu (e. GDP) (Kubacki og Kroft, 2004). Tónlistarfólk er jafnframt í þeim 

hópi sem Rein, Kotler, Hamlin og Stoller (2006) sögðu að hefðu einna mestan hag af 

markaðssetningu. Því er áhugavert að kanna hvort verið er að fullnýta getu 

tónlistarfólks til verðmætasköpunar. 
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2 Vörumerki 

Vörumerki má finna út um allt í nútíma þjóðfélagi. Engu að síður hafa vörumerki 

verið notuð öldum saman til að aðgreina vöru eins fyrirtækis frá vörum 

samkeppnisaðila. American Marketing Association (AMA) skilgreinir vörumerki sem 

nafn, hugtak, merki, tákn eða hönnun, eða sambland allra þessara þátta. Markmiðið er 

að þekkja vörur eða þjónustu einnar skipulagsheildar frá vörum eða þjónustu 

samkeppnisaðila. (Keller o.fl., 2008). Íslensk lög hafa skilgreint vörumerki með 

svipuðum hætti, en í 2. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki er hugtakið vörumerki 

skilgreint með eftirfarandi hætti:  

Vörumerki geta verið hvers konar sýnileg tákn sem eru til þess fallin að 

greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, svo 

sem:  

1. orð eða orðasambönd, þar á meðal vígorð, mannanöfn, nöfn á 

fyrirtækjum eða fasteignum, 

2. bókstafir og tölustafir, 

3. myndir og teikningar, 

4. útlit, búnaður eða umbúðir vöru.”  (Lög um vörumerki nr. 45/1997 með 

áorðnum breytingum 67/1998, 82/1998, 13/2000, 54/2004, og 

88/2008.) 

 

Margir tengja eflaust hugtakið vörumerki við táknin sem fylgja fyrirtækjum, t.d. 

gult M á rauðum bakgrunni, sem er lýsandi fyrir McDonalds. Þessi tákn eru að 

sjálfsögðu vörumerki, en þau rista mun dýpra. Vörumerki eru mikilvæg fyrir 

neytendur því þau auðvelda val á vörum og þjónustu. Fólk tengir vörumerki við fyrri 

reynslu og sé engin reynsla til staðar getur það byggt á því sem það hefur heyrt um 

vörumerkið (Keller o.fl., 2008). 

 

2.1 Mannleg vörumerki 

Fólk hefur löngum stundað viðskipti. Allt sem hefur eitthvert notagildi er hægt að 

kaupa og selja og má yfirfæra það yfir á fólk. Í mannkynssögunni má lesa fjölda sagna 

um kaup og sölu á þrælum og er vændi svipað dæmi. Í báðum tilfellum er um að ræða 

valdníðslu á líkömum annarra, en fólk getur einnig selt hæfileika sína, eða jafnvel 

einungis viðveru sína (King, 2010). Margir líta svo á að fólk sé hægt að túlka sem 

vörumerki. Thomson (2006) skilgreinir mannlegt vörumerki sem þekktan einstakling, 

eða stjörnu, sem er viðfangsefni markaðsaðgerða. Þessir einstaklingar eru í samkeppni 

við aðrar stjörnur og eru skilgreindir út frá áliti almennings á þeim. Líkindi má finna 
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við vörur sem eru í samkeppni og markaðshlutdeild ræðst af áliti fólks. Nafn 

stjörnunnar er tengt minningum af fyrri gjörðum, auk hugmynda um hvað líklegt þykir 

að stjarnan muni gera í framtíðinni (Grannell og Jayawardena, 2004).  

Líkt og með neysluvörur er vörumerkjum stjarnanna stjórnað af fagfólki. Þetta má 

auðveldlega sjá þegar skoðaðar eru pólitískar kosningar. Skilaboð frambjóðenda, útlit 

og annað sem viðkemur kosningaherferðinni er stjórnað af ráðgjöfum í þeirri von að 

hægt sé að auka markaðshlutdeild, sem í þessu tilfelli væru kjósendur (Thomson, 

2006).  

Vörumerkjastjórnun einstaklinga er rótgróin í Hollywood þar sem þetta er orðin 

viðurkennd aðferð til að skapa stjörnur í skemmtanaiðnaðinum. Aukið áreiti á 

neytandann frá auglýsingum og ýmsum markaðsaðgerðum hefur gert það 

nauðsynlegra en áður að færa markaðssetninguna til fagfólks til að ná tilætluðum 

árangri. Marga þyrstir í frægð og geta almannatengslafulltrúar hjálpað þeim að koma 

sér á kortið. Aðrir nýta sér ekki hjálp fagfólks og eiga það til að gera öfgakennda hluti 

til að öðlast frægð. Slíkri skyndifrægð er erfitt að stjórna og býður hún ekki upp á 

uppbyggingu vörumerkis (Kotler og Levy, 1969; Rein o.fl., 2006). 

Efasemdarmenn segja að ekki sé hægt að móta fólk eins og hægt er með vörur og 

jafnvel þótt það væri hægt þá myndi slík markaðssetning aðeins bera takmarkaðan 

árangur. Þegar vörur eiga í hlut þarf ekki að breyta þeim, þær eru einfaldlega hannaðar 

í upphafi með þarfir og óskir neytandans í huga. Hins vegar er einstaklingur fæddur 

með ákveðna eiginleika og útlit sem verður ekki svo auðveldlega breytt (Rein o.fl., 

2006). Lykillinn að því að skilgreina fólk sem vörumerki er að aðskilja stjörnuna og 

einstaklinginn. Einstaklingurinn er manneskjan sem sinnir sínu daglega lífi en 

vörumerkið er það sem almenningi er sýnt í fjölmiðlum (Grannell og Jayawardena, 

2004). 
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3 Vörumerkjavirði 

Ýmsir fræðimenn hafa skilgreint vörumerkjavirði. Skv. Aaker (1996) er 

vörumerkjavirði margvítt hugtak. Það samanstendur af tryggð, vitund, skynjuðum 

gæðum, tengingum og öðrum kostum vörumerkis. Keller (1993) skilgreindi virði 

vörumerkis út frá þeim áhrifum markaðsaðgerða sem rekja má beint til vörumerkisins. 

Þessi skilgreining felur í sér samanburð á vörum eða þjónustu sem er eins að öllu leyti, 

nema að þær bera mismunandi vörumerki, t.d. Coca-Cola og annar kóladrykkur sem 

er án vörumerkis. Neytendur hafa einhverjar hugmyndir um hvað Coke stendur fyrir 

en sjái neytandi nafnlausa eða áður óþekkta kóladrykkinn vekur hann ekki 

eftirsóknarverðar tengingar í hugum fólks. Virði vörumerkisins Coca-Cola umfram 

hinn kóladrykkinn felst í jákvæðri skynjun viðskiptavinarins á vörumerkinu. Þessi 

jákvæða skynjun auk djúprar og víðtækrar þekkingar á Coca-Cola eykur líkurnar á að 

Coke verði fyrir valinu í innkaupum. Aukið vörumerkjavirði skilar þannig auknu flæði 

fjármagns til fyrirtækis (Yoo, Donthu og Lee, 2000).  

Skv. Keller (1993) er virði vörumerkja í huga neytanda þegar hann þekkir eða 

kannast við vörumerkið og hefur í huga sér sterka, jákvæða og einstaka tengingu við 

það. Vörumerkjaþekking samanstendur af vitund og ímynd.  

 

3.1 Vitund 

Vörumerkjavitund er mæling á hversu vel fólk man eftir eða kannast við vörumerki. 

Þrjár meginástæður eru fyrir því að vörumerkjavitund er mikilvæg þegar kemur að 

vali á vörum og þjónustu. Í fyrsta lagi er mikilvægt að neytandinn hugsi til þessa 

tiltekna vörumerkis þegar hann hugsar um vöruflokkinn sem það tilheyrir.  Það eykur 

líkurnar á að vörumerkið komi upp í hugann þegar kemur að kaupum. Í öðru lagi getur 

vitund haft áhrif á val vörumerkis, jafnvel þó engar aðrar tengingar séu við það því 

sýnt hefur verið fram á að fólk kaupir oftast vel þekkt og kunnugleg vörumerki. Í 

þriðja lagi getur vörumerkjavitund haft áhrif á ákvarðanatöku neytandans með því að 

hafa áhrif á ímynd vörumerkis (Keller, 1993).  

Samfara mikilli fjölgun fjölmiðla er orðið erfiðara fyrir fólk sem vill vera sýnilegt 

að standa upp úr. Sterk vitund er stjörnum því sérstaklega mikilvæg (Behr og Beeler-

Norrholm, 2006). Stjörnur eiga það til að klæðast sérstökum fötum til þess að vekja 

athygli á sér og skapa vitund. Á rauða dreglinum fyrir Óskarsverðlaunin má sjá 

samansafn kjóla og eru sumir líkari grímubúningum en kvöldkjólum (Harris, 2010). 
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Það er varla til sá Íslendingur sem ekki man eftir svanakjól Bjarkar enda kom hann 

henni á kortið og fékk þann vafasama heiður að komast á lista yfir ljótustu föt 

Óskarsverðlaunanna það árið.  

 

3.2 Ímynd 

Ímynd hefur verið skilgreind sem skynjun neytenda á vörumerki og endurspeglast hún 

í hugrenningatengslum neytandans. Góð vörumerkjaímynd er sterk, jákvæð og einstök 

í hugum fólks (Keller, 1993). Vel útfærð ímynd hjálpar til við staðfærslu vörumerkis 

og aðgreinir það frá samkeppnisvörumerkjum. Þannig bætir sterk ímynd frammistöðu 

vörumerkja. Vörumerkjaímynd er ekki einungis það sem fólk skynjar frá 

markaðssamskiptum, heldur er það sú heildarhugmynd sem neytendur hafa á 

vörumerkinu (Park, 1986). 

NBA (National Basketball Association) í Bandaríkjunum setti leikmönnum sínum 

reglur um klæðaburð til að stjórna ímynd mennsku vörumerkjanna. Engu að síður 

voru margir leikmenn þegar með sinn eigin stíl og ímynd sem var þeim arðbær en 

stakk í stúf við nýju reglurnar og hafði slæm áhrif á vörumerkjavirði leikmanna. 

Dæmið sýnir mikilvægi þess að góð stjórnun vörumerkjaímyndar er gulls ígildi 

(Thomson, 2006). Jákvæða ímynd má að auki nota til að markaðssetja neysluvörur 

með nafni stjörnunnar (Behr og Beeler-Norrholm, 2006). 
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4 Miðuð markaðssetning (e. STP marketing)  

Markaður er skilgreindur sem allir núverandi og mögulegir kaupendur sem hafa 

nægan áhuga, tekjur og aðgengi til að kaupa vöru (Keller o.fl., 2008). Kauphegðun 

fólks er ólík svo erfitt er fyrir aðeins eitt vörumerki að þjóna öllum (Starr og 

Rubinson, 1978). Fyrirtæki þurfa því að taka á þessu, hluta niður markaðinn og velja 

þann hóp sem er mest aðlaðandi og á best við. Þá er hægt að aðlaga söluráðana að 

þörfum markhópsins. Á sama tíma eykur vörumerkið á samkeppnisforskot sitt 

(Brooksbank, 1994). Miðuð markaðssetning skiptist í markaðshlutun, markaðsmiðun 

og staðfærslu, eins og sjá má á Mynd 1.  

 

 

Mynd 1 - Miðuð markaðssetning (Þórhallur Guðlaugsson, 2008) 

 

4.1 Markaðshlutun og markaðsmiðun 

Fyrsta skrefið, markaðshlutun, skiptir markaðnum í smærri hópa. Innan hópanna er að 

finna neytendur með sömu eða svipaðar þarfir (Hollensen, 2010). Ýmsar breytur eru 

notaðar við markaðshlutun. Oft eru notaðar lýðfræðilegar breytur, t.d. aldur, kyn, 

þjóðerni eða fjölskyldumynstur. Aðrar breytur sem hægt er að nota eru t.d. lífsstíll, 

tekjur, gildi, viðmið og tíðni notkunar svo eitthvað sé nefnt (Palmer, 2004).  
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Markaðsmiðun er sá hluti ferlisins þegar valinn er einn eða fleiri af hópunum sem 

hlutaðir voru niður (Hollensen, 2010). Hafa þarf í huga hvað gerir þann hóp eða hópa 

áhugaverðan og velja hóp sem skipulagsheildin getur  þjónað. 

David Beckham er sagður eiga fleiri en eitt vörumerki og gegnir hvert þeirra 

ólíkum markaðshlutum. Beckham er ekki einungis fótboltamaður, heldur einnig dáður 

sem fjölskyldumaður, eiginmaður tónlistarkonu og tískutákn. Hvert þessara hlutverka 

höfðar til mismunandi markhópa (Vincent, Hill og Lee, 2009).  

 

4.2 Staðfærsla 

Þriðja skrefið í miðaðri markaðssetningu er staðfærsla (Solomon, 2010). Staðfærsla 

snýst um að finna vörumerkinu stað í hugum neytenda. Þar á það að eiga stað við hlið 

samkeppnisvörumerkja. Æskilegt þykir að neytendur hugsi til vörumerkis á þann hátt 

sem gerir það einstakt (Keller o.fl., 2008). Því þarf að vera hægt að aðgreina það frá 

vörumerkjum samkeppninnar (Solomon, 2010). Þetta er gert með að leggja áherslu á 

þætti aðgreiningar (e. points of difference) og einnig þætti samsvörunar (e. points of 

parity).  

Þættir aðgreiningar eru þeir þættir vörumerkis sem aðgreina það frá öðrum 

svipuðum vörumerkjum. Til að þættir aðgreiningar séu eftirsóknarverðir þurfa þeir að 

vera viðeigandi og trúverðugir í huga markhópsins. Auðveldast er að benda á þann 

þátt sem sýnir fram á að varan hafi eitthvað fram yfir aðrar vörur, t.d. leggur RyanAir 

mikla áherslu á að vera alltaf á réttum tíma. Til þess að vörumerkið geti lifað lengi 

þarf að viðhalda þáttum aðgreiningar. Reyni eigendur vörumerkis að hagnýta sérþætti 

annars vörumerkis hætta þeir að teljast aðgreinanlegir þættir og verða að þáttum 

samsvörunar. Því er mikilvægt að fylgjast vel með samkeppnisaðilum til að viðhalda 

vörumerki og uppfæra ef þörf krefur (Keller o.fl., 2002). David Beckham hefur 

aðgreint sig frá öðrum fótboltamönnum. Honum hefur ekki tekist það með 

fótboltahæfileikunum einum saman, en hann er íþróttamaður sem einnig er eftirsóttur í 

tískuiðnaðinum (Grannell og Jayawardena, 2004). 

Þættir samsvörunar eru þeir þættir sem vörumerki á sameiginlegt með öðrum 

vörumerkjum sem það á í samkeppni við. Vörumerki með framúrskarandi þætti 

aðgreiningar þarf einnig að leggja áherslu á þætti samsvörunar til að neytandinn viti 

hvaða þörfum er fullnægt þegar keypt er vara eða þjónusta (Keller o.fl., 2002). Ef 

leikkona leggur einungis áherslu á sérstöðu sína á sviði dans- og sönghæfileika gæti 
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gleymst að hún getur leikið og því gætu leikstjórar gleymt henni þegar þeir velja 

leikara. Hún þarf að kynna vel fyrir öllum aðilum innan hvaða atvinnugreinar hún 

markaðssetur sig til að leggja áherslu á að hún getur einnig leikið. 

Endurstaðfærsla er nauðsynleg hjá listamönnum sem eru svo lengi á markaði að 

markhópurinn vex frá þeim eða breytist. Fólk eins og Madonna og Tom Jones fylgjast 

vel með og uppfæra sig í takt við breytingar á tísku og smekk neytenda. Þau hafa ekki 

þurft á því að halda að breyta nöfnum sínum, heldur skiptir máli að breyta framkomu, 

tísku eða tónlistarstefnu til þess að dragast ekki aftur úr þegar breytingar verða á 

smekk neytenda. Þau hafa samt gætt þess að vera auðþekkt og trygg ákveðnum 

grunngildum þrátt fyrir þær breytingar sem þau gera á sjálfum sér (Grannell og 

Jayawardena, 2004). 
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5 Uppbygging vörumerkjavirðis 

Virði vörumerkja verður ekki til sjálfkrafa og er mikil vinna við uppbyggingu 

vörumerkjavirðis. Keller o.fl. (2008) skilgreindu líkan sem sýnir hvernig hægt er að 

byggja upp viðskiptavinagrundað vörumerkjavirði. Eins og fram kom áður 

samanstendur vörumerkjavirði af vitund og ímynd. Eins og sjá má á Mynd 2 eru þrjú 

tæki og tól notuð til uppbyggingar vörumerkjavirðis; val vörumerkjaauðkenna, samval 

söluráða og tengingar annarra. Við notkun þessara tækja og tóla verða til 

þekkingaráhrif í formi vitundar og ímyndar, eða vörumerkjavirði. Mögulegur 

ávinningur aukins vörumerkjavirðis er margvíslegur: aukin tryggð, minni verðteygni, 

hærra verð, fleiri neytendur o.fl. 

 

 

Mynd 2 – Uppbygging vörumerkjavirðis (Keller o.fl., 2008) 

 

5.1 Auðkenni vörumerkja 

Auðkenni vörumerkja eru allt það sem auðkennir og aðgreinir vörumerkið frá 

samkeppnisvörumerkjum. Fyrst og fremst þarf að velja nafn sem hjálpar til við að 

auka vitund. Þær viðmiðanir sem oft eru notaðar fyrir nafn eru að það þurfi að vera 

einfalt, kunnuglegt og aðgreinandi. Einnig er æskilegt að nafnið sé auðskilið, auðvelt 

að bera það fram og stafsetja. Ekki er sjálfgefið að þessir þættir virki allir saman, t.d. 

getur verið erfitt að finna orð sem er kunnuglegt en jafnframt aðgreinandi. Rannsóknir 

sýna að auðveldara er að kalla fram í hugann algeng orð í tilteknu tungumáli, en á 

hinn bóginn er auðveldara að þekkja orðin sem eru ekki jafn algeng (Keller, 1993). 

Gott dæmi um þetta er söngkonan Björk sem tekist hefur að markaðssetja sig 

erlendis með góðum árangri, þrátt fyrir að nafn hennar sé ekki þekkt í enskri tungu. 

Tæki og tól Þekkingaráhrif Ávinningur

Aukin tryggð

Vitund Hærra verð

Söluráðarnir Minni verðteygni

Ímynd Skilvirkni markaðsherferða

Aukin vörn gegn samkeppni 

Auðkenni 

vörumerkja

Tengingar 

annarra
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Hugsanlega á sérstaða nafnsins vel við sérstöðu hennar sem tónlistarmanns. Aðrir 

þættir sem skilgreina vörumerki eru slagorð, tákn, merki, hönnun, heiti vefsíðna, 

innpökkun eða sambland allra þessara þátta (Keller, 2005) . 

 

5.2 Samval söluráða  

Markaðsaðgerðir helgast af söluráðunum (e. marketing mix) eða svokölluðum fjórum 

„V“. Þau eru vara, verð, vettvangur og vegsauki, og með notkun þeirra eru 

markaðsaðgerðir ákveðnar. Æskilegt er að notkun þeirra gefi neytendum þau skilaboð 

að vörumerkið sé betri valkostur en samkeppnisvörumerkið (Brooksbank, 1994).  

Söluráðurinn vara á við áþreifanlegar vörur og þjónustu. Þetta á við um allt sem 

viðkemur vörunni sjálfri, þ.e. nafn vörumerkis, virkni, gæði, innpkökkun o.fl. 

(Business Knowledge Center, e.d.).  

Nöfn fræga fólksins eru jafnframt nöfn vörumerkja þeirra. Dæmi eru um að 

stjörnur velji sér ný nöfn eða viðurnefni til að nota við markaðssetningu sína. Jennifer 

Lopez gengur einnig undir viðurnefninu J.Lo til að reyna að ná til fólks af lægri 

þjóðfélagsstigum (Grannell og Jayawardena, 2004). Taki fólk þá ákvörðun að skipta 

um nafn er mikilvægt að þau séu trúverðug fyrir þá ímynd sem fólk vill hafa. 

Ballettdansarinn Alice Marks breytti nafninu sínu í Alicia Markova því í hennar 

atvinnugrein eru þjóðleg og framandi nöfn meira metin. Fyrir Lopez og Marks átti 

breytingin að höfða til markhóps þeirra enda slíkt algengt í skemmtanaiðnaði. Í annars 

konar atvinnugreinum, t.d. pólitík er ekki eins sterk hefð fyrir nafnabreytingum enda 

getur það reynst dýrkeypt. Gary Hart, fyrrum forsetaframbjóðandi Bandaríkjanna, 

græddi ekkert þegar upp komst að hann hafði breytt nafninu sínu úr Hartpence í Hart 

en mörgum fannst hann í kjölfarið ekki trúverðugt forsetaefni (Rein o.fl., 2006).  

Klæðaburður leikara getur haft áhrif á hvaða hlutverk þeir hreppa. Séu þeir með of 

áberandi stíl getur það haft áhrif á framleiðendur kvikmynda, þannig að þeir halda að 

leikararnir geti ekki valdið hlutverkum sínum. Tónlistarfólk hefur aftur á móti þann 

lúxus að mega vera áberandi og skapa sterka ímynd byggða á áberandi fatnaði (Harris, 

2010). Fatnaði má á þennan hátt líkja við umbúðir neysluvara. Bæði vörurnar og 

stjörnurnar þurfa að vera aðlaðandi fyrir markhópinn til að auka sölu. 

Verð nær yfir alla verðlagningu vörunnar, afslætti, árstíðabundna verðlagningu, 

magnafslætti og heildsöluverð svo eitthvað sé nefnt. (Business Knowledge Center, 
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e.d.). Verðlagning hefur áhrif á laun tónlistarmanns þar sem aukin plötusala eykur 

tekjur, auk þess að misdýrt er að bóka þá á tónleika og aðrar skemmtanir. 

Vettvangur er dreifileiðin, þ.e. hvernig neytandinn getur nálgast vöruna. Taka þarf 

tillit til vöruhúsa, samgangna, birgðastjórnunar o.fl. (Business Knowledge Center, 

e.d.). Byrjendur á markaði þurfa oftast að nýta sér allar þær dreifileiðir sem í boði eru. 

Hins vegar geta þekkt vörumerki valið úr dreifileiðum til þess að koma tilætluðum 

skilaboðum til markaðarins. Í nútímaþjóðfélagi er auðveldara en áður að koma sér á 

framfæri með hjálp tækninnar. Dreifileiðirnar eru orðnar mjög margar: sjónvarp, 

útvarp, tímarit og síðast en ekki síst internetið sem gerir það að verkum að „heimurinn 

minnkar“ og auðveldara en áður er að vekja athygli á mörgum stöðum á stuttum tíma 

(Rein o.fl. 2006). 

Vegsauki, eða markaðssamskipti er seinasti söluráðurinn. Það þarf að hafa 

samskipti við markaðinn og kynna vöruna með ýmsum markaðsaðgerðum. Þar má 

nefna auglýsingar, kynningarstarfsemi, almannatengsl og margt fleira (Business 

Knowledge Center, e.d.). Markaðsstarf stjarnanna er oft óhefðbundið. Rappari getur 

verið handtekinn en fengið fyrir vikið aukna virðingu markhópsins. Gott getur verið 

að halda sig á jaðrinum sé markhópurinn ungir karlmenn (Behr og Beeler-Norrholm). 

Æskilegt er að söluráðunum sé blandað saman á viðeigandi hátt svo þeir vinni 

ekki gegn hver öðrum.  

 

5.3 Tengingar annarra 

Skv. líkani Kellers o.fl. (2008) er þriðja tólið til þess að auka virði vörumerkja 

tengingar annarra. Það er að tengja þau við önnur vörumerki, eitt eða fleiri, t.d. 

fyrirtæki, lönd, dreifileiðir, persónur eða atburði. Þegar tengingar eru valdar er oft 

reynt að gera það með tilliti til vörunnar sem tengja á við svo að líkindi séu með 

vörunni og tengingunni. Standi varan og tengingin fyrir sömu gildi er auðvelt að 

yfirfæra merkingu tengingarinnar yfir á vörumerkið. Markaðsfólk velur samt stundum 

að tengja sitt vörumerki við önnur vörumerki sem engin líkindi eru með. Í þeim 

tilvikum er mun erfiðara að yfirfæra tilætlaða þætti tengda vörumerkisins yfir á 

vörumerkið því þarna vilja slæðast með óæskilegir þættir tengda vörumerkisins sem 

markaðsmaðurinn vill alls ekki tengja sínu vörumerki (Keller, 2005).  

Máttur auglýsinga getur verið slíkur að hægt er að yfirfæra nokkurn veginn hvaða 

merkingu sem er á nokkurn veginn hvaða vöru sem er (Keller, 2005). Lokaþátturinn í 
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að merkingin festist við vöruna er í höndum neytandans sem sér eitthvað kunnuglegt 

þegar hann sér auglýsinguna og framkvæmir því tengingu í huga sér. Þannig er varan 

ekki lengur einungis að uppfylla þörf, heldur er hún eins konar yfirlýsing um stöðu 

eða tísku sem neytandinn fylgir (McCracken, 1989). Þó að tengingar annarra gangi 

upp og neytendur skynji vörumerkið eins og ætlast var til getur verið áhættusamt að 

nýta sér tengingar við önnur vörumerki. Hitt vörumerkið hefur óhjákvæmilega 

tengingar sem ekki á að yfirfæra á vörumerkið en erfitt er að stjórna því, sérstaklega 

þegar neytandinn kynnist vörumerkinu betur (Keller, 2005). 

Stjörnur byrja oft á að búa til vörumerki sem er í þeirra tilfelli sjálf manneskjan. 

Þegar þær eru orðnar frægar, þ.e. verðmæt vörumerki á forsendum leiklistar, tónlistar 

eða annarra hæfileika geta þær nýtt þetta sterka vörumerki og framleitt neysluvöru 

(Harris, 2010). Enn algengara er að þær taki að sér að vera fulltrúar annarra 

vörumerkja og er það orðinn mikilvægur hluti af tekjum stjarnanna (King, 2010). 

Aðdáendur finna oft til skyldleika við stjörnur og það sem stjarnan stendur fyrir. Þegar 

stjarnan lánar nafn sitt sýna aðdáendur stjörnunnar aukinn áhuga á vörunni eða 

skipulagsheildinni (Grannell og Jayawardena, 2004). Vörumerkið sem stjarnan tekur 

að sér að auglýsa nýtir sér því lífsstíl stjörnunnar sem yfirfærist á vörumerkið 

(McCracken, 1989). Þetta er það atriði innan markaðsfræði sem hefur sennilega verið 

hvað mest rannsakað í tengslum við frægt fólk. 

Hægt er að nota ýmsar aðferðir til þess að yfirfæra einhvers konar merkingu eða 

lífsstíl á vörur, t.d. með hjálp óþekktrar fyrirsætu eða frægs fólks. Þá er spurningin 

hvaða aukavirði stjarnan gefur auglýsingaherferðinni sem óþekkt fyrirsæta gerir ekki. 

Óþekkta fyrirsætan er mun ódýrari kostur og hún getur komið á framfæri 

lýðfræðilegum upplýsingum, t.d. aldri, kyni og stöðu. Vandamálið er að þessar 

merkingar eru fremur ónákvæmar. Stjarnan býður aftur á móti upp á allar þessar 

merkingar á svo miklu nákvæmari máta sem gefur aukna dýpt. Með stjörnunni fylgir 

sjálfkrafa persónuleiki og lífsstíll og því er hægt að kalla fram þá þætti með meiri 

skýrleika og á auðveldari máta. Fyrirsætan gæti einungis leikið þetta, en stjarnan hefur 

þetta með sér og það er eign hennar því hún hefur áður mótað sinn persónuleika og 

ímynd. Talsmaðurinn er þó aðeins að lána vörunni merkingu sem síðan getur breyst 

með breyttri ímynd hans (McCracken, 1989). Mikilvægt er að stjarnan standi ekki 

fyrir vörumerki sem getur skemmt ímynd hennar. Ákveði stjarna að koma fram í 

auglýsingu með ódýrum skyndibita getur það skemmt fyrir vörumerki stjörnunnar og 

uppbygging vörumerkjavirðis farið fyrir lítið (Towle, 2003).  
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Tónlistarfólk er áberandi og hefur oft mikil áhrif á menningu þjóðfélags eða hópa 

innan þess með skoðunum sínum og athöfnum. Það er því vinsælt hjá eigendum 

vörumerkja að biðja tónlistarfólkið um að vera talsmenn vörumerkjanna. Sú aðferð er 

notuð til þess að ná til ákveðinna þjóðfélagshópa og fá auglýsendur lánaða merkingu 

frá tónlistarmanninum sem færist yfir á vöruna. Eigandi vörumerkisins fær auglýsingu 

en samt það orðspor að vera ekki auglýsingavæddur (Bradshaw, McDonagh og 

Marshall, 2006). 
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6 Tónlistariðnaður 

Tónlist var ein af mikilægustu atvinnugreinunum í hagkerfum heimsins um 

þúsaldarmótin síðustu og hélst sala á tónlist að jafnaði í hendur við vöxt vergrar 

landsframleiðslu (e. GDP) (Kubacki og Kroft, 2004). Árið 2003 var tónlist um 1% af 

vergri landsframleiðslu hérlendis (Björn Th. Árnason, 2004). Ástæðan fyrir vaxandi 

mikilvægi tónlistar á síðari hluta 20. aldar eru vinsældir popptónlistar. Tónlistarfólk 

sem spilar popptónlist hefur verið duglegra en flytjendur annars konar tónlistar að nýta 

sér aðferðir vöruauðkenningar (Kubacki og Croft, 2004). Internetið hefur haft slæm 

áhrif á sölu á tónlist síðan Napster var stofnað árið 1999. Þessi neikvæðu áhrif má 

rekja til ólöglegs niðurhals. Minnkandi plötusala í kjölfar internetvæðingar hefur haft 

þau áhrif að tónlistarfólk er farið að leita annað til að fá tekjur. Haft er eftir stjórnanda 

útgáfufyrirtækis í London að tónlistarfólk verði að vera opið fyrir öðrum tekjuleiðum 

þar sem hefðbundnum plötuverslunum fækkar stöðugt. Margt tónlistarfólk hefur því 

tekið upp á því að tengja sig við ýmis utanaðkomandi vörumerki. Í mörgum tilvikum 

hafa þessar tengingar ekki nein óþægindi í för með sér fyrir tónlistarfólkið. Oft er um 

að ræða samninga við framleiðendur fatnaðar eða fylgihluta og eigi vörumerkið við 

stíl tónlistarmannsins gæti jafnvel farið svo að hann þurfi ekki að breyta neinu í sínu 

fari. (Paine, 2009).   

Nýjar leiðir til markaðssetningar hafa komið fram í kjölfar netvæðingarinnar. 

Machin og Thornborrow (2003) fjölluðu um þátt Myspace í markaðssetningu 

tónlistarfólks. Myspace hefur skapað vettvang fyrir sjálfstætt starfandi tónlistarfólk og 

hljómsveitir til að koma sér á framfæri. Myspace er vefsíða sem er byggð upp þannig 

að hver notandi á sína eigin síðu þar sem hann getur hlaðið inn upplýsingum og 

myndum, skráð vini sem geta skilið eftir athugasemdir o.fl. Síður tónlistarfólks bjóða 

upp á fleiri möguleika, því þar er hægt að setja inn skrá yfir tónleika og hlaða inn allt 

að sex lögum. Margir frægir tónlistarmenn hafa verið uppgötvaðir á Myspace og 

fengið plötusamninga í kjölfarið. Samkeppnin um athygli hefur þó harðnað með 

auknum vinsældum vefsins. Ekki er nóg fyrir tónlistarfólk að stofna Myspace 

reikning, setja inn sín sex lög og bíða svo eftir kraftaverki. Mikil vinna er fólgin í að 

vekja athygli á sér. Það þarf markvisst að vinna að því að eignast nýja vini, skilja eftir 

athugasemdir á síðum vinanna, reyna að vera í „bestu vinum“ annarra hljómsveita eða 

tónlistarmanna til þess að vera sýnilegur og vekja á sér athygli. Til eru forrit sem 

minnka vinnuna, þau bæta við vinum og sjá um að skilja eftir athugasemdir á veggjum 
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vinanna. Með notkun síðunnar er því hægt að verða vinsæll falli tónlistin í kramið hjá 

öðrum notendum síðunnar.  

Vinsældum Myspace hefur hrakað og eru margir farnir að nota Facebook meira. 

Facebook er ekki eins þægilegt fyrir tónlistarfólk, en engu að síður eru margir sem 

auglýsa þar og er tónlistarfólk einnig farið að færa sig þangað. Facebook býður upp á 

svipaða möguleika og Myspace en hægt er að hlaða inn lögum og dagskrá og að auki 

er hægt að bjóða öllum aðdáendum á tónleika. Rannsakandi fann þó engar 

fræðigreinar um Facebook og getur því ekki fjallað um hvort Facebook sé 

tónlistarfólki til framdráttar. Fleiri vefsíður bjóða upp á markaðssetningu fyrir 

tónlistarfólk og má þar nefna Purevolume sem dæmi. Kubacki og Kroft  (2004) 

minntust á fleiri leiðir en netið fyrir tónlistarfólk til að koma sér á framfæri. Þar 

nefndu þeir myndbönd, vefsíður og aðdáendaklúbba. Staðan er sú að stóru vörumerkin 

eru á niðurleið en sjálfstæðir listamenn á stöðugri uppleið. Neytendur hafa fleiri 

möguleika en áður til að uppgötva nýtt tónlistarfólk með öllum nýju dreifileiðunum og 

breytingu neyslumynsturs tónlistar (Roussos, 2008).  
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7 Rannsókn 

Rannsóknarspurningin sem leitast var við að svara var „Hvaða aðferðir notar 

tónlistarfólk til þess að koma sér á framfæri á Íslandi?“  

Rannsakandi valdi að gera eigindlega rannsókn til þess að svara 

rannsóknarspurningunni, þar sem tilgangur rannsóknarinnar var að öðlast skilning á 

efninu en ekki að geta alhæft um tiltekinn hóp. Tekin voru viðtöl við þrjá starfandi 

tónlistarmenn á Íslandi. Viðtölin voru hálfopin með það í huga að geta stjórnað 

viðtalinu, fá fram þær upplýsingar sem þurfti, en jafnframt geta heyrt skoðanir og 

tilfinningar viðmælenda til þess að sjá hvort að eitthvað væri að finna sem ekki leynist 

í fræðunum. 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru þrír söngvarar sem allir eru starfandi á Íslandi. 

Úrtakið var hentugleikaúrtak og voru viðmælendur valdir af handahófi en þurftu að 

uppfylla nokkur skilyrði. Allir viðmælendur eru svokallaðir sóló listamenn, þ.e. þau 

eru þekkt fyrir eigið nafn en ekki fyrir hljómsveit sem þau eru þátttakendur í. Ekki var 

gerð krafa um að þau hafi aldrei starfað í hljómsveit eða að þau eigi ekki 

samstarfsfólk, aðeins var tekið til greina það að þau væru þekkt undir eigin nafni. Öll 

eiga þau að auki áður útgefið efni af einhverju tagi og hafa því heyrst á öldum 

ljósvakans. Viðmælendur höfðu á einhverjum tímapunkti á ferlinum verið viðloðandi 

popptónlist. Þátttakendur voru tveir karlmenn og ein kona og meðalaldur var 30 ár.  

 

7.1 Framkvæmd 

Haft var samband við viðmælendur með tölvupósti. Falast var eftir viðtölum við sex 

einstaklinga og þar af komu þrjú í viðtal. Þátttakendum var gert ljóst að rannsóknin 

væri nafnlaus þar sem viðmælendur eru þjóðþekktir einstaklingar og vildi rannsakandi 

ekki að þau yrðu hikandi við að segja hreinskilið frá. Ákveðið var í öllum þremur 

tilfellum að hittast á rólegum kaffihúsum á höfuðborgarsvæðinu á sumarmánuðum 

2010. Rannsakandi hafði tilbúinn hálfopinn viðtalsramma til að geta stjórnað viðtalinu 

en samt fengið innsýn í skoðun og tilfinningar viðmælenda. Spurningarnar voru 

byggðar á hugtökum og aðferðum markaðsfræðinga, en áhersla var einnig lögð á að 

öðlast skilning á aðferðum tónlistarfólksins. Allir byrjuðu viðmælendur viðtölin á 

svipuðum nótum, þar sem þau töluðu um að tölvupósturinn frá rannsakanda hefði 

vakið þau til umhugsunar um markaðssetningu. Öll voru þau tilbúin að miðla af sinni 

reynslu og reyndust viðtölin mjög áhugaverð.  
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8 Niðurstöður 

Viðtölin voru hljóðrituð og í kjölfarið kóðuð, þar sem fundin voru þau atriði sem helst 

voru afgerandi. Við kóðun fundust nokkur meginþemu. Viðmælendurnir voru þó 

sjaldan allir sammála svo lítið var um mjög afgerandi niðurstöður en í flestum 

tilvikum voru þó tveir af þremur á sama máli. 

 

8.1 Ímynd 

Viðmælendur voru með svipaðar hugmyndir um ímynd þó þau ýmist vildu að fólk 

tæki þau alvarlega sem tónlistarmenn og að þau séu heilsteyptar manneskjur eða eins 

og þau orðuðu það, hvert fyrir sig: 

„bara vera þú, heill maður á sviði og fólk finnur það, þótt að þitt val 

á lagi er kannski ekki að henta fólkinu þá sé alltaf heill á sviðinu, 

[...] að hafa geislunina með sér, það er svona ímyndin sem ég vil að 

fólk hefur á mér, að ég sé lítið öðruvísi á sviði en [...] heima“ 

 

„að ég hafi eitthvað að segja og bara komi vel fram og sé trú því 

sem ég er að gera“.. „ég er mikið fylgjandi því að vera samkvæmur 

sjálfum sér, alltaf... Bæði á sviði og svo líka þegar ég er þessi 

manneskja dags daglega, að þetta fylgist alveg að, að það sem ég er 

að syngja uppi á sviði er líka það sem ég er að sýna niðri sem 

manneskja, og hver ég er“ 

 

„hvaða ímynd ég mundi vilja hafa, það er bara [...] að ég geti gert 

góða tónlist og [...] sé svolítið alvöru, ekki bara einhver brandari“ 

 

Enginn viðmælenda hafði rannsakað ímynd sína og gerðu þeir sér því ekki fulla 

grein fyrir því hvaða ímynd fólk hafði á þeim í raun og veru. Einn nefndi að 

tilfinningin sem hann fengi frá fólki sem hann mætir úti á götu væri í takt við þá 

ímynd sem hann vill hafa, því að svo virtist sem fólki fyndist ekkert mál að ganga upp 

að honum og hrósa honum. Hann sagði jafnframt að hann héldi sér á jörðinni þrátt 

fyrir þetta. Annar talaði um að ímyndin hans fælist líklega að einhverju leyti í 

textunum og tónlistinni sem hann syngur þó að það væri ekki endilega sú ímynd sem 

hann vildi.  

Nokkur atriði komu oft upp varðandi smæð íslensks markaðar. Mikilvægt er að 

haga sér ekki illa. Sumir vilja ekki vinna með þannig fólki sama hversu góðir 

tónlistarmenn það er, eftir nokkur skipti eru þeir útilokaðir af sumum sem starfa við 

tónlist. Í litlu landi er mikilvægt að hafa gott orðspor og að aðrir viti að það er gott að 
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vinna með fólki því það er fljótt að fréttast. Erlendis eru boðleiðirnar mun lengri og 

þar er auðveldara að vera erfiður í umgengni því fólk veit einfaldlega ekki af því og 

það fréttist seint eða jafnvel aldrei. Ímyndin er því fljót að skapast og getur haft stór 

áhrif innan tónlistariðnaðarins en ekki einungis á meðal neytenda. 

Smæð íslensks markaðar virtist hafa áhrif á framkomu viðmælenda og þá ímynd 

sem þeir óskuðu sér einna helst. Þegar minnst var á Lady Gaga var talað um hana sem 

fyrirbæri og minnst á að hún er í raun einungis í hlutverki sem söngkona, en getur svo 

kastað af sér hamnum þegar hún vill ekki vera þekkt úti á götu. Hún væri í raun í 

hlutverki á sviðinu og búin til sem persóna. Þegar rannsakandi spurði hvort þetta 

mundi ekki virka á Íslandi minnti viðmælandi hann á að þetta hefði verið reynt með 

persónuna Sylvíu Nótt. Það entist ekki lengi því svona hugmyndir eru fljótar að 

þurrkast upp og klárast, lopinn er stuttur í þessu litla samfélagi. Það vissu allir hver 

leikkonan á bak við karakterinn var. Í því samhengi var minnst á að Lady Gaga, 

Madonna o.fl. væru ekkert annað en vörumerki, og hefðu í kringum sig heilan her af 

fólki: stílista, förðunarfræðinga o.fl. til þess að halda vörumerkinu á lofti. Aðspurður 

sagðist viðmælandinn ekki hafa efni á slíku. Er það í samhengi við það sem kom upp í 

rannsókninni að enginn verður ríkur af að vera tónlistarmaður á Íslandi.  

 

„Í rauninni er íslenskur markaður mjög áhugaverður markaður, af 

því að hann er svo lítill, [...] hvað ætlarðu að gera við þennan 

markað, með svona gamla tónlistarmenn,[...] hvernig á maður að 

selja það til dæmis, og semsagt halda mér góðri og allt saman“ 

 

8.2 Miðuð markaðssetning 

Viðmælendur sögðust allir hafa ákveðinn markhóp. Einn viðmælenda tók fram að 

hann hefði fundið út hvar vinsældir sínar lægju með notkun Facebook samskiptasíðu. 

Enginn fór þó að framleiða tónlist með ákveðinn markhóp að leiðarljósi, heldur sögðu 

þátttakendur að hann hefði orðið til eftir að tónlistin var gefin út eða spiluð fyrir 

landsmenn. Sá viðmælandi sem sagðist þó í raun engan markhóp hafa og aldrei hafa 

skilgreint hann neitt talaði bara um þessa tilfinningu sem hann hafði fengið eftir að 

hann fékk sér Facebook síðu. Þessi sami viðmælandi hafði engu að síður valið sér 

markhóp ómeðvitað við gerð einnar af plötum sínu, sem inniheldur lög eftir mjög 

þekkta erlenda hljómsveit. Sú plata er enn að seljast í töluverðu magni úti í heimi, 

vegna þess að á henni eru lög sem höfða til þessa hóps.  
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   Þegar markhópar voru skilgreindir voru nefnd aldursbil til afmörkunar, sem er 

ein af algengum leiðum markaðshlutunar (Hollensen, 2010). Einn viðmælenda hafði 

t.d. markhópinn „krakkar á aldrinum 10-15“ og var í því samhengi talað um að það 

væri einstaklega tryggur aðdáendahópur. Sá viðmælandi sagðist hafa vitað hvaða 

hópur honum þætti líklegur til þess að verða hrifinn af þeirri tónlist sem hann býr til:  

 

„Já ég vissi bara að með hvernig tónlist ég var [...] og hvað til 

þeirra höfðar [...], ég var svo sem ekkert búinn að hugsa hvert ég 

ætlaði en ég vissi bara á hverju ég átt von [...], maður vissi sirkað 

hverjir voru að fara að fíla þetta“ 

 

   Vegna smæðar íslensks markaðar nefndi einn viðmælandi að það væri 

mikilvægt að vera með nokkra markhópa í gangi og nefndi einnig að það væri á engan 

hátt arðvænlegt að vera tónlistarmaður á Íslandi. Hann talaði einnig um að vegna 

þessarar smæðar þá væri mikil hætta á að fólk innan ákveðins hóps fái leið á þeim 

tónlistarmanni sem ætti toppsöluplötur nokkur ár í röð og er mikið á milli tannanna á 

fólki. Þarf því að ígrunda vel sýnileika innan hópa. Því var lögð mikil áhersla á að ná 

til breiðs hóps og að sama skapi lagði annar viðmælandi mikla áherslu á endurnýjun, 

því að á litlum markaði kemur fólk ekki margsinnis að sjá sömu sýninguna. 

 

„...markhópurinn er orðinn rosalega breiður, ég get fært mig 

svolítið [...] mér finnst að í minni löndum eins og við búum í á 

Íslandi er mjög mikilvægt að þú getir verið eins breiður og hægt er 

og það er alveg hægt, það er ekki bindandi og þú getur fundið leið 

til þess að syngja fyrir alla.“ 

 

   Þegar spurt var frekar út í smæð íslensks markaðar á móti stærðinni á hinum 

bandaríska var nefnt að í Bandaríkjunum er hægt að lifa í mörg ár á því að gefa út eitt 

lag sem nær toppnum á vinsældarlistum þarlendis. Annar viðmælandi tók í sama 

streng; erlendis hefði tónlistarmaður geta gefið út eitt lag og lifað á því það sem eftir 

er ævinnar enda eru þeir margfalt fleiri en Íslendingar. Markhópur á aldrinum 40-60 

ára gæti því verið milljónir manna sem á sama tíma á Íslandi væru aðeins tugir 

þúsunda. Þá kom upp aftur að markaðurinn hérlendis mettast fljótt, eða eins og annar 

viðmælandi orðaði það:  

 

„lopinn er stuttur og eftir aðeins hálft ár er tónlistarmaður á Íslandi 

kominn hringinn. 
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8.2.1 Staðfærsla 

Varðandi aðgreiningu vöru, þ.e. tónlistarinnar hafði einn viðmælenda valið að syngja 

á íslensku. Ástæðan er sú að það veitti vissa sérstöðu þar sem hann var fyrstur að slá í 

gegn á íslenskum markaði með tónlist af þessu tagi sunginni á íslensku. Annar nefndi 

að hann gæti alveg breytt sér aðeins eftir verkefnum, ef honum þætti verkefnið 

áhugavert gæti hann íhugað það þó það væri ekki innan þess ramma sem hann syngur 

að staðaldri. Hann vildi þó alltaf vera heill til þess að geta verið sjálfum sér 

samkvæmur og viðhaldið ímyndinni. Honum þótti einnig mikilvægt að listamenn 

hefðu fleira til að bera en að geta bara sungið, hann taldi að tónlistarmenn ættu að 

skemmta fólki og hafa ákveðna útgeislun. 

Tveir þátttakenda sögðust ekki breyta sér markvisst til þess að þóknast markhópi 

sínum. Einn sagðist klæða sig á vissan hátt þegar farið væri í sjónvarps- eða 

blaðaviðtöl þar sem teknar væru myndir eða ef hann væri að koma fram einhvers 

staðar:  

„þegar ég kem fram þá klæði ég mig einmitt meira í ætt við hip hop 

og svona og ef ég fer í blaðaviðtal eða sjónvarpsviðtal eða [..] 

myndatöku að þá klæði ég mig í stíl við það“ 

 

8.3 Auðkenni vörumerkja 

Að sjálfsögðu er það þekkt á íslenskum markaði að tónlistarfólk markaðssetji sig undir 

einhvers konar listamannanöfnum en allir þátttakendur þessarar rannsóknar eru þó 

þekktir undir skírnarnafni. Föðurnafnið fylgir í fæstum tilfellum en það gæti verið 

vegna þess að öll nöfnin eru nógu sérstæð til þess að notkun millinafns dugar til. Þar 

Tveir viðmælendur hófu feril sinn í keppnum af einhverju tagi. Annar þeirra benti á að 

þegar farið er út keppni er ekki vitað hverju von var á og ekki gathann séð fyrir að 

keppnin mundi hafa þau áhrif að hann leiddist út í að starfa sem tónlistarmaður. Þegar 

hann var orðinn nokkuð þekktur fannst honum ástæðulaust að fara að breyta nafninu 

til þess að taka upp listamannsnafn en sagðist þó alveg mundi hugleiða að gera nafnið 

alþjóðlegra ef hann færi einhvern tímann að syngja á alþjóðlegum vettvangi. Annar 

viðmælandi var ekkert á þeim buxunum að nota listamannsnafn og segja má að þetta 

sé í fullkomnu samræmi við ímyndina sem hann vill hafa 

 

„ég er rosa lítið fyrir [...] einhverja stæla og [...] búa til eitthvað 

svona og finnst nafnið mitt bara fínt nafn“ 
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8.4 Söluráðar 

Vara 

Einn viðmælenda hafði gefið út fjórar breiðskífur. Þær voru mismunandi og var það 

vegna þess að hann hafði ekki alltaf unnið með sama fólkinu. Tvær af plötunum voru 

langvinsælastar og voru þær báðar poppaðri en hinar sem voru minna vinsælar. 

Viðmælandinn nefndi þó að eftir á að hyggja hefði hann ekki endilega verið svo sáttur 

við þessar plötur, þar sem að hann var í raun aðeins gestasöngvari á plötu sem bar 

heildarhugmynd annars aðila. 

Við val á tónlist sögðust tveir þátttakenda syngja þá tónlist sem þeim þætti 

skemmtileg og talaði annar þeirra um að þá kæmi listamaðurinn upp í sér. Þriðji 

þátttakandinn sagðist vera í stöðugri leit að sér sem listamanni og hefði þróast og 

þroskast gífurlega sem listamaður á undanförnum árum án þess þó að hafa náð 

endastöð. 

Listin skipti viðmælendur miklu máli en einn þeirra viðurkenndi þó að áhersla á 

listina einvörðungu væri hugsanlega ekki nógu markaðslega sterkt og markaðssetning 

væri því mjög mikilvæg. 

  

„ég er ekki bara að gera þetta fyrir mig sko, ég er líka opinber 

persóna af því að mig langaði að miðla einhverju til einhvers, til 

þess þarf að markaðssetja, það er bara þannig og ég vildi svo 

sannarlega að ég væri betri í því og ég er alltaf að reyna að bæta 

mig og.. já að ég þurfi ekki að komprimæsa listinni of mikið, eða 

sjálfri mér til þess að geta selt aðeins meira, ég meina það er bara 

the name of the game sko, annars get ég verið bara... þú veist 

skúffuskáld [...] og verið bara í skúffunni“ 

 

„það er bara [...] þannig ef þú ert alltaf að hjakkast á því sama ef 

þú [...] gerir ekkert svona til að ögra neinum og ert bara svona bara 

diplómatísk þá bara [...] fyrir mig þá er það bara svona óónei, það 

er þá sem að listamaður sem hefur ekkert að segja, ég er ekki að 

segja að þú þurfir að fara út í einhverjar brjálaðar breytingar, 

heldur bara hvað þú hefur að segja sko, þú þarft alltaf að geta 

ögrað fólki aðeins, eða vekja það til umhugsunar“ 

 

Þegar búin eru til vörumerki úr fólki erlendis fer listin í annað eða þriðja sætið á 

eftir vörumerkinu sjálfu. Þá er fólk oft hálfgerð vara sem er búin til fyrir ákveðinn hóp 

og ekki virtist þátttakendum rannsóknarinnar líka sú hugmynd vel, eða eins og einn 

orðaði það: 
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„ég er ekki sjampóbrúsi“ 

 

Verð 

Tveir viðmælenda ræddu peninga. Þeir sögðu báðir að það yrði enginn ríkur af að vera 

tónlistarmaður á Íslandi, markaðurinn væri lítill og því margir að bítast um sama 

fólkið. Annar þeirra talaði einnig um að lopinn væri stuttur og því entist hver 

hugmynd ekki lengi og því þyrfti nokkuð stöðuga endurnýjun. Sagði hann að sá sem 

ætlaði að halda heimili í þessu landi yrði að gera eitthvað annað með. Hann sagði að 

sumir væru heppnir og væru að vinna við tónlistartengda hluti líkt og kennslu, en aðrir 

væru jafnvel að vinna á skrifstofu með tónlistinni til þess að framfleyta sér og sínum. 

 

„Sko í tónlist, þrátt fyrir að við sem hafa velgengnina hjá okkur þá 

verður enginn ríkur á þessu, þú gerir bara af pjúr [...] ástríðu fyrir 

því sem þú ert að gera. Það er stundum hægt að lifa ágætlega, 

stundum er maður mjög svangur, segi svona, og þetta er alltaf 

gaman“ 

 

Framleiðsla á tónlist er dýr og sérstaklega fyrir þá sem eru ekki í hljómsveit og 

þurfa því að fjármagna sig einir. Hlustandinn vill alltaf sömu gæðin, sama hver er að 

spila og sóló tónlistarmennirnir verða að halda í við þá staðla sem eru settir á gæði. 

 

„það vill bara heyra gott lag og maður þarf að halda standarnum 

þar [...] þau sætta sig ekki við að [...] sleppa gítar í þessu lagi af því 

að ég get ekki borgað það, þeim er skítsama, þau bara hlusta, það er 

rosalega dýrt að halda sér í form, þess vegna verður maður líka að 

taka pening fyrir það sem maður er að gera“ 

 

Vettvangur 

Dreifileiðirnar fara eftir því hvort verið er að selja tónlistina eða hljómleikana. Þar 

sem enginn viðmælenda var með umboðsmann virtist í flestum tilvikum að bókanir á 

hljómleikum væru í eigin persónu, síma eða tölvupósti. Hins vegar eru plötur seldar 

bæði í búðum og á netinu sem er stór áhrifavaldur fyrir tónlistarmenn. Netið er sterkur 

vettvangur og var einn viðmælenda enn að selja plötu erlendis sem hafði verið í sölu í 

þó nokkurn tíma. Ástæðan var sú að hann gat selt hana á netinu. 

 

Vegsauki 
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Tónlistarmenn eru vissulega vörumerkið sem er verið að rannsaka en varan sem þeir 

selja getur verið þeir sjálfir þegar þeir koma fram eða útgefin tónlist. Þeir þurfa að 

koma þessari vöru á framfæri til þess að hún seljist og til þess þurfa þeir að koma 

vörumerkinu, sjálfum sér, á framfæri. Útvarpið er mikilvægur miðill fyrir tónlist. Einn 

viðmælenda hefur selt mörg eintök af plötu sinni erlendis vegna þess að hún fékk 

spilun í útvarpi þarlendis. Annar fékk sitt fyrsta lag í spilun á vinsælli útvarpsstöð á 

Íslandi og þá byrjaði boltinn að rúlla hjá þeim aðila.  

Internetið var af þátttakendum talið sérstaklega mikilvægt við að koma sér á 

framfæri. Aðrir miðlar eru útvarp, sjónvarp og dagblöð eða tímarit en þau minntust 

alltaf á að internetið væri gífurlega öflugt. Sá sem hafði verið hvað styst í tónlist talaði 

um að þótt fólk heyri gott lag í útvarpinu er ekki víst að það muni nokkurn tímann 

heyra nafnið en á internetinu er nafn og andlit. Eftir að myndband með fyrsta lagi 

þessa viðmælanda hafði verið sett á Youtube fór fólk að þekkja hann úti á götu, þrátt 

fyrir að einungis ein mynd af viðmælanda sæist. Sá sem hafði unnið lengst við tónlist 

sagði að allt hefði breyst gífurlega síðan internetið kom. Hann hafði til dæmis fundið 

aðdáendahóp sinn með hjálp internetsins og selt margar plötur á netinu. Hann sagði að 

það hefði ekki verið mögulegt án internetsins þar sem fólk erlendis hvorki hlustar á 

íslenskar sjónvarpsstöðvar né íslenskar útvarpsrásir.  

Facebook er öflugt fyrir tónlistarmenn og hjálpaði a.m.k. einum af þátttakendum 

að komast að því hvar sinn aðdáendahópur lægi. Facebook tók við af Myspace sem 

gegndi hlutverki einnar vinsælustu samskiptasíðu heims áður fyrr, m.a. fyrir 

tónlistarfólk. Einn viðmælenda minntist þó sérstaklega á að hann þyrfti engu að síður 

að vera með heimasíðu, því sumu fólki fyndist öryggi í því, en einnig því ekki eru allir 

á Facebook, þó það virðist stundum svo á Íslandi. 

Einn viðmælandi talaði um mikilvægi þess að hafa sambönd þegar spurt var 

hvernig hann hefði komið sér á íslenskan markað. Hann sagði að fyrst hefði eigandi 

einnar útvarpsstöðvar heyrt lagið og hjálpað til, svo hefði hann notað sambönd til að 

komast inn á aðra útvarpsstöð og oft einnig til þess að fara í viðtöl því hann þekkti 

fólk hjá blöðunum. Hann sagði þó að það skipti einnig máli að vera alltaf áhugaverður 

og að fólk muni eftir honum. 

 

„þetta er eins og með svo margt að ef þú kemur vel fram, ert 

áhugaverður, gerir tónlist sem er góð og áhugaverð og jafnvel eins 

og þetta sem er svona aðeins nýtt og svona smá frumlegt að þá er 
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rosalega gott að komast inn á jafn lítinn markað eins og íslenskan 

markað“ 

 

Aðspurður hvernig hann kæmi sér á framfæri sagði einn viðmælenda að hann 

sinnti öllu sem honum þætti spennandi og færi í verkefni sem hann sæi að hann gæti 

grætt á. Hann talaði einnig um að passa upp á fjölmiðlana og jafnvel gera þeim greiða 

ef hægt væri. Þeir gera honum greiða á móti og þá er auðvelt að hringja þegar hann 

vantaði kynningu. Þegar kemur að tónlist sagði þessi aðili að hann syngi það sem 

honum fyndist skemmtilegt og sagðist vera heppinn að vera hrifinn af popptónlist því 

það stendur fyrir „popular music“ (vinsæl tónlist). Hann sagðist þó vera opinn fyrir 

uppástungum: 

 

„þegar fólk biður um eitthvað í sambandi við tónlistina þá [...]segi 

ég já ef mér finnst það vera sniðugt“  

 

Annar viðmælandi sagðist vona að hæfileikar sínir í söngnum hefðu verið 

aðalatriðið við að koma sér á framfæri. Dugnaður kom líka upp og það að hafa trú á 

því sem verið er að gera.  

 

8.4.1 Tengingar annarra 

Viðmælendur höfðu tengt sig við önnur vörumerki, bæði vörur og persónur. Einn 

þátttakenda hafði sungið lag með öðru tónlistarfólki til þess að reyna að ná inn á fleiri 

markaði. Hann sagðist þó hafa gætt þess að það hefði ekki áhrif á sína ímynd, en 

ímynd eins söngvarans sem hann hafði unnið með var harðari, þar sem hann tengist 

annars konar tónlist. Þessi varðveisla eigin ímyndar gæti tekist hjá honum en þó gæti 

ímynd samstarfsaðilans smitað út frá sér. Hann hafði líka tekið þátt í verkefnum sem 

tengdust ekki tónlist og þá í þeim tilgangi að koma sjálfum sér á framfæri.  

 

„ég held að það sé klárlega að hjálpa mér að koma nafninu að, að 

[..] taka þátt í svona mismunandi verkefnum og reyna að vera [..] 

sýnilegur á sem flestum sviðum [..] ég held að það hafi tekist bara 

nokkuð vel [..] allan tímann án þess að reyna að breyta minni ímynd 

[..] mér finnst það mikilvægt, ég mundi aldrei reyna að laga mína 

ímynd að einhverju öðru sko, frekar [..] að tengja mig bara á 

ákveðinn hátt við eitthvað verkefni með honum, og hann er bara 

hann [...] og þannig að opna á einhverja aðra markaði“ 
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Tengingar annarra til að auka sýnileika virðast vera mikilvægar á íslenskum 

markaði því eins og fram hefur komið er markaðurinn lítill og ekki miklir peningar 

fyrir tónlistarmenn sem starfa á Íslandi. Annar þátttakandi hafði verið fenginn sem 

talsmaður vöru. 

Einn þátttakandi hafði unnið með mörgum tónlistarmönnum og einnig lagt til 

röddina sína í auglýsingum og talsett mikið. Mat þessa viðmælanda á að vinna með 

öðrum tónlistarmönnum var það að hann vildi að þegar tveir eða fleiri eru að vinna 

saman ættu þeir að upphefja hvorn annan, að samvinna ætti að vera til þess að ná fram 

því besta í báðum. 

 

„þau svona, hófu hvort annað upp sko, sem að mér finnst alltaf vera 

lykillinn að góðu samstarfi, þú þarft að hefja hinn upp“ 
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9 Umræða 
Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvaða aðferðir markaðsfræðinnar tónlistarfólk 

á Íslandi nýtir sér til þess að koma sér á framfæri. Í ljós kom að þeir sem tóku þátt í 

þessari rannsókn notuðu fáar aðferðir meðvitað þó að markaðssetning væri í sumum 

tilfellum undirliggjandi í aðgerðum þeirra. Viðmælendur höfðu helst valið sér 

markhópa, en í raun voru það oftast hópar sem reyndust hrifnir af þeim og urðu til 

eftir að viðmælendur höfðu leitað á tiltekinn markað og gefið út efni. Það var þó í 

einhverjum tilvikum talað um að það væri frekar augljóst hvaða hópur mundi vera 

hrifinn af þeirri tónlist sem viðmælendur höfðu í huga að gefa út. 

Tónlistarmenn þessarar rannsóknar virtust markaðssetja sig þó að hluta til væri 

markaðssetning þeirra ómeðvituð. Listamennirnir voru meðvitaðir um notkun 

markhópa enda er það líklega það hugtak markaðsfræðinnar sem heyrist oftast í 

þjóðfélaginu. Nálgun þeirra við hugtakið markhópur var þó önnur en 

markaðsfræðinga því þeir litu í raun á markhópana sem fylgjendur en greindu þá ekki 

fyrir fram, þó að þeir hafi haft tilfinningu fyrir því hverjir myndu hlusta á tónlistina.  

Viðmælendur voru með ákveðnar hugmyndir þegar kom að því að velja ímynd. 

Smæð markaðar stjórnar ímynd þeirra að nokkru leyti og væri hætta á að hún yrði 

sundurlaus ef þátttakendur ætluðu sér að reyna að þykjast vera eitthvað annað en þeir 

eru. Þjóðfélagið er lítið og stöðugt geta viðmælendur rekist á aðdáendur sína á götum 

úti. Gæti þá verið erfitt að vera í stanslausum hlutverkaleik. Eins og einn minntist á 

getur Lady Gaga varpað af sér hamnum og enginn þekkir hana en hér á landi hefur 

slíkt aldrei gengið til lengdar.  

Þörfin fyrir listsköpun virðist stjórna tónlistarmönnum á Íslandi frekar en 

gróðavon þar sem þetta er ekki arðvænleg atvinnugrein samkvæmt viðmælendum. Má 

líta á að varan sé tilkomin vegna einhvers konar þarfar fyrir tjáningu frekar en til þess 

að þjóna markaði. Þau litu á stóru nöfnin úti í heimi sem fyrirbæri sem eru búin til 

fyrir ákveðna hópa og virtust ekki hafa áhuga á slíku hérlendis þar sem nálægðin við 

hlustandann er mikil og listamenn á Íslandi virðast ekki geta einangrað sig í sama 

mæli og stjörnurnar erlendis.  

Verðlagning tónlistarfólks býður ekki upp á mikinn hagnað. Verð á geisladiskum 

er yfirleitt frekar staðlað og ekki fékkst samanburður við verðlagningu þegar 

viðmælendur koma fram á skemmtunum. Markaðssamskipti voru nokkuð 

borðleggjandi. Viðmælendur komu sér á framfæri gegnum miðla, persónuleg 
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samskipti eiga sér stað þegar þeir hitta aðdáendur og þar fram eftir götunum. Þeir 

sinna aðdáendum og má þá segja að þeir sinni markhópnum sínum. 

Tengingar annarra virðast vera notaðar á Íslandi til jafns við stærri lönd. Þeir 

viðmælendur sem höfðu verið lengst í tónlist höfðu verið í auglýsingum og öll höfðu 

þau tengt sig við aðra tónlistarmenn þar sem annar tónlistarmaðurinn fær lánaðar 

tengingar hins og öfugt.  

Þátttakendur rannsóknarinnar sammæltust um mikilvægi markaðssetningar, og 

minntist einn á að hann vildi óska að hann kynni að markaðssetja sig betur. Fræðilegt 

framlag þessarar rannsóknar er til þess að skilja betur markaðssetningu íslensks 

tónlistarfólks sem lítið hefur verið rannsökuð.  

 

9.1 Frekari rannsóknir 

Frekar rannsóknir á þessu sviði gætu tengst markaðssetningu og árangri. Væri þá hægt 

að gera mun viðameiri rannsókn þar sem búið væri til árangursmat, t.d. tekjur frá 

tónlistartengdri starfsemi og tengingum annarra og athuga hversu mikið 

markaðssetning hefur að segja og hvort aukin markaðssetning hefur áhrif á árangur. 

Frekari rannsóknir væru hagnýtar fyrir tónlistarfólk til þess að hámarka virðissköpun 

og gæti sýnt þeim fram á hversu mikla vinnu það þarf að leggja í markaðssetningu til 

þess að ná hámarksárangri. 

 

9.2 Takmarkanir 

Rannsóknin var eigindleg og aðeins voru tekin viðtöl við þrjá tónlistarmenn og er því 

ekki hægt að fullyrða að neinu leyti um tónlistarmenn á Íslandi í heild sinni. 

Rannsóknin gefur því aðeins innsýn í markaðssetningu tónlistarmanna og viðhorf 

þeirra til markaðssetningar. Gæti rannsóknin því verið notuð til þess að byggja 

áframhaldandi rannsóknir á.  
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11 Viðauki I: Viðtalsrammi 

Hvað hefurðu unnið lengi við tónlist? 

 

Geturðu lýst fyrir mér hvernig þú fórst að því að koma þér í hóp þekktra 

tónlistarmanna? 

 

Hjá hvaða hópi telur þú að vinsældir þínar liggi? – Er það hjá sama hópi og þú 

ætlaðist til?  

 

Hvernig valdirðu markhópinn og hvers vegna? 

 

Hvaða ímynd viltu hafa meðal aðdáenda?  

Er  hún í samræmi við það sem þú vilt? 

 

Hvernig kemur þú þér á framfæri? 

 

Hefurðu einbeitt þér sérstaklega að ákveðnum þáttum sem þú telur mikilvæga fyrir 

markaðssetningu þína?  

 

Hefurðu breytt þér í samræmi við óskir markhópsins? 

-Hvaða þættir eru það? 

 

Notar þú skírnarnafn við markaðssetningu?  

 

Ertu með umboðsmann? Hvaða verkefnum sinnir hann? 

 

Er eitthvað fleira sem þér finnst að ég þurfi að vita? 

 

 

 


