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Viðhorf neytenda til styrkja til rokkhljómsveita 

Víkingur Másson 
Auður Hermannsdóttir 

Styrkveiting (sponsorship) á sér stað þegar skipulagsheild veitir fjárhagslegan stuðning til 

einhverrar einingar, svo sem einstaklings (t.d. íþróttamanns), hóps (t.d. hljómsveitar) 

eða samtaka (t.d. hjálparsamtaka) til að viðkomandi eining geti starfað eða sinnt 

tilteknu verkefni (d’Astous og Bitz, 1995). Skipulagsheildir veita því styrki til að gera 

styrkþeganum kleift að sinna því sem viðkomandi vill sinna og á sama tíma gerir 

styrkveitandinn almennt ráð fyrir að njóta ávinnings af styrkveitingunni (d’Astous og 

Bitz, 1995).  

Mat neytenda á styrkjum er talið byggja á þremur þáttum; (a) eðli styrksins þ.e. 

hvort styrkurinn sé veittur í góðgerðaskyni eða í markaðslegum tilgangi, (b) hvort 

tengslin milli styrkveitandans og styrkþegans séu sterk eða veik og (c) hvort 

styrkveitandinn sé einkaaðili eða opinber aðili (Colbert, d’Astous og Parmenier, 2005). 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna viðhorf neytenda til styrkja til íslenskra 

rokkhljómsveita. Annars vegar er markmiðið að kanna hvort viðhorfið sé almennt 

ólíkt eftir því hvort styrkveitandinn er einkarekið fyrirtæki, ráðuneyti eða opinber 

stofnun og hins vegar er ætlunin að kanna hvaða áhrif styrkveiting geti haft á 

rokkhljómsveitir að mati neytenda. Rannsóknarspurningarnar sem lagt er upp með eru 

því eftirfarandi: 

 

1. Hvert er viðhorf neytenda til styrkja til íslenskra rokkhljómsveita? 

2. Er mat neytenda á styrkjum til íslenskra rokkhljómsveita ólíkt eftir því hvort 

styrkveitandinn er einkarekið fyrirtæki, ráðuneyti eða opinber stofnun? 

3. Hvaða áhrif getur styrkveiting haft á íslenskar rokkhljómsveitir að mati 

neytenda? 

 

Rannsókn sem þessi getur gefið þeim sem standa að rokkhljómsveitum mikilvægar 

markaðslegar upplýsingar um viðhorf sinna neytenda varðandi styrki. Niðurstöðurnar 

geta gefið upplýsingar um hvort það skipti neytendur máli hvaðan styrkir koma og 

hvaða áhrif þeir kunna að hafa á velgengni rokkhljómsveitanna að mati neytendanna. 

Niðurstöðurnar geta einnig gefið hugsanlegum styrkveitendum upplýsingar um 

viðhorf neytenda til þess að skipulagsheild af ákveðinni gerð styrki rokkhljómsveitir, 

sem síðan getur haft markaðsleg áhrif á viðkomandi skipulagsheild. 

Eðli styrkja og ólíkt mat neytenda 

Í grundvallaratriðum eru stjórnendur skipulagsheilda tilbúnir til að styrkja listræna 

starfsemi í tvenns konar tilgangi; annars vegar í góðgerðaskyni (philanthropic) og hins 

vegar í markaðslegum tilgangi (commercial) (Colbert o.fl., 2005). Þegar styrkur er veittur 

í góðgerðaskyni er ætlunin að ná fram ávinningi fyrir skipulagsheildina en jafnframt er 

um að ræða markmið um samfélagslegan ávinning (McAlister og Ferrell, 2002) eins og 

að styðja við menningarstarfsemi eða samfélagsleg málefni (d’Astous og Bitz, 1995). 

Algengast er að styrkur sé veittur í markaðslegum tilgangi, en með því er átt við að 

skipulagsheildin tengi sig styrkþeganum í þeim tilgangi að ná beinum kynningarlegum 

ávinningi eins og t.d. aukinni vitund neytenda, bættri ímynd eða velvilja almennings 
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og/eða aukinni sölu (Cornwell og Maignan, 1998; d’Astous og Bitz, 1995; Meenaghan, 

2001; Walliser, 2003). Samkvæmt Colbert o.fl. (2005) á þetta einnig við þegar opinberir 

aðilar leggja fram styrki. Þá virðist það almennt gert í þeim tilgangi að bæta ímynd 

viðkomandi ráðuneytis eða stofnunar.  

Þrátt fyrir að styrkir séu alla jafna veittir í markaðslegum tilgangi bendir rannsókn 

Meenaghan (2001) til þess að neytendur líti styrki töluvert öðrum augum en aðrar 

markaðsaðgerðir skipulagsheilda, t.d. auglýsingar. Rannsóknin sýndi að neytendur telja 

auglýsingar fyrst og fremst vera notaðar skipulagsheildinni til hagsbóta og séu ekki til 

neinna hagsbóta fyrir samfélagið sem slíkt. Neytendur telja hins vegar styrki vera 

góðverk af hálfu skipulagsheildarinnar og til hagsbóta fyrir samfélagið. Rannsókn 

Meenaghan (2001) benti því til þess að neytendur væru í ákveðinni vörn gagnvart 

markaðsaðgerðum eins og auglýsingum, en væru töluvert opnari fyrir 

markaðsaðgerðum í formi styrkja.  

Hugmyndafræðin um skuldbindingu aðdáenda (fan involvement) er einn af 

mikilvægum þáttum þess að skilja með hvaða hætti styrkir geta haft áhrif, sér í lagi á 

styrkveitandann (Meenaghan, 2001). Skuldbinding aðdáenda vísar til þess upp að 

hversu miklu marki neytendur samsama sér, finna fyrir hvatningu og eru tengdir 

tilteknum viðburðum er varða áhugamál eða tómstund (Meenaghan, 2001). Skilningur 

á þessari skuldbindingu gefur góðar og mikilvægar upplýsingar um samfélagslega 

hegðun. Skuldbinding aðdáenda getur skýrt mismunandi viðbrögð neytenda við 

styrkveitingum annars vegar og hefðbundnum auglýsingum hins vegar (Meenaghan, 

2001). Vegna þess að styrkveitandinn er tilbúinn til að styrkja viðburði sem aðdáendur 

telja mikilvæga og hafa þannig jákvæð áhrif á styrkþegann, myndast ákveðinn velvilji 

neytenda í garð styrkveitandans (Olson, 2010; Meenaghan, 2001). Myndræna 

framsetningu á þessu sambandi er að finna á mynd 1. 

 

 

Mynd 1. Samband velvilja, ávinnings og skuldbindingar neytenda vegna styrks 

(Meenaghan, 2001, bls. 106) 

 
Ef neytendur skynja að styrkveitandinn er af einlægni og raunverulegum áhuga að 

styrkja ákveðinn viðburð eða styrkþega eru áhrifin á ímynd og velvild í garð 

styrkveitandans meiri en ef neytendur upplifa að einungis sé verið að leggja fram styrk 
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í markaðslegum tilgangi (d’Astous og Bitz, 1995; Olson, 2010; Meenaghan, 2001). 

Miðað við niðurstöður úr rannsók Meenaghan (2001) eru neytendur meðvitaðir og 

sýna skilning á því að styrkur þarf að gagnast styrkveitanda líka, þ.e. að ekki sé 

raunhæft að gera kröfur um annað en að styrkveitandi njóti góðs af því að leggja fram 

styrk. Þeir virðast hins vegar viðkvæmir fyrir þeim möguleika að styrkveitandi misnoti 

styrkinn í einhverjum skilningi. Olson (2010) leggur því á það áherslu að stjórnendur 

sem íhuga styrkveitingu til ákveðinna aðila hugi vel að því hvernig staðið er að 

kynningum á styrkveitingunni. Mikilvægt sé að neytendur upplifi velvilja og einlægni af 

hálfu styrkveitandans, en ekki að styrkurinn sé einvörðungu veittur í viðskiptalegum 

tilgangi. 

Áhrif styrks á ímynd og jákvæðni í garð styrkveitanda er afar takmörkuð frá 

einstaklingum sem ekki flokkast undir aðdáendur eða virka neytendur þess sem verið 

er að styrkja (Meenaghan, 2001). Í besta falli verða veik áhrif á jákvæðni í garð 

styrkveitandans, en áhrifin gætu orðið ögn meiri ef viðkomandi viðburður eða 

styrkþegi verður mjög áberandi í samfélagslegri umfjöllun. Áhrifin verða þó aldrei jafn 

mikil eins og hjá aðdáendum eða skuldbundnum neytendum styrkþegans (Meenaghan, 

2001). 

Tengsl styrkveitanda og styrkþega 

Ímynd styrkveitandans og styrkþegans þarf að vera samræmanleg og/eða tengd 

(Cornwell, Weeks og Roy, 2005; Olson, 2010; Meenaghan, 2001). Það skiptir því máli 

hver ímynd hvors um sig er. Þegar einingar eins og t.d. hljómsveitir eru að huga að 

mögulegum styrkveitendum er því mikilvægt að þeir vandi vel valið á þeim. Vitanlega 

er fjárþörfin stundum það mikil að erfitt er að setja miklar kröfur eða hömlur, en þó er 

mikilvægt að hafa heildarmyndina í huga. Huga þarf vel að því hvaða mat neytendur 

munu leggja á styrkveitinguna með tilliti til þess hvaða aðili er fenginn til að styrkja. 

Ímynd þess aðila og mat neytenda á t.d. hversu viðeigandi er að viðkomandi sé að 

styrkja hljómsveitina og vinnu hennar, geta haft veruleg áhrif á framtíðarmat neytenda 

á hljómsveitinni sjálfri. Þetta er auðvitað ekki síður mikilvægt í tilfelli styrkveitandans, 

þ.e.a.s. að hann hugi að því hvaða áhrif styrkveitingin hefur á sína ímynd. Rannsókn 

Meenaghan (2001) sýndi að sérhvert styrktarverkefni yfirfærir ákveðna sýn eða ímynd 

yfir á styrkveitandann að mati neytenda. Því sterkari sem tengslin eru á milli þess sem 

verið er að styrkja og þeirrar skipulagseiningar sem veitir styrkinn, því jákvæðari áhrif 

hefur styrkveitingin á ímynd skipulagsheildarinnar (Meenaghan, 1983). Geta neytenda 

til að átta sig á tengslunum er þó háð þekkingu þeirra á aðilunum sem um ræðir, bæði 

styrkþeganum og styrkveitandanum (Meenaghan, 2001).  

Áhrif tengslanna milli styrkþegans og styrkveitandans eru þó misjöfn eftir því um 

hvers konar skipulagsheild er að ræða sem veitir styrkinn. Niðurstöður Colbert, 

d’Astous og Parmentier (2005) sýndu að neytendur voru jákvæðari í garð styrkja frá 

einkareknum fyrirtækjum þegar tengslin milli fyrirtækisins og þess sem verið var að 

styrkja voru veik, heldur en þegar þau voru sterk. Ástæðan kann að vera sú að 

neytendur telja styrkveitinguna vera meira góðverk þegar tengslin eru veik, en þegar 

þau eru sterk þá telji neytendur að fyrirtækið sé að fyrst og fremst að styrkja til að 

hagnast á því sjálft (d’Astous og Bitz, 1995; Colbert o.fl., 2005). Þessi tengsl virtust þó 

ekki skipta máli í rannsókn Colbert og félagar (2005) varðandi viðhorf neytenda þegar 

um opinbera stofnun var að ræða, en þegar styrkveitandinn var ráðuneyti reyndist fólk 

jákvæðara þegar tengslin voru sterk. Colbert og félagar (2005) draga þá ályktun að 

þegar tengslin milli ráðuneytisins og þess sem verið er að styrkja eru veik gætu 

neytendur litið svo á að verið væri að sólunda með opinbert fé og væru að þeim 

sökum ósáttari við styrkveitinguna heldur en þegar tengslin eru sterk. 
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Styrkir til íslensks tónlistarfólks 

Í skýrslu frá árinu 1997 sem unnin var af starfshópi sem ætlað var að athuga stöðu 

íslensks tónlistariðnaðar með tilliti til aukins útflutnings á íslenskri tónlist kemur fram 

mikilvægi þess að opinberir aðilar styðji fjárhagslega við bakið á íslenskum 

tónlistariðnaði (Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið, 1997). Frá árinu 1995 hefur 

Iðnaðarráðuneytið (þá Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið) stutt íslenskt tónlistarfólk 

með fjárstyrkjum sem hefur verið að reyna fyrir sér erlendis. Í umsögnum 

tónlistarmanna sem hafa fengið slíka styrki frá ráðuneytinu kemur skýrt fram að 

styrkirnir hafa skipt sköpum fyrir viðkomandi aðila. Þeir eru flestir jafnframt á þeirri 

skoðun að hið opinbera eigi að styrkja útrás íslenskrar tónlistar. Fram kemur að slíkt 

sé undarstaða þess að íslensk tónlist eigi möguleika erlendis, að slíkt stuðli að 

landkynningu og styrkingu ímyndar Íslands ásamt því að slíkir styrkir skili sér aftur í 

ríkiskassann með margvíslegum hætti (Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið, 2004). 

Íslenskt tónlistarfólk hefur nú aðgang að ýmiss konar sjóðum sem ætlað er að 

styðja við bakið á tónlistarfólki, yfirleitt vegna skemmri verkefna. Bæði er um að ræða 

opinbera sjóði en einnig sjóði sem orðið hafa til fyrir tilstuðlan einkaframtaks (sjá 

dæmi um sjóði hjá Félagi tónskálda og textahöfunda, e.d.). 

Niðurstöður rannsóknar Tómasar Viktors Young (2010) benda þó til þess að 

tónlistarmenn á Íslandi standi ekki jafnfætis annarri dægurmenningu þegar kemur að 

styrkveitingum. Samkvæmt rannsókninni eru styrkir til tónlistarfólks almennt mjög 

lágir í samanburði við styrki sem t.d. kvikmyndagerðarfólk getur fengið. 

Viðmælendurnir í rannsókn Tómasar Viktors Young (2010) sem allir tengdust 

dægurtónlist töldu þó almennt að of mikil sókn tónlistarmanna í styrki gæti verið 

vafasöm og beinlínis haft slæm áhrif, t.d. á sköpun tónlistarinnar og þroska 

listamannanna. Það var samdóma álit viðmælendanna að styrkjaumhverfið væri ekki 

gott, t.d. ekki jafn gott og í nágrannalöndunum og voru almennt gerðar töluverðar 

athugasemdir við stjórnun og úthlutun flestra þeirra sjóða sem í boði eru. 

Rannsóknaraðferð 

Rannsókninni var ætlað að kanna viðhorf neytenda til styrkja til íslenskra 

rokkhljómsveita. Hér á eftir verður fjallað um þátttakendur rannsóknarinnar, það 

mælitæki sem notað var ásamt því hvernig staðið var að framkvæmdinni. 

Þátttakendur 

Rannsókninni var ætlað að meta viðhorf neytenda íslenskra rokktónlistar. Neytendur 

og þar af leiðandi þýðið var skilgreint sem allir þeir einstaklingar sem höfðu keypt 

hljómplötu og/eða sótt tónleika með íslenskri rokkhljómsveit síðustu 12 mánuðina 

áður en könnunin fór fram. Notast var við hentugleikaúrtak nemenda við Háskóla 

Íslands. Til að tryggja að þátttakendur tilheyrðu þýðinu, þ.e.a.s. hefðu keypt 

hljómplötu og/eða sótt tónleika með íslenskri rokkhljómsveit undangengna 12 

mánuði, var í kynningartexta tekið fram að könnunin væri eingöngu ætluð þeim sem 

uppfylltu framangreind skilyrði. Það var þó jafnframt talið heppilegra að ganga enn 

lengra með því að hafa síuspurningu í upphafi þar sem fólk var spurt hvort það hefði 

keypt hljómplötu og/eða sótt tónleika með íslenskri rokkhljómsveit síðustu 12 mánuði. 

Af þeim 323 nemendum sem hófu þátttöku, reyndust 236 tilheyra þýðinu og því voru 

svör þess hóps nýtt við greiningu. Kynjahlutfall þátttakenda var nokkuð jafnt þar sem 

46,2% voru karlar og 53,8% voru konur. Þar sem könnunin snýr að styrkjum til 

rokkhljómsveita þótti eðlilegt að spyrja þátttakendur hvort þeir hafi verið meðlimir í 

slíkri hljómsveit. Alls reyndust 29,7% þátttakenda hafa verið meðlimir í 

rokkhljómsveit. Í töflu 1 má sjá upplýsingar um aldurs- og tekjuskiptingu þátttakenda. 
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Tafla 1. Upplýsingar um aldur og tekjur þátttakenda 

 

Þegar gögnin voru greind með tilliti til aldurs voru elstu tveir hóparnir sameinaðir í 

einn, enda um fámenna hópa að ræða í samanburði við aðra aldurshópa. 

Líkt og sjá má í töflu 1 voru langflestir þátttakendur á aldursbilinu 21 til 30 ára. Án 

þess að hægt sé að fullyrða um það er ekki óeðlilegt að áætla að aldursdreifingin í 

þýðinu eins og það var skilgreint sé eitthvað í líking við þessa dreifingu. 

Mælitæki 

Við gerð mælitækisins var horft til rannsóknar Colbert og félaga (2005) en tækið þó 

aðlagað að fyrirliggjandi rannsókn. Þátttakendur voru beðnir um að taka afstöðu til 

átta fullyrðinga sem snéru að viðhorfi þeirra til styrktaraðila rokkhljómsveita og áhrifa 

sem slíkir styrkir kunna að hafa. Fyrst voru þátttakendur beðnir um að taka afstöðu til 

fullyrðinganna miðað við að einkarekið fyrirtæki væri styrktaraðili, því næst voru þeir 

beðnir um að taka afstöðu til þeirra miðað við að ráðuneyti væri styrktaraðili og að 

lokum voru þeir beðnir um að taka afstöðu til fullyrðinganna miðað við að opinber 

stofnun væri styrktaraðili. Í töflu 2 má sjá fullyrðingarnar átta sem þátttakendur tóku 

afstöðu til.  

Tafla 2. Fullyrðingar mælitækisins. X táknar ýmist einkarekið fyrirtæki, ráðuneyti 

eða opinber stofnun 

 
 

Í fyrstu fullyrðingunni voru ávallt nefnd dæmi um skipulagsheildir af hverri gerð, til 

að þátttakendur áttuðu sig betur á því við hvað var átt. Þegar spurt var um einkarekið 

fyrirtæki sem styrktaraðila var fyrsta fullyrðingin sett fram með eftirfarandi hætti:  

Mér myndi líka það vel ef einkarekið fyrirtæki væri styrktaraðili (kostandi) 
rokkhljómsveitar (t.d. áfengisfyrirtæki, símafyrirtæki eða bar/skemmtistaður 
borgar fyrir tónleika eða borgar fyrir varning eins og boli, peysur og límmiða og 
færi merki sitt í staðinn á varninginn).  

20 ára eða yngri 9,4% 100 þúsund eða lægri 8,6%

21 til 30 ára 59,6% 101 til 200 þúsund 23,2%

31 til 40 ára 20,0% 201 til 300 þúsund 21,0%

41 til 50 ára 8,5% 301 til 400 þúsund 14,6%

51 til 60 ára 2,6% 401 til 500 þúsund 10,3%

501 þúsund eða hærri 22,3%

Aldursskipting Brúttótekjur heimilis á mánuði

1. Mér myndi líka það vel ef  X væri styrktaraðili (kostandi) rokkhljómsveitar.

2. Það myndi stuðla að velgengni rokkhljómsveitar ef  X væri styrktaraðili.

3. Það myndi bæta ímynd rokkhljómsveitar ef  X væri styrktaraðili

4. Það væri góðverk af  hálfu X ef  hún væri styrktaraðili rokkhljómsveitar.

5. Það væri ásættanlegt ef  X væri styrktaraðili rokkhljómsveitar.

6. Það væri smekklegt ef  X væri styrktaraðili rokkhljómsveitar.

7. Það væri hagstætt fyrir rokkhljómsveitir að láta X styrkja sig.

8. Það væri jákvætt fyrir rokkhljómsveitir að láta X styrkja sig. 

Fullyrðingar
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Þegar spurt var um ráðuneyti sem styrktaraðila var fullyrðingin sett fram með 

eftirfarandi hætti: 

Mér myndi líka það vel ef ráðuneyti væri styrktaraðili (kostandi) 
rokkhljómsveitar (t.d. Efnahags- og iðnaðarráðuneytið eða 
Menntamálaráðuneytið borgar fyrir tónleika eða ýmiss konar markaðaðgerðir 
hljómsveita sem skila af sér aftur í ríkissjóð í formi skatta, tekna, kynningar á 
landi og gjaldeyris af ferðamönnum).  

Þegar spurt var um opinbera stofnun sem styrktaraðila var fullyrðingin sett fram 

með eftirfarandi hætti: 

Mér myndi líka það vel ef opinber stofnun væri styrktaraðili (kostandi) 
rokkhljómsveitar (t.d. Reykjavíkurborg, alls kyns menningar- og tónlistarsjóðir 
og aðrar opinberar stofnanir borga fyrir tónleika eða ýmiss konar 
markaðaðgerðir hljómsveita sem skila af sér aftur í ríkissjóð í formi skatta, tekna, 
kynningar á landi og gjaldeyris af ferðamönnum).  

Svarkostir voru ávallt á 7 punkta kvarða þar sem 1 táknaði að þátttakendur væru 

mjög ósammála fullyrðingunni en 7 táknaði að þeir væru mjög sammála fullyrðingunni. 

Framkvæmd 

Átta einstaklingar af báðum kynjum sem tilheyra þýðinu voru fengnir til að fara yfir 

spurningalistann með það að leiðarljósi að kanna hvort fullyrðingarnar skildust vel og 

hvort einhverjar athugasemdir væru gerðar við orðalag. Engar athugasemdir voru 

gerðar. Í kjölfar þessarar yfirferðar var mælitækið sett upp rafrænt í gegnum forritið 

Google Docs. Starfsmaður á nemendaskrá Háskóla Íslands sá um að senda 

spurningalistann út á nemendur í lok ágúst 2011.  

Niðurstöður 

Viðhorf þátttakenda til fullyrðinganna átta í tengslum við hverja gerð skipulagsheildar 

má sjá í töflu 3. Líkt og sjá má á meðalgildunum virðast þátttakendur heilt yfir ekki 

vera afgerandi sammála eða afgerandi ósammála fullyrðingunum, en hallast þó í 

flestum tilvikum fremur í átt að því að vera ósammála. Hins vegar er áberandi að 

staðalfrávikið er alla jafna nokkuð hátt og því augsjáanlega nokkuð skiptar skoðanir á 

afstöðunni. 
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Tafla 3. Viðhorf þátttakenda til fullyrðinganna átta 

 
 

Í flestum tilfellum reyndust þátttakendur neikvæðari í garð styrkja frá ráðuneytum 

og opinberum stofnunum heldur en einkareknum fyrirtækjum (p < 0,05). 

Undantekningar frá þessu þegar borin eru saman viðhorf á styrkjum frá einkareknum 

fyrirtækjum og ráðuneytum eru í fullyrðingu 3 og 4 þar sem annars vegar er kannað 

viðhorf til áhrifa á ímynd rokkhljómsveita og hins vegar hvort um góðverk sé að ræða. 

Í þeim tilfellum reyndist ekki munur á afstöðu þátttakenda til fullyrðinganna eftir því 

hvort um einkarekið fyrirtækið var að ræða eða ráðuneyti (p > 0,05). Þegar borin eru 

saman viðhorf þátttakenda til styrkja frá einkareknum fyrirtækjum og opinberum 

stofnunum er undantekningin í tilfelli fullyrðinga 4, 6 og 8 þar sem könnuð er afstaða 

þátttakenda til þess hvort um góðverk væri að ræða, hvort það væri smekklegt og 

hvort það væri jákvætt fyrir rokkhljómveitir. Í þessum þremur fullyrðingum reyndist 

ekki munur á viðhorfi þátttakenda eftir því hvort um einkarekið fyrirtækið var að ræða 

eða opinbera stofnun (p > 0,05). 

Viðhorf þátttakenda til styrkja frá annars vegar ráðuneytum og hins vegar 

opinberum stofnunum reyndist almennt neikvæðara þegar um ráðuneyti var að ræða (p 

< 0,05). Undantekning frá þessu var í fullyrðingu 4, 7 og 8 þar sem kannað var hvort 

þátttakendur teldu slíkt vera góðverk, hvort þeir töldu það vera hagstætt fyrir 

rokkhljómsveitir og hvort þeir töldu það vera jákvætt fyrir rokkhljómsveitir. Í þessum 

þremur fullyrðingum reyndist ekki munur á afstöðu þátttakenda eftir því hvort um 

væri að ræða ráðuneyti eða opinbera stofnun (p > 0,05). 
  

Einkarekið 

fyrirtæki
Ráðuneyti

Opinber 

stofnun

M 3,75 3,02 3,33

sf 1,831 1,977 2,055

N 236 236 236

M 3,92 3,18 3,53

sf 1,803 1,932 1,920

N 236 236 236

M 2,59 2,69 3,08

sf 1,506 1,775 1,810

N 236 236 236

M 3,72 3,48 3,62

sf 1,840 2,012 1,959

N 236 236 236

M 4,21 2,96 3,28

sf 1,713 1,961 1,952

N 236 236 236

M 3,13 2,66 2,98

sf 1,738 1,844 1,886

N 236 236 236

M 5,13 4,15 4,14

sf 1,596 2,017 1,985

N 236 236 236

M 3,50 3,17 3,32

sf 1,739 1,947 1,917

N 236 236 236

5. Það væri ásættanlegt ef  X væri styrktaraðili rokkhljómsveitar.

Fullyrðingar

Mér myndi líka það vel ef  X væri styrktaraðili (kostandi) rokkhljómsveitar.1.

Það myndi stuðla að velgengni rokkhljómsveitar ef  X væri styrktaraðili.2.

4.

3.

Það væri góðverk af  hálfu X ef  hún væri styrktaraðili rokkhljómsveitar.

Það myndi bæta ímynd rokkhljómsveitar ef  X væri styrktaraðili

Það væri jákvætt fyrir rokkhljómsveitir að láta X styrkja sig. 8.

Það væri hagstætt fyrir rokkhljómsveitir að láta X styrkja sig.7.

Það væri smekklegt ef  X væri styrktaraðili rokkhljómsveitar.6.
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Tafla 4. Fylgni milli breyta þar sem spurt er um afstöðu til einkarekins fyrirtækis 

sem styrktaraðila 

 
 

Í öllum tilfellum reyndust vera jákvæð tengsl á milli breyta sem snúa að sömu gerð 

skipulagsheildar (þ.e. einkarekið fyrirtæki, ráðuneyti eða opinber stofnun) og í flestum 

tilfellum voru tengslin sterk. Í töflu 4 má sjá sambandið á milli fullyrðinganna sem lúta 

að afstöðu fólks þegar styrktaraðilinn er einkarekið fyrirtæki. Sterkust fylgni var á milli 

þess hvort þátttakendum finnist smekklegt ef einkarekið fyrirtæki væri styrktaraðili 

rokkhljómsveitar og þess hvort þeir telji jákvætt fyrir rokkhljómsveit að láta einkarekið 

fyrirtæki styrkja sig (r(234)=0,80; p<0,001), en eins og sjá má í töflu 4 var fylgnin víða 

mjög sterk. 

Í töflu 5 má sjá sambandið á milli fullyrðinganna sem lúta að afstöðu fólks þegar 

styrktaraðilinn er ráðuneyti. Eins og sést er fylgnin í öllum tilvikum jákvæð og oftar 

enn sterkari en þegar afstaða var tekin til einkarekins fyrirtækis sem styrktaraðila. 
  

 

Mér myndi 

líka það vel 

ef  [EF] væri 

styrktaraðili 

[R]

Það myndi 

stuðla að 

velgengni [R] 

ef  [EF] væri 

styrktaraðili

Það myndi 

bæta ímynd 

[R] ef  [EF] 

væri 

styrktaraðili

Það væri 

góðverk af  

hálfu [EF] ef  

það væri 

styrktaraðili 

Það væri 

ásættanlegt ef  

[EF] væri 

styrktaraðili 

[R]

Það væri 

smekklegt ef  

[EF] væri 

styrktaraðili 

[R]

Það væri 

hagstætt fyrir 

[R] að láta 

[EF] styrkja 

sig

Það væri 

jákvætt fyrir 

[R] að láta 

[EF] styrkja 

sig

Mér myndi líka það 

vel ef  [EF] væri 

styrktaraðili [R]

1 ,703 ** ,627 ** ,402 ** ,785 ** ,728 ** ,502 ** ,740 **

Það myndi stuðla að 

velgengni [R] ef  [EF] 

væri styrktaraðili

,703 ** 1 ,607 ** ,295 ** ,613 ** ,540 ** ,540 ** ,598 **

Það myndi bæta 

ímynd [R] ef  [EF] 

væri styrktaraðili

,627 ** ,607 ** 1 ,443 ** ,572 ** ,694 ** ,327 ** ,669 **

Það væri góðverk af  

hálfu [EF] ef  það 

væri styrktaraðili [R]

,402 ** ,295 ** ,443 ** 1 ,500 ** ,456 ** ,266 ** ,403 **

Það væri ásættanlegt 

ef  [EF] væri 

styrktaraðili [R]

,785 ** ,613 ** ,572 ** ,500 ** 1 ,725 ** ,505 ** ,676 **

Það væri smekklegt 

ef  [EF] væri 

styrktaraðili [R]

,728 ** ,540 ** ,694 ** ,456 ** ,725 ** 1 ,445 ** ,797 **

Það væri hagstætt 

fyrir [R] að láta [EF] 

styrkja sig

,502 ** ,540 ** ,327 ** ,266 ** ,505 ** ,445 ** 1 ,528 **

Það væri jákvætt fyrir 

[R] að láta [EF] 

styrkja sig

,740 ** ,598 ** ,669 ** ,403 ** ,676 ** ,797 ** ,528 ** 1

** Fylgni er marktæk við 0,05 marktektarstig

[EF] stendur fyrir „einkarekið fyrirtæki“ og [R] stendur fyrir „rokkhljómsveit“.
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Tafla 5. Fylgni milli breyta þar sem spurt er um afstöðu til ráðuneytis sem 

styrktaraðila 

 
 

Í töflu 6 er svo að finna tengslin milli breytanna þegar afstaða var tekin til 

opinberrar stofnunar sem styrktaraðila. Eins og sést eru tengslin líkt og áður ávallt 

jákvæð og eru enn sterkari en í tilfelli einkarekins fyrirtækis (tafla 4) og ráðuneytis 

(tafla 5). 

Þegar fylgni er skoðuð milli sömu staðhæfinga en ólíkra gerða skipulagsheilda 

kemur í ljós að um enga fylgni er að ræða eða afar veika milli afstöðu fólks til 

staðhæfinganna þegar um einkarekið fyrirtækið er að ræða annars vegar og ráðuneyti 

eða opinbera stofnun hins vegar. Hins vegar er í öllum tilvikum um að ræða sterka 

jákvæða fylgni á afstöðu þátttakenda til sömu staðhæfinga þegar um er að ræða annars 

vegar ráðuneyti og hins vegar opinbera stofnun (frá r=0,68 til r=0,75). Afstaða 

þátttakenda til opinberra styrktaraðila, hvort sem um er að ræða ráðuneyti eða 

opinbera stofnun, virðist þar af leiðandi tengjast. 
  

 

Mér myndi 

líka það vel 

ef  [RN] væri 

styrktaraðili 

[R]

Það myndi 

stuðla að 

velgengni [R] 

ef  [RN] væri 

styrktaraðili

Það myndi 

bæta ímynd 

[R] ef  [RN] 

væri 

styrktaraðili

Það væri 

góðverk af  

hálfu [RN] ef  

það væri 

styrktaraðili 

[R]

Það væri 

ásættanlegt 

ef  [RN] væri 

styrktaraðili 

[R]

Það væri 

smekklegt ef  

[RN] væri 

styrktaraðili 

[R]

Það væri 

hagstætt fyrir 

[R] að láta 

[RN] styrkja 

sig

Það væri 

jákvætt fyrir 

[R] að láta 

[RN] styrkja 

sig

Mér myndi líka það 

vel ef  [RN] væri 

styrktaraðili [R]

1 ,782** ,752** ,509** ,886** ,872** ,542** ,767**

Það myndi stuðla að 

velgengni [R] ef  [RN] 

væri styrktaraðili

,782** 1 ,792** ,523** ,756** ,747** ,644** ,795**

Það myndi bæta 

ímynd [R] ef  [RN] 

væri styrktaraðili

,752** ,792** 1 ,495** ,706** ,746** ,529** ,793**

Það væri góðverk af  

hálfu [RN] ef  það 

væri styrktaraðili [R]

,509** ,523** ,495** 1 ,504** ,487** ,521** ,505**

Það væri ásættanlegt 

ef  [RN] væri 

styrktaraðili [R]

,886** ,756** ,706** ,504** 1 ,883** ,547** ,763**

Það væri smekklegt 

ef  [RN] væri 

styrktaraðili [R]

,872** ,747** ,746** ,487** ,883** 1 ,479** ,767**

Það væri hagstætt 

fyrir [R] að láta [RN] 

styrkja sig

,542** ,644** ,529** ,521** ,547** ,479** 1 ,703**

Það væri jákvætt fyrir 

[R] að láta [RN] 

styrkja sig

,767** ,795** ,793** ,505** ,763** ,767** ,703** 1

** Fylgni er marktæk við 0,05 marktektarstig

[RN] stendur fyrir „ráðuneyti“ og [R] stendur fyrir „rokkhljómsveit“.
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Tafla 6. Fylgni milli breyta þar sem spurt er um afstöðu til opinberrar stofnunar 

sem styrktaraðila 

 

Afstaða ólíkra hópa 

Almennt reyndist ekki munur á viðhorfum kynjanna til þeirra fullyrðinga sem spurt 

var um. Þó voru undantekningar á því í þremur tilfellum. Konum (M=2,74; sf=1,882; 

N=127) reyndist líka það verr ef ráðuneyti væri styrktaraðili rokkhljómsveitar heldur 

en körlum (M=3,35; sf=2,043; N=109). Önnur undantekningin snýr að mati 

þátttakenda á því hvort það myndi bæta ímynd rokkhljómsveitar ef ráðuneyti væri 

styrktaraðili. Bæði konur (M=2,46; sf= 1,637; N=127) og karlar (M=2,95; sf=1,897; 

N=109) reyndust vera nokkuð ósammála því, en konurnar reyndust enn síður á þeirri 

skoðun að styrkur frá ráðuneyti myndi bæta ímynd rokkhljómsveitar en karlarnir 

(t(234)=2,16; p=0,032). Þriðja undantekningin var í tilfelli þess hvort það væri 

ásættanlegt að ráðuneyti væri styrktaraðili rokkhljómsveitar. Konur (M=2,69; sf=1,816; 

N=127) töldu það síður ásættanlegt en karlar (M=3,28; sf=2,081; N=109) 

(t=(234)=2,33; p=0,021). 

Þegar horft er til viðhorfa þátttakenda eftir því hvort þeir hafa verið meðlimir í 

rokkhljómsveit eða ekki reynist í engu tilfelli munur á afstöðu til fullyrðinganna þegar 

um er að ræða einkafyrirtæki sem styrktaraðila. Hins vegar reynist í flestum tilfellum 

munur á viðhorfi þessara hópa þegar fullyrðingarnar lúta að því að styrktaraðilarnarir 

séu ráðuneyti eða opinberar stofnanir. Í töflu 7 má sjá mun á viðhorfi hópanna þegar 

fullyrðingarnar snúa að því að styrktaraðilinn sé ráðuneyti. Líkt og sjá má reynist 

munur á afstöðu hópanna í öllum tilfellum nema þegar kemur að því hvort 

þátttakendur telji hagstætt að láta ráðuneyti styrkja sig. Munurinn á viðhorfinu er ávallt 

á þann veg að þeir sem hafa verið í rokkhljómsveit eru jákvæðari í garð ráðuneytis sem 

styrktaraðila og áhrifa sem það kann að hafa, heldur en þeir sem ekki hafa verið í slíkri 

hljómsveit. Þó er vert að benda á að þrátt fyrir að þeir sem hafa verið í rokkhljómsveit 

séu jákvæðari, eru báðir hóparnir almennt hneigðir til vinstri, þ.e.a.s báðir hóparnir 

hallast í átt að neikvæða hluta kvarðans. 

 

Mér myndi 

líka það vel 

ef  [OS] væri 

styrktaraðili 

[R]

Það myndi 

stuðla að 

velgengni [R] 

ef  [OS] væri 

styrktaraðili

Það myndi 

bæta ímynd 

[R] ef  [OS] 

væri 

styrktaraðili

Það væri 

góðverk af  

hálfu [OS] ef  

það væri 

styrktaraðili 

[R]

Það væri 

ásættanlegt 

ef  [OS] væri 

styrktaraðili 

[R]

Það væri 

smekklegt ef  

[OS] væri 

styrktaraðili 

[R]

Það væri 

hagstætt fyrir 

[R] að láta 

[OS] styrkja 

sig

Það væri 

jákvætt fyrir 

[R] að láta 

[OS] styrkja 

sig

Mér myndi líka það 

vel ef  [OS] væri 

styrktaraðili [R]

1 ,835** ,802** ,585** ,896** ,867** ,703** ,825**

Það myndi stuðla að 

velgengni [R] ef  [OS] 

væri styrktaraðili

,835** 1 ,852** ,608** ,777** ,758** ,739** ,813**

Það myndi bæta 

ímynd [R] ef  [OS] 

væri styrktaraðili

,802** ,852** 1 ,581** ,789** ,835** ,642** ,823**

Það væri góðverk af  

hálfu [OS] ef  það 

væri styrktaraðili [R]

,585** ,608** ,581** 1 ,589** ,558** ,622** ,607**

Það væri ásættanlegt 

ef  [OS] væri 

styrktaraðili [R]

,896** ,777** ,789** ,589** 1 ,918** ,685** ,830**

Það væri smekklegt 

ef  [OS] væri 

styrktaraðili [R]

,867** ,758** ,835** ,558** ,918** 1 ,642** ,861**

Það væri hagstætt 

fyrir [R] að láta [OS] 

styrkja sig

,703** ,739** ,642** ,622** ,685** ,642** 1 ,765**

Það væri jákvætt fyrir 

[R] að láta [OS] 

styrkja sig

,825** ,813** ,823** ,607** ,830** ,861** ,765** 1

** Fylgni er marktæk við 0,05 marktektarstig

[OS] stendur fyrir „opinber stofnun“ og [R] stendur fyrir „rokkhljómsveit“.



Viðhorf neytenda til styrkja til rokkhljómsveita 

11 
 

Tafla 7. Afstaða þátttakenda til ráðuneytis sem styrktaraðila eftir því hvort þeir hafa 

verið meðlimir í rokkhljómsveit eða ekki 

 
 

Í fjórum fullyrðingum af átta reyndust þeir sem hafa verið í hljómsveit jákvæðari í 

afstöðu sinni en hinir þegar fullyrðingarnar snéru að opinberri stofnun sem 

styrktaraðila (sjá töflu 8). Þó hallast báðir hóparnir í átt að neikvæða hluta kvarðans, 

rétt eins og áður. 
  

Hefur verið í 

hljómsveit

Hefur ekki verið 

í hljómsveit
t-próf

M 3,79 2,70

sf 2,084 1,844

N 70 166

M 3,71 2,96

sf 2,114 1,810

N 70 166

M 3,20 2,47

sf 2,026 1,617

N 70 166

M 3,91 3,30

sf 1,976 2,004

N 70 166

M 3,79 2,61

sf 2,112 1,788

N 70 166

M 3,31 2,39

sf 2,110 1,650

N 70 166

M 4,50 4,00

sf 2,205 1,920

N 70 166

M 3,67 2,96

sf 2,165 1,814

N 70 166

p>0,05

t(112)=2,42;  p=0,017

7.

Það væri hagstætt fyrir 

rokkhljómsveitir að láta 

ráðuneyti styrkja sig.

8.

Það væri jákvætt fyrir 

rokkhljómsveitir að láta 

ráðuneyti styrkja sig. 

t(234)=3,98;  p<0,001

t(114)=2,62;  p=0,010

t(108)=2,68;  p=0,009

t(234)=2,16;  p=0,032

t(234)=4,37;  p<0,001

t(106)=3,28;  p=0,001

4.

Það væri góðverk af  hálfu 

ráðuneytis ef  það væri 

styrktaraðili rokkhljómsveitar.

5.

Það væri ásættanlegt ef  

ráðuneyti væri styrktaraðili 

rokkhljómsveitar.

6.

Það væri smekklegt ef  

ráðuneyti væri styrktaraðili 

rokkhljómsveitar.

3.

Það myndi bæta ímynd 

rokkhljómsveitar ef  ráðuneyti 

væri styrktaraðili.

Fullyrðingar

1.

Mér myndi líka það vel ef  

ráðuneyti væri styrktaraðili 

(kostandi) rokkhljómsveitar.

2.

Það myndi stuðla að 

velgengni rokkhljómsveitar ef  

ráðuneyti væri styrktaraðili.
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Tafla 8. Afstaða þátttakenda til opinberrar stofnunar sem styrktaraðila eftir því 

hvort þeir hafa verið meðlimir í rokkhljómsveit eða ekki 

 
 

Vert er að taka fram að tengsl reyndust vera á milli kyns þátttakenda og hvort þeir 

hafa verið meðlimir í hljómsveit (2(1, N=236) = 41,99; p < 0,001). Alls reyndust 50,5% 

af karlkyns þátttekendum hafa verið meðlimir í slíkri hljómsveit en aðeins 11,8% af 

kvenkyns þátttekendum. 

Almennt reyndist ekki munur á afstöðu þátttakenda eftir aldri í þeim fullyðingum 

sem lúta að styrkjum frá einkareknum fyrirtækjum. Undantekning var á þessu í einu 

tilfelli, þ.e. í afstöðu fólks til fullyrðingarinnar sem snéri að því hvort það myndi bæta 

ímynd rokkhljómsveitar ef einkarekið fyrirtæki væri styrktaraðili. Þar var yngsti 

hópurinn, þ.e. þátttakendur sem eru 20 ára og yngri, töluvert meira sammála 

fullyrðingunni en eldri þátttakendur (F(3,231)=4,27; p=0,006). Í fullyrðingum sem lúta 

að afstöðu fólks til fullyrðinganna þegar ráðuneyti er styrktaraðili reyndist í öllum 

tilfellum vera munur á afstöðu fólks eftir aldri (p<0,05). Fólk í yngri aldurshópunum 

(þ.e. 30 ára og yngra) var töluvert jákvæðara í afstöðu sinni en fólk í eldri 

aldurshópunum. Sama var uppi á teningnum þegar fólk tók afstöðu til fullyrðinga sem 

lúta að því að styrktaraðilinn sé opinber stofnun. Þá reyndust yngri þátttakendur 

almennt töluvert jákvæðari en eldri (p<0,05) fyrir utan í tveimur breytum þar sem ekki 

var munur á afstöðu fólks eftir aldri, en það voru annars vegar fullyrðing sem snéri að 

því hvort fólki myndi líka það vel ef opinber stofnun væri styrktaraðili og hins vegar 

Hefur verið í 

hljómsveit

Hefur ekki verið 

í hljómsveit
t-próf

M 3,83 3,13

sf 2,226 1,948

N 70 166

M 4,03 3,33

sf 2,071 1,820

N 70 166

M 3,30 2,99

sf 2,024 1,709

N 70 166

M 3,91 3,50

sf 1,998 1,935

N 70 166

M 3,76 3,08

sf 2,170 1,822

N 70 166

M 3,31 2,84

sf 2,137 1,758

N 70 166

M 4,60 3,95

sf 2,088 1,914

N 70 166

M 3,76 3,14

sf 2,046 1,835

N 70 166

7.

Það væri hagstætt fyrir 

rokkhljómsveitir að láta 

opinbera stofnun styrkja sig.

t(234)=2,33;  p=0,020

8.

Það væri jákvætt fyrir 

rokkhljómsveitir að láta 

opinbera stofnun styrkja sig. 

t(234)=2,29;  p=0,023

5.

Það væri ásættanlegt ef  

opinber stofnun væri 

styrktaraðili rokkhljómsveitar.

t(234)=2,47;  p=0,014

6.

Það væri smekklegt ef  

opinber stofnun væri 

styrktaraðili rokkhljómsveitar.

p>0,05

3.

Það myndi bæta ímynd 

rokkhljómsveitar ef   opinber 

stofnun væri styrktaraðili

p>0,05

4.

Það væri góðverk af  hálfu 

opinberrar stofnunar ef  hún 

væri styrktaraðili 

rokkhljómsveitar.

p>0,05

Fullyrðingar

1.

Mér myndi líka það vel ef  

opinber stofnun væri 

styrktaraðili (kostandi) 

rokkhljómsveitar.

t(234)=2,42;  p=0,016

2.

Það myndi stuðla að 

velgengni rokkhljómsveitar ef  

opinber stofnun væri 

styrktaraðili.

t(234)=2,60;  p=0,010
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fullyrðing sem snéri að því hvort það væri ásættanlegt að opinber stofnun væri 

styrktaraðili. 

Í engu tilfelli reyndist vera munur á afstöðu þátttakenda eftir tekjum (p>0,05). 

Umræða 

Rannsókninni var ætlað að svara þremur spurningum: Í fyrsta lagi hvert viðhorf 

neytenda sé til styrkja til íslenskra rokkhljómsveita, í öðru lagi hvort mat neytenda á 

slíkum styrkjum sé ólíkt eftir því hvort styrkveitandinn sé einkarekið fyrirtæki, 

ráðuneyti eða opinber stofnun og í þriðja lagi hvaða áhrif styrkveiting geti haft á 

íslenskar rokkhljómsveitir að mati neytenda. 

Niðurstöðurnar sýna að neytendur eru almennt jákvæðari í garð þess að einkarekið 

fyrirtæki styrki rokkhljómsveitir heldur en opinberir aðilar. Af opinberum aðilum, þ.e. 

annars vegar ráðuneyti og hins vegar opinberri stofnun, eru neytendur jákvæðari í garð 

þess að styrkveiting til rokkhljómsveita komi frá opinberri stofnun. Niðurstöðurnar 

sýna jafnframt að neytendur telja áhrif styrkja á rokkhljómsveitir jákvæðust ef 

styrkveitandinn er einkarekið fyrirtæki. Í rannsókninni voru þátttakendur ekki spurðir 

um tiltekna rokkhljómsveit eða styrki frá tiltekinni skipulagsheild, en hafa ber í huga 

mikilvægi tengdrar ímyndar styrkveitandans og styrkþegans þegar kemur að viðhorfi til 

styrkveitingar og áhrifa af slíkri veitingu (Cornwell o.fl., 2005; Olson, 2010; 

Meenaghan, 2001). Það kann að vera að neytendur eigi almennt auðveldara með að sjá 

fyrir sér tengsl á milli einkarekins fyrirtækis og rokkhljómsveitar, þegar ekki er spurt 

gagngert um ákveðna rokkhljómsveit eða ákveðna skipulagsheild. Mögulega kann það 

að einhverju leiti að skýra almennt jákvæðara viðhorf til styrkja frá einkareknum 

fyrirtækjum. Mikilvægt er því í þessu sambandi að hafa í huga að sökum þess að spurt 

var á almennum nótum að niðurstöðurnar geta ekki sagt til um hvort styrkir frá öllum 

einkareknum fyrirtækjum væru álitnir jákvæðari en styrkir frá öllum opinberum 

stofnunum og/eða ráðuneytum. Eftir sem áður þarf að hafa í huga niðurstöður fyrri 

rannsókna um mikilvægi og áhrif tengdrar ímyndar styrkveitandans og styrkþegans (sjá 

t.d. Cornwell o.fl., 2005; Olson, 2010; Meenaghan, 2001).  

Heilt á litið voru þátttakendur heldur neikvæðir í afstöðu sinni til styrkja almennt, 

þó ekki sé hægt að tala um mikla neikvæðni almennt. Styrkir til rokkhljómsveita 

virðast því almennt ekki litnir jákvæðum augum af neytendum. Þeir sem hafa verið í 

rokkhljómsveit eru ekki jafn neikvæðir í garð styrkja frá opinberum aðilum eins og 

þeir sem ekki hafa verið í slíkri hljómsveit, þó viðhorf þeirra geti ekki talist jákvætt. Í 

skýrslu Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytisins (2004) kom fram mjög jákvætt viðhorf 

styrkþega til styrkja frá opinberum aðilum. Miðað við niðurstöður þessarar rannsóknar 

virðast neytendur þó ekki jafn jákvæðir og styrkþegarnir.  

Hentugleikaúrtak líkt og hér var beitt er yfirleitt ákveðinn annmarki sem ber að 

hafa í huga við túlkun á niðurstöðunum. Neytendur voru í rannsókninni skilgreindir 

þeir einstaklingar sem keypt höfðu hljómplötu og/eða sótt tónleika með íslenskri 

rokkhljómsveit síðustu 12 mánuðina áður en könnunin fór fram. Einstaklingar úr 

þýðinu, sem jafnframt eru háskólanemar voru fengnir til að taka þátt í rannsókninni. 

Vissulega kann að vera munur á viðhorfum þeirra neytenda, þ.e. neytenda sem eru 

háskólanemendur, og svo aftur þeirra neytenda sem ekki stunda háskólanám. Í frekari 

könnunum á viðfangsefninu er því mælt með að náð sé í breiðara úrtak, þ.e. bæði 

einstaklinga sem ekki stunda háskólanám og líka eldri einstaklinga. Í frekari 

rannsóknum væri jafnframt áhugavert að kafa dýpra og ná betri skilningi á viðhorfum 

neytenda, m.a. með tilliti til þess hvaða áhrif ólík tengsl styrkveitenda og styrkþega 

hafa á viðhorf neytenda og mögulegan mun á viðhorfum til styrkja eftir þvi um hvers 

konar tegund tónlistar er að ræða. 
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