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Útdráttur+

Þetta! verkefni! fjallar! um! hvernig! tekjustraumar! ungs! íslensks! tónlistarfólks,! sem! hafa!

sínar!megin! tekjur! af! tónlist! og! starfa! einnig! á! erlendum!vetvangi,! líta! út.! Til! þess! var!

notuð! rannsóknarspurningin;! „Hvernig) eru) tekjustraumar) ungs) íslensks) tónlistarfólks)

sem) hafa) sínar)megin) tekjur) af) tónlist) og) starfa) einnig) á) erlendum) vettvangi) byggðir)

upp?”!

Skýrsluhöfundur! framkvæmdi! eigindlega! rannsókn! þar! sem! tekin! voru! viðtöl! með!

hjálp!hálfopins!viðtalsramma!við!sex!þjóðþekktar!persónur!úr!íslensku!tónlistarlífi.!

Helstu!niðurstöður!voru!þær!að!skipta!mátti!viðmælendum!niður! í!2!hópa.!Hópur!1!

var!kominn!lengra!á!veg!með!sinn!tónlistarferil!og!byggði!á!grunni!sem!hann!gat!notað!

við! tekjuöflun! sína.! Helstu! tekjustraumar! þessa! hóps! voru! sala! á! geisladiskum! og!

höfundaréttar! tengd! innkoma!ásamt!tónleikahaldi!og!öðrum!tónlistartengdum!tekjum.!

Hópur!2!var!ekki! kominn!eins! langt!og!hópur!1!með! tónlistarferil! sinn!og! treysti!hann!

töluvert!á!styrki.!Styrkirnir!voru!notaðir!við!að!byggja!upp!þann!grunn!sem!tónlistarfólk!

þarf!til!þess!að!geta!treyst!á!tekjustreymi,!þ.e.a.s!styrkirnir!voru!notaðir!til!þess!að!taka!

upp!og!gefa!út!tónlist!og!framfleyta!tónlistarfólkinu!á!tónleikaferðalögum.!

Niðurstöðurnar! sýndu! líka! að! allir! viðmælendur! litu! á! stafræna! þróun! og! aukinn!

hraða! og! dreifingu! veraldarvefnum! sem! tækifæri! því! landamæri! tónlistariðnaðarins!

væru!í!raun!ekki!til!staðar!lengur.!Tónlistarmenn!nú!til!dags!geta!því!unnið!mikið!af!því!

starfi!sem!hér!áður!fyrr!þurfti!að!borga!öðru!fólki!mikla!peninga!fyrir!að!gera!og!sparað!

sér!þannig!töluverða!fjármuni.!

!

!
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1 Inngangur+

Tekjustraumar! íslensks!tónlistarfólks!og! í! raun!tónlistarfólks!um!allan!heim!hafa!breyst!

undanfarin!ár!með!tilkomu!veraldarvefsins!(!„internetsins”!hér!eftir!nefndur!„vefurinn”!)!

og!auknum!hraða!og!dreifingu!þar.!Mikið!af!tónlist!er!hlaðið!niður!af!vefnum,!bæði!með!

löglegum!og!ólöglegum!hætti!og!því!þarf!ekki!lengur!að!geyma!hana!á!geisladiskum!og!

plássfrekum!hirslum!á!stofugólfi! fólks,!heldur!er!hún!geymd!í!tölvum!og!ferðaspilurum!

og! jafnvel! símum.! Fólk! hlustar! á! tónlist! hvar! sem! það! vill! með! því! að! setja! á! sig!

heyrnartól!og!smella!á!einn!hnapp!og!!í!dag!virðist!fólk!hlusta!meira!á!tónlist!en!nokkurn!

tímann!áður.!!

Á! undanförnum! 12! árum! hefur! sala! tónlistar! á! áþreifanlegu! formi! (geisladiskum)!

dregist!saman!og!heildartekjur!tónlistariðnaðarins!dregist!saman!frá!ári!til!árs!(Aguiar!&!

Martenes,!2013).!Stafræn!sala!hefur!verið!að!aukast!en!heildar!tónlistarsala!í!dag!á!samt!

langt!í!land!með!að!ná!aftur!þeim!hæðum!sem!hún!náði!í!kringum!síðustu!aldamót.!!

Sala!íslenskrar!tónlistar!á!Íslandi!hefur!ekki!dregist!eins!mikið!saman!og!sala!á!erlendri!

tónlist!hefur!gert!og!má!kannski!rekja!það!til!tryggðar!Íslendinga!við!íslenska!tónlist!og!

hvað!íslensk!tónlist!skiptir!þjóðina!miklu!máli.!

Sala! á! geisladiskum! er! ekki! eini! tekjustraumur! íslensks! tónlistarfólks! sem! starfar! á!

erlendum! vettvangi! og! líklega! ekki! heldur! sá! stærsti! hjá! mörgum! en! með! þessari!

rannsókn!mun! skýrsluhöfundur! reyna!að!varpa! ljósi! á!hvaðan! tekjustraumarnir!eru!og!

hvert!vægi!þeirra!er.!
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2 Tónlistariðnaðurinn+

Tónlistariðnaðurinn!samanstendur!af!fyrirtækjum!og!einstaklingum!sem!þéna!peninga!á!

því!að!búa!til!og!selja! tónlist.! Í!hundruð!ára!hefur! tónlistarfólk!spilað!á! tónleikum!fyrir!

áhorfendur! í!skiptum!fyrir!peninga!en!það!má!segja!að!hinn!eiginlegi! iðnaður!á!bakvið!

tónlist!hafi!byrjað!að!þróast!á!17.!öld!þegar!Gutenberg!fann!upp!prentpressuna!og!hóf!

prentun!á!nótnablöðum!fyrir!kirkjuna.!Það!var!svo!ekki!fyrr!en!í!iðnbyltingunni!á!19.!öld!

sem! fjöldaframleiðsla! á! nótnablöðum! hófst! og! aðgangur! að! tónlist! varð! almennur.! Á!

þeim!tíma!fóru!útgáfufyrirtæki!og!tónlistarfólk!fyrst!að!hafa!tekjur!af!því!að!selja!tónlist.!

Tónskáld!sömdu!tónverk!sem!voru!svo!prentuð!á!pappír!og!seld!til!hundruði!hljómsveita!

(Smith,!2012).!

Árið! 1857!bjó! Leon! Scott! til! tæki! sem! tók! tónlist! upp! á! einhverskonar! blað! og! það!

leiddi! til! þess! að! Thomas! Edison! þróaði! tæki! sem! hann! kallaði! phonograph! eða!

grammófón.!Grammófónninn!gat!bæði! tekið!upp!og! spilað! tónlist! í! gegnum!einskonar!

málmspólu.! Þróun! á! upptöku! og! afspilunartækjum! fyrir! tónlist! hélt! svo! áfram! út! 19.!

öldina!og!í!byrjun!20.!aldarinnar!var!svo!fyrsta!12”!platan!búin!til!(Gitelman,!2010).!

Á! þessum! tíma! byrjaði! tónlistariðnaðurinn! að! leggja! meiri! og! meiri! áherslu! á!

flytjendur! og! þeir! sem! sömdu! sjálfa! músíkina! voru! á! bakvið! tjöldin.! Aðferðir! við!

hljóðritun! á!músík! urðu! fullkomnari! og! allskyns! störf! urðu! til! eins! og! upptökustjórar,!

hljóðmenn!og!A&R!fólk!(Artist!&!Repertoire!Representatives)!(Smith,!2012).!

Í! seinni! heimsstyrjöldinni! komust! menn! með! nýjum! samskiptaleiðum! að! því! að!

heimurinn! væri! minni! en! þeir! höfðu! haldið.! Menn! sem! áttu! peninga! sáu! tækifæri! í!

tónlistariðnaðinum! og! fóru! að! fjárfesta! í! honum.! Tónlistariðnaðurinn! fór! að!

fjöldaframleiða!plötur!og!tónlistarvarning!og!selja!út!um!allan!heim.!Á!þessum!tíma!varð!

alþjóðlega!tónlistarstjarnan!til!og!menn!eins!og!Elvis!Presley,!Cliff!Richhard!og!Bítlarnir!

urðu!gríðarlega!vinsælir.!

Í!gegnum!þróun!tónlistariðnaðarins!hefur!ýmis!tækni!til!afspilunar!á!tónlist!komið!til!

sögunnar.!Vínilplötur! voru! vinsælastar! á! 8.! og!9.! áratugnum!og!á!10.! áratugnum!voru!

kasettur! mjög! vinsælar.! Undir! lok! 10.! áratugarins! var! svo! geisladiskurinn! kynntur! til!

sögunnar!og! í! dag!má! segja! að! vefurinn! sé!hið!nýja! geymsluform! tónlistar.! Fólk! getur!
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borgað! fyrir! að! hlaða! niður! og! streyma! tónlist! á! vefnum! en! þar! er! einnig! mikið! um!

ólöglegt! niðurhal.! Með! vefnum!má! segja! að! landamæri! tónlistariðnaðarins! hafi! verið!

rofin!því!með!tilkomu!hans!var!fólki!um!allan!heim!gert!kleift!að!hafa!samskipti!og!deila!

á!milli!sín!gögnum!og!þar!á!meðal!tónlist.!

Napster,!þjónusta!þar!sem!notendur!gátu!deilt!Mp3!skrám!sín!á!milli,!var!stofnað!árið!

1999! og! má! segja! að! á! þeim! tíma! hafi! höfundarétthafar! fyrst! farið! að! hafa! miklar!

áhyggjur!af!stafrænu!þróuninni.!Mörkin!milli!upptökuiðnaðarins!og!útgáfufyrirtækja!fóru!

að!verða!óskýrari!þar!sem!ekki!þurfti!að!búa!til!áþreifanlegt!eintak!af!tónlistinni!til!þess!

að! dreifa! henni! til! neytandans! og!margir! voru! farnir! að! hlaða! henni! niður! án! þess! að!

borga!fyrir!hana!(Smith,!2012).!

Árið! 2001! náði! sala! á! geisladiskum! hámarki! og! síðan! þá! hefur! sala! á! geisladiskum!

minnkað!stöðugt!frá!ári!til!árs!(Goldman,!2009).!Tónlistariðnaðurinn!reyndi!að!streitast!á!

móti!þróuninni!en!náði!samt!sem!áður!ekki!að!setja!bönd!á!hana!þrátt!fyrir!að!hafa!til!

dæmis!farið!í!málaferla!við!Napster.!

Í! dag! er! tónlistariðnaðurinn! smátt! og! smátt! að! taka! við! sér! og! er! farinn! að! fylgja!

straumi!tækniþróunarinnar!betur!og!er!meira!farinn!að!nýta!sér!þau!tæki!sem!hún!býður!

upp! á! við! tekjusköpun.! Áður! fyrr! voru! aðal! tekjustraumarnir! frá! sölu! á! geisladiskum,!

höfundaréttargjöld! og! tónleikahaldi! en! í! dag! er! þetta! orðið! töluvert! fjölbreyttara! og!

dreifðara.!Ásamt!því! að! fá! tekjur!af! sölu!á! tónlistinni! sjálfri!og! tónleikahaldi! koma! líka!

tekur!í!auknum!mæli!frá!sölu!á!tónlist!í!sjónvarpsþætti!og!kvikmyndir!(Smith,!2012).!

Ef! við! tökum! þetta! saman! má! skipta! tónlistariðnaðinum! í! 3! hluta.! Það! eru!

tónleikaiðnaðurinn,!útgáfufyrirtækin!og!upptökugeirinn.!Frá!upphafi!tónlistariðnaðarins!

hefur! þróun! í! öllum! þessum! hlutum! iðnaðarins! verið! mjög! mikil! og! þá! sérstaklega!

seinustu!20!árin!og!á!líklega!eftir!að!halda!áfram!um!ókomna!tíð!(Smith,!2012).!

2.1 Tekjustraumar+tónlistarmanna+

Tekjur! tónlistarmanna! koma!úr! ýmsum!áttum.! Það! er! algeng!mýta! að! einu! tekjulindir!

tónlistarmanna! séu! plötusala! og! höfundaréttargjöld.! Það! voru! kannski! þeirra! megin!

tekjustraumar!fyrir!15!árum!en!í!dag!lítur!þetta!öðruvísi!út!og!er!fjölbreyttara.!!

Skýrsla!Peter!C.!DiCola,!byggð!á!verkefninu!Artist!Revenue!Streams!sem!gekk!út!á!það!

að!safna!upplýsingum!um!tekjustrauma!tónlistarmanna!í!Bandaríkjunum,!sýnir!að!það!er!
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mjög!misjafnt!eftir!tónlistamönnum!á!hvaða!tekjustrauma!þeir!treysta.!Verkefnið!sýnir!

að! tónlistarmenn! sem! tilheyra! popp! og! rokk! tónlistarflokknum! hafa! 40%! af! sínum!

tekjum! frá! lifandi! flutningi.! Önnur! mikilvæg! tekjulind! er! kennsla! sem! er! 13%! af!

tekjustraumum! þeirra.! 9%! af! tekjum! komu! frá! því! að! spila! fyrir! eða! með! öðrum!

tónlistarmönnum,! 8%! frá! því! að! semja! tónlist! fyrir! aðra! og! 10%! frá! því! að! spila! inn! á!

hljóðupptökur.!Popp!og! rokktónlistarfólk! reiðir! sig! líka! töluvert!á!höfundaréttartengda!

innkomu!(DiCola,!2013).!

Algengt! er! að! fólk! haldi! að! tónlistarmenn! séu! efnaðir! en! rannsóknir! hafa! sýnt! að!

innkoma! listamanna! almennt! eru! töluvert! lægri! en! þau! laun! sem! einstaklingar! með!

svipaða!skólagöngu!eða!reynslu!að!baki!sér!hafa.!Jafnvel!þótt!jaðarinnkoma!og!laun!frá!

annari! vinnu! en! tónlist! er! talin! með! eru! heildarlaun! þeirra! töluvert! lægri! en! þeirra!

einstaklinga! sem! eru! með! svipaða! skólagöngu! eða! reynslu! að! baki! sér! (Throsby! &!

Zednik,! 2010a).! Það! má! því! álykta! að! það! séu! ekki! tekjumöguleikar! sem! drífa!

tónlistarfólk!áfram!í!listsköpun!sinn!heldur!einhvers!konar!ástríða!og!þörfin!fyrir!það!að!

skapa.!

2.2 Vinnumarkaðurinn+

Það!er!ekki!hægt!að!segja!að!vinnumarkaður!tónlistarmanna!og!listamanna!almennt!sé!

stöðugur.! Það! sem! gerir! þennan! vinnumarkað! óstöðugan! er! sífelld! endurnýjun.!

Verkefnin!sem!bjóðast!spanna!ekki!eins!löng!tímabil!og!á!almennum!vinnumarkaði!þar!

sem! fólk! ræður! sig! til! lengri! tíma.! Listamenn!þurfa!að! vera! viðbúnir!því! að! töluverður!

tími!líður!á!milli!verkefna!og!því!eru!tekjustraumarnir!oft!mjög!óreglulegir.!

Þessi! vinnumarkaður! gerir! ekki! eins! miklar! kröfur! um! menntun! eins! og! almennur!

vinnumarkaður! gerir.! Almennt! gildir! viðhorfið! „þú! lærir! með! því! að! gera”! á! þessum!

markaði!og!því!betri!reynslu!og!hæfileika!sem!fólk!er!með!því!meiri!möguleikar!eru!fyrir!

það!að!fá!vinnu!sem!gildir!reyndar!á!öðrum!vinnumörkuðum!líka.!Mikið!er!um!að!fólk!á!

þessum!markaði!skapi!sín!eigin!verkefni!(Menger,!2006).!

Stór! hluti! tónlistarmanna! eru! sjálfstætt! starfandi! og! reka! sitt! eigið! fyrirtæki.!

Rannsóknir! hafa! sýnt! að! 72%! listamanna! almennt! eru! sjálfstætt! starfandi! og! vinna!þá!

annað!hvort!sjálfstætt!að!sínum!verkefnum!eða!sem!verktakar!fyrir!aðra.!Þetta!þýðir!að!

flestir!listamenn!þurfa!sjálfir!að!sjá!til!þess!að!launatengd!gjöld!og!greiðslur!í!lífeyrissjóði!

séu! greiddar! og! þar! hafa! rannsóknir! sýnt! að! 14%! listamanna! eru! ekki! að! sinna! því.!
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Margir!listamenn!eru!því!ekki!að!stuðla!að!fjárhagslegu!öryggi!sínu!til!framtíðar!(Throsby!

&!Zednik,!2010).!

Tónleikaiðnaðurinn!er!einnig!mjög!stór!og!er!fyrirtækið!Live!Nation!stærsta!miðasala!

fyrir!tónleika! í!heiminum.!Þegar!borin!var!saman!sala!á!tónleikamiðum!hjá!Live!Nation!

fyrstu! fjóra! mánuði! ársins! 2012! og! 2011! hafði! miðasala! aukist! um! 19! prósent! á!

heimsvísu! (Waddell,! 2012).! Heildartekjur! af! tónleikahaldi! hafa! farið! hækkandi! en! árið!

2010! voru! heildartekjurnar! 2.93! billjón! dollarar! og! árið! 2011! voru! þær! 3.37! billjón!

dollarar.! Árið! 2011! seldi! Live! Nation,! eigandi! Ticket! Mater,! 232! milljón! tónleikamiða!

(StatisticBrain,!2012).!

2.3 Neytendur+

Neytendur! tónlistar! hafa! þurft! að! ganga! í! gegnum!mörg! tímabil! þar! sem! tækniþróun!

hefur!breytt!því! formi!sem!tónlistin!er!á.!Hér!áður!fyrr!fylltu!vínilplötur!skápa! í!stofum!

fólks!og! svo! kom!geisladiskurinn! sem!varð! til! þess! að!margir! losuðu! sig! við! vínilsafnið!

sitt.! Nokkrum! árum! seinna! kom! heimilistölvan! og! vefurinn! sem! varð! aftur! til! þess! að!

margir! neytendur! losuðu! sig! við! geisladiskasafnið! sitt.! Öll! þessi! þróun! hefur! haft!

mismunandi!áhrif!á!tónlistarsölu!og!neyslu!fólks!á!tónlist.!

Rannsóknir!hafa!sýnt!að!í!dag!finnist!neytendum!verð!á!tónlist!vera!hátt!þrátt!fyrir!að!

verð!á!tónlist!hafi!ekki!fylgt!verðþróun!almennt!og!hefur!í!raun!ekki!breyst!mikið!í!20!ár.!

Svo!virðist!sem!margir!neytendur!réttlæti!ólöglegt!niðurhal!með!þeim!rökum!að!tónlist!

sé!of!dýr!(Beekhuyzen,!Nielsen,!&!Hellens,!2012).!!

Tekjur!tónlistariðnaðarins!hafa!stöðugt!farið!minnkandi!frá!aldamótunum!2000!en!þá!

voru! heildartekjur! hans! um! 27,3! billjónir! dollara! (USD)! en! voru! árið! 2012! um! 16,3!

billjónir!USD!(Parry,!Bustinza,!&!Vendrell7Herrero,!2012).!

Til!eru!rannsóknir!sem!vilja!meina!að!neysla!á!tónlist!hafi!mikið!að!gera!með!þægindi.!

Í! dag! er! stór! hluti! neytenda! með! aðgang! að! vefnum! og! geta! nálgast! tónlist! hvar! og!

hvenær!sem!þeir!vilja.!Þegar!neytandi!er!kominn!með!tónlistina!í!tölvuna!hjá!sér!getur!

hann! svo! gert! mörg! eintök! af! henni! ef! honum! sýnist.! Þetta! er! auðvitað! ekki! allveg!

samkvæmt! lögum!en!ólögleg!fjölföldun!á!tónlist!hefur!auðvitað!verið!stunduð! í! langan!

tíma! og!með! tilkomu! stafrænu! tækninnar! og! vefsins! hefur! þessi! fjölföldun! verið! gerð!

mun!einfaldari!og!þægilegri!(Parry!et!al.,!2012).!Svo!finnst!mörgum!neytendum!auðvitað!

mikil!þægindi!fólgin!í!því!að!þurfa!ekki!að!fara!út!í!plötubúð!til!þess!að!ná!sér!í!tónlist.!Á!
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vefnum! er! líka! hægt! að! streyma! tónlistinni! eða! kaupa! bara! eitt! og! eitt! lag! sem! er!

ódýrara!en!að!kaupa!heila!plötu.!

Mörgum!neytendum! finnst! ennþá! liggja! virði! í! því! að! eiga! tónlistina! á! áþreifanlegu!

formi,! semsagt! eiga! geisladiskinn! sjálfan! með! umslaginu! og! öllu! sem! því! fylgir! og! er!

tónlistarveitan! iTunes! farin! að! bjóða! upp! á! svokallaðan! „iTunes! LP”! möguleika.! Þessi!

möguleiki! gerir! tónlistarunendum! kleift! að! ná! í! plötuumslagið! um! leið! og! þeir! hlaða!

niður!tónlistinni.!En!það!er!einnig!mikið!virði! í!möguleikanum!að!geta!farið!á!vefinn!og!

leitað!og!kynnst!nýrri! tónlist!þar.!Plötubúðir!bjóða! jú!ekki!upp!á!alla! tónlist!og!því!eru!

margir!sem!ekki!vilja!fara!þangað.!Tónlistarverslanir!á!netinu!eins!og!iTunes!og!Amazon!

eru!í!raun!ekki!heldur!með!tónlistarúrval!sem!höfðar!til!allra!tónlistarunnenda!en!til!þess!

að! sem! flestir! neytendur! séu! tilbúnir! að! borga! fyrir! tónlist! í! gegnum! svona! þjónustu!

verða!þeir!að!getað!nálgast!þá!tónlist!sem!þeir!vilja,!þegar!þeir!vilja!og!á!því!skráarsniði!

sem!þeir!vilja!(Parry,!Bustinza,!&!Vendrell7Herrero,!2012).!

Töluvert! er! hægt! að! finna! af! vangaveltum! á! vefnum! um! hvort! tónlist! sé! vara! eða!

þjónusta.!Sumir!vilja!meina!að!tónlist!sé!upplifun!og!þess!vegna!eigi!ekki!að!líta!á!tónlist!

sem! vöru! og! aðrir! segja! að! tónlist! geti! ekki! verið! þjónusta! þar! sem! hún! er! varin! af!

höfundaréttarlögum.!

Allir! tónlistarmenn! þurfa! að! byggja! upp! orðspor! og! með! því! að! byggja! upp! gott!

orðspor! búa! þeir! til! virði! í! hugum! neytenda! fyrir! það! sem! þeir! hafa! fram! að! bjóða.!

Enginn! tónlistarmaður! höfðar! til! allra! tónlistarneytenda!því! tónlistarsmekkur! þeirra! er!

misjafn! eins! og! þeir! eru!margir.! Sum! tónlist! er! líklegri! til! að! vera! keypt! af! konum! en!

körlum! og! öfugt.! Neytandinn! getur! valið! tónlist! sem! hentar! því! skapi! sem! hann! er! í!

(Verhoeve,!2012).!

Hvort! sem! tónlist! er! vara! eða! þjónusta! hefur! hún! eitthvað! verð.! Það! getur! verið!

mismunandi! eftir! því! í! hvaða! formi! tónlistin! og! upplifunin! er,! hvort! það! er! í! formi!

niðurhals,!geisladisks!eða!tónleika.!

2.4 Íslenskur+tónlistarmarkaður+

Ár! hvert! eru! gefnir! út! í! kringum! 200! titlar! af! íslenskri! tónlist.! Árið! 2006! var! metár! í!

íslenskri! tónlistarútgáfu!en!þá!voru!gefnir!út!278!geisladiskar! (Hagstofa! Íslands,!2010).!

Tvisvar! sinnum! á! ári! tekur! Félag! Hljómplötuframleiðenda! á! Íslandi! saman! skýrslu! um!

sölutölur! á! seldri! íslenskri! tónlist! á! Íslandi.! Niðurstöður! þeirra! byggja! á! sölutölum! frá!
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12Tónum,!Blánótt,!Dimmu,! Geimsteini,!Gogoyoko,!Herberti! Guðmundsyni,! ITM,!

Mugiboogie,!Record!Records,!Senu,!Smekkleysu,!Tónlist.is!og!Zonet.!

Ef!skoðaðar!eru!sölutölur!frá!árinu!2001!til!ársins!2012!má!sjá!að!fjöldi!seldra!eintaka!

af!geisladiskum!fer!hækkandi!til!ársins!2006!þar!sem!hámarki!er!náð!í!534.054!eintökum.!

Frá!2007!til!ársins!2010!fer!salan!minnkandi,!eykst!síðan!örlítið!árið!2011!en!lækkar!svo!

aftur!árið!2012.!Hinsvegar!hefur!verðmæti!sölunnar!haldist!frekar!stöðugt!í!kringum!400!

milljónir!yfir!allt!þetta!tímabil.!

Í! stafrænni! sölu! voru! 190.709! lög! keypt! og! 2.467.671! lögum! var! streymt! í! gegnum!

vefsíðurnar!Tónlist.is!og!Gogoyoko.is.!Heildarverðmæti!stafrænnar!sölu!á!árinu!2012!var!

43.516.609!krónur!(Félag!Hljómplötuframleiðenda,!2013)!(Sjá!viðauka!7).!

Á!íslenskum!útgáfumarkaði!ríkir!ekki!mikil!samkeppni!og!dreifileiðir!eru!ekki!margar.!

Sena! er! langstærsta! útgáfufyrirtækið! á! landinu! og! er! eigandi! útgáfuréttar! af! mjög!

stórum! hluta! íslensks! efnis! sem! gefið! hefur! verið! út! í! árana! rás! (Sena,! 2013).! Minni!

útgáfufyrirtæki! eins! og! Record! Records,! 12! Tónar! og! Smekkleysa! sjá! aðeins! um! lítinn!

hluta!af!markaðnum!og!eru!aðallega!í!útgáfu!á!jaðartónlist.!

Plötuverslanir! eru! fáar! en!það!ber! helst! að!nefna! Skífuna,! 12! Tóna!og! Smekkleysu.!

Verð!er!allstaðar!mjög!sambærilegt!nema!í!kringum!jólin!þegar!matvöruverslanir!eins!og!

Bónus,! Hagkaup! og! Krónan! bjóða! upp! á! nýjustu! útgáfurnar! á! lægra! verði.! Einnig! eru!

tvær! íslenskar! tónlistarverslanir! á! vefnum,! Tónlist.is! og!Gogoyoko.! Þetta!þýðir! ekki! að!

tónlistarfólk! eigi! í! erfileikum!með! að! gefa! út! tónlistina! sína! á! Íslandi.!Mikið! er! um! að!

tónlistarfólk!gefi!út!tónlist!sína!á!eigin!vegum.!Plötuverslanir!eins!og!Skífan,!Smekkleysa!

og!12!Tónar!taka!allar!við!og!selja!útgáfur!frá!tónlistarfólki!sem!er!með!sína!eigin!útgáfu.!

Mikil! gróska! er! í! tónleikahaldi! á! Íslandi.! Í! miðbæ! Reykjavíkur! er! nánast! hægt! að!

komast! á! tónleika! hvaða! kvöld! vikunnar.! Samkvæmt! Hagstofunni! voru! haldnir! 1.841!

tónleikar! á! landinu! öllu! árið! 2009! (Hagstofa! Íslands,! 2009).! Með! tilkomu! Hörpu,!

tónlistarhúss!allra!landsmanna,!hefur!tónleikahald!í!höfuðborginni!styrkst!enn!frekar.!

Margir! sjóðir! hafa! verið! duglegir! að! standa! við! bakið! á! tónlistarfólki! sem! vill! fara! í!

tónleikaferð! í! kringum! landið.! Kraumur! er! til! dæmis! sjóður! sem! hefur! það! megin!

markmið! að! efla! íslenskt! tónlistarlíf! og! þá! fyrst! og! fremst! með! stuðningi! við! ungt!

tónlistarfólk.! Styrkir! Kraums! eiga! að! auðvelda! tónlistarfólkinu! að! vinna! að! listsköpun!

sinni!og!koma!verkum!sínum!á!framfæri.!Frá!stofnun!Kraums!hefur!sjóðurinn!lagt!mikla!
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áherslu!á!að!styrkja!svokallaða!Innrás,!eða!hljómsveitir!sem!vilja!fara!í!tónleikaferð!um!

Ísland.! Þannig! vill! sjóðurinn! auka! möguleika! listafólks! til! tónleikahalds! og! gefa! þeim!

tækifæri!á!að!koma!tónlist!sinni!á!framfæri!utan!höfuðborgarsvæðisins.!Kraumur!hefur!

líka!styrkt!margar!innlendar!tónlistarhátíðir!(Kraumur,!2013).!
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3 Rannsóknin+

Í! þessum! hluta! verkefnisins! verður! rýnt! í! viðtöl! sem! tekin! voru! við! 6! þjóðþekktar!

persónur!úr!íslensku!tónlistarlífi!sem!hafa!sínar!megin!tekjur!af!tónlist!og!starfa!einnig!á!

erlendum!vettvangi.! Í! viðtölunum!var! lögð!áhersla!á! tekjur! tónlistarfólksins!og!hvaðan!

þær!tekjur!koma.!

Farið!er! í! ferlið!og!hvernig!sjálf!viðtölin! fóru! fram!og!gert!grein! fyrir!viðmælendum.!

Einnig!er!rýnt!í!hverja!spurningu!fyrir!sig!og!svör!við!hverri!spurningu!fyrir!sig.!Að!lokum!

er!sett!fram!túlkun!og!gert!grein!fyrir!þeim!takmörkunum!sem!fólust!í!ferlinu.!

3.1 Ferlið+

Skýrsluhöfundur! er! tónlistarmaður! sjálfur! og! hefur! ágætis! innsýn! inn! í! það! hvernig!

hlutirnir! virka! í! tónlistariðnaðinum! og! hverjir! helstu! tekjustraumar! tónlistarfólks! eru.!

Hins! vegar! gerði! skýrsluhöfundur! sér! grein! fyrir! því! að! það! þyrfti! að! kafa! dýpra.! Þess!

vegna! lá! beint! við! að! það! þyrfti! að! taka! viðtöl! við! tónlistarfólk! til! þess! að! dýpka! enn!

frekar!skilning!og!þekkingu.!

Í! dag! er! töluvert! af! ungu! íslensku! tónlistarfólki! sem! starfar! einnig! á! erlendum!

vettvangi!og!hefur!þaðan!tekjur.!Flest!þeirra!hafa!þó!sínar!megintekjur!af!einhverju!öðru!

en! tónlist! en! þó! er! eitthvað! um! að! ungt! tónlistarfólk! hafi! sínar! aðaltekjur! af! tónlist.!

Skýrsluhöfundur! ákvað! að! taka! 6! viðtöl! og! þar! sem! hann! hefur! tengingu! inn! í!

tónlistarheiminn!á!Íslandi!var!ekki!erfitt!að!finna!viðmælendur.!Viðmælendur!voru!ekki!

valdir! eftir! neinni! sérstakri! aðferð! fyrir! utan! það! að! þeir! urðu! að! falla! undir! þær!

takmarkanir! sem! rannsóknarspurningin! setti! verkefninu,! þ.e.! þeir! þurftu! að! vera! ungt!

íslenskt! tónlistarfólk! með! sínar! megintekjur! af! tónlist! sem! starfar! einnig! á! erlendum!

vettvangi.! Kynjahlutfallið! skiptist! þannig! að! tveir! viðmælenda! voru! kvenkyns! og! fjórir!

viðmælenda!karlkyns.!

Búinn!var! til!opinn!viðtalsrammi!með!6! lykil! spurningum.!Spurningarnar!voru!settar!

saman!með!það!að!leiðarljósi!að!reyna!að!svara!rannsóknarspurningu!verkefnisins!á!sem!

bestan!hátt.! Þegar! búið! var! að! setja! upp! spurningalistann! var! eitt! prufuviðtal! tekið! til!



 

17 

þess! að! kanna!hvort! einhverjar! lagfæringar!þyrfti! að! gera! á! listanum.! Spurningalistinn!

reyndist!góður!í!því!viðtali!og!var!það!viðtal!þess!vegna!tekið!með!inn!í!rannsóknina.!

Fyrir! viðtölin! útskýrði! skýrsluhöfundur! út! á! hvað! verkefnið! gekk! og! hvernig! þær!

upplýsingar! sem! kæmu! fram! í! viðtölunum! myndu! hjálpa! til! við! að! varpa! ljósi! á!

rannsóknarspurninguna.!!

Skýrsluhöfundur!fékk!gott!viðmót!frá!öllum!viðmælendum!og!voru!þeir!allir!meira!en!

til! í! að! leggja! verkefninu! lið! og! svöruðu! öllum! spurningum! eftir! bestu! getu.! Viðtölin!

gengu! öll! vel! og! upplýsingarnar! sem! þau! gáfu! voru! mjög! dýrmætar! fyrir! vinnslu! á!

verkefninu.!Viðtölin!eru!í!verkefninu!sem!viðaukar.!

Einn!viðmælendanna!bað!um!að!nafn!hans!yrði!ekki!getið!í!þessu!verkefni!svo!það!var!

látið!ganga!yfir!alla!viðmælendur,!því!er!talað!um!þá!!sem!viðmælanda!A,!B,!C,!D,!E!og!F.!

3.2 Viðmælendur+

Eins! og! kom! fram! hérna! að! ofan! tók! skýrsluhöfundur! viðtöl! við! 6! þjóðþekkta!

tónlistarmenn.! Fyrsti! viðmælandinn! var! viðmælandi! A.! Hann! á! að! baki! farsælan!

tónlistarferil!á! Íslandi!og!hefur!einnig!unnið!á!erlendum!vettvangi!frá!árinu!2007.!Hans!

tónlistarferill! hófst!með! rokkhljómsveit! árið! 2005! en! fljótlega! fór! hann! að! semja! sína!

eigin!tónlist!og!gaf!svo!út!sína!fyrstu!plötu!sem!sólólistamaður!árið!2006.!Síðan!þá!hafa!

megintekjur! hans! verið! frá! tónlist.! Viðmælandi! A! hefur! reglulega! farið! erlendis! í!

tónleikaferðir!frá!árinu!2007,!bæði!á!sínum!eigin!vegum!og!til!þess!að!hita!upp!fyrir!aðra!

tónlistarmenn!og!hefur!haft!tekjur!af!tónlist!erlendis!frá!árinu!2009.!Viðmælandi!A!hefur!

líka!unnið!við!kvikmyndir!og!gert!tónlist!fyrir!leikhús.!

Annar!viðmælandinn!var!viðmælandi!B.!Í!dag!er!hann!einn!vinsælasti!tónlistarmaður!

þjóðarinnar!og!hafa!plöturnar!hans!selst! í!tugþúsundum!eintaka!bæði!á!Íslandi!sem!og!

erlendis.!Hann!hefur!eingöngu!haft!tekjur!af!tónlist!frá!árinu!2002!eða!frá!því!hann!gaf!

út! sína! fyrstu! plötu.! Frá! árinu! 2002! hefur! hann! farið! reglulega! í! tónleikaferðir! út! fyrir!

landsteinana!og!hefur!náð!að!byggja!upp!dyggan!hóp!aðdáenda!á!meginlandi!Evrópu.!

Hann!hefur! líka!unnið!að!margvíslegum!öðrum!verkefnum! tengdum!tónlist!en!þar!má!

helst!nefna!vinsæla!tónlistarhátíð!og!svo!hefur!hann!einnig!gert!tónlist!við!kvikmyndir.!

Næst!tók!skýrsluhöfundur!viðtal!við!viðmælanda!C.!Hann!var!yngstur!viðmælendanna!

en! þrátt! fyrir! ungan! aldur! hefur! honum! tekist! ágætlega! að! koma! sér! fyrir! í!
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tónlistarheiminum!á! Íslandi.!Hann! er! í! einni! vinsælustu! hljómsveit! landsins! um!þessar!

mundir.! Sú! hljómsveit! hefur! gefið! út! 3! geisladiska! frá! árinu! 2008! og! fyllir! reglulega!

hljómleikastaði! um! allt! land.! Hljómsveitin! hefur! frá! árinu! 2011! farið! reglulega! út! fyrir!

landsteinana!í!hljómleikaferðir.!Viðmælandi!C!hefur!haft!sínar!megin!tekjur!af!tónlist!frá!

árinu!2009.!Það! sumar!hafði! hann! sínar! aðal! tekjur! sem! skífuþeytir! á! skemmtistöðum!

ásamt!því!að!spila!á!tónleikum!með!hljómsveitinni!sinn.!Árið!2010!var!hann!megnið!af!

árinu!á!hljómleikaferð!með!annari!íslenskri!hljómsveit!og!frá!árinu!2011!hafa!hans!megin!

tekjur!komið!frá!því!að!spila!á!tónleikum!á!Íslandi!sem!og!erlendis!með!hljómsveit!sinni.!

Næst!var!viðmælandi!D.!Hann!er!sá!íslenski!listamaður!sem!hefur!hvað!mest!tileinkað!

sér!mátt!vefsins!við!kynningu!á! tónlist! sinni.!Árið!2007! fór!hann! fyrst!á!hljómleikaferð!

með! sólóverkefnið! sitt! og! varð! það!mjög! fljótlega! að! hans! aðal! tekjulind.! Hann! hefur!

gefið! út! 5! plötur,! samið! tónlist! fyrir! kvikmyndir,! sjónvarpsþætti! og! unnið! tónlist! fyrir!

fjöldann!allan!af!auglýsingum.!

Viðmælandi! E! var! söngvari! í! mjög! vinsælli! íslenskri! hljómsveit! sem! er! ekki! lengur!

starfandi.! Hann! hefur! haft! sínar!megin! tekjur! af! músík! frá! árinu! 2007! eða! frá! því! að!

hljómsveitin! sem! hann! var! í! gaf! út! sína! fyrstu! plötu.! Í! dag! er! hann! með! sitt! eigið!

sólóverkefni!og!hefur!gefið!út!tvær!plötur!frá!árinu!2009.!Hans!viðurværi!er!aðallega!af!

því!að!spila!á!tónleikum!á!Íslandi!sem!og!erlendis.!

Síðasti! viðmælandinn! var! viðmælandi! F.! Árið! 2007! byrjaði! hann! að! spila! og! fara! í!

hljómleikaferðir!með! íslenskri!hljómsveit!en! í!dag!er!hann!best!þekktur! fyrir! sína!eigin!

músík.!Músík!hefur!verið!hans!aðal!tekjulind!frá!árinu!2007!sem!og!tónlistarkennsla!en!

haustið! 2012! hætti! hann! allri! tónlistarkennslu! til! þess! að! einbeita! sér! eingöngu! að!

tónlist.! Hann! hefur! gefið! út! eina! sólóplötu! og! hefur! lag! af! þeirri! plötu! verið! spilað! í!

rúmlega! 11.000.000! skipti! á! myndbandavefnum! YouTube.com.! Um! þessar! mundir! er!

hann!einnig!að!vinna!músík!fyrir!leikrit.!

3.3 Spurningar+

Í! öllum! viðtölunum! var! lögð! megin! áhersla! á! 6! spurningar! sem! mynduðu! opinn!

viðtalsramma! sem! byggður! var! á! grunni! rannsóknarspurningarinnar.!Með! því! að! hafa!

sama! viðtalsramma! í! öllum! viðtölum! var! einfaldara! að!merkja!mun! á! tekjustraumum!

viðmælenda! og! skoða! ákveðna! liði! í! viðtölunum!og! þ.a.l.! varð! öll! úrvinnsla! einfaldari.!
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Allir!viðmælendur! fóru!auðvitað!örlítið!út! fyrir!efnið!en!oft!varð!það! til!þess!að!dýpka!

skilning!á!efninu!þótt!það!hafi!kannski!ekki!skilað!sér!í!niðurstöðum!verkefnisins.!

Fyrstu!tvær!spurningarnar!fjölluðu!um!hversu!lengi!viðmælendur!höfðu!haft!tekjur!af!

tónlist!og!hversu!lengi!þeir!hefðu!haft!tekjur!af!tónlist!erlendis!frá.!Næstu!tvær!snérust!

um!hlutföll.!Annars!vegar!hlutfall!tekna!sem!koma!ekki!frá!tónlist!og!hins!vegar!hlutfall!

tekjustrauma! frá! tónlist.! Þeir! tekjustraumar!eru;!höfundaréttargjöld,! lifandi! flutningur,!

plötusala,! styrkir,! fyrirfram! greiðslur! frá! plötufyrirtækjum,! sala! á! tónleikavarningi! og!

annað.!Seinustu!tvær!spurningarnar!snérust!um!hvort!einhverjar!breytingar!hefðu!orðið!

á! tekjustraumum! viðmælenda! í! kjölfar! aukinnar! þróunar! stafrænnar! tækni! og! aukinni!

dreifingu!og!hraða!á!vefnum.!

Skýrsluhöfundur!gerði!sér!grein!fyrir!því!að!sumir!viðmælendanna!væru!kannski!ekki!

með!þekkingu!eða!reynslu!til!þess!að!svara!sumum!spurningunum!en!svör!viðmælenda!

við!þeim!spurningum!veitti! hinsvegar! sýn!á!mismunandi! skoðanir!þeirra!á! viðkomandi!

umfjöllunarefnum.! Allir! viðmælendur! höfðu! skoðanir! á! öllum! spurningum! þótt! sumir!

þeirra!væru!kannski!ekki!búnir!að!vinna!nógu!lengi!í!tónlistarheiminum!til!þess!að!hafa!

upplifað!breytingar!á!eigin!skinni!varðandi!stafrænu!byltinguna.!

3.4 Svör+

Þessi!6!viðtöl!sem!tekin!voru!skiluðu!talsvert!miklum!gögnum.!Mikið!af!upplýsingunum!

sem!voru!í!þessum!gögnum!voru!mjög!mikilvægar!fyrir!verkefnið!en!einnig!var!mikið!af!

upplýsingum!sem!komu!viðfangsefninu!ekki!við.!Þar!af! leiðandi!reyndi!skýrsluhöfundur!

að!velja!út!þau!svör!sem!voru!viðeigandi!fyrir!rannsóknarspurningu!verkefnisins.!

Í! þessum! hluta! er! fjallað! um! hverja! spurningu! fyrir! sig! og! rætt! um! svör! allra!

viðmælenda! fyrir! hverja! spurningu.! Einnig! er! vitnað! í! viðmælendur! þegar! það! á! við.!

Þetta!er!gert!til!þess!að!koma!skýrari!ramma!utan!um!heildar!útkomu!rannsóknarinnar.!

1. Hversu+lengi+hefur+þú+haft+tekjur+af+tónlist?+

Allir!viðmælendanna!höfðu!haft!tekjur!af!tónlist! í!5!til!6!ár!nema!viðmælandi!B!sem!

hafði! haft! tekjur! af! tónlist! í! 10! ár,! enda! elstur! og! búinn! að! starfa! lengst! í!

tónlistarbransanum!af!öllum!viðmælendunum.!

!
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2. Hversu+lengi+hefur+þú+haft+tekjur+erlendis+frá+af+tónlist?+

Tekjur! af! tónlist! erlendis! frá! eru! í! þessu! verkefni! skilgreindar! sem! allar! tekjur! sem!

tónlistarfólk!fær!greitt!fyrir!vinnu!sína!utan!Íslands.!Hvort!sem!það!er!geisladiskasala!eða!

sala! á! niðurhali,! höfundaréttargjöld,! tónleikahald,! sala! á! tónleikavarningi,! styrkir! eða!

annað.!

Allir!viðmælendanna!byrjuðu!að!hafa!tekjur!af!tónlist!erlendis!frá!mjög!fljótlega!eftir!

að!þeir!fóru!að!hafa!tekjur!af!tónlistinni!almennt.!Allt!frá!því!að!byrja!strax!að!fá!tekjur!

erlendis!upp! í!1! til!2!ár.!Öll!byrjuðu!þau!að!hafa! tekjur!af! tónleikahaldi!en! flest!þeirra!

töluðu!um!að!þessar!tekjur!hefðu!til!að!byrja!með!ekki!verið!miklar!og!þess!vegna!allar!

farið! í! uppihald! og! kostnað! á! tónleikaferðalögunum! sjálfum!og! þar! af! leiðandi! enginn!

hagnaður.!

kannski! svona!2009!sem!að!ég! fer!að! fara!að! fá! svona!eitthvað!svona!sem!

telst!þokkalegir!peningar!fyrir!að!spila!erlendis!en!á!sama!tíma!hef!ég!soldið!

mikið!verið!að! leggja!út! líka!kostnað!með!því!þannig!ég!hef!kannski! fengið!

einhverjar!tekjur!fyrir!að!spila!en!ákveðið!samt!að!taka!einhverja!spilara!með!

mér!þannig! í! rauninni!núllast!þetta!upp!og! jafnvel! fer! í!mínus!því!ég!er!að!

borga!soldið!með!mér.!–!Viðmælandi!A!

Viðmælandi!B!seldi!ekki!margar!plötur!á!Íslandi!þegar!hann!gaf!út!sína!fyrstu!plötu!en!

hún!kom!út!í!Englandi!árið!eftir!að!hún!kom!út!á!Íslandi.!

Þú!veist,!ég!seldi!einmitt!bara!60!plötur!hér!eða!eitthvað.!Svo!kom!sá!diskur!

út!2003!í!London!hjá!fyrirtæki!sem!heitir!Accidental!Records!og!þeir!dreifðu!

honum! í! 10.000!eintökum! sem!ég!handsaumaði! og!hérna,! og!það,! það!þú!

veist,!það!var!eiginlega!svona!startið!sko.!–!Viðmælandi!B!

Viðmælandi! D! byrjaði! sinn! sólóferil! fyrir! utan! landsteinana! og! vildi!meina! að! hann!

væri!kannski!bara!þekktur!tónlistarmaður!á!Íslandi!út!af!því!að!hann!hefði!náð!árangri!á!

erlendum!vettvangi.!

Lengur!en!á!Íslandi,!bara!alveg!frá!byrjun.!Ég!byrjaði!ekkert!að!fá!héðan!frá!

fyrr!en!mun!styttra!síðan.!Áður!en!fólk!vissi!hvað!ég!hét!hérna!heima!var!ég!

farinn!að! túra!úti.!Samböndin!mín!voru!þar!en!ekki!hér.!Fólk!hafði!kannski!

ekkert!sérstakann!áhuga!á!þessu!hérna!fyrr!en!það!las!í!blöðunum!að!maður!

væri!að!gera!eitthvað!úti.!Það!er!einhvernveginn!það!eina!sem!virkar!hérna!

heima.!–!Viðmælandi!D!

Viðmælandi! E! fékk! sínar! fyrstu! tónlistartengdu! tekjur! erlendis! frá! árið! 2008! þegar!

hann!fór!til!Kanada!með!hljómsveitinni!sinni.!
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Sko! fyrstu! erlendu! tekjurnar! voru! eiginlega! bara! samt! í! gegnum! þegar! við!

vorum! að! túra!með! Sprengjuhöllinni.! Við! tókum! tvo! túra! í! Kanada.! Fyrstu!

túrarnir!hafa!verið!2008,!eða! jú,! já!það!eru!fyrstu!greiðslurnar!sem!ég!fékk!

erlendis!frá!vegna!tónlistar.!–!Viðmælandi!E!

Viðmælandi! C! fékk! sínar! fyrstu! tekjur! af! tónlist! erlendis! frá! árið! 2009! þegar! hann!

spilaði!með!íslenskri!hljómsveit!á!hljómsveitarferðalögum.!

Það!er!svona!síðan!2010!þegar!ég!fór!á!túr!með!þessari!hljómsveit,!eða!það!

byrjaði! kannski! um! haustið! 2009! þegar! við! fórum! á!Noregstúr! og! það! eru!

alveg! fínar! tekjur! í! svona! noregstúrum! og! þá! hérna! var! ég! bara! svona!

sessionleikari! og! svo! var! ég! svona! eitt! og! hálft! ár! í! viðbót! við! það! að! túra!

með!þeim!sko.!–!Viðmælandi!C!

3. Hefur+þú+tekjur+af+einhverju+öðru+en+tónlist?+

! Hlutföll:!annað/tónlist!

Allir!viðmælendanna!áttu!það!sameiginlegt!að!hafa!eingöngu!tekjur!tengdar!tónlist.!

Sum! höfðu! til! að! byrja! með! verið! með! aukavinnur! á! sumrin! eða! kennt! tónlist! í!

tónlistarskóla!en!öll!höfðu!þau!helgað!sig!músíkinni!þegar!viðtölin!voru!tekin.!

4. Hlutföll+tekjustrauma+

! Plötusala!

! Höfundaréttar!gjöld!

! Lifandi!flutningur!

! Sala!á!tónleikavarningi!

! Fyrirframgreiðslur!frá!plötufyrirtækjum!

! Styrkir!

! Annað!

+ “Annað”+gátu+verið+ýmsar+tekjur+eins+og+t.d.+sala+á+tónlist+í+auglýsingar,+sjónvarpsþætti+og+
kvikmyndir+og+vinna+við+leikhús+eða+jafnvel+fyrirsætustörf.+

Tilgangurinn!með!þessari!spurningu!var!að!ná!utan!um!hvernig!tekjustraumarnir!litu!

út!hjá!hverjum!viðmælanda!fyrir!sig!og!setja!það!upp!í!töflur.!Skýrsluhöfundur!bjó!til!lista!

með!helstu!tekjustraumum!tónlistarmanna,!sem!gefur!að!líta!hér!fyrir!ofan!í!spurningu!

nr.!4,!og!bað!viðmælendur!um!að!gera!grein!fyrir!því!hvernig!tekjur!þeirra!skiptust!með!
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tilliti!til! listans.!Hér!fyrir!neðan!gefur!að! líta!töflurnar!byggðar!á!viðtölum!höfundar!við!

tónlistarfólkið.!

Tafla+1:+Tekjustraumar+viðmælanda+A+

Tekjustraumar:+ !!

Plötusala! 20%!

Höfundaréttargjöld! 30%!

Lifandi!flutningur! 5%!

Sala!á!tónleikavarningi! 20%!

Fyrirframgreiðslur! 7%!

Styrkir! 8%!

Annað! 10%!

Samtals:+ 100%+

Tafla+2:+Tekjustraumar+viðmælanda+B+

Tekjustraumar:+ !!

Plötusala! 50%!

Höfundaréttargjöld! 10%!

Lifandi!flutningur! 30%!

Sala!á!tónleikavarningi! 10%!

Samtals:+ 100%+

Tafla+3:+Tekjustraumar+viðmælanda+C+

Tekjustraumar:+ !!

Plötusala! 5%!

Höfundaréttargjöld! 5%!

Lifandi!flutningur! 70%!

Sala!á!tónleikavarningi! 5%!

Fyrirframgreiðslur! 5%!

Styrkir! 5%!

Annað! 5%!

Samtals:+ 100%+

Tafla+4:+Tekjustraumar+viðmælanda+D+

Tekjustraumar:+ !!

Plötusala! 15%!

Höfundaréttargjöld! 25%!

Lifandi!flutningur! 10%!

Annað! 50%!

Samtals:+ 100%+
+



 

23 

Tafla+5:+Tekjustraumar+viðmælanda+E+

Tekjustraumar:+ !!

Lifandi!flutningur! 60%!

Sala!á!tónleikavarningi! 10%!

Styrkir! 20%!

Annað! 10%!

Samtals:+ 100%+

Tafla+6:+Tekjustraumar+viðmælanda+F+

Tekjustraumar:+ ++

Lifandi!flutningur! 50%!

Sala!á!tónleikavarningi! 10%!

Styrkir! 30%!

Annað! 10%!

Samtals:+ 100%+
+

5. Hafa+ tekjur+ þínar+ breyst+ eitthvað+ með+ aukinni+ þróun+ stafrænnar+ tækni+ og+

auknum+hraða+og+dreifingu+vefsins?+

Allir! viðmælenda! nema! viðmælandi! B! byrjuðu! að! lifa! á! tónlist! eftir! að! stafræna!

byltingin! byrjaði! að! hafa! veruleg! áhrif.! Þess! vegna! hafði! enginn! upplifað! breytingar!

henni!tengdar!en!þrátt!fyrir!að!hafa!ekki!upplifað!breytingarnar!voru!allir!með!skoðanir!á!

því! hvernig! áhrif! hún! hefði! haft! á! hvernig! fólk! nálgast! tónlist! og! kynnist! nýju!

tónlistarfólki!í!dag.!!

Ég!veit!það!ekki!en!þú!veist!ég!veit!ekki!hvernig!það!lítur!út!sko!á!blaði!en!ég!

held! sko! að! þetta,! þessi! notkun,! internetnotkun,! download,! löglegt! eða!

ólöglegt!eða!whatever,!það!skilar!sér!einmitt!í!minni!plötusölu,!eða!skilar!sér!

eiginlega!í!minni!geisladiskasölu.!–!Viðmælandi!F!

Viðmælandi!B!sagði!að!sala!á!geisladiskum!í!gegnum!heimasíðuna!hans!hefði!aukist!á!

milli! platna.!Hann! tók! líka! fram!að!honum! finnist! þessi! þróun! vera! jákvæð!og! að! hún!

væri!að!gera!meira!gott!fyrir!tónlistarfólk!heldur!en!maður!gerði!sér!grein!fyrir.!

Ekkert!rosalega.!Þú!veist!ég!mundi!segja!að!það!væri!svona!10%!af!plötusölu!

fer!í!gegnum!heimasíðuna!og!þú!veist!það!einmitt!hérna!ég!held!að!plata!3!

hafi!farið!í!1500!eintökum!á!netinu!og!nýja!platan!í!3000[...]!mér!finnst!þetta!

frábær! þróun! sko,! bæði! þú! veist! hérna,! bæði! bara! sem!músíkant! sko,! þú!

veist!mér!finnst!það!bara!vera!einhver!ákveðin!skylda!þú!veist!maður!verðu!

að!halda!áfram!að!hlusta!á!músík,!þú!veist!bara!eins!og!fæða!bara!þú!veist!

maður!verður!að!éta!þetta,!og!eftir!núna!síðustu!sérstaklega!5!ár!þá!er!svo!
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sjúklega! auðvelt! að! kaupa! sér! þú! veist! músík! hér! og! þar! um! heiminn.–!

Viðmælandi!B!

Viðmælandi! A! vill! meina! að! tónlistarfólk! hafi! greiðari! aðgang! að! fólki! og!

tónlistarfólkið! sjálft! geti! sinnt! kynningar! og! markaðsmálum! sem! áður! fyrr! þurfti! að!

greiða!öðrum!fyrir!að!sinna!og!sparað!þannig!mikla!peninga.!

Eina! sem! ég! hef! kannski! séð! er! aðallega! kannski! svona! markaðslega! og!

aðgengi! að! fólki! er! miklu! auðveldara.! Þú! veist! maður! er! til! dæmis! svona!

internet!herferðir!eða!svona!internet!PR.!Það!er!hægt!að!gera!rosalega!mikið!

á! netinu! svona! kynningarlega! og! markaðslega! séð! sem! maður! getur! gert!

sjálfur!miðað! við! kannski! fyrst! þá! var!maður! kannski! að! borga! einhverjum!

alveg!ógeðslega!mikið!fyrir!að!gera!það.!–!Viðmælandi!A!

Viðmælandi!D!vildi!meina!að!stafræna!byltingin!vær!stór!áhrifaþáttur!í!velgengni!hans!

og!hélt!að!hann!væri!jafnvel!ekki!að!lifa!á!tónlist!í!dag!ef!ekki!væri!fyrir!vefinn.!

Voðalega!erfitt!að!segja!í!mínu!tilfelli!þar!sem!ég!byrja!í!raun!og!veru!eftir!að!

þetta!er!komið!mikið!af!stað.!En!jú!náttúrulega,!það!ber!mikla!ábyrgð!á!því!

að!ég!hafi!komist!af!stað!yfir!höfuð!og!hvernig!fólk!uppgötvar!þetta!en!hefur!

kannski!ekki!beint!áhrif!á!hvernig!ég!sel!tónlist!í!kvikmyndir!eða!auglýsingar.!

Það!hefur!náttúrulega!áhrif!á!plötusöluna,!kannski!minni!tekjur!af!plötusölu,!

hún!væri!kannski!stærra!hlutfall!ef!þetta!væri!fyrir!10!árum.!En!fyrir!10!árum!

væri! ég! öruglega! ekki! með! neinar! plötur! því! það! hefði! enginn! uppgötvað!

þetta!eða!þú!veist.!Ekki!jafn!hratt!alla!vegana.!–!Viðmælandi!D!

Viðmælandi! C! sagði! að! netsíður! eins! og! YouTube! væru! orðnar! einskonar!

útvarpsstöðvar!yngri! kynslóða!dagsins! í!dag!og! lög!geti!náð!vinsældum!þótt!þau!væru!

ekki!spiluð!á!útvarpsstöðvum.!

Það! var! til! dæmis!þegar! við! gáfum!út!plötuna!okkar! seinustu!þá! sá!maður!

svona! hvenær! fólk! var! að! syngja! með,! sérstaklega! hérna! á! Íslandi! og! við!

settum! tvö! lög! í! útvarpið! og! það! var! bara! eitt! spilað! og! það! voru! allir! að!

syngja!með!því!á!tónleikum!og!svo!var!annað!lag!sem!kom!á!YouTube!því!að!

það!var!eldgos!og! iðnaðarráðuneitið!var!með!eitthvað!svona! fyrir! túrsta! til!

að!koma,!Inspired!by!Iceland,!og!þá!fór!fólk!að!syngja!með!því,!því!það!hafði!

séð!það!á!YouTube!en!útvarpið!vildi!samt!ekki!spila!þetta!lag!en!svo!varð!það!

vinsælasta!lagið!–!Viðmælandi!C!

Viðmælandi! E! var! á! sama! máli! og! hinir! viðmælendurnir! og! sagði! að! vefurinn!

auðveldaði! aðgengi! að! tónlist! og! hjálpaði! honum! sem! tónlistarmanni! að! sækja! á!

erlendan!markað.!
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Það! er! líka! soldið! erfitt! með! mig! því! ég! var! í! þessari! hljómsveit,!

Sprengjuhöllinni,!og!hún!gekk!svo!vel!hérna!heima! í!plötusölu.!Það!var!svo!

allt!öðruvísi!það!dæmi!og!svo!hætti!það!og!ég!fór!að!gera!þetta!sóló!dæmi!

og!plöturnar!hafa!ekki!selst!nærrum!því!eins!vel!en!þar!er!ég!líka!að!fókusera!

á! stærra!en! Ísland!þannig!að!það!er!allt!öðruvísi!og!ég!veit!ekki!hvort!það!

hefur!breyst!mikið.! En!það!auðvitað!þetta!aukna!aðgengi! að!músík!hjálpar!

mér!að!gera!mig!aðgengilegri!á!erlendum!markaði.!–!Viðmælandi!E!

6. Hafa+tekjur+þínar+af+sölu+á+geisladiskum+breyst?+

Svör! viðmælenda! við! þessari! spurningu! voru! mismunandi! eftir! því! hvenær!

viðmælandi! byrjaði! að! gefa!út! geisladiska!og!hvort! hann!hafði! átt! geisladisk! sem! sló! í!

gegn.!!

Viðmælandi!C,!viðmælandi!E!og!viðmælandi!F!eru!vaxandi!listamenn!og!byrjuðu!öll!að!

gefa! út! sína! tónlist! eftir! að! stafræna! byltingin! var! hafin! og! höfðu! því! ekki! mikla!

tilfinningu!fyrir!því!hvernig!það!hefur!áhrif!á!sölu!á!þeirra!efni.!Viðmælandi!B!sagði!að!

plötusala!hjá!sér!væri!búin!að!aukast!en!hafði!ekki!vit!á!því!hvort!það!tengdist!stafrænni!

þróun!en!eins!og!kemur!fram!hérna!í!sambandi!við!spurninguna!á!undan!þá!hélt!hann!að!

þessi! þróun! væri! að! gera!meira! gott! fyrir! tónlistarmenn! en! þeir! gerðu! sér! grein! fyrir.!

Viðmælandi!A!sagði!að!geisladiskasala!hefði!minnkað!og!á!móti!hefði!stafræn!sala!aukist!

en!hann!tengdi!þessa!breytingu!einnig!við!þann!meðbyr!sem!fyrsta!platan!hennar!fékk!

og!þess!vegna!hafi!hún!selst!meira!í!plötuverslunum!en!sú!sem!á!eftir!kom.!

Já!þetta!er!búið!að!vera! svona! soldið!þrepað!niðrá! við! í! sko! fisical! sölu!en!

samt!til!dæmis!eins!og!digitally!þá!er!til!dæmis!plata!2!búin!að!seljast!mikið!

meira!en!plata!1!held!ég!því!ég!var!með!hana!á!ITunes!og!þá!seldi!ég!alveg!

nokkur!þúsund!þar!sko[...]!Þó!maður!geri!svo!kanski!betri!plötur!þá!svona!er!

ekki!hipe! í! kringum!þær!þá!er! svona!aðeins!hægar,!hægari! sala.! En!það!er!

bara!partur!af!þessu!öllu!saman.!–!Viðmælandi!A!

Viðmælandi!D!sagðis!ekki!geta!lagt!mat!á!það!þar!sem!hann!væri!vaxandi!listamaður!

og! það! væri! þess! vegna! eðlilegt! að! plötusala! ykist! á! meðan! hann! væri! að! vaxa! sem!

tónlistarmaður.!

Náttúrulega! í!mínu! tilfelli! hefur! salan!bara! aukist! því! ég!hef! alltaf! verið! að!

selja!meiri!og!meiri!plötur!en!það!er!voða!erfitt!að!segja,!eða!svona!miðað!

við!það!að!maður!er!artisti!sem!er!að!stækka.!Þetta!er!samt!slatti!ennþá.!–!

Viðmælandi!D!
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3.5 Greining+

Flestir! viðmælendur! voru! mjög! ungir! og! byrjuðu! að! gefa! út! músík! eftir! að! stafræna!

byltingin! byrjaði! og! þekktu! því! ekkert! annað.! Allir! viðmælendur! voru! jákvæðir! í! garð!

vefsins!og!nýttu!sér!það!við!kynningu!og!dreifingu!á!tónlist!sinni.!Tengslanet!þeirra!var!

að!stórum!hluta!byggt!upp!með!samskiptum!í!gegnum!vefinn!og!þau!virtust!ekki!vera!á!

þeirri!skoðun!að!stafræn!þróun!væri!að!skerða!tekjur!þeirra!á!nokkurn!hátt!heldur!fæli!í!

sér!tækifæri!fyrir!tónlistarmenn!en!höfðu!verið!í!boði!áður!fyrr.!!

Túlkun! höfundar! er! sú! að! hægt! sé! að! skipta! viðmælendum! í! tvo! hópa.!Hópur! 1! er!

kominn! lengra! á! veg! með! sinn! tónlistarferil! og! hefur! góðan! grunn! til! að! byggja! á.!

Grunnvinnan! sem! þetta! tónlistarfólk! er! búið! að! vinna! er! uppbygging! á! hópi! af!

aðdáendum!sem!eru!tilbúnir!að!greiða!fyrir!þá!þjónustu!sem!tónlistarfólkið!bíður!upp!á!

eins!og!til!dæmis!tónlist! í!áþreifanlegu!og!stafrænu!formi!og!tónleikar.!Sá!hópur!hefur!

gefið!út!plötur!sem!hafa!selst!vel!og!búið!til!þannig!grunn!að!þeir!eiga!auðveldara!með!

að!skapa!sér!tekjur.!Plötusala!og!höfundaréttargjöld!eru!mikilvægir!tekjustraumar!fyrir!

þessa!listamenn.!Þessi!hópur!lítur!á!stafrænu!byltinguna!sem!tækifæri!og!nýtir!sér!mikið!

þau!tæki!sem!hún!bjó!til! í!markaðs!og!kynningarstarfi!sínu.! Inn! í!þennan!hóp!falla!þau!

viðmælandi!A,!viðmælandi!B!og!viðmælandi!D.!

Hópur!2!er!kominn!styttra!með!sinn!tónlistarferil!og!er!ennþá!að!vinna!grunnvinnuna.!

Helstu! tekjustraumar! þeirra! eru! frá! tónleikahaldi! og! styrkjum.! Styrkir! eru! mjög!

mikilvægir! fyrir! tónlistarfólk!sem!er! í!hóp!2!þar!sem!þeir!gera!tónlistarfólkinu!kleift!að!

fara! á! tónleikaferðalög! og! vinna! við! listsköpun! sína.! Sjóðir! eins! og! Reykjavík! Loftbrú,!

Kraumur,!Ferðasjóður!STEFs!og!fleiri!hafa!verið!mjög!mikilvægir!fyrir!þetta!tónlistarfólk.!

Hlutverk! þessara! sjóða! er! mismunandi! eins! og! þeir! eru! margir.! Sumir! styrkja!

tónleikaferðir,! aðrir! styrkja! upptökur! á! tónlist! og! enn! aðrir! styrkja! tónlistarverkefni! í!

ákveðnum! löndum! (FTT,! 2013).! ! Þessi! hópur! lítur! einnig! á! stafrænu! byltinguna! sem!

tækifæri!og!nýtir!sér!einnig!þau!tæki!sem!hún!bjó!til! í!markaðs!og!kynningarstarfi!sínu.!

Inn!í!þennan!hóp!falla!viðmælandi!C,!viðmælandi!E!og!viðmælandi!F.!

Í! bæði! hóp! 1! og! hóp! 2! eru! vaxandi! listamenn! en! þeir! eru! komnir! mislangt! með!

tónlistarferil! sinn.! Geisladiskasala! hefur! því! verið! að! aukast! hjá! báðum! hópum! en!

meginmunurinn!á!þeim!liggur!samt!í!því!hvað!plötusala!og!höfundaréttargjöld!eru!stórir!

tekjuliðir! hjá! hópi! 1.! Hópur! 2! treystir! líka! mikið! á! styrki! til! að! framfleyta! sér! á!
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tónleikaferðalögum!en!tónleikaferðirnar!virðast!standa!betur!undir!sér!hjá!hóp!1!enda!

byggir!sá!hópur!á!traustari!grunn!en!hópur!2.!Mjög!líklegt!er!að!á!einhverjum!tímapunkti!

hafi!þeir!listamenn!sem!eru!í!hóp!1!verið!í!hóp!2.!

3.6 Takmarkanir+

Fyrst!má!nefna!að!það!væri!eflaust!hægt!að!gera!mun!stærri!rannsókn!um!tekjustrauma!

ungs!íslensks!tónlistarfólks!sem!er!að!vinna!einnig!á!erlendum!markaði!en!þar!sem!þetta!

er!BS!verkefni!er!umfang!þess!ekki!nógu!mikið!til!þess!að!gera!þessu!efni!eins!góð!skil!og!

hægt!væri!að!gera!til!dæmis!í!MS!verkefni.!Fleiri!viðtöl!myndu!sjálfsagt!skila!marktækari!

niðurstöðum.!

Með!því!að!gera!viðameiri!rannsókn!og!jafnvel!taka!fleiri!viðtöl!við!tónlistarfólk!sem!

er!ekki!komið!eins!langt!með!sinn!tónlistarferil!væri!hægt!að!skipta!í!fleiri!hópa!því!allt!

það! tónlistarfólk! sem! skýrsluhöfundur! ræddi! við! er! komið! langt! á! veg! með! sinn!

tónlistarferil,!allavega!á!íslenskann!mælikvarða.!Skýrsluhöfundi!þykir!t.d.!líklegt!að!í!hópi!

3! væri! tónlistarfólk! sem!þyrfti! að!borga!með! sér!með!því! að! vera! í! annari! vinnu!með!

tónlistinni.! Einnig! tilheyrði! það! tónlistarfólk! sem! rætt! var! við! heldur! þröngri! stefnu! af!

tónlist.!Viðtöl!við!tónlistarfólk!úr!fleiri!tónlistarstefnum!gæfi!líklega!einnig!víðari!mynd!af!

stöðunni.!

Allir! viðmælendanna! voru! ungt! tónlistarfólk! að! byggja! upp! tónlistarferilinn! sinn! og!

upplifðu!því!ekki!breytingar! í!kjölfar!stafrænu!byltingarinnar.!Allavega!ekki!á!þann!hátt!

að!það!hefði!veruleg!áhrif!á!tekjustrauma!þeirra.!Það!hefði!því!líka!verið!mjög!áhugavert!

að!tala!við!tónlistarfólk!sem!hefur!viðmið!af!fyrra!umhverfi!og!hafi!farið!í!gegnum!þróun!

á!tónlistarmarkaði!seinustu!20!árin.!

Allir! viðmælendanna! nema! einn! voru! sólólistamenn.! Möguleiki! er! að! útkoma!

rannsóknarinnar!hefði!verið!eitthvað!öðruvísi!hefði!skýrsluhöfundur!tekið!viðtöl!við!fleiri!

listamenn!sem!eru!meðlimir!í!hljómsveitum.!
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4 Niðurstöður+

Hlutföll! tekjurstrauma! tónlistarfólks! eru! mismunandi! eins! og! tónlistarfólk! er! margt.!

Margar!spurningar!vakna!sem!gætu!verið!tilefni! til! frekari! rannsókna.!Til!dæmis!mætti!

skoða!hvort!tekjuuppbygging!tónlistarfólks!mótaðist!af!tónlistarstefnu,!aldur!eða!ímynd!

viðkomandi.!Einnig!mætti!rýna!í!og!greina!þessa!grunnvinnu!sem!tónlistarfólk!vinnur!til!

þess!að!búa!sér!til!nægilega!stóran!aðdáendahóp!svo!það!geti!lifað!á!tónlistinni.!

Tekjur! af! sölu! á! geisladiskum! og! höfundaréttargjöld! eru! ennþá! mjög! mikilvæg!

tekjulind! fyrir! tónlistarfólk! og! á! einhverjum! tímapunkti! þegar! gunnvinnan! hefur! verið!

unnin! getur! tónlistarfólk! farið! að! reiða! sig! að! töluverðu! leiti! á! tekjur! þaðan.! Allir!

viðmælendur! lifðu! eingöngu! á! tónlist! sem! segir! okkur! að! íslenskt! tónlistarfólk! sem! er!

með! góða! vöru,! vilja! og! dugnað! fyrir! hendi,! hefur!möguleika! til! að! lifa! á! list! sinni! en!

hversu!vel!það!getur!lifað!var!ekki!skoðað!í!þessu!verkefni.!

Á! ákveðnu! stigi! ferilsins! skipta! styrktarsjóðir! tónlistarfólk! miklu! máli! í! þeirri!

grunnvinnu! sem! það! vinnur! til! þess! að! koma! undir! sig! fótunum.! Styrkir! gera!

tónlistarfólkinu! kleyft! að! taka! upp!músík! sína! og! fara! í! tónleikaferðalög! svo! það! geti!

byggt!upp!aðdáendahóp.!Aðdáendahópurinn!er! jú!grunnforsenda!þess!að! tónlistarfólk!

geti!haft!tekjur!og!því!stærri!sem!aðdáendahópurinn!er!því!líklegra!er!að!tónlistarfólkið!

geti!verið!sjálfbært.!

Ef! tónlistarfólk! kemst!með! feril! sinn! á!næsta! stig! breytist! uppbygging! tekna!þeirra.!

Styrkir! skipta! þá! ekki! lengur! eins! miklu! máli! og! plötusala,! höfundaréttargjöld,!

tónleikahald!og! sala!á! tónleikavarningi! fara!að!vera!mest!áberandi! í! tekjuuppbyggingu!

þeirra.!Þetta!tónlistarfólk!er!sjálfbært!og!lifir!eingöngu!á!tekjum!sem!þau!skapa!sér!sjálf!í!

gegnum! aðdáendur! sína! og! önnur! störf! sem! það! fær! tengd! því! að! vera! þessi! þekkta!

tónlistarpersóna!sem!það!er.!

4.1 Breytt+umhverfi+

Viðmælendur! bera! almennt! jákvætt! viðhorf! til! þeirra! breytinga! sem! orðið! hafa! á!

tónlistarmarkaðnum!seinustu!15!árin.!Þeir!telja!fleirri!tækifæri!vera!fyrir!tónlistarfólk!til!
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þess!að!koma!sér!á!framfæri!í!dag!heldur!en!áður!fyrr.!Allir!viðmælendur!nýta!sér!vefinn!

og!þau!verkfæri!sem!það!býður!upp!á!til!þess!að!koma!tónlist!sinni!á!framfæri!

Í!dag!getur!tónlistarfólkið!sjálft!unnið!mikið!af!vinnunni!sem!áður!fyrr!þurfti!að!borga!

allskonar!fólki!fyrir!að!gera.!Áður!fyrr!var!aðgangur!tónlistarfólks!að!tónlistarunnendum!

erfiður! en! í! dag! eru! flestir! með! einhverskonar! prófíl! á! einhverjum! samfélagsmiðli! á!

vefnum.! Samfélagsmiðlar! eru! í! dag! eitt! helsta! tólið! sem! fólk! notast! við! til! þess! að!

kynnast! nýrri! tónlist! og! í! gegnum! þessa! samfélagsmiðla! hefur! tónlistarfólk! aðgang! að!

stórum!hópi!fólks!með!litlum!tilkostnaði.!Á!Facebook!getur!tónlistarfólk!til!dæmis!keypt!

auglýsingar!og!miðað!þeim!eingöngu!á!þann!markhóp!sem!það!vill.!!

Þessi!þróun!hefur!haft!þau!áhrif!að!tónlistarfólk!sem!er!að!byrja!sinn!feril!getur!byrjað!

um!leið!að!byggja!sinn!grunn!að!því!að!fara!að!lifa!á!listsköpun!sinni.!Enginn!kostnaður!

er!við!það!að!setja!upp!prófíl!á!samfélagsmiðlum!og!þess!vegna!er!það!oft!með!fyrstu!

skrefunum!sem!tónlistarmenn!taka!!til!að!koma!sér!á!framfæri.!

4.2 Tekjusköpun+

Eins!og!fram!hefur!komið!er!hægt!að!skipta!viðmælendum!í!tvo!hópa.!Hópur!1!er!lengra!

kominn!með!sinn!tónlistarferil!og!er!með!betri!grunn!til!tekjusköpunar.!Hann!er!sjálfbær!

í!sinni!tekjusköpun!og!hefur!sínar!tekjur!mest!frá!geisladiskasölu,!höfundaréttargjöldum,!

tónleikahaldi!og!sölu!á!varningi!á!tónleikum.!Þessi!hópur!hefur!gefið!út!plötur!sem!hafa!

selst!vel!og!hefur!náð!að!byggja!upp!nógu!stóran!aðdáendahóp!til!þess!að!geta!farið!á!

tónleikaferðir!sem!standa!undir!sér.!

Hópur!2!er!kominn!styttra!á!veg!með!sinn!tónlistarferil!og!reiðir!sig!mikið!á!styrki!til!

þess! að! framfleyta! sér! við! tónlistarupptökur! og! á! tónleikaferðalögum.! Þessi! hópur! er!

ennþá!að!byggja!grunninn!að!því!að!vera!sjálfbær!í!tekjusköpun!sinni.!!

Bæði!hópur!1!og!2!hafa!eingöngu!tekjur!af!tónlist!en!meginmunurinn!liggur!í!hvaðan!

þær!koma.!
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5 Umræður+

5.1 Samantekt+

Markmið! rannsóknarinnar! var! að! komast! að! því! hvernig! tekjustraumar! ungs! íslensks!

tónlistarfólks! sem! hefur! sínar! megin! tekjur! af! tónlist! og! starfar! einnig! á! erlendum!

vettvangi! litu! út.! Skýrsluhöfundur! tók! viðtöl! við! 6! þjóðþekkta! einstaklinga! úr! íslensku!

tónlistarlífi!með!hálfopnum!viðtalsramma.! Svör! viðmælenda!við!hverri! spurningu!voru!

tekin! saman! og! varpað! ljósi! á! það! sem! skýrsluhöfundi! fannst! mest! skipta! máli! fyrir!

rannsóknarspurninguna! í!hverri! spurningu! fyrir! sig.!Þannig!var!hægt!að! fá!betri!yfirsýn!

yfir!það!efni!sem!kom!út!úr!viðtölunum!fyrir!greiningu!rannsóknarinnar.!

Þar! sem! aðeins! voru! tekin! viðtöl! við! 6! einstaklinga! er! ekki! hægt! að! fullyrða! út! frá!

þessari! rannsókn! um! allt! ungt! íslenskt! tónlistarfólk.! Það! sem! þessi! rannsókn! gefur! er!

innsýn! í! hvernig! tekjustraumar! þessa! hóps! líta! út! og! jafnframt! gefa! niðurstöður!

rannsóknarinnar!til!kynna!að!tónlistarfólk!geti!farið!ákveðna!leið!í!áttina!að!því!að!lifa!á!

tónlist!sinni,!byrjað!útfrá!einhverjum!punkti!og!unnið!sig!upp!að!takmarkinu.!Auðvitað!er!

tónlistarfólk! mismunandi! og! því! er! skýrsluhöfundur! ekki! að! halda! því! fram! að! hvaða!

tónlistarfólk!sem!er!geti!unnið!sig!upp!í!það!að!geta! lifað!af!tónlistinni!sinni.!Þar!koma!

inn!í!svo!margir!aðrir!áhrifavaldar!sem!ekki!eru!til!umræðu!í!þessu!verkefni.!

Margir! sjóðir! eru! starfræktir! á! Íslandi! sem! hafa! þann! tilgang! að! styðja! við! bakið! á!

tónlistarfólki.!Hlutverk!sjóðanna!er!mismunandi!og!getur!tónlistarfólk!sótt!um!úthlutun!

úr!mörgum! sjóðum! til!mismunandi! verkefna.! Þessir! sjóðir! eru! grundvöllur! fyrir! því! að!

margt! íslenskt! tónlistarfólk! getur! tekið! upp! og! gefið! út! tónlist! sína! og! haldið! tónleika!

innanlands! sem! og! í! útlöndum.! Þeir! gera! upprennandi! tónlistarfólki! kleift! að! byggja!

grunninn!að!því!að!verða!sjálfbært!í!tekjusköpun!sinni.!

Stafrænni! tækni! og! aukinni! þróun! og! hraða! á! vefnum! var! tekið! fagnandi! af! öllum!

viðmælendum.! Í!þessari!þróun!felast!mörg!tækifæri!og! í! raun!hefur!tónlistarfólk!aldrei!

haft!jafn!opinn!aðgang!að!markhópnum!sínum!og!einmitt!núna.!Tækin!sem!þessi!þróun!

hefur! skapað!eru! fjölbreitt!og!hefur!orðið! til!þess!að!upprennandi! tónlistarfólk!getur! í!

raun!unnið!svipað!markaðsstarf!og!tónlistarfólk!sem!stendur!með!mikið!meira!fjármagn!

á!bak!við!sig!gerir.!
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5.2 Ferlið+

Skýrsluhöfundur!hafði!fyrir!gerð!þessarar!rannsóknar!góða!innsýn!inn!í!tónlistariðnaðinn!

en!samt!sem!áður!var!ferlið!mjög!lærdómsríkt.!Skýrsluhöfundur!hafði!einnig!ekki!mikla!

reynslu! af! því! að! gera! eigindlegar! rannsóknir! fyrir! gerð! þessa! verkefnis! og! mun! sú!

reynsla!sem!hann!öðlaðist!í!ferlinu!eflaust!nýtast!honum!vel!í!framtíðinni.!

Eigindleg! rannsóknaraðferð!er!kannski!ekki!endilega!besta!aðferðin! til!þess!að!gera!

rannsókn!um!tekjustrauma!en!hún!gefur!samt!mjög!góða!innsýn!inn!í!rannsóknarefnið.!

Skýrsluhöfundur! var! ekki! bjartsýnn! á! að! fá! mikla! svörun! ef! hann! hefði! framkvæmt!

megindlega!rannsókn!og!þess!vegna!valdi!hann!þessa!leið!sem!hann!fór.!

Allt! ferlið! gekk! vel! og! allir! viðmælenda! svöruðu! spurningum! skýrsluhöfundar! eftir!

bestu! getu.! Allar! upplýsingar! sem! viðtölin! gáfu! góða! innsýn! inn! í! rannsóknarefnið! og!

voru!mjög!dýrmætar!fyrir!vinnslu!á!þessu!verkefni.!

5.3 Framtíðin+

Tónlistariðnaðurinn! er! búinn! að! fara! í! gegnum! mikla! tækniþróun! á! líftíma! sínum! og!

þannig!á!það!eflaust!eftir! að!halda!áfram!að!einhverju! leyti.! Líklega!hefur!hann!aldrei!

farið!í!gegnum!jafn!hraða!þróun!og!seinustu!15!árin!þar!sem!hann!virtist!ekki!geta!gert!

upp!við!sig!hvort!hann!ætti!að!synda!á!móti!straumnum!eða!slaka!á!og!fljóta!með.!

Skýrsluhöfundur!sér!fyrir!sér!að!næstu!ár!muni!tónlistarfólk!sjá!aukningu!á!tekjum!af!

löglegu!streymi!og!niðurhali!þar!sem!tónlistariðnaðurinn!er!smátt!og!smátt!að!taka!við!

sér!og!er!byrjaður!að!sætta!sig!við!að!hann!getur!ekki!barist!á!móti!stafrænu!þróuninni!

heldur!verður!hann!að!þróast!með!henni.!

Einnig! má! sjá! fyrir! sér! að! geisladiskasala! haldi! áfram! að! minnka! og! tónlist! verði! í!

auknu!mæli!eingöngu!gefin!út!á!stafrænu!formi!og!tónlistarfólk!fari!meira!að!reiða!sig!á!

tekjur!af!stafrænni!sölu.!Það!gæti!leitt!til!þess!að!sumt!tónlistarfólk!teldi!sig!ekki!þurfa!á!

útgáfufyrirtæki!að!halda!og!velji!að!vera!sjálfstætt!starfandi!í!sinni!tónlistarútgáfu.!

!

!
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6 !Lokaorð+

Ekki! er! hægt! að! færa! niðurstöður! þessa! verkefnis! yfir! á! allt! ungt! íslenskt! tónlistarfólk!

sem! einnig! starfar! á! erlendum! vettvangi! en! þær! gefa! innsýn! inn! í! hvaðan! helstu!

tekjustraumar! ungs! tónlistarfólks! á! Íslandi! sem! einnig! vinnur! á! erlendum! vettvangi!

koma.!Niðurstöðurnar!sýna!að!mögulega!má!skipta!ungu!tónlistarfólki!á! Íslandi!niður! í!

hópa!eftir!því!hvar!það!er!statt!með!tónlistarferil!sinn.!Þegar!kemur!að!tekjum!af!tónlist!

fer!það!mikið!eftir!stefnu!listamannana!sjálfra!hvernig!tekjur!þeirra!eru!upp!byggðar!en!

ef!við!horfum!á!viðmælendur!þessa!verkefnis!og!berum!saman!hópana!eru!merki!um!að!

á! ákveðnum! stigum! í! ferli! tónlistarfólks! séu! ákveðnir! tekjustraumar! fyrirferðameiri! en!

aðrir.!

Tekjur! tónlistariðnaðarins! á! heimsvísu! hafa! minnkað! mikið! síðustu! 12! árin.! Með!

tækniþróun!seinustu!ára!hafa! landamæri!tónlistariðnaðarins!máðst!að!miklu! leiti!út!og!

tekjustraumar!tónlistarfólks!hafa!tekið!breytingum.!Tónlistarfólkið!treystir!á!fjölbreyttari!

tekjustrauma!og!er!farið!að!sinna!miklu!af!því!markaðs!og!kynningarstarfi,!sem!áður!fyrr!

þurfti!að!borga!einhverjum!fyrir,!sjálft.!Vefurinn!er!tæki!til!þess!að!byggja!upp!tengslanet!

og!hafa!samskipti!við!aðdáendur.!

Tækniþróun!mun!líklega!halda!áfram!að!móta!tónlistariðnaðinn!um!ókomna!tíð.!Þess!

vegna!þurfa!bæði!útgáfufyrirtæki!og!tónlistarfólk!að!vera!vakandi!gagnvart!breytingum!

og! reyna! að! aðlagast! þeim! í! staðin! fyrir! að! vinna! á!móti! þeim.!Hver! veit! hvað! kemur!

næst.!
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Viðaukar+

Viðauki+1+

Spyrill:+Helgi+Rúnar+Gunnarsson+
Viðmælandi:+Viðmælandi+A+
Dagsetning:+9.+maí+2012+
Staður:+Lindargata,+101+Reykjavík+

S:+Hæ!viðmælandi!A!

V:+Blessaður!Helgi!

S:+Heirðu,!hérna,!við!erum!hérna!heima!hjá!mér!á!Lindargötunni!og!semsagt!ég!er!að!

skrifa!eða!ég!meina!rannsónarefnið!mitt!í!ritgerðinni!er!í!rauninni!að!greina!hvernig!

tekjur!tónlistarmanna!eru!byggðar!upp,!þú!veist!hvernig!kakan!lýtur!út.!Ekki!neinar!tölur!

heldur!bara!að!sjá!það!í!hlutföllum.!

V:+Ókei!

S:+Skilyrðin!sem!ég!setti!mér!voru!að!vera!sko!íslendingar!sem!að!hafa!meira!en!helming!

af!sínum!tekjum!frá!tónlistinni!og!eru!að!vinna!í!útlöndum.!Ooog!!já..!Inngangur!að!

viðtalinu..!fá!smá!svona!bakrunnsuplýsingar!um!hvernær!þú!byrjaðir!að!gera!tónlist!og!

eithvað!soleiðis.!

V:+Umhum..!Ég!byrjaði!að!gera!ég!held!að,!ég!er!náttúrulega!búinn!að!vera!spila!tónlist!

mjög!lengi!frá!því!ég!var!krakki!en!svona!varðandi!það!að!fá!tekjur!og!laun!þá!held!ég!að!

það!hafi!verið!í!kringum!svona!2006!þegar!ég!byrja!með!sólóverkefnið!mitt!en!áður!hafði!

ég!náttúrulega!verið!að!spila!á!bassa!og!eitthvað!svona!og!í!hlómsveit,!ekki!allveg!eins!

miklar!tekjur!þar!hehe.!En!frá!því!2006!þá!byrjaði!ég!með!þetta!sóló!projekt!og…eða!fer!

að!taka!upp!plötu!þá!og!húna!kemur!út!2006!og!selst!bara!svona!mjög!vel!og!síðan!þá!

hef!ég!eiginlega!verið,!ööö!ég!mundi!nú!eigilega!segja!að!ég!hafi!getað!verið!næstum!því!

50!prósent!eða!allveg!upp!í!100!prósent!bara!í!músíkinni!með!allskonar!útfæringum.!

Stundum!hef!ég!verið!að!vinna!kannski!yfir!sumarið!soldið!mikið!einhverstaðar!

annarsstaðar!og!stundum!bara!ekki!neitta!nema!bara!í!tónlist.!Þannig!að…!

S:+Þannig!að!svona!heilt!yfir!frá!því!árið!2006!þá!ertu!kannski!búin!að!vera,!svona!þínar!
megin!tekjur!eru!búnar!að!vera!frá!tónlist.!

V:+Já!ég!held!ég!geti!sagt!það.!

S:+Þarna!erum!við!eiginlega!komin!með!svar!við!spurningu!2.!Ummm!hverslu!lengi!hefur!

þú!haft!tekjur!erlendis!frá!af!tónlist?!

V:+Sko…….!Það!er!nú!soldið!styttra!síðan.!Tekjur!erlends!frá.!Það!er!ekki!fyrr!en!kannski!
svona!2009!sem!að!ég!fer!að!fara!að!fá!svona!eitthvað!svona!sem!telst!þokkalegir!

peningar!fyrir!að!spila!erlendis!en!á!sama!tíma!hef!ég!soldið!mikið!verið!að!leggja!út!líka!

kostnað!með!því!þannig!ég!hef!kannski!fengið!einhverjar!tekjur!fyrir!að!spila!en!ákveðið!



 

36 

samt!að!taka!einhverja!spilara!með!mér!þannig!í!rauninni!núllast!þetta!upp!og!jafnvel!fer!

í!mínus!því!ég!er!að!borga!soldið!með!mér.!En!það!er!svona!frá!2009!en!já!ég!hef!faið!út!

allveg!frá!2007!þá!var!það!eiginlega!aldrei!þá!var!það!eiginlega!alltaf!á!eigin!vegum!ekki!

með!nein!laun!eða!neitt.!En!2009,!2010!þá!kemur!platan!mín!út!uuuu!á!digital!formi,!þar!

fara!að!tikka!inn!einhverjir!peningar!og!svo!núna!þá!er!ég!búin!að!vera!soldið!á!

tónleikaferðalögum!og!að!spila!og!það!eru!svona!tekjur,!og!selja!diska!líka!úti!

S:+Á!semsagt!tónleikum!eða?!

V:+Á!tónleikaferðalögum!já.!Og!það!svona,!núna!nær!þetta!að!vera!svona!þannig!að!ég!

komi,!þannig!að!ég!geti!farið!og!fengið!tekjur!af!þessu.!!

S:+Ókei.!Hefur!þú!tekjur!af!einhverju!öðru!heldur!en!tónlist?!Þá!erum!við!kannski!að!tala!

um!núna!í!dag.!

V:+Uuu!nei!þetta!er!nú!eiginlega!allt!sem!að!við!kemur!tónlist.!Þá!tel!ég!líka!inn!í!svona!

einhver!hliðarverkefni!eins!og!að!semja!tónlist!í!bíómyndir!eða!vera!í!leikhúsi!með!tónlist!

og!einusinni!lék!ég!í!bíómynd!en!það!var!útfrá!því!að!ég!var!söngkona!og!þú!veist!tengt!

því!að!ég!er!þessi!tónlistarmaður!sem!ég!er!að!ég!var!fengin!í!það!hlutverk!þannig!að!

þetta!er!eiginlega!held!ég!bara!núna!eiginlega!bara!tónlist!núna.!Í!rauninni!já,!plötusala,!

tónleikar!eða!að!semja!fyrir!aðra.!

S:+Umhum.!En!hvernig!er!þá!hérna,!hvernig!er!þá!skiptingin!á!kökunni?!Semsagt!

tekjukökunni!hjá!þér?!Nú!er!ég!búinn!að!lista!hérna!upp!höfundaréttargjöld,!lifandi!

flutningur,!plötusala,!styrkir,!advance!frá!plötufyrirtækjum,!sala!á!geisladiskum!og!svona!

merche!á!tónleikum!eða!annað.!

V:+Já!þetta!er!náttúrulega,!ég!held!að!ég!sé!allveg!bara!með!hluta!í!öllu!þessu!sko.!Uuuu!

ég!veit!ekki!allveg!hvernig!hlutföllin!eru!hjá!mér!sko.!Uuuu!ég!er!til!dæmis!núna!búin!að!

fá!soldið!að!styrkjum!en!þá!er!ég!að!sækja!um!styrki!fyrir!næstu!plötugerð!og!það!fer!þá!

í!þann!kostnað!og!þannig!að!ég!get!eiginlega!ekki!allveg!reiknað!mér!laun!af!því!útaf!ég!

er!með!fyrirtæki!og!það!er!rosa!mikið!þar!inn!en!allveg!á!sama!tíma!rosa!mikið!út!og!ég!

þá!reikna!mér!eitthvað!svona!frekar!lágmark!á!mánuði!í!laun!þannig!að!ég!veit!ekki!alveg!

hvernig!ég!á!að!svara.!Ertu!að!hugsa!um!sem!ég!reikna!mér!sem!laun!eða!sem!mitt!

fyrirtæki?!

S:+Ég!mundi!sko!kannski!frekar!hugsa!tekjurnar!bara!sem!tekjur!ekki!bara!hérna,,!laun.!

V:+Já!bara!í!rauninni!allt!sem!að!kemur!inn?!

S:+Já.!Tekjur!er!líka!það!sem!þú!notar!til!þess!að!borga!kostnaðinn.!

V:+Já!þá!so!er!þetta!sennilega!svona!ágætlega!góð!skipting!á!milli!höfundarréttargjöld,!

lifandi!flutningur!og!styrkir.!Ég!held!að!það!sé!svona!mest.!Plötusala!er!ekki!mikið.!Það!er!

eiginlega!meira!svona!það!sem!ég!fæ!frá!stef!sko.!Já!,!ég!er!soldið!í!því!núna!að!fara!

svona!að!spila,!fara!ein!og!spila!á!svona!hátíðum!eithvað!svona!sem!tengist!íslandi!og!

það!eru!ágætis!svona!tekjuferðir!fyrir!mig!því!að!þá!er!ég!ekki!að!fara!með!neinn!þá!er!

ég!ekki!að!leggja!út!neinn!kostnað.!Þá!fer!ég!bara!og!læt!sjá!um!allan!kostnað!og!ég!fæ!

laun!fyrir!það.!Það!er!til!dæmis!annað!en!ef!ég!fer!að!túra!þá!er!ég!yfirleitt!í!mínus!útaf!

þá!er!ég!að!fara!með!band!eða!eiða!ógeðslega!miklum!peningum!í!að!kynna!það.!Það!
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þannig!að!ég!er!búin!að!vera!að!gera!soldið!af!því!þannig!að!það!er!búið!að!vera,!það!til!

dæmis!er!ekkert!rosalega!mikið!sem!ég!fæ!upp!úr!því!að!spila!hérna!heima!ekki!nema!ég!

lendi!annað!slagið!inni!á!einhverjum!giggum!sem!það!er!hægt!að!fá!fyrir.!Þannig!að!já!

þetta!er!svo!styrkir,!lifandi!flutningur!og!höfundaréttargjöld!er!sennilega!svona!svipað.!

Og!svo!er!hérna!plötusala!kannksi!frekar!neðarlega.!Sala!á!merch!á!tónleikum!er!meira!

en!plötusala!held!ég!útaf!því!að!það!einhvernveginn!fæ!ég!náttúrulega!beint!bara!í!

vasann!það!sem!ég!legg.!Ég!kaupi,!ég!framleiði!plötur!sjálf!og!svo!fæ!ég!bara!mismuninn!

en!eins!og!til!dæmis!plötusala!hérna!heima!þá!er!rosa!lítið!sem!ég!sé!eftir!það.!

S:+Er!eithvað!sem!við!erum!að!gleima?!

V:+Nei!ekki!nema!sko,!þú!veist!kannski!lifandi!flutningur!það!væri!kannski!sett!inn!í!ef!ég!

væri!að!gera!kvikmyndatónlist!eða!hvað?!

S:+Jaaa!það!mundi!kannksi!flokkast!sem!eitthvað!annað!bara.!Þú!veist!ef!þú!ert!að!gera!

tónlist!í!kvikmyndir!eða!semja!fyrir!aðra.!

V:+Já.!Það!er!stundum!þannig!sko!en!það!er!ekki!mikið!núna!að!það!sé!það!en!það!hefur!

verið!í!gegnum!tíðina,!þá!hef!ég!verið!að!semja!eitthvað!og!það!hafa!verið!allveg!ágætis!

tekjur!út!frá!því!líka.!

S:+Já!ókei.!Hvað!hérna.!Nú!ætla!ég!að!reyna!að!setja!upp!svona,!þú!veist!búa!til!einhverja!

svona!mynd!af!því!skilurðu!hvernig!svona!líkleg!skipting!á!svona!heildartekjum!þessa!

hóps!sem!ég!er!að!skoða!er.!Mundi!þú!segja!að!höfundaréttargjöldin!væru!þú!veist,,,!

50%!af!þínum!heildartekjum!eða?!

V:+Ummmmm….!Nei!ég!mundi!segja!uuuu!lifandi!flutningur,!svo!styrkir!og!svo!

höfundaréttargjöld.!

S:+Erum!við!að!tala!um!að!lifandi!flutningur!sé!allveg!hvað..!

V:+Ef!það!er!100%!kaka.!Lifandi!flutningur!er!kannski!allveg!40%!og!höfundaréttargjöld!
kannski!30%!og!svo!styrkir!30%.!Plötusala..!hvað!er!mikið!eftir!þá!af!prósentum.!

S:+Ekki!neitt.!

V:+Já!ókei,!segjum!styrkir!25%!og!höfundaréttargjöld!25%!!

S:+Þá!eru!10%!eftir.!

V:+Bara!5%!eða!eitthvað!og!merchið!líka!5%!

S:+Sagðiru!ekki!að!þú!fengir!í!rauninni!meira!fyrir!sölu!á!mershi?!

V:+Jú!eiginlega…!sko!kannski!minnkum!aðeins!þetta!lifandi!flutningur,!segjum!bara!30%.!

S:+Og!bara!20!í!hinu?!Þá!eru!það!70%.!

V:+Og!kannski!8!og!segjum!5!í!plötusölu.!Hvað!er!eftir.!

S:+83,,!þá!eru!17!eftir.!
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V:+Segjum!hérna!7!og!10!svona!sirkabát!er!þetta!einhvernvegin!svona.!Það!er!

náttúrulega!mjög!erfitt!að..!þú!veist!það!væri!náttúrulega!best!ef!ég!gæti!séð!þetta!bara,!

opna!þú!veist!bókhaldsforritið!og!séð!tölur.!Ég!geri!mér!ekki!grein!fyrir!tölum!sko.!Þetta!

er!bara!það!sem!ég!hef!tilfynningu!fyrir!að!sé!rétt!og!svo!þarf!þetta!ekkert!að!vera!rétt.!

Til!dæmis!eins!og!höfundaréttargjöld,!sum!ár!sem!maður!er!ekki!að!gefa!út!plötu!og!

eitthvað!eða!einhvertíman!þú!veist!þegar!hittir!þannig!á!þá!er!maður!ekki!að!fá!neitt!

eiginlega.!

S:+Já!nákvæmlega.!

V:+En!svo!þegar!maður,!og!svo!stundum!þegar!maður!er!að!spila!mikið!þá!fær!maður!

mikið!meira.!

S:+Já!

V:+Segjum!bara!svona.!

S:+Þetta!er!ágætt.!Ummm..!Nú!hefur!þú!kannski!ekki!verið!nógu!lengi!að!hafa!tekjur!af!

tónlist!til!þess!að!vera!dómbær!á!þetta!en!hefur!þú!tekið!eftir!því!að!tekjurnar!þínar!hafi!

eitthvað!breyst!með!aukinni!þróun!á!stafrænni!tækni!og!auknum!hraða!og!dreifingu!á!

Vefnum?!

V:+Eina!sem!ég!hef!kannski!séð!er!aðalega!kannski!svona!markaðslega!og!aðgengi!að!

fólki!er!miklu!auðveldara.!Þú!veist!maður!er!til!dæmis!svona!internet!herferðir!eða!

svona!internet!PR.!Það!er!hægt!að!gera!rosalega!mikið!á!netinu!svona!kynningarlega!og!

markaðslega!séð!sem!það!getur!gert!sjálfur!miðað!við!kannski!fyrst!þá!var!maður!

kannski!að!borga!einhverjum!allveg!ógeðslega!mikið!fyrir!að!gera!það.!

S:+Já!fyrst!þegar!þú!varst!að!byrja?!

V:+Já!til!dæmis!núna!er!einhvernveginn!æ!ég!veit!ekki!það!er!svosem!líka!borgað!núna!

fyrir!svona!PR!herferðir!sko.!Stafrænni!tækni…!ég!veit!það!ekki,!það!er!kannski!líka!til!

dæmis!eins!og!ég!er!núna!með!búð!þar!sem!ég!get!selt!allt!sjálf!digitally!og!með!búð!sem!

ég!setti!upp!sjálf!sem!fólk!getur!pantað!beint!af!mér.!Það!er!til!dæmis!ekki!eithvað!sem!

ég!hefði!getað!gert!áður,!það!er!bara!einhver!heimasíða!sem!ég!gat!farið!frítt!á!og!bara!

verið!með!búð!og!það!náttúrulega!hjálpar!mér!rosalega!mikið,!þá!þarf!ég!ekki!að!vera!

með!einhver!annar!sem!fær!prósentur!af!kökunni!fyrir!að!sjá!um!þetta,!eins!og!það!var.!

Ég!var!með!eitthvað!annað!fyrirtæki!sem!sá!um!þetta,!fengu!ógeðslega!mikið!fyrir!að!

gera!það!og!svo!gat!ég!bara!gert!það!sjálf!og!það!finnst!mér!til!dæmis,!það!eru!svona!

margir!hlutir!sem!maður!getur!sparað!á!tækninni!og!þá!líka!að!geta!gefið!út!digitally!

sjáfur!á!Itunes!og!svona.!Og!svona!auðvelt!að!ná!til!aðdáeindahópsins!eins!og!með!

Facebook!og!svona!þú!getu!verið!allveg!í!beinu!contacti!við!fólk!og!þá!svona!

einhvernveginn!ef!maður!fær!fólk!með!sér!þá!sjá!þau!líka!soldið!um!að!kynna!tónlistina!

fyrir!mann.!Þannig!að!maður!sér!soldið!bara!svona!jákvæða!punkta!út!frá!þessu!sko.!Og!

ég!náttúrulega!eins!og!þú!segir!ég!er!náttúrulega!ekki!búin!að!vera!það!lengi!í!þessu!að!

ég!viti!hvernig!þetta!var!áður!en.!Ég!meina!ég!byrjaði!útfrá!einhverju!svona!myspace!

dæmi!þannig!að!það!var!eininlega!bara!svona!útaf!stafrænni!tækni!þróun!á!því!að!ég!

byrjaði!sjálf.!
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S:+Þannig!að!tekjurnar!hafa!kannski!breyst!þannig!að,!að!hérna!það!eru!meiri!möguleikar!

að!gera!hlutina!sjálfur!og!fá!stærri!hluta!af.!

V:+Já!minnka!að!einhver!stór!fyrirtæki!eru!að!sjá!um!þetta.!Og!frekar!breita!þetta!þú!

veist!núna!er!meiri!þú!veist!prósenta!af!þeirri!köku!komin!til!artistanna.!

S:+En!hefur,!hafa!tekjur!þínar!af!sölu!á!geisladiskum!eitthvað!breyst?!

V:+Þær!hafa!sennilega!minnkað!mundi!ég!segja.!Ja!ég!held!ég!mundi!segja!sko!

geisladiska!og!svona!fisically!er!búið!að!minnka!en!á!sama!tíma!er!orðin!aukin!sala!svona!

digitally.!Þannig!að!þetta!er!svona,!ég!hef!ekki!allveg!tölu!á!því!hvar!það!lyggur!sko!en!

það!er!svona!ekki!allveg!eins!svona!sölutölur!ekki!eins!háar!eins!og!fyrsta!platan!mín!sem!

að!rauk!út!bara!strax!sko.!Þá!var!líka!Tónlist.is!nýbyrjað!eða!eitthvað!og!það!var!ekki!

Gogoyoko!og!svona!öðruvísi!fílingur.!

S:+Er!þá!hérna,!fyrsta!platan!seldist!hún!mest!og!síðan!önnur!platan!næst!mest!eða?!

V:+Já!þetta!er!búið!að!vera!svona!soldið!þrepað!niðrá!við!í!sko!fisical!sölu!en!samt!til!

dæmis!eins!og!digitally!þá!er!til!dæmis!önnur!platan!búinn!að!seljast!mikið!meira!en!

fyrsta!platan!held!ég!því!ég!var!með!hana!á!Itunes!og!þá!seldi!ég!alveg!nokkur!þúsund!

þar!sko!en!það!telst!ekki!inn!í!eins!og!hérna!heima!er!reiknað!gull!og!platinum!plötur!og!

allt!það!útfrá!held!ég!bara!hvað!selst!úr!búðunum!en!ég!er!tildæmis!búin!að!kaupa!sjálf!

ógeðslega!mikið!af!eintökum!af!annari!plötunni!og!selja!á!tónleikum!og!það!telst!ekkert!

inn!í!það!sko!og!svo!það!sama!með!nýju!plötuna.!Ég!veit!ekkert!hvernig!hún!seldist!núna!

fyrir!jól!en!það!er!minna!en,!svona!hægar!heldur!en!fyrsta!platan!en!það!náttúrulega,!þá!

var!ég!inni!í!einhverju!svona,!svona!smá!hipe!hring!sem!maður!er!eitthvað!svona!hipe!

atriði!ársins!eða!eitthvað!og!þá!selur!maður!vel.!Þó!maður!geri!svo!kannski!betri!plötur!

þá!svona!er!ekki!hipe!í!kringum!þær!þá!er!svona!aðeins!hægar,!hægari!sala.!En!það!er!

bara!partur!af!þessu!öllu!saman.!

S:+Heirðu!þá!held!ég!að!þetta!sé!bara!svaka!fínt.!

V:+Komið?!

S:+Já!

+ +
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Viðauki+2+

Spyrill:+Helgi+Rúnar+Gunnarsson+
Viðmælandi:+Viðmælandi+B+
Dagsetning:+24.+maí+2012+
Staður:+Kaffismiðjan+Káragötu+1,+101+Reykjavík+

S:+Heirðu,!vindum!okkur!bara!beint!í!þetta!

V:+Já!

S:+Fyrsta!spuning.!Þetta!eru!ekki!svo!margar!spurningar!sko.!Uuuu!hversu!lengi!hefur!þú!

haft!tekjur!af!tónlist?!

V:+Síðan!2002,!já!10!ár!

S:+10!ár.!Er!það!semsagt!bara!frá!því!þú!gafst!út!fyrstu!plötuna!þína?!Er!það!svona!

starting!point?!

V:+Já!það!er!sko!kannski!ekki!allveg!sanngjarnt!að!segja!beint!að!ég!hafi!haft!tekjur.!Ég!
kláraði!námið!um!2002!og!kláraði!fyrsta!diskinn!minn!og!gaf!hann!út,!en!þú!veist!hann!

seldist!í!60!eintökum!fyrir!jól!í!einni!búð,!hjá!hérna!Kidda!í!hljómalind!og!enginn!annar!

vildi!sjá!hana!sko!en!þú!veist!ég!var!bara!barnlaus!og!nýbúinn!með!nám!og!þú!veist!

engar!skuldbindingar!neinstaðar!í!lífinu!sko!þannig!að!þú!veist!ég!hef!ekki!beint!tekjur!en!

ég!átti!fyrir!sígó!og!eitthvað!svona!og!svo!fór!ég!á!samning!hjá!pínku!litlu!labeli!í!London!

og!þeir!redduðu!mér!fullt!af!giggum!sem!voru!samt!ekki!borguð!heldur!bara!svona!!

prómó!gigg!þú!veist!stundum!bara!50!evrur!eða!eitthvað!plús!transport!og!gisting!og!

eitthvað,!og!bjór!!Þannig!var!það!eiginlega!svona!fyrsta!eitt!og!hálf!árið,!þá!fór!ég!hvert!

sem!er!ef!einhvern!langaði!að!heyra!í!mér!einhverstaðar,!þá!bara!bara!þú!veist!bara!

lestarmiði!og!oft!gista!heima!hjá!einhverjum!bara.!Þú!veist!stundum!var!maður!bara,!

kom!allveg!fyrir!að!maður!var!að!gista!bara!á!gólfinu!á!einhverri!heimavist!þú!veist!í!Ósló!

eða!einhvern!djöfulinn.!En!þú!veist!mér!var!allveg,!það!var!ekkert,!það!var!ekkert!

hérna…..!það!var!enginn!ambition!einhvernvegin!að!setja!upp!excel!skjal!og!láta!þetta!

meika!sens,!þetta!var!bara!gaman!sko.!

S:+Nákvæmlega.!

V:+Og!svo!seinna!meir!sér!maður!að!það!var!geðveikt!groundwork!unnið!því!sko..!

ósjálfrátt!var!maður!búinn!að!búa!til!network!þú!veist.!Svo!var!maður!að!koma!aftur!á!

suma!staði!þú!veist,!á!sumum!stöðum!gekk!manni!vel!sko.!Þá!vildi!fólk!fá!mann!aftur!og!

þá!kannski!fékk!maður!100!evrur!næst!eða!eitthvað!og!á!þessum!tíma!má!eiginlega!segja!

þú!veist!ég!enn!þann!dag!í!dag!er!ég!að!nota!sama!network!sko.!

S:+Já!ókei!!

V:+Þú!veist!hérna,!sem!hefur!bara!stækkað!náttúrulega!en!það!eru!svona!grunn!aðilar!

eins!og!þú!veist!menn!sem!ég!vinn!með!í!Frakklandi!og!Skandinavíu,!Bretlandi!aðeins!

líka,!eru!bara!þú!veist,!gaurar!og!gellur!þú!veist!sem!ég!var!bara,!sem!ég!fann!eða!þau!

fundu!mig!á!þessum!tíma,!og!á!þessum!tíma!þú!veist!ég!var!bara!þú!veist!bara,!mér!

langaði!svo!innilega!ekki!að!fara!að!vinna!eitthvað!og!náttúrulega!nýkominn!með!disk!
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sem!mig!langaði!náttúrulega!að!allir!mundu!heyra!og!hérna!þannig!að!þú!veist!ég!og!þá!

var!einmitt!bara!Google!eða!ég!man!ekki!hvort!ég!notaði!Google!eða!Yahoo!ég!held!að!

Google!hafi!nú!verið!komið.!Þú!veist!þá!Googlaði!ég!oft!bara,!þú!veist!eins!og!ég!fann!

einn!gaur!sem!ég!vinn!svo!mikið!með!og!vinn!ennþá!með,!þú!veist!þá!Googlaði!ég!

kannski!electronic!music,!John!Spencer,!Will!Oldham,!Múm!og!Indie!eða!eitthvað!og!gig!

agent!og!þá!komu!upp!kannski!einhverjir!þrír!gaurar!bara!þú!veist!og!svo!fann!ég!

gaurinn!semsagt!sami!gaur!og!var!með!John!Spencer!og!Múm!og!Will!Oldham!þannig!að!

ég!bara!sendi!póst!á!hann!þú!veist!heirðu!ég!er!hérna,!þetta!eru!hetjurnar!í!mínu!lífi!

núna!og!þú!veist,!má!ég!ekki!senda!þér!disk!og!ef!þú!fílar!hann!þá!getum!við!unnið!

saman!og!ef!þú!fílar!hann!ekki,!ef!þú!nennir!ekki!að!hlusta!á!hann!whatever,!má!ég!

senda!þér!disk,!og!ég!sendi!honum!disk!og!hann!fílaði!hann!og!þú!veist!þá!bókaði!hann!

mig!á!kannski!fimm!tónleika!eða!eitthvað,!á!festivöl!svona!lítil,!Spot!og!eitthvað!svona.!

Og!það!var!ótrúlega!mikið!bara!eitthvað!svoleiðis,!maður!bara!svona!hey!!

S:+Já!bara!svona,!þetta!hefur!algjörlega!bara!verið!svona!grunnvinna,!svona!leggja!
grunninn!þarna.!

V:+Já!þarna!þannig!byrjaði!það,!svo!svona!2004!kom!út!önnur!platan!mín!og!þá!var!ég!

búinn!að!taka!Japan,!nokkra!hringi!í!evrópu,!smá!í!Bandaríkjunum.!Þá!var!komið!svona!

base!einhvernveginn.!Þú!veist!þá!gat!ég!allveg,!þá!var!ég!allveg!byrjaður!að!selja!inn!og!

svona.!

S:+Það!er!einmitt!hérna….!Næsta!sem!ég!er!að!pæla,!hvað!hérna!hversu!lengi!hefurðu!

haft!tekjur!af!og!hefurðu!haft!einhverjar!tekjur!af!tónlistinni!erlendis?!

V:+Já!þetta!byrjaði!eiginlega!allt!þar!sko.!Þú!veist!ég!seldi!einmitt!bara!60!plötur!hér!eða!

eitthvað.!Svo!kom!sá!diskur!út!2003!í!London!og,!hjá!fyrirtæki!sem!heitir!Accidental!

Records!og!þeir!dreifðu!honum!í!10.000!eintökum!sem!ég!handsaumaði!og!hérna,!og!

það,!það!þú!veist,!það!var!eiginlega!svona!startið!sko…!þú!veist,!þá!einmitt,!og!það!vakti!

smá!athygli!í!electróníska!heiminum!útaf!því!þetta!var!svona,!það!var!nýtt!þá!þetta!

Ableton!Live,!þá!var!eiginlega!enginn!að!nota!það!sko!og!ég!var!að!loopa!og!gera!svona!

semí!áhugaverða!hluti.!Sem!að!þú!veist!fannst!allavega!á!þessum!tíma!þá!vorum!við!

svona!tveir!á!þessum!electrónísku!festivölum!eða!þú!veist!svona!blanda,!indie,!

electróník!og!eitthvað!og!það!var!Jamie!Ladele!var!með!svona!soul!útgáfu!og!ég!var!

kannski!með!svona!rokk!útgáfu!en!svo!einmitt!bara!svona!einu!og!hálfu!ári!seinna!þá!var!

bara!komið!fullt!af!liði!og!allir!20x!betri!þú!veist!þannig!að!þá!eiginlega!hætti!ég!þessu!en!

þarna,!bíddu!hver!var!spurningin!aftur?!Já!tekjur!já!ég!eiginlega!frá!svona!2003!svona!

eitthvað!2004!að!þá!var!þetta!allveg!þú!veist!ég!gat!borgað!af!einhverjum!námslánum!og!

hérna!og!þú!veist!leigu!af!einhverri!íbúð!og!eða!herbergi!eða!eitthvað!fyrir!vestan!og,!og!

hérna!þú!vest!þetta!massaðist!en!það!var!ekkert,!já!ég!meina!og!þú!veist!já!það!var!ekki!

fyrr!en!kannski!2004!þegar!ég!eignast!barnið!mitt!að!þetta!verðu!eitthvað!svona!issue!að!

maður!verður!að!sjá!einhverja!ákveðna!summu!í!mánuði.!

S:+Já!ég!skil.!En!hérna!núna!náttúrulega!lifiru!allveg!af!músíkinni!þá!er!ég!bara!ekkert!að!

spá!í!því,!það!er!ekkert!eitthvað!annað.!

V:+Nei.!

S:+En!hvernig!hérna,!hvernig!skiptist!hérna!kakan!hjá!þér,!þú!veist!ég!er!með!listað!

hérna,!það!er!höfundarréttargjöld,!lifandi!flutningur,!plötusala,!styrkir,!advance!frá!
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út..uuuu!plötufyrirtækjum,!sala!á!merch!og!annað,!þá!einhver!önnur!verkefni!og!

eitthvað!svona,!kvikmynd..leikhús!eitthvað.!Hvað!er!svona?!

V:+Það!er!svoldið!mismunandi!eftir!tímabilum.!Segjum!til!dæmis!aaaa!til!dæmis!platan!

sem!kom!út!2007!held!ég.!

S:+Já!2007.!

V:+Held!það,!já.!Og!þá!hérna.!þú!veist!þá!var!maður!allveg,!var!ég!allveg!tekjulaus!held!ég!

í!eitt!ár!allveg!á!undan!því!ég!ákvað!bara!að!sinna!þessari!plötu!og!ná,!þú!veist!og!bjó!

fyrir!vestan!og!tók!lán!upp!á!6!milljónir!til!þess!að!breyta!bílskúr!í!stúdíó,!fóru!3!milljónir!í!

það!og!3!milljónir!í!að!lifa!bara!og!þú!veist!það!má!allveg!segja!að!ég!hafi!verið!3!ár!að!

vinna!plötuna!en!þetta!eina!ár!þú!veist!í!stanslausri!vinnu!að!vinna!plötuna,!þannig!að!þá!

var!það!eiginlega!bara!lán!og!svo!þú!veist!kom!platan!og!þá!túraði!maður,!ég!túraði!í!eitt!

og!hálft!ár!held!ég!með!hana!með!bandi!og!tók!náttúrulega!standard!bara!svona!6!vikna!

held!ég!eða!tveggja!mánaða!túr!hérna!heima!en!tekjurnar!eru,!þú!veist!þegar!maður!

gefur!út!plötu!þá!eru!tekjurnar!aðallega!sko!plötusala!á!tónleikum.!Ef!maður!er!með!

band!að!þá!eiginlega!þú!veist!þótt!það!sé!fullt!á!græna!vagninum!eða!eitthvað!þú!veist!

svona!fyrir!utan!Nasa!eða!það!sem!að!þú!veist!að!náttúrulega!hérna!heima!er!þú!veist!

200!manns!er!soldið!svona!maxið!af!fólki!sem!þú!færð!inn!nema!þú!veist!á!Nasa!eða!þá!á!

Græna!ef!maður!2!eða!3!gigg!í!beit,!sem!að!gerist!ekkert!það!oft!sko!en!hérna,!og!þá!

venjulega!er!bara!aðgangseyrir!að!dekka!þú!veist!bílinn,!bensín,!hljókerfi!og!mannskap!

og!þá!er!tek!ég!eiginlega!bara!inn!diskasölu.!

S:+Já!ég!skil.!

V:+En!þegar!að!maður!er!með!plötu!þá!er!það!allveg!hellings!peningur!sko.!Þú!veist!

maður!getur!allveg!verið!að!selja!kannski,!þú!veist!ef!það!kemur!200!manns,!stundum!

selur!maður!allveg!100!diska!eða!eitthvað.!2000!kall.!

S:+Það!er!helvíti!góð!nýting.!

V:+Já!þú!veist!ef!maður!er!heppinn,!stundum!selur!maður!ekki!rassgat!eða!þú!veist!10!

diska!eða!eitthvað.!En!svo!þegar!aftur!á!móti!er!ekki!diskur!og!maður!er!bara!

staurblankur!að!þá!eins!og!núna!síðustu!síðustu!3!ár!á!undan!semsagt!þetta!bil!frá!hérna!

sem!ég!vann!að!eiginlega!nýjustu!plötunni!og!fullt!af!einhverju!öðru!dóti!en!fram!að!því!

sko!þú!veist!þá!þurfti!ég!eiginlega!að!fara!út!sko!einu!sinni!í!mánuði!og!taka!gigg!til!þess!

að!eiga!í!okkur!og!á,!og!ég!fór!stundum!út!og!tók!kannski!fjögur!date!eða!eitthvað,!þú!

veist!það!árið,!í!mánuði,!og!þá!var!það!aðallega,!þú!veist!þá!fór!maður!í!stóru!borgirnar!

eða!eitthvað!bara!fór!maður!til!danmerkur!og!tók!þú!veist!Kaupmannahöfn,!Árhús,!

Álaborg!og!Holsens!eða!hvað!þetta!heitir.!

S:+Umhumm!Horsens.!

V:+Horsens!!Og!svo!næst!kannski!bara!París,!Lyon!eitthvað!og!svo!Brussel!og!Gent!eða!

kannski!inn!í!Sviss!eða!eitthvað!og!þú!veist!og!þá!dekkaði!það!allavegana,!oftast!dekkaði!

það!allveg!tvo!mánuði,!þú!veist!kannski!eftir!því!haða!dögum!maður!er!að!spila!og!í!

hvaða!borgum,!en!það!er!kannski!frá!svona!kannski!500!evrum!upp!í!2500,!þú!veist!

hvaða!dagur!það!er!og!hvaða!borg!og!hvaða!venue.!Og!svo!náttúrulega!diskasala.!En!

diskasala!er!lítil!ef!þú!ert!ekki!með!eitthvað!nýtt!sko.!Yfirleitt!er!fólk!að!koma!aftur!og!þú!
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veist!þannig!að!merch!er!ekkert!eitthvað!svona,!þegar!maður!er!ekki!með!nýtt!product!

að!þá!er!ekkert!sérstaklega!mikið!í!gangi!annað!en!að!fá!þóknun!sko!og!smá!bónus.!

S:+En!hérna!sko,!ég!spái!í!tekjum!sko!þá!er!það!allveg!svona,!þá!er!bara!öll!innkoma!og!

líka!það!sem,!tekjur!náttúrulega!notar!maður!til!þess!að!borga!þú!veist!reikningana!og!

allt!það!sko.!Já!tekjur!eru!það!og!laun!kannski.!Ég!er!að!spá!eiginlega!bara!í!öllu,!þú!veist!

hvaðan!innkoman!kemur!til!þess!að!láta!batteríið!ganga.!

V:+Já!ég!held!sko!að!þegar!það!er!diskur!þá!er!það!bara!diskurinn!sjálfur,!sérstaklega!sala!
á!tónleikum!og!svo!er!það!seinna!meir!þegar!maður!gerir!upp!við!dreifingar!aðilann!og!

ég!hef!verið!mjög!heppinn!hérna!heima!og!líka!úti!með!þú!veist!sölu!á!plötum,!þannig!að!

það!hafa!komið!góðar!summur.!En!það!er!nú!yfirleitt!þannig!eins!og!til!dæmis,!eins!og!

núna!síðast!með!nýju!plötuna!þá!var!ég!ekki!búinn!að!borga!af!neinum!lánum!í!kannski!

svona!fjóra!mánuði!allavega,!fimm,!þú!veist!svona!af!húsnæði!og!aukalán!sem!ég!tók!

fyrir!að!smíða!stúdíóið!og!svona,!þannig!að!það!er!allt!komið!í!bullandi!rugl!sko.!

S:+Bara!svona!búmm.!

V:+Já!maður!segir!fokk!it!bara,!já!svo!kemur!inn!einhver!summa!og!þá!fer!það!eðlilega!

bara!inn!í!að!þú!veist!róa!bankann.!

S:+Nákvæmlega.!

V:+Og!svoleiðis,!og!gera!upp!þú!veist!maður!skuldar!stúdíó,!maður!skuldar!strákunum,!

maður!skuldar!öllum!í!heiminum!sko,!og!þanning!að!það!kemur!inn!þú!veist!nokkrar!

milljónir!og!það!fer!eiginlega!allt,!þú!veist!fyrstu!milljónirnar!fara!alltaf!bara!í!að!róa!

lýðinn!sko.!

S:+Já!ég!skil.!

V:+Og!svo!náttúrulega!síðast!þá!gekk!þetta!svo!sjúklega!vel!að!það!var,!þú!veist!það!er!
allveg!afgangur!og,!sem!er!allveg!eitthvað!nýtt!fyrir!mig!sko!afþví!að!þú!veist!yfirleitt!hef!

ég!gefið!út!hérna!heima!fyrst!og!það!einmitt!svona!náð!að!dekka!kostnað!og!smá!

umfram!peningur.!Svo!hefur!maður!farið!út!sko!og!þá!tekur!maður!eiginlega!umfram!

peninginn!og!notar!hann!í!PR!og!að!borga!sprintera!og!backline!og!eitthvað!svona!til!

þess!að!maður!geti!bara!starað!þessu,!tryggingar!inn!á!hótel!eða!borga!flug!og!þannig!

gengur!boltinn!einhvernveginn.!Svo!kemur!peningur!úr!því!og!maður!getur!slakað!á!í!3!

mánuði,!farið!svo!aftur.!En!ég!hef!voða!lítið,!eins!og!ég!hef!prófað!merch!eins!og!bolir!og!

aðrar!plötur,!mér!finnst!það!bara!rugla.!Mér!finnst!ég!selja!mest!ef!ég!er!með!eitt!

product!og!ef!ég!sel!það!sjálfur.!

S:+Já!ég!skil.!

V:+Þú!veist!ef!maður!hefur!bara!einhvern!10!mínútna!glugga!þegar!fólk!er!að!labba!út!

sko.!

S:+Já,!drífa!sig!í!söluna!og….!

V:+Já!og!það!munar!ekkert!smá!sko,!einhverntíman!var!ég!að!túra!svona!slakur!á!því!að!

gera!tilraunir!þú!veist!bara!í!svona!dagbók!skilurðuog!hvernig,!við!hvaða!situation!sel!ég!

best!og!þá!þarna!kom!eiginlega!í!ljós!sko,!ég!prófaði!til!dæmis,!ég!var!koinn!á!það!að!ég!



 

44 

þyrfti!eiginlega!alltaf!að!hoppa!af!sviðinu!og!fara!beint!við!útidyrahurðina!með!kassa!af!

diskum!og!bara!standa!sko,!helst,!þú!verður!alltaf!að!vera!með!slétta!tölu!ekki!gefa!til!

baka.!Ef!þú!ætlar!að!fara!að!gefa!til!baka!þá!ertu!farinn!að!missa!svo!mikið!af!fólki!sem!

að!nennir!ekki!að!bíða!sko.!Það!verður!alltað!að!vera!einhvernveginn!eitthvað!sem!þú!

getur!rétt!og!tekið!bara,!stungið!í!vasa!og!tekið!mynd!eða!eitthvað!þú!veist!og!bara!tss!

tss!bara!færiband!og!svona!stuð.!Svo!prufaði!ég!líka!einu!sinni!ef!ég!var!með!bjór!á!

sviðinu!þá!seldi!ég!eitthvað!35!eða!40%!meira!heldur!en!ég!var!ekki!með!bjór!og!ég!þú!

veist!ég!veit!ekki!afhverju!það!er,!ég!held!að!það!sé!einhver!bara!svona!tenging!þú!veist,!

líka!kannski!er!maður!eitthvað!aðeins!skemmtilegari!ég!veit!það!ekki!hehehehe.!

S:+Hehehehe!

V:+En!ég!prófaði!það!nokkrum!sinnum!að!sleppa!því!að!vera!með!bjór!þú!veist!á!sviðinu!

og!þá!minnkaði!sala!rosa!mikið,!en!ef!ég!var!með!bjór!og!sagði!skál!og!fékk!mér!kannski!

2!á!meðan!ég!var!að!spila.!

S:+Það!er!svona!öruglega!kannski,!ætli!það!sé!ekki!líka!bara!hressleikinn!og!náttúrulega!

samskiptin!bara.!

V:+Jú!það!er!öruglega!eitthvað!svoleiðis!þú!veist!bara,!þarna!er!gaur!og!ég!er!gaur,!ég!er!
að!fá!mér!bjór!og!hann!er!að!fá!sér!bjór,!hann!er!í!bænum!mínum!að!tjilla.!

S:+Jájá!

V:+Eða!ég!veit!það!ekki,!allavegana!það!er!bara!gaman!og!það!virkar!ógeðslega!vel!ef!

maður!er!að!selja!eitthvað.!Svo!prófaði!ég!að!gera!boli!einhverntíman!og!það!er!

öruglega!versta!ákvörðun!sem!ég!hef!gert,!þú!veist!þá!bara!þú!veist!sérstaklega!ef!

maður!er!einn!að!túra!og!þá!er!fólka!allveg!bara!má!ég!sjá!small,!má!ég!sjá!large,!má!ég!

þú!veist!sjá!hvítan,!má!ég!sjá!svartan!eða!þú!veist!þótt!að!maður!sé!með!einfallt,!eina!

gerð!eða!tvær!gerðir!þá!er!þetta!alltaf!svo!mikið!vesen!en!í!staðin!þú!veist!ef!maður!er!

með!eitt!product!þá!bara!tss!tss!þessi!diskur!eða!eitthvað,!og!það!hefur!gengið!

ógeðslega!vel!þú!veist!á!mörgum!stöðum!sko.!Einhverntíman!á!Vega!held!ég!sko!200!

diskar,!það!er!400!manna!venue!sko,!það!er!allveg!ótrúlegt!sko.!

S:+Já!það!er!allveg!magnað.!

V:+En!já!eins!og!með!stefgjöldin!og!fluttningstekjur!að!þá!þarna!af!því!ég!gef!mig!út!

sjálfur!sko,!þá!er!ég!að!borga!sjálfur!inn!á!Stef!þú!veist!fyrir!plöturnar!og!tónleikana!og!

fæ!það!svo!aftur!þú!veist,!fæ!kannski!85%!aftur,!þannig!að!mér!finnst!það!soldið!skrítið!

að!að!hugsa!til!þess!þú!veist!með!fluttningstekjur!og!stefgjöld,!þú!veist!af!því!ég!er!

útgefandi!líka!þá!er!ég!svoldið!að!borga!sjálfur!þar!inn!til!þess!að!fá!aftur!aðeins!minna!

nema!það!sem!þú!veist!það!sem!er!spilað!í!útvarpi!og!sjónvarpi!sko!og!það!er!bara!

misjafnt,!það!er!bara!eftir!árferði!sko.!Ef!maður!á!einhvern!hittara!þá!kemur!eitthvað!

smotterí!og!mér!finnst!það!eldrei!vera!stórar!upphæðir.!Stundum!með,!ég!hef!gert!3!

bíómyndir!og!það!kemur!svona!í!bungum!einhvernveginn!þú!veist!ef!að!ein!af!þeim!er!

sýnd!í!Þýskalandi!þá!á!einhverri!góðri!stöð!þá!fær!maður!allt!í!einu!kannski!150!þúsund!

kall!sem!að!er!sjúklega!þægilegt!allt!í!einu!að!fá!bara!out!of!the!blue!sko.!En!það!er!

svona!random,!það!er!svona!eitthvað!sem!maður!getur!ekkert!planað.!Maður!veit!ekkert!

af!þessari!sýningu,!þetta!bara!dettur!inn.!
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S:+Já!ókei!ég!vissi!ekki!að!það!væri!svona!stefgjöld!úr!bíómyndum.!

V:+Jú!þeir!verða!að!borga!höfundaréttargjöld!sko!

S:+Það!er!semsagt!ekki!einhver!svona!samningur!sem!er!gerður!og…!

V:+Sumir!gera!þanning!en!ég!hef!bara!aldrei!gert!þannig!samning!þar!sem!þú!semur!af!

þér!höfundarréttinn.!Sumir!gera!þú!veist,!sumir!fara!svo!langt!sko.!Ég!hef!bara!alltaf!

þurrkað!það!út!bara.!

S:+Vindum!okkur!í!næstu.!Hérna!tekjur!hafa!þær!eitthvað!breyst!með!svona!aukinni!

stafrænni!þróunn!og!auknum!hraða!og!dreifingu!á!Vefnum?!

V:+Ekkert!rosalega.!Þú!veist!ég!mundi!segja!að!það!væri!svona!10%!af!plötusölu!fer!í!

gegnum!heimasíðuna!og!þú!veist!það!einmitt!hérna!ég!held!að!plata!3!hafi!farið!í!1500!

eintökum!á!netinu!og!sú!nýja!í!3000.!En!þú!veist!það!er!sko!geðveikt!næs!sko!því!að!það!

er!peningur!sem!að,!þá!er!ég!að!selja!disk!á!2000!kall!eins!og!búð.!Þú!veist!það!er!erfitt,!

allavega!hérna!heima!að!ver!ódýrari!en!búðirnar,!þú!veist!þegar!maður!er!að!reyna!að!

vera!með!þeim!í!liði!að!selja.!

S:+Nákvæmlega!

V:+Þannig!að!ég!hef!svona!sett!mig!á!sama!verði!sko!en!þú!veist!bætt!við!

eiginhandaráritun!og!svona!og!þá,!en!það!er!samt!allveg!svona!þú!veist!geðveikur!munur!

að!fá!þú!veist!2000!kall!fyrir!stykkið!miðað!við!þú!veist!í!kringum!þúsundkallinn.!

S:+Já!í!heildsölu.!

V:+Í!heildsölu,!þannig!að!maður!er!þú!veist!maður!er!að!fá!inn!miklu!meira!beint!inn,!

stundum!tæplega!helmingi!meira!fyrir!það!product!sko,!þannig!að!það!er!dáldið!töff!sko!

og!auðvitað!mundi!maður!óska!þess!að!það!væri!miklu!meira!þannig!og!ég!meina!3000!

stykki!er!náttúrulega!allveg!geðveikt!sko.!

S:+Já!það!er!náttúrulega!allveg,!hvað!er!mikill!hluti!af!því!til!útlanda?!

V:+Ég!hef!bara!ekkert!boðið!upp!á!það!enþá.!

S:+Ekki?!Í!allvörunni?!

V:+Jebb,!eða!þú!veist!það!eru!einhverjir!íslendingar!útaf!því!þetta!hefur!alltaf!bara!verið!
inni!á!heimasíðunni!og!þar!er!allt!á!Íslensku.!

S:+Þannig!að!þessi!3000!eintök!af!nýju!plötunni!það!er!allt!saman!hérna!á!Íslandi?!

V:+Ummhumm!

S:+Ókei!snilld.!

V:+Svo!er!ég!með!.com!sem!er!einginlega!búin!að!vera!dauð!síðan!þetta!rugl!með!nýju!

plötuna!byrjaði!en!ég!er!einmitt!að!vinna!í!henni!núna!og!þá!ætla!ég!að!bjóða!hana!þú!

veist!þar.!
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S:+Já.!En!þú!mundir!þá!segja!að!tekjur!af!geisladiskum!hafi!ekkert!í!rauninni,!hún!hefur!

bara!verið!að!aukast!jafnt!og!þétt!þótt!að!þessi!stafræna!þróun!sé!búin!að!vera!í…..!

V:+Já!allavegana!í!mínu!tilfelli!þú!veist!og!mér!finnst!þetta!frábær!þróun!sko,!bæði!þú!

veist!hérna,!bæði!bara!sem!músíkant!sko,!þú!veist!mér!finnst!það!bara!vera!einhver!

ákveðin!skylda!þú!veist!maður!verðu!að!halda!áfram!að!hlusta!á!músík,!þú!veist!bara!

eins!og!fæða!bara!þú!veist!maður!verður!að!éta!þetta,!og!eftir!núna!síðustu!sérstaklega!

5!ár!þá!er!svo!sjúklega!auðvelt!að!kaupa!sér!þú!veist!músík!hér!og!þar!um!heiminn.!Mér!

finnst!það!allavega!geðveikt!sko.!Og!kaupa!af!listamönnum!og!vera!í!samskiptum!við!þá,!

mér!finnst!það!alveg!klikkað!sko,!og!þú!veist!já!en!ég!meina!en!eins!og!fyrir!mig!

persónulega!þá!er!það!bara!svona!10%!af!einhverju!svona!einhverju!sem!er!í!gangi!þú!

veist!inni!á!bankabók!sko.!En!ég!held!að!þetta!sé!að!gera!miklu!meira!fyrir!mann!þú!

veist,!og!náttúrulega!bara!eins!og!Youtube!og!þarna!Grooveshark!og!svona!og!Bleep!líka!

og!náttúrulega!Itunes.!

S:+Og!auðvitað!Facebook.!

V:+Já!Facebookið.!Mér!finnst!það!samt!eitthvað!svo!hægur!miðill!eitthvað,!eða!svona!í!

músík.!

S:+Ætli!það!sé!ekki!bara!svona!aðeins!og!mikið!af!upplýsingum!í!gangi!þar.!Það!er!svo!

mikið!af!einhvernveginn!flæði.!

V:+Jú!svonam!mikið!af!þú!veist!svona…!það!eru!allir!í!egóinu!þar!sko!þú!veist!hérna….!þér!

langar!miklu!meira!að!segja!hérna…..!fekk!mér!kaffi!og!það!var!gott!eða!eitthvað!og!fá!

einhver!“LIKE”!frekar!enn!að!ég!segi,!fékk!mér!kaffi!það!var!geðveikt!á!Kárastýg!og!þú!

segir!já!ég!hef!einmitt!verið!þar!líka!eða!eitthvað!og!það!er!geðveikt!kaffi,!þetta!er!

eitthvað!svo!mikið!egó!sem!er!í!gangi.!

S:+Fólk!er!kannski!ekki!að!leita!að!því!að!skapa!umræðu.!

V:+Já!það!er!samt,!sumir!eru!duglegir!að!pósta!einhverri!músík,!og!líka!þessar!grúbbur!

sem!eru!en!mér!finnst!það!óttalegt!tuð!oftast!en!mér!finnst!gaman!eins!og!bara!ef!

maður!kaupir!á!Bleep!til!dæmis,!eða!á!Itunes!sem!er!svipað!að!þá!þú!veist!kaupi!ég!nýju!

hérna!Squerpusher!diskinn!og!þá!kemur!upp!þú!veist!kúnnar!keyptu!einnig!þetta!og!eru!

að!segja!þetta!um!það!og!mér!finnst!það!geðveikt!í!svona!músíkinni!þú!veist!það!er!

eitthvað!sem!maður!getur!ellt!og!stundum!finnur!maður!eitthvað!en!fyrir!músík!er!meira!

svona,,,,,!það!er!meira!eitthvað!svona!markaðstæki!finnst!mér!og!náttúrulega!snilld!að!

fylgjast!með!mömmu!og!einhverju!svona!fjölskyldudóti!og!vinum!en!ég!veit!ekki…!jú!

Davíð!Þór!hefur!póstað!nokkrum!sinnum!svona!skemmtilegum!jazz!eitthvað.!Eða!ég!veit!

það!ekki.!

S:+Þetta!er!allt!eitthvað.!

V:+Þetta!er!allt!eitthvað!maður.!Þetta!er!allvega!skemmtilegt.!

S:+Heirðu!ég!held!ég!sé!bara!góður!sko.!

V:+Já!þú!getur!líka!hennt!á!mig!línu!ef!það!koma!einhverjar!svona!spurningar!sem!þú!

spyrð!aðra!og!langar!að!fá!eitthvað.!
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S:+Ég!kannski!þegar!ég!fer!að!teikna!umm!hérna!kökuna!þá!kannski!hérna!fæ!ég!að!

skerpa!aðeins!á!því!sko!kannski!senda!á!þig!útfrá!því!sem!við!erum!búnir!að!spjalla!svona!

hvernig!ég!held!að!hún!lýti!út.!

V:+Einmitt.!

S:+Og!þá!getur!þú!svona!sagt!mér!hvort!ég!sé!að!skylja!þetta!rétt.!

V:+Já!akkúrat,!þu!getur!líka!gert!svona!könnun!bara.!

S:+Já!það!er!reyndar!heheheh!ég!held!að!íslenskir!tónlistarmenn!þú!veist!einher!dúddi!

hérna!ég!er!með!könnun!eitthvað.!

V:+Heheh!já!það!er!rétt.!

S:!Það!yrði!ekki!allveg!mjög!skylvirkt.!

V:!þú!getur!sent!á!mig.!Ég!verð!fyrir!vestan!og!ef!þu!villt!taka!það!upp!þá!getum!við!bara!

hist!á!Skype!eða!eitthvað.!

S:!Já!snilld.!

V:!Og!eins,,!allavega!ég!þú!veist!ef!þú!villt!spyrja!um!einhverjar!tölur!og!hlutföll!eða!

eitthvað!þá!skiptir!það!mig!engu!máli.!

S:!Jæja!ég!ætla!að!slökkva!á!þessu!svo!ég!þurfi!ekki!að!skrifa!allt!of!mikið!inn!

V:!Endilega.!

+ +
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Viðauki+3+

Spyrill:+Helgi+Rúnar+Gunnarsson+
Viðmælandi:!Viðmælandi+C+
Dagsetning:+30.+maí+2012+
Staður:+Kaffihúsið+10+Dropar+á+Laugaveginum+

S:!Hversu!lengi!hefur!þú!haft!tekjur!af!músíkinni?!

V:!Ég!hef!verið,!ummm!ég!hef!alltaf!verið!í!skóla,!eða!þangað!til!ég!útskrifaðist!fyrir!

tveimur!árum!og!svo!2009!var!fyrsta!sumarið!sem!ég!var!bara!með!tekjur!af!tónlist.!Þá!

var!ég!að!DJ’a!og!svo!2010!var!ég!á!túr!eiginlega!allt!sumarið!og!svo!aftur!2011!og!svo!

aftur!núna.!Þá!var!ég!eða!2010!var!ég!að!túra!með!öðru!bandi!

S:!þannig!að!þú!byrjaðir!að!vera!með!tekjur!sem!DJ.!

V:!Já!

S:!Og!þá!eru!kannski!ekki!byrjaðar!að!koma!inn!tekjur!af,!af!hljómsveitinni!þinni.!

V:!Nei!eiginlega!ekki!sko!allt!sem!kemur!inn!og!það!er!eiginlega!enþá!þannig!núna!það!

fer!bara!beint!í!kostnað!út!af!því!við!erum!að!fljúga!mikið!og!við!erum!að!eyða!ótrúlega!

miklum!pening!í!stúdíó!og!svona.!Þannig!að!við!fáum!eiginlega!engin!laun!enþá!en!við!

fáum!bara!ríflegann!dagpening!í!staðinn.!

S:!Já!ég!er!einmitt!að!spá!í!því,!allar!tekjurnar,!ekki!bara!því!sem!fólk!er!að!borga!sér!út!

sko!það!er!náttúrulega!það!sem!lætur!hjólin!snúast.!En!hversu!lengi!hefuru!haft!tekjur!

erlendis!frá?!

V:!Það!er!svona!síðan!2010!þegar!ég!fór!á!túr!með!annari!hljómsveit,!eða!það!byrjaði!

kannski!um!haustið!2009!þegar!við!fórum!á!noregstúr!og!það!eru!alveg!fínar!tekjur!í!

svona!noregstúrum!og!þá!hérna!var!ég!bara!svona!sessionleikari!og!svo!var!ég!svona!eitt!

og!hálft!ár!í!viðbót!við!það!að!túra!með!þeim!sko.!Og!þá!er!eiginlega!hrunið!búið!að!eiga!

sér!stað!hér!sko!þannig!að!evran!er!miklu!hærri!en!maður!var!kannski!ekkert!á!svaka!

launum!miðað!við!tónlistarmenn!í!evrópu!eða!bara!vinnandi!fólk!hér!heldur,,!en!það!var!

fínt!fyrir!mig!því!ég!á!eða!bý!bara!hjá!foreldrum!mínum!og!borða!þar!og!svona!þannig!að!

þetta!var!bara!heilmikill!vasapeningur!fyrir!mig!þessar!evrur!sko.!

S:!Evrurnar!maður…!en!hérna!hefuru!þá!tekjur!af!einhverju!öðru!heldur!en!músík?!

V:!Sko…!umm!svo!kemur!allskonar!eða!þú!veist!DJ!dæmið!var!heilmikið!eða!þú!veist,!ég!

var!eiginlega!bara!í!því!og!svo!koma!alls!konar!verkefni!hitt!og!þetta!tengt!því!að!maður!

sé!tónlistarmaður.!Eins!og!ég!var!í!3!ár!í!dómnefnd!í!Júróvisíon!og!nú!er!litli!bróðir!minn!

kominn!í!það!skiluru!og!svo!fékk!maður!allskona!svona!auglýsingadæmi!og!hérna!ég!hef!

mest!verið!að!því!að!sitja!fyrir!í!auglýsingum!en!ekki!endilega!búa!til!tónlistina.!Já!,,!

allskonar!auka!svona!sem!kemur!inn.!Syngja!með!öðrum,!ég!var!að!syngja!inn!á!

barnaplötu!og!svo!já!syngja!hérna!uppi!í!hljóðrita!svona!bakraddir!inn!á!barnaplötu!og!

svona.!

S:!Plötu!x!þá?!
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V:!Já!x.!Það!var!mjög!fínn!aukapenigur!en!maður!er!kannksi!ekki!með!nógu!mikið!

skipulag!yfir!þetta!eins!og!núna!er!ég!alltaf!með!annan!fótinn!úti!og!bý!enþá!bara,!þú!

veist!var!að!flytja!aftur!inn!núna!til!pabba!fyrir!sumarið!og!þá!er!einhvernveginn,!þetta!

kemur!bara!smátt!og!smátt.!Ég!þarf!ekki!að!hafa!neitt!miklar!peningaáhyggjur!um!það!

sem!ég!er!að!eyða!í!mánuði!en!já!maður!finnur!það!líka!eins!og!þegar!maður!er!með!lag!

á!topplistanum!á!Rás!2!þá!eru!allar!svona!fyrirtæki!og!árshátíð!vilja!fá!mann!þú!veist!þótt!

það!sé!Síminn!og!Vodafone!sem!eru!með!viku!millibili,!fólki!er!eiginlega!allveg!sama.!

Þetta!er!rosalega!djúpt!inni!í!undirmeðvitundinni!ef!þetta!er!í!gangi!í!útvarpinu!allann!

tímann.!Þannig!að!já!við!erum!búin!að!vera!að!spila!heilmikið!þannig!svona!á!þessu!ári!

og!svo!fórum!við!til!Texas!þannig!að!það!fór!eiginlega!allur!peningurinn!í!það!líka!en!það!

var!mjög!gaman!en!svo!á!næsta!ári!mundu!allir!kannski!vera!komnir!í!háskóla!og!þá!

mundum!við!ekkert!fara!til!Texas!þú!veist,!þannig!að!það!er!gaman!að!upplifa.!

S:!Þannig!að!þetta!er!allt!saman!út!frá!músíkinni.!

V:!Já!algjörlega.!

S:!En!hérna….!

V:!Eða!þú!veist!þegar!ég!var!í,!2007.!Man!ekki!hvernig!þetta!var.!2007!þá!var!ég!að!vinna!

bara!í!skapandi!sumarstarfi!hjá!Hinu!Húsinu.!2006!var!ég!að!vinna!í!félagsmiðstöð..!eða!6!

eða!7,!man!ekki!allveg!hvernig!þetta!var.!eða!2008,!minnir!að!ég!hafi!verð!að!spila!

aðeins!úti!og!ég!var!í!kórferðum!og!hvor!ég!hafi!verið!að!vinna!í!félagsmiðstöð!líka!og!

byrjaði!að!DJ’a!smá.!Og!svo!þú!veist!eins!og!þegar!þú!ert!að!vinna!svona!undir!18!ára!í!

félagsmiðstöðvum!svona!aðstoða!og!leiðbeina!þá!ert!að!fá!kannski,!þú!veist!maður!er!að!

fá!miklu!minna!heldur!en!að!taka!bara!nokkrar!helgar!í!að!vera!að!DJ’a!skiluru.!Þannig!að!

ég!komst!fljótt!að!því!að!það!væri!auðveldara!að!vera!í!því!og!geta!svo!farið!á!

hljómsveitaræfingar!á!vikunum.!

S:!Soldið!frjáls.!

V:!Já!út!af!því!að!fyrir!hrunið!þá!voru!gömlu!DJ’arnir!búnir!að!pumpa!upp!verðið!

heilmikið!og!það!var!orðið!mjög!hátt!það!verð!sem!maður!fékk!fyrir!að!DJ’a!og!svo!kom!

hrunið!og!þá!svona!lækkar!það!aðeins!og!svo!er!það!að!koma!aftur!upp.!Þetta!er!svona!

starf!sem!maður!þarf!að!vera!á!daginn!eða!á!virkum!degi!að!finna!tónlist!og!allskonar!og!

svo!þarftu!að!rústa!kannksi!heilli!helgi!fyrir!eitt!DJ!gigg!þannig!að!já.!

S:!Já!meiri!vinna!heldur!en!maður!gerir!sér!grein!fyrir.!

V:!Ég!hef!ekki!DJ’að!núna!nema!bara!svona!þægileg!gigg!á!þessu!ári!því!ég!bara!nenni!því!

ekki!lengur!en!fyrir!ári!var!ég!alltaf!bara!að!DJ’a!og!lagði!til!hliðar!og!svona!en!svo!hefur!

bróðir!minn!bara!tekið!við!af!mér!í!því!núna!og!ég!DJ’a!núna!við!héldum!bara!svona!

partý!og!það!var!vel!skiðulagt!og!ég!DJ’aði!í!2!tíma!og!vorum!við!uppi!í!CCP!það!var!

svona!starfslokapatý!hjá!þeim,!þá!tók!ég!aftur!bara!svona!stutt!sko!þannig!maður!þarf!

svona!að!raða!því!vel!en!það!er!ekki!endilega!hægt!hérna!á!íslandi!því!þá!getur!maður!

bara!verið!á!skemmtistöðum!og!svona.!

S:!Þannig!að!þú!ert!farinn!að!geta!gert!svona!meiri!kröfur!í!sambandi!við!það?!
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V:!Já!en!samt!sko!er!ég!ekki!að!fá!næstum!því!jafn!mikinn!pening!því!þetta!eru!miklu!

færri!gigg!eins!og!ég!hef!Dj’að!bara!þrisvar!sinnum!á!þessu!ári!miðað!við!kannski!20!

sinnum!árið!áður.!

S:!Þú!getur!valið!út!þá!væntanlega!svona!betri!gigg.!

V:!Já,!sem!eru!samt!ekkert!svakalega!mörg.!!

S:!En!hérna,!hvernig!hérna,!ég!er!búinn!að!setja!hérna!lista!upp!með!nokkra!hluti.!

Hvernig!mundiru!segja!að!þetta!væri!!byggt!upp!hjá!þér.!Þetta!endar!í!einhverju!svona!

dæmi.!Ég!er!búinn!að!setja!upp!hérna!höfundaréttargjöld,!lifandi!flutningur,!plötusala,!

styrkir,!advance,!sala!á!merch!á!tónleikum!og!annað,!þá!getur!það!verið!hérna!bara!þú!

veist!margir!eru!að!gera!eitthvað!fyrir!leikhús!og!bíómyndir!og!þá!mundi!ég!setja!DJ!og!

svona!hliðarverkefni!út!frá!músíkinni!og!jafnvel.!

V:!Eru!þetta!þá!tekjur!sem!ættu!að!koma!í!minn!vasa!eða!inn!í!hljómsveitina.!

S:!Bara!það!sem!lætur!hjólin!snúast.!

V:!Já!ókei,!þá!er!þetta!allt!þetta!annað!það!er!eiginlega!bara!svona!það!sem!ég!lifi!á!og!

þú!veist!syngja!inn!á!auglýsingu!og!eithvað!svona!og!styrkir!þar!fengum!við!og!advance!

frá!plötufyrirtækinu!fengum!soldið!af!því!ði!fyrra!og!líka!advance!frá!publishing!fyrirtæki!

og!það!dugði!okkur!allveg!í!hálft!ár!þegar!við!fluttum!til!þýskalands!og!það!var!allveg!

heilmikið!frá!plötufyrirtækinu!úti.!Svo!höfum!við!aldrei!séð!neinn!pening!frá!

plötufyrirtæki!á!íslandi!nema!kannksi!50!þúsund!kall!fyrir!pottþétt!disk!eða!eihvað!svona!

þannig!að!það!er!allveg!0%!plötusala.!

S:!En!hvað!hérna..!nú!hafið!þið!gefið!eithvað!út!í!þýskalandi!og!svoleiðis.!

V:!Við!seldum!held!ég!undir!1000!plötur!í!þýskalandi!eða!undir!2000!í!öllum!

þýskumælandi!löndum!sem!er!eiginlega!allveg!sama,!þetta!snýst!meira!um!að!vera!bara!

með!bönd!núna!því!þeir!vita!þeir!munu!ekkert!vera!að!selja!eða!hvaða!bönd!þeir!eru!

með.!

S:!Þú!mundir!þá!segja!að!styrkir!og!fyrirgreiðslur!séu!svona!burðar…!

V:!Já!það!var!allavega!í!fyrra!sko!og!núna!á!þessu!ári!er!það!bara!einginlega!tónleikahald.!
Þú!veist!eins!og!það!sem!við!höfum!fengið!á!festivölum!kannski!í!fyrra!var!svona!í!

kringum!1000!til!1500!evrur!og!núna!þá!fáum!við!kannski!á!milli!2000!og!3000!þannig!að!

við!getum!flogið!fram!og!til!baka!og!þá!kemur!maður!reyndar!út!á!slettu!þannig!að!það!

er!betra!að!reyna!að!ná!nokkrum!í!röð!og!þá!höfum!við!líka!verðið!að!spila!núna!á!bara!

flottustu!þýsku!hátíðunum!en!vorum!kannski!að!spila!á!minnsta!sviðinu!eða!stæðsta!

sviðinu!fyrst!um!daginn!þegar!fólk!var!enþá!að!koma!eða!svona!og!núna!erum!við!að!

spila!svone!eins!og!í!Essen!þá!vorum!við!næst!stærsta!bandið!þannig!að!fólk!er!allveg!

komið!til!þess!að!heyra!og!þá!getur!maður!náð!doldið!góðu!stuði!og!svo!erum!við!að!

spila!í!Króatíu!og!Serbíu!á!svona!risahátíðum!og!þá!kynna!hátíðarnar!geðveikt!vel!að!þær!

séu!að!fá!band!alla!leið!frá!íslandi!!og!svona!og!líka!hefur!verið!að!bjóða!íslenskum!

hljómsveitum!að!spila!á!Hróaskeldu!og!svoleiðis!og!þar!á!meðal!okkur!en!við!tókum!

ákvörðun!um!að!vera!ekkert!að!sækja!um!núna!heldur!að!eiga!það!inni!því!maður!getur!

ekki!spilað!þar!andilega!tvö!ár!í!röð!þannig!að.!
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S:!Já!útaf!þið!eruð!að!koma!með!plötu!núna.!

V:!Já!það!kemur!plata!núna!undir!lok!sumar!og!þá!getum!við!byrjað!að!kynna!hana!allt!

árið!þannig!að!þetta!eru!heilmiklar!pælingar!en!þetta!eru!mjög!skemmtilegar!hátíðir!

sem!við!erum!að!spila!á!núna!og!við!erum!í!raun!að!spila!á!minni!hátíðum!en!samt!fyrir!

miklu!fleirri!áheyrendur.!Þetta!erum!kannski!svona!10.000!manna!festivöl!sem!við!erum!

að!spila!á!núna!og!þá!fáum!við!líka!betur!borgað!en!því!við!höfum!ekki!fengið!neina!

styrki!á!þessu!ári!því!við!möxuðum!það!allt!út!í!fyrra!og!líka!allann!svona!advance!

fengum!við!ótrúlega!mikið!af!í!fyrra!þannig!að!við!höfum!ekkert!fengið!þannig!núna!en!á!

móti!þá!erum!við!að!spila!líka!mikið!hérna!heima!fyrir!þú!veist!einhver!stór!fyrirtæki!og!

eitthvað!svona!þanning!að!það!svona!hjálpar!til.!

Svo!eru!stefgjöld.!Ég!hef!fengið!allt!af!því!bara!hérna!á!Íslandi.!Það!hefur!reyndar!ekki!

verið!mikið!en!svo!erum!við!með,!eða!við!seljum!í!einhverja!auglýsingu!úti!þá!!skiptist!

það!bara!jafnt!á!milli!allra!skiluru!og!það!er!útaf!því!ég!mun!alltaf!fá!höfundaréttinn!af!

mínum!lögum!þegar!ég!verð!orðinn!eldri!eða!whatever!útaf!því!ég!sem!líka!öll!lögin!og!

svo!bara!skiptist!það!jafnt!ef!einhver!annar!semur!sitt!eða!whatever!en!ef!við!seljum!í!

einhverja!bílaauglýsingu!þá!skiptist!það!jafnt!á!milli!og!það!verður!miklu!meira!heldur!en!

við!mundum!fá!í!stefgjöld!í!nokkur!ár!á!íslandi..!skiluru!á!mann.!Og!það!err!líka!miklu!

betra!upp!á!chemistry’ið!í!bandinu.!

S:!Ef!við!reinum!að!ná!aðeins!utan!um!þetta!þá!hérna.!Eins!og!ég!skil!þetta!þá!er!hérna!

styrkir!og!advance!í!fyrra!hefur!kannski!verið!meirihlutinn!en!það!er!kannski!að!breytast!

núna!í!að!þetta!sé!meira!bara!að!fá!borgað!fyrir!tónleika!og!það!er!kannski!farið!að!

standa!undir!sér!meira!og!þið!þurfið!ekki!eins!mikið!af!styrkjum.!

V:!Já!nákvæmlega.!

S:!Þannig!eins!og!staðan!er!núna!er!þá!lifandi!flutningur!hérna!helmingurinn!af!heildar!

innflæðinu.!

V:!Já!það!er!svona!70%!eða!75%.!

S:!já!ókei!og!hitt!þá!kannksi?!

V:!Hitt!skiptist!svona!frekar!jafnt!út.!

S:!Fyrir!utan!plötusöluna?!

V:!Já!en!á!móti!kemur!að!við!skuldum!þennan!e7lið!síðan!í!fyrra!þannig!að!við!þurfum!

enþá!að!selja!lög!upp!á!nokkur!þúsund!evrur!í!auglýsingar!skilur!því!það!var!bara!allt!

advance.!

S:!já!ég!skil…!En!nú!ert!þú!kannski!soldið!ungur!til!þess!að!hérna!hafa!upplifað!einhverja!
breytingu!í!sambandi!við!aukina!þróun!á!stafrænni!tækni!og!auknum!hraða!á!vefnum.!

Hvernig!ertu!búinn!að!upplifa!það?!

V:!Ekki!neitt!held!ég!sko.!Þú!veist!það!er!hægt!að!dánlóda!tónlist!hraðar!bara!en!ég!man!

eins!og!þegar!við!tókum!fyrstu!plötuna!okkar!allveg!á!tape!þá!náðum!við!rétt!svona!í!

endan!á!því.!Það!var!eiginlega!bara!til!þess!að!róa!alla!niður!maður!gat!bara!ekki!verið!að!

horfa!á!skjáinn!eða!fikta!í!því!skilurðu!en!á!móti!þá!sándaði!hún!allveg!hræðilega!platan!
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en!svo!fórum!við!að!mixa!af!ganni!upp!á!nítt!nokkur!lög!frá!því!með!upptökustjóranum!

okkar!sem!var!mjög!gaman!þannig!að!já!ég!veit!ekki!hvort!það!hafi…..!

S:!Ég!er!svona!aðalega!að!spá!í!þróun!á!hvernig!fólk!hlustar!á!músík!og!hvernig!fólk!

nálgast!músíkina.!

V:!Það!var!til!dæmis!þegar!við!gáfum!út!plötuna!okkar!seinustu!þá!sá!maður!svona!

hvenær!fólk!var!að!syngja!með,!sérstaklega!hérna!á!Íslandi!og!við!settum!tvö!lög!í!

útvarpið!og!það!voru!allir!að!syngja!með!öðru!þeirra!því!á!tónleikum!og!svo!var!annað!

lag!sem!kom!á!YouTube!því!að!það!var!eldgos!og!iðnaðarraðuneitið!var!með!eitthvað!

svona!fyrir!túrsta!til!að!koma,!Inspired!by!Iceland,!og!þá!fór!fólk!að!syngja!með!því!því!

það!hafði!séð!það!á!YouTube!en!útvarpið!vildi!samt!ekki!spila!þetta!lag!en!svo!varð!það!

vinsælasta!lagið!og!það!var!bara!af!því!það!var!á!YouTube!og!var!komið!með!nokkur!

hundruð!þúsund!views!og!svona!þannig!að!maður!sá!doldin!mun!þar!að!fólk!var!eða!

svona!krakkar!hættir!að!taka!jafn!mikinn!mun!á!útvarpi!en!svo!fattar!maður!aftur!núna!á!

þessu!ári!að!það!er!allveg!frekar!kröftugt!enþá.!En!þú!!veist!mér!finnst!flestar!svona!

útvarpsstöðvar!hér!vera!bara!í!slgjöru!rugli!með!hað!þær!eiga!að!spila!og!sérstaklega!

þegar!við!erum!að!spila!á!festivölum!úti!og!maður!sér!hljómsveitir!sem!maður!er!að!spila!

með,!bara!mjög!fín!einhver!indie!bönd!sem!maður!hafði!aldrei!heyrt!um!hér!því!er!eins!

og!allar!útvarpsstöðvarnar!hérna!heim!fái!playlista!frá!einhverri!einni!útvarpsstöð!í!

bandaríkjunum!og!spila!bara!það!nákvæmlega!sama!þannig!að!það!er!doldið!spes!og!svo!

er!líka!bara!oft!ákveðið!hvaða!lag!eigi!að!vera!vinsælt!skiluru.!Ég!þekki!stráka!eins!og!í!

hiphop!senunni!!þá!fá!þeir!símtal!frá!FM!“heyrðu!við!ætlum!að!gera!þetta!lag!vinsælt!

núna”!eins!og!þeir!lentu!í!hérna!Úlfur!Úlfur!með!lag!um!daginn!og!síðan!eru!þeir!núna!að!

hryngja!til!baka!og!byðja!þá!um!að!slaka!aðeins!á!spilun!til!að!skemma!ekki!lagið!svo!fólk!

skipti!ekki!bara!um!stöð!þegar!það!heyrir!það..!þannig!að!þetta!er!mjög!skrýtinn!bransi!

hérna!á!íslandi!þetta!útvarpsdæmi.!

S:!En!hérna!finnst!þér!vera!að!aukast!að!fólk!dánlódi!dótinu!heldur!en!að!kaupa!það.!

V:!Já!ég!hef!heyrt!allavega!í!partíum!þá!er!verið!að!spila!eitthvað!lag!bara!af!YouTube,!

þannig!að!fólk!er!ekki!með!neina!svona!sjálfsvirðingu!þú!veist!hvað!það!varðar!og!getur!

hlustað!á!bara!hvað!sem!er!en!mér!finnst!það!samt!ekki!neitt!móðgandi!eða!neitt!

þannig,!bara!gaman!að!fólk!vilji!hlusta!á!lögin!sko!en!hérna!svo!fæ!ég!oft!send!mail!

“heyrðu!getur!þú!sent!mér!þetta!lag!og!lalala”!og!svona!skilurðu!þannig!að!já,!fólk,!mitt!

fólk!og!mínir!jafnaldrar!hlusta!allt!öðruvísi!á!tónlist!en!kannski!fólk!á!undan!sko.!Þú!vest!

pabbi!veit!allveg!að!ég!gæti!dánlódað!fyrir!hann!einhverri!Bob!Dylan!plötu!en!hann!vill!

samt!frekar!fara!út!í!búð!og!kaupa!hana!skilurð.!

S:!Já!það!er!einmitt!búið!að!breytast!svona!þú!veist,!ungt!fólk!í!dag!það!gerir!sér!ekki!

grein!fyrir!sko!hvað!hljómgæði!eru!til!dæmis.!

V:!Nákvæmlega,!ég!er!oft!í!því!að!fara!í!Itunes!hjá!vinum!mínum!eitthvað!“vá!þetta!er!

geðveik!tónlist”!og!svo!er!allt!bara!svona!í!hræðilegum!gæðum!þannig!að!ég!get!ekki!

tekið!neitt!ef!ég!væri!til!í!að!spila!það!einhverstaðar!og!þá!fer!ég!bara!og!breyti!í!settings!

hvernig!það!fer!inn!í!tölvuna.!

S:!Ég!skil!eins!og!þegar!það!er!verið!að!rippa!diska!og!svoleiðis.!

V:!Já!þá!er!það!komið!í!320!en!mér!finnst!ég!vera!í!svona!góðgerðarstarfi.!
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S:!Heyrðu!ég!ætla!að!ná!mér!í!áfyllingu!á!kaffið.!

V:!já.!

S:!Heyrðu!höldum!áfram.!Það!er!bara!ein!spurning!eftir.!

V:!Umhum.!

S:!Hafa!tekjurnar!af!sölu!á!geilsdiskum!breyst!eitthvað!með!stafrænu!tækninni!þú!veist!

Internet!þróun!seinustu!árin?!

V:!Sko…..!ég!bara!veit!það!ekki.!Við!höfum!alltaf!bara!gefið!út!2000!eintök!af!plötunni!

okkar!og!svo!bara!er!það!uppselt!og!svo!gerðist!það!aftur!með!næstu!plötuna!þannig!að!

fólk!getur!bara!eiginlega!keypt!það!stafrænt!núna!ef!það!vill!kaupa.!Ég!get!eiginlega!

ekkert!séð!svona!long!term.!

S:!Já!ok!skil.!

V:!En!hérna!já!við!höfum!alltaf!bara!gefið!þetta!út!og!svo!er!plötufyrirtækið!eitthvað.!

S:!Já!ok.!Ég!held!ég!sé!kominn!með!allt!sem!ég!þarf!í!upptökuna.!!

+ +
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Viðauki+4+

Spyrill:+Helgi+Rúnar+Gunnarsson+
Viðmælandi:+Viðmælandi+D+
Dagsetning:+31.+maí+2012+
Staður:+Á+bekk+úti+á+Granda+með+útsýni+yfir+Faxaflóann.+

S:+Blessaður.!

V:+Blessaður.!

S:+Hérna,!hersu!lengi!hefur!þú!haft!tekjur!af!tónlist?!

V:+Ummmm…..!ertu!að!meina!að!ég!lifi!á!henni!eða!bara!einhvern!hluta!tekjur?!

S:+Já..!eeehh!..!getum!orðað!það!þannig!að!hversu!lengi!hefur!þú!verið!með!meginhlutan!

af!þínum!tekjum!frá!tónlist?!

V:+umm…!ég!mundi!segja!fimm!ár…!ég!byrjaði!að!túra!árið!2007!og!það!varð!fljótlega!

aðal….!Eða!ég!var!samt!búinn!að!vera!að!vinna!sem!hljóðmaður!á!undan!sem,,!ég!veit!

ekki,,!kannski!er!það!ekki!alveg!gilt!í!þessari!könnun,!tek!það!ekki!með.!En!sem!

tónlistarmaður,!sem!sólóartisti!síðan!2007.!

S:+Já!en!hérna!já!það!er!reynda!kannski!svona…!hljóðmannastörf!það!er!kannski.!

V:+Ég!mundi!ekki!telja!það!með!því!það!er!ekki!tengt!höfundagjöldum!eða!neitt.!

S:+Nei!einmitt.!

V:+Það!er!bara!verkamannvinna.!

S:+Já!nákvæmlega…!en!hérna!hversu!lengi!hefuru!þá!haft!tekjur!af!tónlistinni!erlendis!

frá?!

V:+Lengur!en!á!íslandi,!bara!alveg!frá!byrjun.!Ég!byrjaði!ekkert!að!fá!héðan!frá!fyrr!en!
mun!styttra!síðan.!Áður!en!fólk!vissi!hvað!ég!hét!hérna!heima!var!ég!farinn!að!túra!úti.!

Samböndin!mín!voru!þar!en!ekki!hér.!Fólk!hafði!kannski!ekkert!sérstakann!áhuga!á!þessu!

hérna!fyrr!en!það!las!í!blöðunum!að!maður!væri!að!gera!eitthvað!úti.!Það!er!

einhvernveginn!það!eina!sem!virkar!hérna!heim.!

S:+Já!það!virðist!oft!vera!þannig…!En!ertu!búinn!að!hafa!tekjur!af!einhverju!öðru!en!
músík?!

V:+Nei!ekki!síðan,,!eins!og!ég!segi,!ég!hætti!að!mixa!og!vera!hljóðmaður!árið!2008.!Ég!

held!að!síðustu!fjögur!árin!þá!er!ég!búinn!að!vera!bara!í!tónlist.!

S:+Já!ókei.!En!hérna!hvernig!mundiru!skipta,!ef!við!sjáum!fyrir!okkur!heildar!innkomuna!

hjá!þér!erum!við!að!tala!um!þú!veist!ekki!bara!það!sem!þú!borgar!þér!út!í!laun,!heldur!

heildar!velta.!Hvernig!mundiru!segja!að!skiptingin!væri!á!því!ef!við!skoðum!listann.!

V:!Heirðu,!höfunarréttargjöld!það!mundi!ég!segja!að!væri,!frá!Stef!og!svona,!er!öruglega!

svona!40%!hjá!mér.!
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S:!Er!það!semsagt!hérna,!ekki!að!það!skipti!máli!fyrir!þetta,!er!það!líka!semsagt!stef!

fyrirtæki!úti!í!heimi.!

V:+Nei!ég!er!reyndar!með!það!þannig!að!það!kemur!allt!í!gegnum!stef!hérna!heima..!þeir!

sjá!um!þetta!fyrir!mig,!en!líka!publishing,!það!fer!helmingurinn!þar!í!gegn!og!

helmingurinn!í!gegnum!stef.!Ég!mundi!já!jafnvel!segja!að!það!væri!40%.!Live..!maður!

verður!samt!eiginlega!að!tala!um!gróða!af!live!því!að!þegar!maður!segir!innkomuna!af!

live,!maður!þarf!að!borga!fyrir!hótel!skiluru!og..!ef!það!væri!innkoma!þá!væri!það!

ógeðslega!mikið!en!ég!túra!mjög!dýrt!og!alltaf!þegar!ég!fæ!meira!borgað!fyrir!sjóin!þá!

ræð!ég!alltaf!meira!fólk!og!geri!sjóið!stærra.!Ég!mundi!segja!að!þú!veist!að!innkoman!frá!

því!væri!kannki!20%,!eða!það!sem!ég!kem!með!til!landsins!frá!túrunum.!Kannski!20%!af!

minni!veltu!þú!veist!sem!fer!þá!inn!í!fyrirtækið.!Plötusala!20%.!Styrkir!ekkert.!Advance!

frá!plötufyrirtækjum,!hingað!til!hef!ég!ekkert!verið!að!byðja!um!advance.!Þetta!er!

náttúrulega!lán.!

S:!Já!að!sjálfsögðu.!Þú!kannski!ert!með!þetta!þetta!þannig!strúktúrað!að!þú!getir!sloppið!

við!það.!

V:!Já..!já!ég!mundi!segja!að!mest!komi!í!raun!og!veru!úr!“Annað”.!Þá!er!ég!kominn!soldið!

meira!en!100%,,!ég!átta!mig!á!því.!

S:!Já!núna!ertu!einmitt!kominn!með!80%.!

V:+Og!ég!á!eftir,!ég!mundi!segja!að!“Annað”!er!öruglega!50%!þannig!að!við!minnkum!allt!

hitt!aðeins.!

S:!Ókei,!við!hérna!tökum!hitt!sem!bara!50%!þannig!að!60%!af!þessum!50!prósentum!eru!

höfunaréttargjöld!og!20%!lifandi!flutingur!og!20%!plötusala.!

V:!Já!sirka!mundi!ég!segja!það.!Eigum!við!að!segja!25%!höfunaréttar,!15%!plötusala!og!

10%!lifandi!flutningur.!Já!eitthvað!svoleiðis,!en!“annað”!er!rosalega!mikið!og!það!er!þá,!

þú!veist!ég!geri!tónlist!fyrir!auglýsingar!og!ég!hef!gert!fyrir!kvikmyndir.!Og!sem!skilar!sér!

líka!inn!í!höfundarréttargjöldinn!þannig!að!þegar!þú!gerir!tónlist!fyrir!auglýsingar!þá!á!

líka!að!borga!stefgjöld!fyrir!það!af!hverjum!flutingi!af!auglýsingunni.!Já!það!er!lang!mest.!

Samt!eyði!ég!bara!svona!15%!af!tímanum!í!það.!

S:!Já!þannig!að!það!er!svona!langmest!framlegðin!af!því!hjá!þér.!

V:+Já!þetta!er!oft!svona!eins!og!auglýsingatökur,!þú!veist!hvernig!þetta!borgar!og!maður!

er!rúmlega!einn!dag!af!þessu.!Svo!plötur..!kannski!öll!salan!á!plötunni!fær!maður!jafn!

mikið!fyrir!og!maður!fékk!fyrir!eina!auglýsingu!og!maður!var!kannki!ár!með!þessa!plötu…!

En!svo!er!náttúrulega!plötusalan,!eða!lög!á!plötunum!sem!seljast!líka!og!það!er!stór!hluti!

af!þessu!líka.!

S:!Var!það!hérna,,!lagið!sem!var!í!bíómynd,!var!það!hérna!á!seinustu!plötu?!

V:!Ummm!það!var!á!EP!plötu!sem!ég!gaf!út!2009.!

S:!Alveg!rétt!

V:!Já.!
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S:!Hérna,!finnst!þér!tekjurnar!þína!hafa!eitthvað!breyst!með!svona!stafrænni!tækni!og!

auknum!hraða!og!dreifingu!á!Vefnum?!Þá!erum!við!að!tala!um!þú!veist!hvernig!stafræna!

tæknin!kannksi,!þú!veist!hvernig!fólk!hlustar!á!músík!í!dag.!

V:!Voðalega!erfitt!að!segja!í!mínu!tilfelli!þar!sem!ég!byrja!í!raun!og!veru!eftir!að!þetta!er!

komið!mikið!af!stað.!En!jú!náttúrulega,!það!ber!mikla!ábyrgð!á!því!að!ég!hafi!komist!af!

stað!yfir!höfuð!og!hvernig!fólk!uppgötvar!þetta!en!hefur!kannski!ekki!beint!áhrif!á!

hvernig!ég!sel!tónlist!í!kvikmyndir!eða!auglýsingar.!Það!hefur!náttúrulega!áhrif!á!

plötusöluna,!kannksi!minni!tekjur!af!plötusölu,!hún!væri!kannski!stærra!hlutfall!ef!þetta!

væri!fyrir!10!árum.!En!fyrir!10!árum!væri!ég!öruglega!ekki!með!neinar!plötur!því!það!

hefði!enginn!uppgötvað!þetta!eða!þú!veist.!Ekki!jafn!hratt!alla!vegana.!

S:!Já!þannig!að!það!er!kannski!grundvöllurinn!fyrir!að!þú!getur!lifað!á!þessu.!

V:!Já!ég!mundi!segja!það.!

S:+Þessi!þróun!sem!er!búin!að!vera….!

V:+Já!einmitt!út!af!því!að!fólk!heyrir!þetta!á!netinu.!

S:+Nákvæmlega.!Helduru!að!sala!á!geisladiskum!hafi!eitthvað!breyst.!

V:+Náttúrulega!í!mínu!tilfelli!hefur!salan!bara!aukist!því!ég!hef!alltaf!verið!að!selja!meiri!

og!meiri!plötur!en!það!er!voða!erfitt!að!segja,!eða!svona!miðað!við!það!að!maður!er!

artisti!sem!er!að!stækka.!Þetta!er!samt!slatti!ennþá.!

S:+Já!þú!ert!náttúrulega!ekki!með!árin!í!bransanum!til!þess!að!leggja!mat!á!það!hvort!

þetta!hafi!einhver!hnignandi!áhrif!á!þig!persónulega!

V:!Í!raun!og!veru!ekki.!Ekki!nema!bara!það!sem!mér!er!sagt!og!af!rannsóknum!sem!ég!les!

eða!eitthvað!þannig.!

S:+Heirðu!ég!er!bara!kominn!með!allar!upplýsingar!sem!ég!þarf.!

V:!Er!ekkert!meira?!

S:+Nei.!

V:+Bara!easy.!

S:+Þetta,!reyndar!hérna…!humm!ég!ætla!að!stoppa!þetta!snöggvast.!Ég!þarf!nefnilega!að!

rita!hvert!einasta!orð.!

+ +
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Viðauki+5+

Spyrill:+Helgi+Rúnar+Gunnarsson+
Viðmælandi:+Viðmælandi+E+
Dagsetning:+28.+Mars+2013+
Staður:+Ingólfsstræti,+101+Reykjavík.+

S:!Blessaður.!

V:!Blessaður.!

S:!Hérna,!hversu!lengi!hefur!þú!haft!tekjur!af!tónlist?!

V:!Einhverskonar!tekjur?!

S:!Já.!

V:!Síðan!2007,!fyrsta!skiptið!sem!ég!fékk!einhverjar!tekjur.!

S:!Það!hefur!þá!verið!þegar!að!hljómsveitin!sem!ég!var!í!var!að!byrja!sitt!ævitýri?!

V:!Já.!

S:!En!hversu!lengi!hefurðu!haft!tekjur!erlendis!frá!af!tónlist?!Þú!náttúrulega!bjóst!þarna!
úti!í!London!á!tímabili,!og!hefur!væntanlega!haft!einhverjar!tekjur!þar.!Hvenær!byrjaði!

það?!

V:!Sko!fyrstu!erlendu!tekjurnar!voru!eiginlega!bara!samt!í!gegnum!þegar!við!vorum!að!

túra!með!hljómsveitinni.!Við!tókum!tvo!túra!í!Kanada.!Fyrstu!túrarnir!hafa!verið!2008,!

eða!jú,!já!það!eru!fyrstu!greiðslurnar!sem!ég!fékk!frá!erlendis!frá!vegna!tónlistar.!

S:!Ókei,!2008.!Hefuru!tekjur!af!einhverju!öðru!heldur!en!músík?!

V:!Í!dag?!

S:!já!!

V:!Nei!ekki!neitt.!

S:!Þú!vars!á!tímabili!framkvæmdastjóri!XXX?!

V:!Jú!ég!var!það!allveg!í!tvo!ár.!Það!var!bara!svona!hlutastarf.!

S:!Og!síðan!er!ég!með!svona!pælingar.!Ég!er!ekki!að!spá!í!neinum!tölum!sko.!Bara!það!

virðist!vera!auðveldara!að!fá!að!tala!við!fólk!ef!maður!er!ekkert!að!spá!í!þeim!en!ég!ætla!

að!reyna!að!sjá!fyrir!mér!hvernig!kakan!lýtur!út!og!ég!er!búinn!að!skipta!í!nokkra!liði.!Það!

er!höfunadaréttargjöld,!lifandi!flutningur,!plötusala,!styrkir,!advance!frá!

plötufyrirtækjum,!sala!á!varningi!á!tónleikum!og!síðan!eitthvað!annað!og!þá!getur!það!

verið!bara!hvað!sem!er!tengt,!einhver!verkefni!sem!fólk!er!að!fá!tengt!því!að!vera!þessir!

tónlistarmenn!sem!þeir!eru.!Hvernig!mundiru!segja!að!svona!þín!tekjukaka!væri!skipt!

niður?!
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V:!Sko!það!kemur!allveg!voða!lítið!út!úr!plötusölu,!eiginlega!ekki!neitt,!eða!svona!bara!

inn!á!milli!eitthvað!smá,!plöturar!mínar!hafa!ekki!selst!neitt!rosalega!mikið.!Lifandi!

flutningur!er!öruglega!svona!stærsti!parturinn,!hátt!upp!í!70%.!Höfundaréttartekjurnar!

koma!en!það!er!bara!svo!sjaldan.!Það!gera!verið!allveg!einhverjir!smá,!jú!það!geta!verið!

einhver!20%!eða!eitthvað,!ég!veit!það!ekki.!Og!svo!hef!ég!fengið!alveg!soldið!mikið!af!

styrkjum.!Ég!fékk,!já!ég!sæki!mjög!mikið!um!allstaðar!fyrir!það!sem!ég!er!að!reyna!að!

gera!og!hef!alveg!fengið!slatta!úthlutað.!Já!svona!ef!ég!hugsa!þetta!yfir!árið!þá!getur!

þetta!allveg!verið!lifandi!flutningur!50!eða!svona!60%!og!styrkir!alveg!góð!20%,!sala!á!

varningi,!nee!það!fer!eiginlega!allt!saman!upp!í!kostnað!þegar!ég!er!að!túra!og!ég!sel!

ekki!neitt!á!tónleikum!hér.!

S:!Við!tökum!það!alveg!með.!Við!erum!að!spá!í!bara!heildartekjunum,!ekki!bara!það!sem!

er!borgað!út!heldur!líka!það!sem!lætur!hljólin!snúast.!

V:!Einmitt!jú!þegar!ég!er!að!túra!og!svona!þá!er!það!náttúrulega!mjög!stór!partur!af!því!

en!það!er!kannski!ekkert!svo!oft,!þú!veist!ég!er!ekkert!að!túra!svo!mikið!erlendis,!ég!er!

aðallega!að!spila!hérna!heima!mjög!mikið!og!fæ!tekjur!bara!beint!frá!því.!Jú!þetta!eru!

kannski!einhver!10%!en!plötusala,!ég!mundi!segja!að!það!væri!bara!eiginlega!ekki!neitt.!

S:!Ókei,!þú!ert!ekki!með!eithvað!annað?!Sumir!eru!að!DJ’a,!aðrir!eru!að!fá!einhver,!

syngja!inn!á!!einhverjar!auglýsingar,!þú!veist!allskonar!þannig!bara!tengt.!!

V:!Jú!ég!reyni!það.!Ég!er!allveg!að!synca!og!reyni!að!picha!lög!og!það!eru!auglýsingar!og!
eitthvað!svoleiðis.!Ég!er!með!svona!sync!skrifstofu!úti!í!bandaríkjunum,!nýbúinn!að!signa!

við!og!er!að!fá!alltaf!einhver!tilboð!þar!og!svo!er!ég!með!þarna!eitt!tónleikafestival,!sé!

um!það!og!fékk!einhver!smá!laun!fyrir!það.!Já!ég!reyni!bara!hvað!sem!er.!

S:!En!það!er!kannski!bara!lítill!partur!af!því?!

V:!Já.!

S:!Þannig!að!við!erum!kannski!að!tala!um!hérna!57!7!60%!laun!fyrir!tónleika,!20%!fyrir!

styrki,!10%!fyrir!að!selja!dót!á!tónleikum!og!kannski!10%!fyrir!eitthvað!auka!svona!hitt!og!

þetta!sem!er!svona!tengt!þessu?!

V:!já.!

S:!En!hvað!hérna.!Nú!er!ég!að!spá!í!svona!stafrænni!tækni!og!auknum!hraða!og!dreifingu!

á!Vefnum.!Finnst!þér!tekjurnar!þínar!hafa!breyst!eitthvað!með!þeirri!þróun!seinustu!

árin?!

V:!Ég!veit!það!ekki.!Það!er!eiginlega!soldið!erfitt!að!segja!þú!veist!það!er!svo!ógeðslega!
lítill!hluti!af!tekjunum!mínum!sem!kemur!í!gegnum!sölu!á!tónlistinni!eða!upptökunum!

sjálfum!þannig!að!ég!veit!ekki!hvort!það!hefur!eitthvað!breyst.!Það!er!líka!soldið!erfitt!

með!mig!því!ég!var!í!þessari!hljómsveit!og!hún!gekk!svo!vel!hérna!heima!í!plötusölu.!Það!

var!svo!allt!öðruvísi!það!dæmi!og!svo!hætti!það!og!ég!fór!að!gera!þetta!sóló!dæmi!og!

plöturnar!hafa!ekki!selst!nærrum!því!eins!vel!en!það!er!ég!líka!að!fókusera!á!stærra!en!

Ísland!þannig!að!það!er!allt!öðruvísi!og!ég!veit!ekki!hvort!það!hefur!breyst!mikið.!En!það!

auðvitað!þetta!aukna!aðgengi!að!músík!hjálpar!mér!að!gera!mig!aðgengilegri!á!erlendum!

markaði.!
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S:!Já!það!eru!náttúrulega!margir!sem!tala!um!að!það!hafi!kannski!ekki!haft!mikil!áhrif.!Ég!

er!að!tala!við!mikið!af!ungu!fólki!í!tónlistarbransanum!og!þau!kannski!eru!ekki!allveg!

dómbær!á!það!því!þau!eru!að!byrja!þegar!þetta!er!byrjað!þessi!stafræna!bylting!en!

kannksi,!finnst!þér!eitthvað!búið!að!breytast!eins!og!með!þegar!gamla!hljómsveitin!mín!

byrjaði!miðað!við!eins!og!þetta!er!núna!í!dag!eins!og!með!hvernig!fólk!nálgast!og!kynnist!

tónlistinni!og!kannski!bara!endar!á!tónleikum!með!þér?!

V:!Jájá!allveg!pottþétt.!Þegar!við!er!að!byrja!þá!er!MySpace!alveg!málið!og!þá!í!raun!og!

veru!er!þetta!að!byrja!þessar!streymis!æfingar.!Maður!er!að!fara!og!langar!til!að!kynnast!

einhverri!músík!og!tjekkar!á!þú!veist!á!heimasíðunni!þeirra!eða!Souncloud!eðawhatever!

til!þess!að!bara!hlusta!og!það!er!í!raun!og!veru!soldið!að!byrja!þá!svona!2006!þú!veist!þá!

er!þetta!format!að!verða!einhvernvegin!þannig!að!þetta!er!auðvelt!þannig!að!jú!svo!

hefur!þetta!verið!rosa!hröð!þróun!síðan!þá.!YouTube!er!alveg!núna!einhvernvegin!aðal!

dæmið!í!svona!streymi,!svona!algengasta!og!það!var!ekki!alveg!þannig!þá,!ekki!alveg!

orðið!eins!aðgengilegt!og!ekki!eins!mikið!efni!inná.!En!jú!þetta!er!svona.!Ég!veit!ekki!

hvort!þetta!hafi!breyst!það!mikið,!jú!eða!þetta!hefur!náttúrulega!þróast!mjög!hratt.!

S:!Svo!er!ég!með!eina!spurningu!í!viðbót!sem!við!erum!öruglega!búnir!að!svara.!Það!er!

hafa!tekjur!þínar!breyst,!s.s.!tekjur!á!sölu!á!geisladiskum!breyst?!

V:!Já!við!erum!einmitt!búnir!að!svara!því.!Það!er!svo!ólíkt!dæmi.!Ég!var!í!vinsælli!

hljómsveit!á!Íslandi!og!vinsælar!hljómsveitir!á!Íslandi!selja!ógeðslega!mikið!af!plötum!en!

þarna!!þú!veist!það!er!ég!held!soldið!einstakt!dæmi,!það!er!enþá!þannig!að!plötur!seljast!

hér!hjá!vinsælum!tónlistarmönnum!en!svo!er!þetta!sólódæmi!ekki!eins!vinsælt!og!það!

hefur!bara!breyst!þanning!en!ég!held!til!dæmis!bara!eins!og!svona!Ásger!Trausti!og!þeir!

sem!eru!að!selja!ógeðslega!mikið!í!dag,!þeir!eru,,,,!ég!held!það!séu!samt!færri!plötur!sem!

eru!að!seljast!vel.!Þú!kannksi!veist!það!í!gegnum!Skífuna?!

S:!Jú!ég,,,!öruglega,,!ég!hef!ekki!fle´tt!langt!aftur!í!tímann!og!spáð!í!þessu.!Búinn!að!vinna!

þarna!í!einhver!3!ár!en!hérna!jú!það!er!alltaf!bara!einhverjir!2!eða!3!titlar!sem!eru!

kannski!að!skila!80%!af!sölunni!á!hverju!ári.!

V:!Já!einmitt.!Ég!var!að!vinn!í!Skífunni!2003!–!2004!og!það!var!samt!eiginlega!soldið!

svipað!en!kannski!aðeins!fleirri!titlar,!þú!veist!það!er!alltaf!bara!þetta!er!málið!núna,!þá!

var!það!fyrsta!Hjálmaplatan!þegar!hún!var!að!mokast!út!og!eitthvað!svona.!Það!eru!

alltaf!bara!fáir!titlar!sem!seljast!ógeðslega!mikið!og!svo!hinir!bara!eitthvað.!

S:!Nákvæmlega..!nú!er!ég!kominn!með!allt!sem!ég!þarf!

+ +
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Viðauki+6+

Spyrill:+Helgi+Rúnar+Gunnarsson+
Viðmælandi:+Viðmælandi+F+
Dagsetning:+1.+Apríl+2013+
Staður:+Úti+í+bílskúr,+heima+hjá+viðmælenda+

S:!Hversu!lengi!hefur!þú!haft!tekjur!af!tónlist?!

V:!Sko…!sem!tónlistarkona!síðan!2007,!svona!alveg!af!og!á,!stundum!í!rauninni,!en!svo!

hef!ég!ég!líka!verið!að!kenna!tónlist.!Ég!hef!verið!að!kenna!síðan,!jaa,!sirka!2006!og!hætti!

núna!síðasta!haust!að!kenna!og!ætla!núna!alfarið!að!reyna!að!lifa!á!semsagt!á!því!að!

spila!og!búa!til!músík.!

S:+Spennandi..!og!hversu!lengi!hefur!þú!haft!tekjur!af!tónlistinni!erlendis!frá.!

V:+Öruglega!bara!síðan!2007!held!ég,!svona!2007!–!2008.!

S:+Og!núna!hefuru!bara!tekjur!af!músíkinni,!það!er!semsagt!næsta!spurning!hjá!mér,!

hefuru!tekjur!af!einhverju!öðru!en!músík,,!þú!varst!að!kenna!og!síðan!ekkert!meira!en!

það?!

V:+Nei,,!ekkert,,!jú!kannski!einhver!smá!kaffihúsavinna!í!kringum!2006!–!7!en!eiginlega!

eftir!að!ég!byrjaði!að!kenna!var!ég!ekki!að!vinna!neitt!annað!nema!bara!að!túra!og!

kenna.!

S:!En!hérna!sko!þetta!verkefni!hjá!mér,!ég!ætla!að!reyna!að!sjá!hvort!ég!geti!sett!upp!

svona!eitthvað!visual!köku,,!eitthvað!hvernig!tekjur!tónlistarmanna,!íslenskra!

tónlistarmanna!skiptast!og!hérna!ég!er!búinn!!að!setja!upp!hérna!nokkar!liði!sko.!Það!er!

höfunaréttargjöld,!lifandi!flutningur,!plötusala,!styrkir,!advance!frá!plötufyrirtækjum,!

sala!á!tónleikavarningi!og!annað,!þá!getur!það!verið!eitthvað!annað,!getur!verið!hvað!

sem!er,!eitthvað!tengt,!einhver!hliðarverkefni!sem!að!maður!fær!út!frá!því!að!vera!

músíkant.!Hvað!hérna,!hvernig!helduru!að!skiptingin!sé!hjá!þér?!

V:!Ertu!með!þetta!skrifað?!Má!ég!sjá?!Umm!..!Sko!ég!mundi!!öruglega!segja,!ég!get!

eiginlega!bara!hugsað!fyrir!svona!síðasta!ár.!Ég!fékk!mjög!góðan!styrk!á!síðasta!ári!frá!

Kraumi!sem!þú!veist,!hljóðaði!upp!á!1,2!milljónir,!ég!hef!aldrei!fengið!jafn!háan!styrk!og!

það!í!rauninni!hjálpaði!mér!rosalega!mikið!að!túra!og!þú!veist!ég!var!að!túra!rosa!mikið!

og!einmitt!líka!geta!borgað!hljómsveitameðlimum!og!gera!ýmislegt!sem!þurfti!að!gera!

þannig!að!það,!þú!veist!alvance!greiðslan!fyrir!síðustu!plötu!hjá!mér!var!hræðileg,!ég!

fékk!2!–!3000!evrur!sem!er!ekki!mikið!og!ekki!mikið!miðað!við!hvað!ég!hef!svo!selt!af!

plötunni!þú!veist!og!ætti!í!rauninni!að!vera!farin!að,!af!því!þetta!er!alltaf!eins!og!þú!færð!

einhvern!advance!og!þarf!að!ná!því!að!borga!það!upp!og!eftir!það!þá!færðu!skilurðu!

einhver!laun,!einhverja!plrósentu!af!plötusölu!eða!eithvað!svoleiðis,!en!það!er!svo!

hrikalega!flókið!þú!veist!sko!þetta!þegar!maður!er!einmitt!farinn!að!tala!um!peninga!og!

maður!er!farinn!að!spyrja!plötufyrirtækið!„heyrðu!hvernig!virkar!þetta!hérna,!ég!fékk!

svona!mikið!í!advance,!ég!hlýt!að!vera!að!vera!búin,!þú!veist!ég!er!búinn!að!selja,!þú!

veist!20.000!plötur,!eða!15.000!plötur!eða!eitthvað.!Ég!hlýt!að!vera!búin!að!hérna!borga!

upp!3000!evrur,!hvernig!fæ!ég,!fæ!ég!mánaðarlega!greiðslu!eða!eitthvað?”.!Ég!veit!að!ég!

fæ!sko!2!greiðslur!á!ári!frá!plötufyrirtækinu!og!næsta!greiðsla!verður!semsagt!alveg!
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áhugaverð,!þú!veist!sjá!hvort!ég!fái!eitthvað!eða!hvernig!það!virkar.!Svo!getur!allt!verið!í!

samningum!eitthvað,!ég!þú!veist,!ég!skuldi,!eða!þú!veist!einhver!prósenta,!eða!bara!sorrí!

þú!skuldar!þetta!í!túr!advance!og!við!lánuðum!þér!þetta!einu!sinni!og,,!þú!veist!það!er!

svo!margt!einhvernvegin!í!þessu!að!maður!nær!ekki!að!halda!einu!sinni!utan!um!bara!

peningana!sína,!eða!sem!mér!finnst!einhvernvegin!eiga!að!vera!peningarnir!mínir,!eru!

svo!ekki!peningarnir!mínir!því!ég!er!eiginlega!búin!að!selja,!ég!er!tildæmis!búin!að!selja!

sko!masterinn!af!öllum!lögunum!mínum!til!plötufyrirtækisins,!þú!veist!ég!verði!það!

þegar!ég!skrifaði!undir!samninginn.!Nú!eiga!þeir!masterinn!af!plötunni!semsagt.!Nú!

langar!mig!sko!að!fara!til!annars!plötufyrirtækis,!eða!það!eru!einhverjar!pælingar!í!gangi!

sko!að!plötufyrirtækið!mitt!sublisancei!yfir!á!annað!plötufyrirtæki!sem!mundi!þá!taka!

meira!yfir!og!eitthvað.!Þá!mundi!ég!fá!sko,!ég!veit!til!dæmis!að!þeir!voru!að!bjóða!mér!

einhvern!advance!fyrir!þá!næstu!plötu,!væri!þá!eitthvað!250.000!pund,,!eða!5!milljónir!

og!það!er!svona,!það!þykir!svona!ÓKEI!en!samt!þú!veist!vill!umboðsmaðurinn!fara!

hærra,!þannig!að!þú!vetur!svona!ímyndað!þér!svona!hvað!2000!evrur!voru!lítið,!en!

allavega!ég!er!bara!soldið!mikið!að!pæla!í!þessu!líka!en!ég!held!að!svona!styrkir,!mersh!

gengur!yfirleitt!vel!ef!að!platan!er!nýkomin!út!eða!svona,!þá!er!fólk!mikið!að!kaupa!

plötuna!og!sérstaklega!ef!það!er!vínill!og!svona.!Höfundaréttargjöld!er!ég,!ég!fæ!ekkert!

mikið!þannig!séð!fyrir!það!eða!kannski!einhvern!200!þúsund!kall!eða!eitthvað.!Lifandi!

flutningur!uuu!jú,!ég!mundi!segja!kannski!styrkir!og!þá!aðallega!út!af!þessum!eina!styrk,!

maður!er!ekki!mikið!að….!

S:+Þessi!styrkir!er!kannski!eitthvað!sem!er!svona!til!að!byrja!með.!

V:+!uuu!já!einmitt!þannig!að!ef!ég!mundi!taka!það!út!þá!held!ég!að!það!sé!sko,!það!

náttúrulega!kemur!innkoma!af!tónleikaferðalögum!sko,!þótt!þeir!fari!ekkert!endilega!

alveg!til!mín!en!þeir!munu!náttúrulega!gera!það!á!endanum!sko.!

S:+Já!við!pælum!bara!í!þú!veist!innkomu!bara,!þú!veist!það!sem!lætur!hljólin!snúast.!

V:!Já!,!lifandi!flutningur!og!öruglega!já!merch!þú!veist!þetta!er!þú!veist!það!að!túra!er!í!

rauninni!sko!fólk!er!hætt!að!kaupa!plötur!og!það!kemur!frekar!á!þónleika!þú!veist,!

borgar!sig!inn!á!tónleika!og!já!hérna!kaupir!þá!kannski!bol!eða!vínilplötu!eða!eitthvað!

svoleiðis!þannig!að!ég!mundi!segja!að!svona!aðalinnkoman!mín!er!í!raun!og!veru,!eða!

inn!í!mitt!svona!project!er!það!og!svo!náttúrulega!einmitt!eru!alltaf!einhverjar!skekkjur!

þegar!það!kemur!einhver!styrkur!inn!þú!veist!en!það!er!ekki!eins!og!það!komi!á!hverju!

ári!þannig…!og!svo!líka!eins!og!þessi!advance,!advance!ætti!í!rauninni!að!hjálpa!manni!

rosa!mikið!ef!hann!er!þú!veist!eðlilega!hár!þannig!að!já.!Og!annað!þú!veist!ég!er!að!vinna!

í!leikriti!núna!þú!veist!gera!músík!við!leikrit!en!það!nær!aldrei!upp!í!þann!pening!sem!

kemur!inn!af!sko!erlendum!tónleikum!og!það!er!miklu!meira!borgað!fyrir!þú!veist!

erlenda!tónleika!heldur!en!á!íslandi.!Ég!mundi!segja!b!og!f!svona.!

S:+Það!er!svona!stæðsti?!

V:+já.!

S:+Mundiru!segja!að!það!samtals!væri!hérna!þú!veist!50%!eða!eitthvað.!

V:!Öruglega,,,!jájá!svona!yfir!árið!heildlitið!þá!er!það!öruglega!alveg!klárlega!langmest!

sko!50%!allveg!öruglega.!Það!fer!soldið!eftir!því!hvað!maður!er!að!túra!mikið!en!eins!og!
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ég!segi!enn!og!aftur!miðað!við!það!sem!ég!er!að!gera!akkúrat!núna!þá!er!það!allveg!50!–!

60%!mundi!ég!segja!sko.!

S:!Síðan!hitt!er!þá!allavegana!eins!og!það!er!búið!að!vera!núna!styrkir!og!..!

V:+Já!ég!mundi!segja!styrkir!og!já,,!já!eiginlega!bara!styrkir.!Maður!er!náttúrulega!

endalaust!að!sækja!um!eitthvað!og!svona!þú!veist!kemur!sér!rosalega!vel!allir!

menningasjóðir!og!eitthvað!svoleiðis!þannig!að!það!er!svona!kannski!næst!á!eftir!því!sko!

mundi!ég!segja.!

S:+Já!styrkir,!hvað!eigum!við!að!segja!30%?!

V:+Já!hvað!sagði!ég!50!til!60%!lifandi!og!merch,!styrkir!30%!uuuu!já!þetta!er!soldið!eins!

og!ég!sé!þetta.!Það!getur!vel!verið!að!einhvernvegin!bókhaldið!mitt!sé!allt!öðruvísi,!ég!

veit!ekki!hvað!ég!er!að!fá!fyrir!plötusölu,!eða!ég!er!ekkert!að!fá!neitt,!þú!veist!ég!ætti!að!

vera!að!fá!eitthvað!þannig!að!þetta!er!bara!doldið!eins!og!ég!einhvernvegin!ímynda!mér!

að!mín!innkoma!sé.!

S:+Já!nákvæmlega,!það!náttúrulega!er!ekkert!hægt!að!….!

V:!það!væri!hægt!að!kafa!dýpa!ofan!í!þetta!sko…!!

S:!Ná!í!ársreikninginn!og!analyza!hann…!já!það!er!afgangur,,!mundiru!segja!að!

afgangurinn!sé!þá!samansafn!af!öllu?!

V:!Já!ég!mundi!segja!það.!

S:+Ókei!síðan!erum!við!hérna!með!smá!pælingar!í!lokin.!Hafa!tekjur!þínar!eitthvað!breyst!

með!aukinn!þróun!stafrænnar!tækni!og!auknum!hraða!og!dreyfingu!á!Vefnum?!

V:!uuuu!sko.!Það!er!allavegana,!ég!held!að,!ég!veit!það!ekki!en!þú!veist!ég!veit!ekki!
hvernig!það!lýtur!út!sko!á!blaði!en!ég!held!sko!að!þetta,!þessi!notkun,!Internetnotkun!

download,!löglegt!eða!ólöglegt!eða!whatever,!það!skilar!sér!einmitt!í!minni!plötusölu!

eða!skilar!sér!eiginlega!í!minni!geisladiskasölu,!fólk!kaupir!yfirleitt!vínil!en!það!er!meira!

svona!item!sem!þú!ert!að!kaupa!sko.!En!þetta!skilar!sér!einhvernvegin!í!fleirra!fólk!

kemur!á!tónleika!og!fleirra!fólk!veit!af!þér.!Þú!veist!það!er!einhvernvegin!svona!maður!er!

með!lag!eða!plötu!og!eitthvað!!þetta!einhvernvegin!berst!hraðar!og!svona!á!milli!fólks!

sko!þannig!að!ég!held!það!er!kannski!ástæðan!fyrir!því!að!ég!er!að!setja!þú!veist!þarna!

lifandi!flutning!og!þú!veist!svona!merch!sölu!í!1.!Sæti!eða!sem!svona!stærstu!innkomuna!

mína!er!öruglega!af!því!að!fólk!einmitt!kemur!frekar!held!ég!á!tónleika!og!borgar!sig!inn!

á!tónleika,!eru!ekkert!að!kaupa!plötuna!eða!á!hana!eða!er!búið!að!dánlóda!henni!

ólöglega!eða!whatever!skilurðu!þannig!að!það!kemur!frekar!einmitt!á!tónleika!og!svo!

jafnvel!ef!maður!er!sko!við!merch!borðið!þá!nær!maður!oft!að!selja!fólki!eitthvað!þótt!

það!ætlaði!ekkert!að!kaupa!neitt!þú!veist!“æ!ég!fæ!bara!hérna!eitt!póstkort”!eða!svona!

þannig!að!ég!held!að!þetta!ég!veit!ekki!hvort!sko!hvort!þetta!sé!verra!eða!betra!sko.!

Maður!getur!alltaf!verið!pirraður!ef!maður!selur!ekki!margar!plötur!en!þú!veist!ég!veit!

ekki!hver!prósentan!er!af!þú!veist!stafrænni!eða!sölu!plötunar!minnar!til!dæmis!á!Itunes!

eða!eitthvað!svoleiðis,!ég!bara!hef!ekki!kannað!það!en!hérna,!já!ég!held!að!ég!veit!það!

bara!ekki,!þetta!öruglega!bætir!hvort!annað!einhvernvegin!upp!jafnmikið!og!það!dregur!

það!niður,!eða!þú!veist!maður!getur!hugsað!og!verið!neikvæður.!Maður!getur!sagt!
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helvítis!fólk!alltaf!að!stela!plötum!og!eitthvað!svona!en!maður!getur!líka!hugsað!þetta!á!

hinn!boginn!og!unnið!í!rauninni!með!þessu!þú!veist!með!nútímanum!heldur!en!að!vera!

eitthvað!að!reyna!að!berjast!á!móti!því!og!láta!fólk!kaupa!plötur.!Og!svo!er!það!líka!það!

að!platan!er!bara!ekki!til!allstaðar!og!það!eru!bara!ekki!allir!sem!eru!að!kaupa!sér!plötur!

á!Amazon!eða!þú!veist!eitthvað!svoleiðs,!þetta!er!soldið!mikið,!þú!ferð!út!í!plötubúð!og!

býrð!einhversstaðar!og!ferð!og!finnur!eitthvað!skilurðu!og!kaupir!það,!eða!þú!veist,!ég!

veit!það!ekki.!Fólk!er!líka!bara!minna!fyrir!eitthvað!svona!einhver!item,!einhverja!hluti.!

Þannig!að!ég!held!að!þetta!sé!orðið,!ég!mundi!halda!að!þetta!sé!einhvernvegin!já,!ég!

veit!ekkert!hvort!að!ég!væri!ríkari!ef!ég!hefði!gefið!út!þessa!plötu!fyrir!þú!veist!10!árum,!

ekkert!endilega.!

S:+Já!og!seinasta!pælingin!er,,!það!er!kannski!allveg!relevant!í!þínu!tilfelli,!hafa!tekjur!

þínar!af!sölu!á!geisladiskum!eitthvað!breyst?!

V:+Já.!

S:+Það!er!kannski!bara!inni!í!sömu!pælingum?!

V:+Já!ég!veit!að!platan!mín!hefur!selst!í!já!ég!held!í!eitthvað!svona,!síðast!þegar!ég!spurði!

var!hún!komin!í!einhver!15.000!eintök!sko!sem!er!náttúrulega!ekkert!neitt!eða!sem!er!

alveg!svona!fyrir!plötufyrirtækið!mitt!er!allveg!slatti!og!alveg!fyrir!svona!plötu!er!alveg!

ágætt.!Vínilplatan,!eða!semsagt!fyrsta!upplagið!af!vínilplötunni!það!bara!seldist!strax!

þannig!að!það!er!verið!að!ég!meina!eeee!já…!.!ég!!veit!það!ekki.!

S:+Ég!er!búinn!að!tala!við!fullt!af!tónlistarfólki!sem!að,!það!einhvernvegin,!þetta!er!

eiginlega!ekki!relevant!spurning!í!dag!sko,!sérstaklega!fólk!sem!er!svona!tiltölulega!ungt,!

þú!veist!ég!var!að!tala!við!viðmælanda!E!um!daginn!og!viðmælanda!C,!þú!veist!þetta!eru!

eiginlega!allt,!eða!allir!þessir!tónlistarmenn!eru!að!byrja!sko…..!

V:!Byrjar!einhvernvegin!inni!í!þessum!bransa!þú!veist!og!byrjaðu!þú!veist,!byrjuðum,!ég!

byrjaði!að!túra!akkúrat!þarna!2007!og!2008!vorum!við!á!túr!líka!bara!þegar!að!allt!hrundi!

þá!var!allt!eitthvað!í!Þýskalandi!bara!eitthvað!að!djamma!og!svo!horfum!við!á!hérna!Geir!

H.!Haarde!eitthvað!hérna!og!þú!veist!það!bara,!rútan!sem!við!vorum!með!það!var!bara!

svona!nightliner!bara!svona!þú!veist!bara!svefnrútu!sko!það!varð!ekkert!eftir!það,!bara!

síðasti!túrinn,!enda!þú!veist!evran!fór!úr,,!ég!man!ekki!hvað!hún!var!fyrir!80!og!eitthvað!

upp!í!100!og!eitthvað!og!við,!kreditkortin!virkuðu!ekki!og!við!bara..!en!ég!held,,!eins!og!

það,,!það!hefur!ekkert!aftrað!mér!í!einhvernvegin!að!fara!eitthvað,!þú!veist!maður!þarf!

náttúrulega!alltaf!að!fljúga!af!því!við!búum!hérna!en!þú!veist!og!fee’in,!tónleika!fee!er!

ekkert!að!minnka,!eða!kannski!er!ég!bara!með!góðan!bókara.!Þannig!að!þetta!er!allveg!

enþá!hægt!eða!þótt!fólk!kaupi!minna!af!drasli!og!ég!veit!að!fólk!kaupir!allveg!ekkert!

plötur,!eða!skiluru!ég!og!kærastinn!minn!við!söfnum!allveg!fáránlega!mikið!af!plötum!og!

geisladiskum!og!vínilplötum!og!allt!sko!en!ég!veit!allveg!fólk!er!ekkert!að,!þetta!er!

ógeðslega!dýrt,!þetta!er!orðið!allveg!fáránlega!dýrt!þú!veist!erlendar!plötur!eru!alveg!á!

3500!krónur!eða!eitthvað.!

S:+Ég!er!að!vinna!í!Skífunni!sko!og!það!er!eiginlega!ekkert!selt!af!erlendum!geisladiskum!

sko.!!

V:!Af!hverju!ekki!er!fólk!bara!eitthvað!…!
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S:!Bara!samblanda!af!þetta!sé!orðið!dýrt,!ekki!eins!mikið!fyrir!að!eiga!hluti!og!síðan!selst!

íslenska!músíkin!alveg.!

V:!Hefur!hún!eitthvað!aukist!eða!stendur!hún!í!stað!eða?!

S:!Hún!er!bara,!ég!held!hún!sé!bara!á!svipuðu!róli!sko!en!vínillin!hefur!allveg!rosalega…!
heirði!ég!ætla!að!stoppa!þetta!hér.
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Viðauki'7!+
+

Upplýsingar+úr"upplagseftirliti"Félags"Hljómplötuframleiðenda+
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