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Útdráttur 
Ritgerð þessi var unnin með það fyrir augum að skoða dægurtónlistariðnaðinn með 

hliðsjón af kynhlutverkum. Markmiðið var að varpa ljósi á hvers vegna konur eru í 

miklum minnihluta í tónlistargeiranum á Íslandi. Tónlistariðnaðurinn er stór hluti af 

menningu okkar og því mikilvægt að kanna hvers vegna konur standa höllum fæti á 

þessu sviði. Verkefnið byggist á eigindlegri rannsókn. Annars vegar var gögnum 

safnað í gegnum eigindleg viðtöl við þrjár tónlistarkonur sem eiga sameiginlegt að 

hafa verið virkir þátttakendur í íslensku tónlistarlífi og var sjónum beint að bakgrunni 

þeirra, menntun, reynslu og viðhorfi til tónlistargeirans. Hins vegar var gagnaöflun 

fólgin í samantekt á tónlistarumfjöllun í fjölmiðlum. Niðurstöður gefa til kynna að 

formgerðir samfélagsins og ráðandi hugmyndir um kvenleika og karlmennsku 

takmarki möguleika kvenna í tónlistargeiranum. Konur eiga erfitt uppdráttar á 

mörgum sviðum tónlistargeirans, sem hefur alla tíð verið karllægur, vegna ríkjandi 

hugmynda samfélagsins um hlutverk kynjanna. Þá kom í ljós að umfjöllun um 

dægurtónlist í fjölmiðlum á Íslandi er nánast alfarið í höndum karla.  
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Inngangur 
Hlutur kvenna í tónlistarsögunni hefur verið rýr í samanburði við hlut karla og enn 

eru það þeir síðarnefndu sem sjá að langmestum hluta um flutning og sköpun 

tónlistar, upptökur, útgáfu og umfjöllun um hana í fjölmiðlum. Tónlistarsagan er saga 

karla (Kruse, 1999) og tónlistariðnaðurinn hefur oft verið sagður karllægur (Leonard, 

2007). Lítið hefur þokast í átt að jafnara kynjahlutfalli í geiranum þrátt fyrir að 

kvenréttindabaráttan hafi skilað töluverðum árangri á Vesturlöndum á undanförnum 

áratugum og enn er langt í land hvað varðar jöfnuð kynjanna á mörgum sviðum. 

Tónlistariðnaðurinn er stór hluti af menningu okkar og því mikilvægt að að kanna 

hvers vegna konur standa svo höllum fæti á þessu sviði.  

 Ljóst er að sárlega skortir rannsóknir á íslenskum tónlistariðnaði út frá 

kynjasjónarmiðum því  eftir ítarlega leit var einungis um tvær slíkar að ræða. Í annarri 

er tónlistarhátíðin Iceland Airwaves skoðuð með hliðsjón af kynhlutverkum og reynt 

að varpa ljósi á hvers vegna svo fáar konur leggja popp- og rokktónlist fyrir sig 

(Björg Sveinbjörnsdóttir og Valgerður Pálmadóttir, 2006) en hin fjallar um íslenska 

tónlistarsögu út frá konum og kventónskáld fyrri tíma (Sigurlaug Arnardóttir, 2012). 

 Ritgerð þessi byggist á eigindlegri rannsókn. Annars vegar var gögnum 

safnað í gegnum eigindleg viðtöl við þrjár tónlistarkonur sem eiga það sameiginlegt 

að hafa verið virkir þátttakendur í íslensku tónlistarlífi og var sjónum beint að 

bakgrunni þeirra, menntun, reynslu og viðhorfi til tónlistargeirans. Hins vegar var 

gagnaöflun fólgin í samantekt á tónlistarumfjöllun í fjölmiðlum. Þar sem verkefnið er 

á B.Ed. stigi gafst ekki færi á yfirgripsmeiri rannsókn en höfundur lítur svo á að hér 

hafi verið unnin forathugun á rannsóknarefninu. Niðurstöður rannsóknarinnar voru 

skoðaðar í ljósi fræðilegra heimilda. Lagt var upp með rannsóknarspurninguna: Hvers 

vegna eru konur í miklum minnihluta í dægurtónlistargeiranum á Íslandi? og reynt að 

varpa ljósi á ástæður sem liggja þar að baki. Kannað var hvernig formgerðir 

tónlistarsamfélagsins móta ólíkar leiðir fyrir kynin en einnig hvað það er í reynslu, 

menntun og viðhorfi þátttakenda rannsóknarinnar sem gerir það að verkum að þær 

hafa náð hasla sér völl sem tónlistarkonur. Hér verður skoðuð þátttaka kvenna í popp- 

og rokktónlist sem stundum  er kölluð dægurtónlist (e. popular music). 

 Ritgerðinni er skipt niður í fimm meginkafla. Fyrst verður fræðilegur 

bakgrunnur rakinn þar sem tæpt verður á almennri kynjafræði og greint frá fræðilegu 
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efni um konur og tónlistargeirann en talsvert er til af erlendum rannsóknum um 

viðfangsefnið. Í öðrum kafla er fjallað um stöðu kvenna í tónlist á Íslandi í sögulegu 

og samtímalegu ljósi. Í þriðja kafla er aðferðafræði rannsóknarinnar gerð skil sem og 

gagnasöfnun, vali á þátttakendum og úrvinnslu. Í fjórða kafla reifar rannsakandi 

niðurstöður með hliðsjón af greiningu þeirra gagna sem aflað var og í þeim fimmta og 

síðasta er rannsóknin sett í samhengi við fræðilega hluta ritgerðarinnar. Í viðauka má 

finna hugmyndir að kennsluverkefnum um tónlistargeirann með hliðsjón af 

kynhlutverkum. 

 

 

Fræðilegur bakgrunnur 

Hugtök kynjafræði 
Til þess að öðlast frekari skilning á því hvers vegna konur eiga undir högg að sækja í 

tónlistariðnaðinum þarf að skoða hugmyndir kynjafræði. Viðfangsefni 

kynjafræðinnar tengjast meðal annars kyngervi, kvenleika, karlmennsku og 

kynhlutverkum. Hér verður tæpt á almennri kynjafræði og nokkur hugtök hennar 

kynnt. 

 Við lifum í kynjuðu samfélagi sem vill steypa konur í eitt mót og karla í 

annað. Strax við fæðingu er barn skilgreint út frá líffræðilegu kyni og kyngervi þess 

verður því smátt og smátt eiginlegt. Hugtakið kyngervi (e. gender) vísar meðal annars 

til þess hvernig kynin læra viðeigandi hegðun í gegnum félagsmótun og menningu 

(Arna H. Jónsdóttir, Steinunn H. Lárusdóttir, Þórdís Þórðardóttir, 2005, 239). 

Kyngervi hefur þannig áhrif á uppvöxt okkar, fjölskyldulíf, ástarsambönd, framkomu 

og sjálfsmynd. Frá fæðingu læra stúlkur og drengir þær reglur, siði og venjur sem 

gilda um hegðun og líf kynjanna (Connell, 2002). Kyngervi er því félagslega mótað 

og breytilegt eftir menningu.  

 Viðhorf sem ríkja í samfélaginu um karlmennsku og kvenleika hafa áhrif á það 

hvernig við högum okkur sem karlar og konur. Karlmennska (e. masculinity) er tengd 

við virkni, athafnamennsku, vitsmuni, uppfinningasemi, tilraunamennsku og vísindi 

en er einnig táknmynd um völd hugans. Kvenleiki (e. femininity) vísar hins vegar til 

óvirkni, umhyggju, tilfinninga og náttúru en konan er sögð stjórnast af líkamanum 

(Green, 1997, 27). Í daglegu tali er kvenleika og karlmennsku stilllt upp sem 

andstæðum með ólíkt vægi. Karlmennskan og hið karllæga hefur jafnan hærri sess en 
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hið kvenlega eða kvenlæga en sjaldan er þetta gildismat meðvitað. Hugtökin karllægt 

og kvenlægt eru notuð til að lýsa orðræðu um hugmyndir sem eru bundnar við hvort 

kyn fyrir sig (Þórdís Þórðardóttir, 2005, 34- 36). Þannig eru kvenleiki og karlmennska 

hugmyndir um kvenleika og karlmennsku en ekki náttúruleg fyrirbrigði. 

 Gyða Margrét Pétursdóttir (2012) hefur fjallað um styðjandi og mengandi 

kvenleika en hugtakið styðjandi kvenleiki (e. emphasized femininity) er systurhugtak 

ráðandi karlmennsku (e. hegomonic masculinity). Ráðandi karlmennska er þá sú 

tegund kalrmennsku sem er ráðandi á hverjum tíma í hverju samfélagi á meðan 

styðjandi kvenleiki snýst um að styðja við karla og ráðandi karlmennskuhugmyndir 

og mæta þörfum þeirra og löngunum. Styðjandi kvenleiki viðheldur, styrkir og festir í 

sessi yfirráð karla yfir konum. Mengandi kvenleiki (e. pariah femininity) er hins 

vegar andstæða styðjandi kvenleika og sýnir myndugleika, tekur málin í sínar hendur 

og er óhlýðinn. Hann er nauðsynlegur til þess að skilgreina æskilegan kvenleika og er 

hugsanlega afl í átt að kynjajafnrétti. Það eru átök á milli styðjandi kvenleika og 

mengandi kvenleika (Gyða Margrét Pétursdóttir, 2012). Styðjandi kvenleiki útilokar 

því aðrar tegundir kvenleika og viðheldur samfélagslegum völdum karla. 

 Hugtakið kynhlutverk (e. gender role) vísar til viðtekinna hugmynda um þau 

hlutverk sem kynjunum er ætlað að gegna. Kynhlutverkin eru félagslega mótuð og 

ráðast af ríkjandi menningu í ólíkum samfélögum (Arna H. Jónsdóttir, Steinunn H. 

Lárusdóttir, Þórdís Þórðardóttir, 2005, 239). Það eru gerðar væntingar til einstaklinga 

eftir því hvoru kyninu viðkomandi tilheyrir og endurspeglar hvað talið er 

karlmannlegt eða kvenlegt. Sólveig Karvelsdóttir segir líkamstjáningu gegna 

þýðingarmiklu hlutverki  í samskiptum fólks og að finna megi heimildir um að konur 

og karlar noti bæði talmál og líkamstjáningu á ólíkan máta. Þegar hægt er að tengja 

ólíka hegðun fólks við kyn þá er talað um að hegðunin sé kvenleg eða karlmannleg 

(Sólveig Karvelsdóttir, 2005, 87). 

 Kynjakerfið (e. gender system) með sínar hefðbundnu kynímyndir og 

samskiptamynstur ásamt valdi hinna ráðandi, leitast við að halda kyngervum í föstum 

skorðum (Gerður Bjarnadóttir og Guðný Guðbjörnsdóttir, 2011). Það má segja að 

kynjakerfið haldi kynjunum í viðjum viðtekinna viðhorfa. Kynhlutverkin raða konum 

og körlum í flokka með ákveðin verkefni og ákveðna hegðun. 

 Þegar fjallað er um kynhlutverk er sjónum oft beint að eðlishyggju (e. 

essentialism) og félagslegum mótunarkenningum (e. social constuction theories). 

Skýring eðlishyggjunnar er að kynjamunur eigi rætur sínar í eðlislægum eiginleikum 
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kynjanna. Samkvæmt henni búa kynin yfir ólíkum tilfinningum og sálfræðilegum 

eiginleikum. Gert er ráð fyrir að kynin sé náttúrulega ólík. Til að mynda fellur sú 

skýring að strákar séu strákar (e. boys will be boys) undir eðlishyggju og endurspeglar 

þær hugmyndir um að drengir þurfi á hreyfingu að halda, þeim sé jafnvel eðlilegt að 

vera árásargjarnari og umfram allt ekki kvenlegir eða „hommalegir“ (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2004, 44). Þess er vænst að þeir hagi sér á ákveðinn hátt vegna þess að 

þeir eru drengir. Stúlkur eiga hins vegar að vera nákvæmar, iðnar og samviskusamar 

(Ingólfur Á Jóhannesson, 2004). 

 Félagslegar mótunarkenningar gera hins vegar ráð fyrir að kyngervi mótist af 

menningu, samfélagslegum gildum og ýmiss konar lífsstíl sem hópar í samfélaginu 

tileinka sér. Eðlishyggjan leitar orsaka kynjamismunar en félagslegar 

mótunarkenningar reyna að útskýra félagslegan raunveruleika (Þórdís Þórðardóttir, 

2005, 36-38). Hér verður lögð áhersla á kenningar félagsmótunar en félagsleg mótun 

hefur áhrif á hegðun og hugarfar einstaklinga og ýtir þeim út í ákveðin kynhlutverk. 

 Helstu félagsmótunaraðilarnir eru fjölskyldan , skólinn, jafningjahópurinn, 

fjölmiðlar og vinnan (Þórunn Friðriksdóttir, 1994). Félagsmótun felur í sér það að 

kyngervi og kynhlutverk mótist af samfélaginu, gildum þess og menningu sem hópar 

í þessu samfélagi tileinka sér (Arna H.Jónsdóttir, Steinunn H. Lárusdóttir, Þórdís 

Þórðardóttir, 2005:241). Það er mikill munur á félagsmótun kynjanna. Til að mynda 

hrósa fullorðnir börnum gjarnan á ólíkum nótum eftir því hvort um stúlku eða dreng 

er að ræða. Stúlkum er frekar hrósað fyrir útlit sitt, snyrtimennsku og góðsemi en 

drengjum fyrir dugnað, atorku og hreysti (Þórunn Friðriksdóttir, 1994, 68). Mörgum 

stelpum er umbunað í grunnskóla fyrir samviskusemi, ábyrgð, hlýðni og hjálpsemi en 

drengir komast frekar upp með að tala hátt, grípa fram í og tala án þess að rétta upp 

hönd (Berglind Rós Magnúsdóttir og Þorgerður Einarsdóttir, 2005). Þannig fá stúlkur 

og drengir ólík skilaboð um hvernig best sé að hegða sér. Kynhlutverk eru skýr um 

alla veröld, þau móta sjálfsmyndina, stýra samskiptum við aðra og hafa áhrif á 

atvinnuþátttöku og fjölskyldulíf (Garðar Gíslason, 2000, 385).  

 

Konur og tónlistargeirinn 
Konur hafa alltaf verið í miklum minnihluta í tónlistargeiranum og þrátt fyrir að 

margt hafi breyst á síðustu áratugum standa þær enn höllum fæti í þessum 

sístækkandi iðnaði. Í gegnum tíðina hafa konur einna helst verið í hlutverki neytenda 
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tónlistar og aðdáenda en karlar hafa séð um sköpun, flutning og framleiðslu 

tónlistarinnar (Bayton, 1997, 37). Í bók sinni Music, Gender and Education segir 

Lucy Green (1997, 37) orðræðuna um stúlkur og drengi í dægurtónlist vera með þeim 

hætti að stúlkur séu líklegri til verða neytendur frekar en taka virkan þátt í 

tónlistariðkuninni á meðan drengir eru virkari í flutningi þess háttar tónlistar. Green 

segir stúlkur aftur á móti vera virkari þátttakendur í klassískri tónlist. 

 Sara Cohen (1991, 210) hefur skrifað um hljómsveitargeirann í Liverpool 

eins og hann var um miðjan níunda áratuginn og segir hún langflestar hljómsveitirnar 

hafa verið skipaðar karlmönnum en auk þess hafi öll önnur störf geirans verið álitin 

karlastörf, til að mynda störf rótara, hljóðmanna og ljósamanna. Það sáust nánast 

engir kvenhljóðfæraleikarar í hljómsveitunum en konum var einungis hleypt að sem 

söngkonum til að bæta við glansi og kynþokka. Þá voru kærustur 

hljómsveitarmeðlima taldar hættulegar boðflennur sem gætu eyðilagt samstarf 

hljómsveitarmeðlima. Þetta gefur til kynna takmarkaða félagslega stöðu kvenna í 

geiranum og litla hvatningu til ungra stúlkna til að læra á svokölluð rokkhljóðfæri. 

Þannig hafa konur mætt ýmsum hindrunum í tónlistargeiranum. 

 Þegar tónlistarkonur giftast og stofna fjölskyldu eru gerðar kröfur til þeirra 

um að gefa ferilinn og áhugamálin upp á bátinn svo þær geti betur stutt við bak 

eiginmanna sinna (Bayton, 1998). Það myndast því togstreita milli hlutverka 

tónlistarkonunnar og fjölskyldukonunnar þar sem sjálfstætt starfandi tónlistarkonur 

þurfa oft að eyða miklum tíma og orku í að sinna tónlistinni. Þegar barneignir koma 

síðan til sögunnar er minni tími og orka fyrir tónlistarkonur til að sinna tónlistinni því 

algengt er að mæður eyði meiri tíma í heimilisstörf og umönnun barna en feður. Þegar 

orka, athygli og einbeiting konunnar beinast nær alfarið að umönnun barna má gera 

ráð fyrir að hún þurfi að gefa eftir við iðkun tónlistarinnar. 

 Marion Leonard heldur því fram að kynjamunur í tónlistariðnaðinum sé ekki 

vegna þess að karlkyns flytjendur hafi verið ráðandi á tímabili snemmrokksins eða 

vegna þess að karlar hafa verið meira sýnilegri í rokktónlist, heldur vegna þeirrar 

orðræðu sem á sér stað innan tónlistariðnaðarins. Sú orðræða viðheldur ríkjandi 

hugmyndum um flytjendur tónlistar (Leonard, 2007, 181). Í gegnum tíðina hefur 

fjöldaframleiðslu tónlistar í heiminum verið stjórnað af karlmönnum og í langflestum 

tilfellum hafa karlar verið útgefendur, framleiðendur, hljóðmenn og tónlistarmenn. 

Þeir hafa því skapað hljóm og ímynd dægurlagatónlistar (Kruse, 1999). Völdin í 

tónlistariðnaðinum hafa verið í höndum karla.  
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 Kvenleika og karlmennsku er gjarnan stillt upp sem andstæðum með ólíkt 

vægi en einnig hafa tónlistarstefnur ýmist verið tengdar við hið kvenlæga eða hið 

karllæga. Oft er litið á danspopptónlist sem kvenlæga tónlist á meðan rokk- og 

harðkjarnatónlist er sögð karllæg. Konur hafa verið ráðandi í söng án undirleiks og 

gospeltónlist, eru áberandi í þjóðlaga- og sveitatónlist og á meðal söngvaskálda 

(Shuker, 1994, 232). Tónlist skiptist þannig í kvenlægar og karllægar stefnur þar sem 

kvenlæg tónlist er órafmögnuð og einkennist af söng og mýkt en karllæg tónlist er 

rafmögnuð, hávær og hröð.  

 Nýlega var stofnað félag kvenna í tónlist á Íslandi, KÍTÓN, en þar skapast 

vettvangur fyrir tónlistarkonur til að skiptast á hugmyndum, standa vörð um 

sameiginlega hagsmuni og taka á þeim málum sem á þeim brenna, til að mynda 

kynbundnum launamun og auknum framgangi og sýnileika tónlistarkvenna 

(Fréttablaðið, 2013). Stofnun slíks hagsmunafélags gefur til kynna að það halli á 

tónlistarkonur í tónlistargeiranum og þær vilji leiðrétta þann kynjahalla. 

 Björg Sveinbjörndóttir og Valgerður Pálmadóttir (2006) unnu rannsókn á 

Iceland Airwaves tónlistarhátíðinni með hliðsjón af kynhlutverkum. Þar kemur fram 

að kvenkyns flytjendur á Iceland Airwaves hátíðinni árið 2005 voru mun færri en 

hinir karlkyns. Af 94 íslenskum hljómsveitum sem spiluðu á hátíðinni voru 73 

eingöngu skipaðar körlum, 3 voru eingöngu skipaðar konum, 18 innihéldu bæði kyn 

og af sólóflytjendum voru konur aðeins 5 af 30. Rannsóknin leiddi einnig í ljós að 

kyn hafði mikið að segja innan tónlistargeirans hvort sem það var konum til 

framdráttar eða öfugt. Einnig komust Björg og Valgerður að þeirri niðurstöðu að 

fjölmiðlaumfjöllun um tónlistarfólk sé kynjuð. 

 Vaughn Schmutz og Alison Faupel (2010) hafa einnig rannsakað orðræðu 

tónlistargagnrýnenda og komust að þeirri niðurstöðu að gagnrýnendur leggja meðal 

annars áherslu á sögulegt mikilvægi og listrænt sjálfstæði þegar fjallað er um tónlist 

karla en tónlistarkonur eru frekar tengdar við tilfinningar og sambönd við aðra, bæði 

persónuleg og fagleg. Orðræðunni fylgja ráðandi hugmyndir um kvenleika og 

karlmennsku og orðræða um tónlist karla leggur áherslu á sjálfstæði þeirra við 

sköpunarferlið og frumlega og flókna tónlist. Með því að tengja tónlistarkonur við 

aðra listamenn og fagmenn, sem oftast eru karlar, gera tónlistargagnrýnendur lítið úr 

tónlistarkonum með því að segja að þær þurfi að reiða sig á aðra. Niðurstöður varpa 

einnig ljósi á að tónlistargagnrýnendur hafi útilokað tónlistarkonur og skapað og 

viðhaldið karllægum tónlistarvettvangi. 
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 Fjölmiðlar eru áhrifamiklir félagsmótunaraðilar og hafa mikil áhrif á skoðanir 

fólks, viðhorf og jafnvel hegðun og gegna því gríðarlegu mótunarhlutverki í lífi 

einstaklinga (Garðar Gíslason, 2000). Þeir taka því virkan þátt, ásamt fleiri 

félagsmótunaraðilum, í mótun kyngervis. Það er því mikilvægt að vera gagnrýninn á 

þau viðhorf og þær staðalmyndir sem birtast í fjölmiðlunum  

 Ljóst er að konur hafa oftar en ekki verið illa fjarri góðu gamni í 

tónlistariðnaðinum sem stjórnað hefur verið af körlum. Þær hafa verið í hlutverki 

neytenda tónlistar sem sköpuð hefur verið, flutt og framleidd af körlum. Þegar konur 

hafa tekið þátt í tónlistarflutningi hefur tónlistin verið mjúk og órafmögnuð og 

undirstaðan hefur verið söngur. Þá hafa rannsóknir sýnt að umfjöllun og gagnrýni um 

tónlist í fjölmiðlum sé kynjuð. 

 

Söngur og hljóðfæraleikur 
Konur hafa lengi verið í hlutverki söngvara en þegar kemur að hljóðfæraleik þá leika 

þær í miklu minna mæli á rafmagnshljóðfæri og slagverk en karlar. Í gegnum tíðina 

hefur söngur verið talinn kvenlæg athöfn vegna þess að konan stjórnast af líkamanum 

og röddin er hluti af honum. Karlar stjórna hins vegar náttúrunni sem konan er hluti af 

(Green, 1997, 28). Stúlkur staðfesta því kvenleika sinn með því að syngja eða spila á 

klassísk hljóðfæri en karlmennska drengja felst í því að spila popptónlist eða hraða 

tónlist, leika á trommur og rafgítar eða stjórna tækjum (Green, 1997,183-5). 

 Kynhlutverk lærast af félagsmótun og uppeldi. Viðhorf samfélagsins til 

kynjanna eru þannig félagslega mótuð og það er mikill munur á félagsmótun 

kynjanna. Hefðbundin viðhorf samfélagsins eru meðal annars að drengir eigi að vera 

harðir af sér á meðan stúlkur mega sýna tilfinningar sínar. Drengir mega ekki sýna 

stúlkulega hegðun og stúlkur mega helst ekki sýna drengslega hegðun. Ríkjandi 

hugmyndir um kynin og fyrirmyndir barna hafa mikil áhrif. Það virðist því ekki 

boðlegt fyrir stúlkur að slá á trommur, spila á hávær hljóðfæri eða koma nærri tækni 

og tækjum. 

 Í Bandaríkjunum á sjöunda áratugnum voru allmargir sönghópar sem aðeins 

voru skipaðir konum en upphaf bítlatónlistar í Bretlandi markaði endalok þessarra 

sönghópa. Þegar Bítlatímabilið hófst var ekki nóg að vera söngvari heldur þurfti helst 

að spila á hljóðfæri líka, þar á meðal á rafgítar. Margar konur fetuðu í fótspor Joni 

Mitchell og Joan Baez og léku á kassagítar en sóttu ekki í rafgítarleik. Rafgítarinn 
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tilheyrði oftast hljómsveitum og því voru fáar konur hluti af þeim (Bayton, 2005, 37-

38). 

 Í júní árið 1996 valdi tímaritið Mojo 100 bestu gítarleikara allra tíma. Á 

listanum voru einungis þrjár konur; Sister Rosetta Tharpe, Joni Mitchell og Bonnie 

Raitt (100 best Guitarist, 1996). Mavis Bayton (2005) nefnir þennan lista í grein sinni 

„Women and the Electric Guitar“ og vill meina að ástæða kvennafæðar á listanum sé 

að hluta til að þær hafi verið vanmetnar og skrifaðar út úr tónlistarsögunni. Í ritgerð 

Sigurlaugar Arnardóttur (2012) má sjá svipaðar niðustöður en þar kemur fram að 

kventónskáld hafi fengið litla umfjöllun og viðurkenningu. Listinn sem birtist í 

tímaritinu Mojo endurspeglar þó aðallega, að mati Bayton, þá staðreynd að fáar konur 

stíga fæti inn í rokkgeirann til að hefja feril sem tónlistarkonur. Kvenflytjendur 

tónlistar hafa verið meira áberandi í vinsældartónlist (e. commercial music) og 

þjóðlagatónlist (e. folk music) heldur en í rokktónlist en í öllum þessum 

tónlistarstefnum hafa konur verið í hlutverki söngkvenna frekar en hljóðfæraleikara. 

Þá hafa kvenhljóðfæraleikar aðallega spilað á hljómborð. Konur í þjóðlagatónlist 

spila á kassagítar en rafgítarinn virðist frátekinn fyrir karla (Bayton, 2005, 37).  

 Bayton segir ástæðu þess að konur láti lítið til sín taka sem rafgítarleikarar 

vera félagslegar. Stúlkur læri af umhverfi sínu, til að mynda af fjölskyldu, skóla og 

fjölmiðlum, að vera kvenlegar og taki ekki þátt í karllægum athöfnum. Fiðlu-, flautu- 

og píanóleikur þykir kvenlæg athöfn en rafgítarleikur er karllægur. Bayton segir erfitt 

fyrir stúlkur að brjótast úr viðjum kynhlutverka sinna og oft séu ungar konur 

óvelkomnar í klíku karla (Bayton, 2005, 39-40). Bayton nefnir einnig skort á 

fyrirmyndum fyrir ungar stúlkur í fjölmiðlum. Þær sjá iðulega karlmenn leika á 

rafgítar en vantar kvenfyrirmyndir sem hvetji þær til dáða (Bayton, 2005). 

 Lucy Green (1997) vill meina að því meiri tækni (e. technology) sem 

hljóðfæraleikur kvenna krefst, því meira trufli hann kvenleikann. Konur hafa þó 

stundum fært sig af klassíska píanóinu yfir á rafmagnshljómborð. Það hefur orðið til 

þess að tenging hefur myndast milli hljómborðsins og kvenleika, eða því kvenlega í 

gerð karlmanna (e. effeminacy). Green vill meina að ekki sé hægt að horfa fram hjá 

því að hljóðfæraleikari sé kona. Hún sé ekki hljóðfæraleikari heldur 

kvenhljóðfæraleikari (Green, 1997, 75-80). Það sama má segja um hljómsveitir 

skipaðar konum en þær eru nefndar kvennahljómsveitir þar sem áhersla er lögð á kyn 

meðlimanna. Jafnvel þó tónlistarstefnur kvennahljómsveita séu ólíkar, eru þær settar 

undir sama hatt sem kvennahljómsveitir. Karlar í hljómsveitum eru því normið en 
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konur í hljómsveitum eru „hinir“ sem brjótast inn á hið karllæga svæði. Green tekur 

einnig fram að pönkbylgjan hafi gefið stúlkum og konum tækifæri til að stíga fram 

sem hljóðfæraleikarar og spila jafnvel á hljóðfæri sem eru enn í dag hljóðfæri karla 

(Green, 1997, 76). Hljómsveitirnar Grýlurnar og Dúkkulísurnar urðu til eftir að 

pönkbylgjan hafði rutt sér til rúms á Íslandi en meðlimir þeirra voru konur sem léku á 

hin hefðbundnu rokkhljóðfæri; rafgítar- og bassa, trommur og hljómborð. Einnig má 

nefna kvenkyns meðlimi hljómsveitarinnar Risaeðlunnar sem spiluðu rokk á saxófón 

og fiðlu. Síðan þá hefur orðið mikil aukning kvenna sem spila á rafmögnuð hljóðfæri 

en reglan er þó sem fyrr sú að karlar spila á rafmagnshljóðfæri en konur eru 

undantekningin.  

 

Konur á tökkunum 

Hljóðupptökur eru órjúfanlegur hluti þess ferlis sem fylgir útgáfu tónlistar. 

Upptökustjórar eru einskonar listrænir stjórnendur og hafa því mikið að segja um 

endanlega útkomu tónlistarinnar. Það eru ekki síst ákvarðanir þeirra sem hafa áhrif á 

hve líkleg tónlistin verður til vinsælda. Dr. Bodum Sandstrom (2000) segir 

hljóðuppptökur vera karlagrein. Hún starfaði í geiranum í yfir 25 ár og segir kvenkyns 

upptökumenn hafa verið örfáa. Þegar konur fóru að stíga fæti inn í heim 

upptökutækni áttu þær strax undir högg að sækja og fyrir kom að karlkyns 

tónlistarmenn neituðu að vinna með þeim. Sem kona og upptökumaður upplifði 

Sandstrom að samstarfsmenn hennar álitu hana kynlausa. (e. genderless) Þegar hún 

sinnti starfi sem „ætlað er körlum“ þá hættu karlkyns samstarfélagar að sjá hana sem 

konu (Sandstrom, 2000, 291-301). Þekking á tækninni hleypti henni inn í heim sem 

segja má að hafi verið lokaður konum.  Í stað þess að litið væri á hana sem 

kvenupptökumann með forskeytinu kven-, var litið á hana sem kynlausa. Hún var 

ekki viðurkennd sem kona á meðan hún sinnti karlastarfi. Þetta dregur upp mynd af 

erfiðleikum fólks við að átta sig á hvernig bregðast eigi við mengandi kvenleika; 

þegar kona stígur inn í heim karla og sýnir myndugleika og einkenni sem eignuð eru 

ráðandi karlmennsku.  

 Í rannsókn Sólveigar Jakobsdóttur um tölvumenningu í íslenskum skólum 

og kynja- og aldursmun nemenda í tölvutengdri færni kemur fram að á unglingastigi 

var kynjamunur í færni, drengjum í hag í sjö skólum af níu. Einnig höfðu drengir 

jákvæðari viðhorf til tölvunotkunar og meira sjálfstraust en stúlkur og notuðu tölvur 
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meira (Sólveig Jakobsdóttir, 1999) Green komst að sömu niðurstöðum og segir 

skoðun tónlistarkennara vera þá að stúlkur séu smeykari en drengir við að nýta sér 

tæknina, tölvur og tónlistarforrit (Green, 1997). Hún heldur því fram að skólinn gegni 

mjög stóru hlutverki í að viðhalda staðalímyndum kynjanna í tónlist í samfélaginu.  

Konur séu í minnihluta eða útundan þegar æfingar í tækni og á rafmögnuð hljóðfæri 

eiga sér stað (Green, 2002).   

 Elizabeth Hinkle- Turner segir rangtúlkanir um hæfni kvenna í tækni hafa 

áhrif á menntun og leiðsögn ungra stúlkna sem veldur skorti á hæfum konum á sviði 

hljóðupptaka og upptökustjórn sem og á sviði raunvísinda og tækni.  Turner bendir 

einnig á að þörf sé fyrir konur sem hafi notið farsældar í starfi á þessum vettvangi til 

að laða ungar stúlkur að starfinu (Hinkle- Turner, 2006, 229). Gerðar hafa verið 

rannsóknir til að kanna hvers vegna ungar stúlkur sæki ekki í tölvu- og tæknitengd 

störf en þar kemur fram að félagslegt umhverfi tækninnar sé ekki kvenlægt og 

staðalmyndir um „tölvunördinn“ fæli stúlkur frá (Hinkle- Turner, 2006, 247-8). 

 

 

Bakgrunnur rannsóknar á Íslandi 
Hér verður fjallað um stöðu kvenna í tónlist á Íslandi í sögulegu og samtímalegu ljósi 

innan tónlistarskóla, félagasamtaka og í dægurtónlistargeiranum á Íslandi. Engar 

tiltækar rannsóknir hafa verið gerðar á stöðu tónlistarkvenna innan fjölmiðla en hluti 

af gagnasöfnun fólst í að auka þekkingu á því sviði og verður fjallað um það í 

niðurstöðuköflum.    

Hljómsveitin Grýlurnar 

Gunnar Lárus Hjálmarsson fjallar um þátttökuleysi kvenna á upphafsmetrum 

íslenskrar dægurtónlistarsögu í bók sinni Stuð vors lands. Á Íslandi tóku konur varla 

þátt í popp- og rokktónlist fyrr en um 1980 en þá höfðu þær erlendar fyrirmyndir.  

Þær héldu sig til hlés í frumrokkinu, bítlinu og hipparokkinu og það heyrði til 

undantekninga ef þær sáust syngja rokktónlist á sviði. Það má nefna hina 

íslensk/amerísku söngkonu Shady Owens sem söng meðal annars með 

hljómsveitunum Hljómum og Trúbroti. Hinsvegar sungu konur þjóðlagatónlist og 

stílhrein dægurlög en fæstar sömdu lög. Þróunin hér á landi var mjög svipuð erlendri 

þróun en þegar pönk- og nýbylgja barst til landsins jókst þátttaka kvenna (Gunnar 

Lárus Hjálmarsson, 2012).  
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 Árið 1980 stofnaði Ragnhildur Gísladóttir hljómsveitina Grýlurnar ásamt 

þeim Herdísi Hallvarðsdóttur sem spilaði á bassa, Ingu Rún Pálmadóttur sem spilaði á 

rafgítar og Lindu Björk Hreiðarsdóttur sem „tók að sér það karlmannsstarf að sitja 

gleið og lúberja trommusettið“ svo vitnað sé til orða Gunnars Lárusar (Gunnar Lárus 

Hjálmarsson, 2012, 262). Ragnhildur, sem spilaði á hljómborð og söng, hafði 

talsverða reynslu af tónlistargeiranum en hinar höfðu varla snert á hljóðfærunum 

áður. Grýlurnar komu fyrst fram opinberlega eftir að hafa einungis stundað 

hljómsveitaræfingar í tíu daga. Tónlistarflutningurinn þar þótti ekki góður en 

Grýlunum var fyrirgefið ýmislegt í byrjun, kynferðisins vegna. (Gunnar Lárus 

Hjálmarsson, 2012, 262). Það má velta fyrir sér hvort litið hafi verið á þær sem 

raunverulega rokktónlistarmenn vegna kyns þeirra en orðræðan gefur í skyn að horft 

hafi verið á þær sem annars flokks tónlistarmenn vegna kynsins. 

 Textar Grýlanna voru sumir gagnrýni á ráðandi hugmyndir um karlmennsku, 

til dæmis í laginu „Ekkert mál“ þar sem þær spyrja: „Hvað er svona merkilegt við það 

að vera karlmaður? Hvað er svona merkilegt við það að bora í vegg? Hvað er svona 

merkilegt við það að vinna á lyftara?“ (Ragnhildur Gísladóttir, 1981).  Það má líta á 

textann sem uppreisn gegn ríkjandi hugmyndum samfélagsins um hlutverk kynjanna. 

 Eins og aðrar hljómsveitir náður Grýlurnar meiri tæknilegri færni með 

aukinni þjálfun, komu víða fram og ferðuðust um landið. Ásamt hljómsveitinni Egó 

voru Grýlurnar í fararbroddi í nýrokkinu og nutu mikilla vinsælda. Þær léku í 

kvikmyndinni Með allt á hreinu eftir Águst Guðmundsson þar sem þær lögðu til tvö 

frumsamin lög. Þá kom platan Mávastellið út í maí 1983 og seldist vel en efnið á 

henni var allt frumsamið. Í kjölfar plötuútgáfunnar spiluðu Grýlurnar víða, meðal 

annars í Bandaríkjunum og á Norðurlöndunum. Eftir mikla vinnu voru meðlimir 

þreyttir og að sumri loknu hættu hljómsveitarmeðlimir hver af öðrum í 

hljómsveitinni. Ein Grýlanna glímdi við hnémeiðsl og önnur var orðin leið á 

bransanum. Allar nema Ragnhildur lögðu hljóðfærin á hilluna (Gunnar Lárus 

Hjálmarsson, 2012, 262-3). Það vekur athygli að Ragnhildur hafi stofnað hljómsveit 

skipaða kynsystrum sínum, þrátt fyrir að kunnáttan í hljóðfæraleik væri lítil sem 

engin. Það má því leiða líkur að því að úrval kvenkyns rafgítar-, bassa- og 

trommuleikara hafi verið lítið sem ekkert á þessum tíma.  

 Á tveggja ára starfsferli sínum unnu Grýlurnar nauðsynlegt 

brautryðjendastarf en samkvæmt samtali þeirra í heimildamyndinni Rokk í Reykjavík 

vildi hljómsveitin opna konum leið inn í hljómsveitarbransann:  
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Ragga: Með þessari hljómsveit viljum við biðja konur um að kýla á það og sýna að 
þær geti þetta, það sé sjálfsagt. 
Herdís: Sem sé: leigja bílskúr, slá víxla, kaupa hljóðfæri og troða þeim í bílskúrinn, 
setja þau saman, æfa stíft. Þá gengur þetta upp (Hugrenningur og Friðrik Þór 
Friðriksson, 1981). 
  

Starf Grýlanna skilaði þó nokkrum árangri og örfáar hljómsveitir skipaðar konum 

urðu til. Dúkkulísurnar frá Egilstöðum hófu  að spila saman síðla árs 1982 og 

störfuðu saman til vors 1987 en þá voru sumar þeirra fluttar til höfuðborgarinnar. Þær  

tóku þó upp þráðinn síðar og hafa spilað síðan komið fram annað veifið (Gunnar 

Lárus Hjálmarsson, 2012, 303). Fleiri íslenskar hljómsveitir, eingöngu skipaðar 

konum, hafa orðið til síðan en fæstar orðið langlífar.                              

 Hljómsveitir eingöngu skipaðar konum fá jafnan á sig stimpilinn 

„kvennahljómsveit“ eða „stelpuband“.  Þrátt fyrir að um ólíkar hljómsveitir sé að 

ræða eru þær allar settar undir sama hattinn. Þegar konur eru í meirihluta 

hljómsveitarmeðlima er einnig talað um „kvennahljómsveit“, jafnvel þó karlmenn séu 

meðlimir eins og í tilfellum hljómsveitanna Kolrössu krókríðandi og Mammút.  

 Ragnhildur Gísladóttir segir frá reynslu sinni í tónlistargeiranum í bók Jens 

Guðmundssonar Poppbókinni (1983). Hún nefnir harða gagnrýni sem Grýlurnar 

fengu frá kollegum sínum vegna þess að þær voru konur og segir í kjölfarið: 

„Auðvitað fengum við vissa athygli vegna þess að við vorum kvenmenn. En einmitt 

þess vegna urðum við líka að vera betri en við hefðum annars þurft“ (Jens 

Guðmundsson, 1983, 160). Tónlistarkonur hafa því þurft að brjóta sér leið inn í hinn 

karllæga tónlistargeira og fundist þær þurfa að sanna sig í geiranum vegna kyns síns. 

Grýlurnar vonuðust eftir vitundarvakningu meðal íslenska kvenna; að konur gætu 

tekið þátt í tónlistarflutningi að eigin frumkvæði, samið, spilað og sungið rokktónlist í 

hljómsveit en þegar til langs tíma er litið varð mun minna úr þessari vakningu en 

vonir stóðu til. 

 

Tónlistarnám stúlkna og drengja 

Fróðlegt er að skoða hvort það brautryðjendastarf  sem unnið var á 8. og 9. áratugnum 

hafi skilað sér til uppvaxandi kynslóða. Í niðurstöðum rannsóknar Ingu Dóru 

Sigfúsdóttur og Bryndísar Bjarkar Ásgeirsdóttur (2004), um gildi tónlistarnáms fyrir 

íslensk ungmenni, kemur fram að mun fleiri stúlkur en drengir  í 9. og 10. bekk 
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stunduðu tónlistarnám. Í könnuninni, sem gerð var árið 2000, segjast tvær af hverjum 

tíu stúlkum stunda tónlistarnám einu sinni í viku eða oftar en rúmlega einn af hverjum 

tíu drengjum. Þá stunduðu um 15% stúlkna tónlistarnám 1-2 sinnum í viku en 8% 

drengja (Inga Dóra Sigfúsdóttir og Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 2004). Svipaðar 

niðurstöður má sjá í könnuninni Ungt fólk 1997 en þar sögðust tæplega tvöfalt fleiri 

stúlkur en drengir á þessum aldri sækja tíma í tónlistarskóla vikulega eða oftar 

(Þórólfur Þórlindsson, Kjartan Ólafsson, Viðar Halldórsson og Inga Dóra 

Sigfúsdóttir, 2000).  

 Í Ungt fólk 2012- menntun, menning, íþróttir, tómstundir, hagir og líðan 

nemenda í 8., 9. og 10. bekk grunnskóla má sjá hlutfall drengja og stúlkna í 9. og 10. 

bekk eftir því hversu oft þau taka þátt í tónlistarnámi árin 2000, 2003, 2006, 2009 og 

2012. Þar kemur fram að fleiri stúlkur stunda tónlistarnám en drengir. Árið 2006 

sögðust 22,1% stúlkna stunda tónlistarmám einu sinni í viku eða oftar en 18,8% 

drengja. Árið 2009 var hlutfall stúlkna 21,5% en hlutfall drengja 18%. (Álfgeir Logi 

Kristjánsson, Jón Sigfússon, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Hrefna Pálsdóttir, 2012). Það 

vekur athygli að árið 2012 var hlutfall stúlkna svipað og áður en hlutfall drengja sem 

stunduðu tónlistarnám 1 sinni í viku eða oftar hafði minnkað og var nú 14,3% 

 

Tafla 1. Tónlistarnám og hljómsveitir 

     2000     2003     2006     2009     2012 
 Stúlkur Drengir Stúlkur Drengir Stúlkur Drengir Stúlkur Drengir Stúlkur Drengir 
Taka þátt í 
tónlistarnámi 1 
sinni í viku 
eða oftar 

16,9 9,4 21,2 12,7 22,1 18,8 21,5 18 20,8 14,3 

Spila í 
hljómsveit 
með vinum 1 
sinni í viku 
eða oftar 

1,6 7,6 4,8 14,4 3,2 12,5 2,5 7 2,6 4,4 

 
 
Í sömu rannsókn má sjá hlutfall drengja og stúlkna í 9. og 10. bekk eftir því hversu oft 

þau spila í hljómsveit með nokkrum vinum sínum. Þar kemur fram að töluvert fleiri 

drengir spila í hljómsveitum en stúlkur. Árið 2000 var hlutfall drengja 7,6% á móti 

1,6% stúlkna. Árið 2006 var hlutfall drengja 12,5% en hlutfall stúlkna 3,2%. Árið 

2012 hafði kynjamunur minnkað en 4,4% drengja spiluðu í hljómsveit einu sinni í 

viku eða oftar en 2,6% stúlkna. Á þessum rannsóknum má sjá að fleiri stúlkur í 9. og 

10. bekk í grunnskóla stunda tónlistarnám en talsvert fleiri drengir  á sama aldri spila í 
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hljómsveit með nokkrum vinum sínum. 

 Nokkuð magn má finna af erlendum rannsóknum um kynjamun í 

tónlistarkennslu. Louise Cooper hefur rannsakað mun kynjanna í tónlistarkennslu og 

gerði rannsókn á kynjamun 13-19 ára nemenda hvað varðar tækni (e. music 

technology) og tónsmíðar í tónmennt. Niðurstöður leiddu í ljós að drengir voru 

áhugasamari um tæknina en stúlkur en þrátt fyrir það var engin munur á gæðum 

tónsmíða drengja og stúlkna. Að mati Cooper virkaði kennsla í tónsmíðum gegnum 

tölvur jafn vel á bæði kyn. Einnig kom í ljós að meirihluti stúlkna eða 60% kusu 

hópavinnu við tónsmíðar en 36% drengja. Þá vildu bæði stúlkur og drengir vera í hópi 

með nemendum af sama kyni og þau, en drengir lögðu meiri áherslu á að vinna í 

drengjahópi en stúlkur (Cooper, 2009, 38). Það vekur athygli að mun fleiri stúlkur en 

drengir vilja vinna í hóp við tónsmíðar en samvinna hefur verið tengd við kvenleika á 

meðan einstaklingshyggja er meðal annars það sem einkennir helst yfirráða 

karlmennsku (Kenway og Fitzclarence, 1997, 121). Þá leggja drengir meiri áherslu en 

stúlkur á að vinna með nemendum af sama kyni og útiloka þar með stúlkur. 

 Sænska fræðikonan Cecilia Björck hefur fjallað um rannsókn sem gerð var í 

skóla í Svíþjóð en niðurstöður hennar leiddu í ljós að kennarar stóðu í vegi fyrir því 

að nemendur gætu hegðað sér þvert á væntingar samfélagsins um kynhlutverk þeirra. 

Þeir væntu þess að drengir væru uppivöðslusamir, kappsamir, krefjandi og ráðandi en 

aftur á móti áttu stúlkur ekki að láta mikið fyrir sér fara og ekki krefjast mikillar 

athygli. Þegar nemendur hegðuðu sér ekki samkvæmt þessum væntingum kennaranna 

var hegðun þeirra talin vandamál. Björck vitnar einnig í rannsókn Abramo (2009) þar 

sem stúlka var útilokuð þegar hún vildi teygja sig út fyrir hið hefðbundna hlutverk 

tónlistarkonunnar; sönghlutverkið. Þegar hún reyndi að spila á hljóðfæri sem ekki eru 

talin kvenlæg eins og rafgítar, hljómborð og bassa mætti hún andstöðu annarra 

nemenda í hópnum (Björck, 2011; Abramo, 2009). 

 Niðurstöður rannsóknar Green á tónlistarkennslu nemenda frá 11- 16 ára í 

enskum grunnskóla lýstu einnig kynjuðum hugmyndum tónlistarkennaranna um 

nemendur. Flestir kennararnir væntu þess að stúlkur stæðu sig betur en drengir í söng 

og klassískum hljóðfæraleik. Þá væntu þeir þess að drengir hefðu meira sjálfstraust í  

tónsmíðum og spuna og væru betur að sér í popp- og rokktónlist og tæknimálum. 

Einnig gerðu þeir ráð fyrir að stúlkurnar væri óvirkar á meðan drengirnir væru virkir. 

Að mati Green má líta á skólann sem smækkaða mynd (e. microcosm) samfélags síns 

og því segi niðurstöðurnar ýmislegt um fyrirframgefnar hugmyndir sem fólk hefur um 
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stúlkur og drengi (Green, 1997, 169-182). Skólinn spilar því stórt hlutverk í að 

viðhalda núverandi kynjahlutverkum í tónlist í samfélaginu, til að mynda með því að 

styrkja staðalmyndir kynjanna í tónlistarkennslu og tónlist allri (Green, 2002, 2). 

 Green fjallar einnig um hljóðfærakennslu og segir stúlkur oft ekki vilja spila 

á tiltekin hljóðfæri fyrir framan drengi. Hún segir því mikilvægt að kenna stúlkum og 

drengjum sitt í hvoru lagi í aðstæðum þar sem nemendur geta unnið að lagasmíðum 

eða spuna í hópum. Að hennar mati er mikilvægt að skapa umhverfi þar sem truflandi 

áhrif karla eru ekki til staðar (Green, 1997, 248).  Nærvera drengja virðist auka pressu 

á stúlkur við flutning tónlistar. 

 Margrét Pála Ólafsdóttir (1998) segir kynin vera í raun í sitthvorum 

skólanum þrátt fyrir að vera í sama rýminu. Með þessu vill hún meina að drengir fái 

70-80% af öllu sem skólinn býður upp á m.a. athygli, kennslu, hvatningu, leikrými og 

tíma til að tala. Hún talar um að kennarar komi ekki eins fram við drengi og stúlkur 

og að drengir fái meira einstaklingsmiðaða kennslu á meðan kennsla stúlkna er hóp- 

og félagsmiðuð (Margrét Pála Ólafsdóttir, 1998, 26). Þó gengur stúlkum betur í námi 

en drengjum og eru almennt ánægðari í skólanum þrátt fyrir að hafa að jafnaði minni 

trú á hæfileikum sínum (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2003; Berglind Rós 

Magnúsdóttir og Þorgerður Einarsdóttir, 2005; Guðný Guðbjörnsdóttir, 1994). 

 Margrét Pála, sem hefur verið í forystu kynjaskiptingarverkefnisins 

Hjallastefnunnar, telur að farið geti fram uppbótarvinna þannig að drengir fái 

styrkingu meðal annars í samskiptum, umönnun og félagshæfni en sambærileg 

uppbótarvinna fyrir stúlkur væri til að mynda leiðtoga- og frumkvæðisþjálfun þannig 

að þær þori að taka sér rými sem drengir hafa tilhneigingu til að helga sér í 

kynjablönduðum hópi. Hluti starfsins felst hins vegar í því að kynin eru einnig þjálfuð 

í að vera saman. Það er þó mikilvægt að kynjaskipting byggist á skýrri sýn á tilgang 

skólastarfsins, bæði fyrir stúlkur og drengi (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). 

 Bayton fjallar einnig um kynjaskipt nám og vill meina að tónlistarverkefni 

sem eru eingöngu fyrir konur skapi öruggt umhverfi fyrir ungar konur þar sem þær 

geta lært hljóðupptökur og á hljóðfæri sem eru samkvæmt hefð „karllæg“. Þar með 

þurfa þær ekki að verða fyrir útilokun félaga sinna af hinu kyninu. Bayton segir 

einnig að í kvenlægu umhverfi fá stúlkur tækifæri til að tjá sig og fást við 

lærdómsferlið án þess að þurfa að hafa áhyggjur af því að drengir geri grín að þeim 

eða að þurfa keppa við þá um tíma og athygli (Bayton, 1998, 191).  



22 

 Hér á landi hefur þessi hugmynd um kvenlægt umhverfi fyrir ungar stúlkur í 

tónlist verið framkvæmd. Árið 2012 voru settar á legg Stelpur rokka!- 

Rokksumarbúðir fyrir stelpur en það er sjálfboðaverkefni sem vinnur eftir feminískri 

hugsjón við að efla ungar stúlkur í tónlistarsköpun. Búðirnar eru aðili að 

regnhlífarsamtökunum Girls Rock Camp Alliance sem samanstendur af fjölda 

rokksumarbúðaverkefna um allan heim. Þar fá stúlkur á aldrinum 12-16 ára leiðsögn 

við hljóðfæraleik, hljómsveitarsamstarf, tónlistarsköpun og spila að lokum á 

tónleikum (Stelpur rokka! á.á.).  Búðirnar veita því ungum stúlkum tækifæri til þess 

að spila saman í hljómsveitum án þess að karlar komi þar nærri. Velta má fyrir sér 

hvort áhersla á „kvenlægt“ umhverfi fyrir konur til að skapa tónlist efli þær og  hvetji 

til starfa í hinum karllæga tónlistargeira eða viðhaldi ótta þeirra við að stíga fram á 

svæði sem eignuð hafa verið körlum.  

 

Konur sem texta- og lagahöfundar 
Í tónlistarsögunni hafa kventónskáld verið fjarverandi og í umfjöllun um klassíska 

tónlist má finna heilmikið efni um Bach, Beethoven, Brahms og fleiri karla. Öldum 

saman höfðu konur ekki sömu tækifæri til menntunar og karlar og aðgangur að 

tónlistarskólum var lokaður konum. Kventónskáld voru þó fleiri en margir halda en 

framlag þeirra til tónlistarsögunnar hefur oft ekki verið viðurkennt og varðveitt 

(Artesani, 2012). Sigurlaug Arnardóttir (2012) segir kventónskáld á Íslandi einnig 

hafa fengið litla umfjöllun og viðurkenningu. 

 Framan af var Jórunn Viðar eina formlega viðurkennda kventónskáldið á 

Íslandi. Hún fékk inngöngu í Tónskáldafélag Íslands árið 1956 og var eina konan í 

félaginu þar til árið 1976. Árið 1999 voru fimm konur í félaginu og í dag eru þær 11 

eða um 20 prósent félagsmanna, sem er hæsta hlutfall sem þekkist á Norðurlöndum 

(Sigurlaug Arnardóttir, 2012). Konur eru því enn í miklum minnihluta í klassíska 

geiranum. 

 Höfundar klassískrar tónlistar eru í Tónskáldafélagi Íslands, TÍ en Félag 

tónskálda og textahöfunda, FTT, var stofnað árið 1981 af tón- og textahöfundum 

hryntónlistar á Íslandi. Tilgangur félagsins er að standa vörð um rétt og hagsmuni 

íslenskra tónskálda og textahöfunda, efla samstöðu milli félagsmanna og stuðla að 

tíðari flutningi og aukinni útbreiðslu á verkum félagsmanna. Félagar geta orðið allir 

þeir sem samið hafa tónverk og/eða texta við tónverk og fengið verk sín flutt 
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opinberlega. Auk þess hafa félagsmenn FTT rétt til að sækja um styrki, sem veittir eru 

árlega úr Tónskáldasjóðum Rásar 2 og 365 miðla en sjóðunum er ætlað að efla 

sköpun, útgáfu og útbreiðslu íslenskrar tónlistar (FTT- Félag tónskálda og 

textahöfunda, e.d.). Samkvæmt nýjustu upplýsingum frá FTT eru konur um 13% 

skráðra félaga (FTT, e.d.). Þess verður þó að geta að ekki eru allir íslenskir laga-og 

textahöfundar skráðir í félagið en þó langflestir þeirra sem eru virkir í tón- og 

textasmíðum og gefa reglulega út verk sín. Meðlimir í  TÍ og FTT eru allir félagar í 

STEFi, Samtökum tónskálda og eigenda flutningsréttar. 

  Meginstarfsemi STEFs felst í að innheimta höfundaréttargjöld vegna 

opinbers flutnings tónlistar þeirra og úthluta greiðslum síðan til höfunda. Samkvæmt 

nýjum tölum eru konur 17,5% höfunda á skrá hjá STEFi og fengu 9,3% af tekjum við 

úthlutun árið 2012. Karlar fengu 87,3% tekja en aðrir 3,4%. Starfsfólk STEFs hefur 

kannað hvort fjöldi verka eftir konur hafi aukist síðastliðin fimm og tíu ár og var 

niðurstaðan sú að lítil breyting hefur orðið á síðastliðnum tíu árum. Í heild eru 9,5% 

verka á skrá eftir konur (Guðrún Björk Bjarnadóttir munnleg heimild, 12.febrúar 

2013). 

  

 

Aðferðafræði 
Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvaða ástæður liggja að baki fjarveru kvenna 

í dægurtónlistargeiranum á Íslandi. Skoðaður var tónlistarbakgrunnur, reynsla og 

viðhorf þriggja ólíkra tónlistarkvenna til tónlistargeirans á Íslandi í þeim tilgangi að 

varpa frekara ljósi á ástæður fæðar kvenna í geiranum. Einnig var gerð samantekt á 

tónlistarumfjöllun í fjölmiðlum. Lagt var upp með rannsóknarspurninguna: Hvers 

vegna eru konur í miklum minnihluta í dægurtónlistargeiranum á Íslandi? Tvær 

undirspurningar voru hafðar að leiðarljósi. Sú fyrri var: Hvernig móta formgerðir 

tónlistarsamfélagsins ólíka möguleika fyrir konur og karla? og sú seinni: Hvað er það 

í reynslu, menntun og viðhorfum tónlistarkvenna sem gerir það að verkum að þær 

brjótast út úr norminu og hasla sér völl sem tónlistarkonur? 

 

Eigindleg aðferðafræði 
Í rannsókninni var notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir en þær miðast við að ná 

djúpri þekkingu á upplifun einstaklingsins sem verið er að skoða fremur en að komast 
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að niðurstöðum mælanlegum í tölum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, 222). 

Rannsakandi leitast við að skilja þá merkingu sem þátttakendur leggja í líf sitt og 

umhverfi en jafnframt er mikilvægt að hann leggi eigin viðhorf og gildi til hliðar. 

Hann reynir að skilja sjónarhorn þeirra sem taka þátt í rannsókninni fremur en að 

reyna að sanna ákveðna kenningu (Bogdan og Biklen, 2003). Niðurstöður eigindlegra 

rannsókna hafa ekki alhæfingargildi yfir aðrar aðstæður en þær sem skoðaðar eru en 

þó má gera ráð fyrir að niðurstöður yrðu svipaðar á öðrum vettvangi (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003, 227). Opnar spurningar voru lagðar fyrir viðmælendur til að 

styðjast við í viðtölunum (sjá viðauka 1) en að öðru leyti gátu þeir tjáð sig að vild um 

viðfangsefni rannsóknarinnar. Með því að nota opin viðtöl leitaðist rannsakandi við 

að fá fram greinagóða frásögn af upplifun viðmælenda af tónlistargeiranum. 

 

 

Gagnasöfnun 
Gagnasöfnun með þremur viðtölum og skoðun fjölmiðla og netmiðla fór fram í mars 

og apríl árið 2013. Rannsakandi hafði samband við þátttakendur rannsóknarinnar 

gegnum samskiptavefinn Facebook, kynnti þeim í stuttu máli rannsóknarefnið og 

höfðu þeir allir mikinn áhuga á að leggja rannsókninni lið. Viðtölin voru tekin á 

fyrstu dögum marsmánaðar og voru um 45-60 mínútur að lengd. Tvö viðtöl fóru fram 

í heimahúsum þátttakenda en eitt fór fram í rólegu afmörkuðu rými á veitingastað. 

Fullrar nafnleyndar er gætt í allri umfjöllun og nöfnum þátttakenda er breytt. 

Rannsakandi þekkti lítillega til tveggja þátttakenda en þann þriðja þekkti hann ögn 

betur. Viðtölin voru tekin upp stafrænt, með samþykki þátttakenda, afrituð og 

innihaldsgreind.  

 Gagnasöfnun í gegnum fjölmiðla og netmiðla fólst í því að skoða 

tónlistarumfjöllun undanfarinna mánuða á RÚV, bæði í útvarpi og sjónvarpi, í 

greinasafni mbl.is og á visir.is. Upplýsingar voru á heimasíðum miðlanna. 

Rannsakandi taldi að í þessum miðlum væri helst að finna tónlistargagnrýni og 

umfjöllun um tónlist.  

 

Þátttakendur 
Þátttakendur í rannsókninni voru þrjár starfandi tónlistarkonur, búsettar á 

höfuðborgarsvæðinu. Notast var við markvisst úrtak en þá eru allir þátttakendur valdir 
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sérstaklega til að fá sem skýrusta mynd af því sem verið er að rannsaka (Esterberg, 

2002). Þátttakendur hafa allir ólíka reynslu af tónlistarstarfi og voru valdir í þeim 

tilgangi að fá sem fjölbreyttasta sýn á rannsóknarefnið. Til að gefa nánari mynd af 

þáttakendum eru þeir og bakgrunnur þeirra kynntur lítillega hér á eftir en nöfnum 

hefur verið breytt. 

 

Anna er tæplega þrítug og hefur burtfararpróf í söng af djass- og rokkbraut 

Tónlistarskóla FÍH. Hún hefur gefið út eina plötu með frumsömdu efni. 

 

Kata er á fimmtugsaldri og hefur um það bil 30 ára reynslu af tónlistargeiranum. Hún 

hefur meðal annars starfað í hljómsveitum, sem sjálfstæð tónlistarkona, samið 

leikhústónlist og gefið út plötur. Hún hefur lokið tónsmíðanámi við Listaháskóla 

Íslands. 

 

Dóra tæplega þrítug og lauk klassísku söngnámi við Tónlistaskóla Kópavogs. Hún 

hefur gefið út fjórar plötur með frumsömdu efni. 

 

Úrvinnsla 
Við úrvinnslu viðtalanna var leitað eftir samræmi í svörum þátttakenda og kóðum 

sem taldir voru mikilvægir fyrir rannsóknina. Þannig voru greind ákveðin þemu. 

Þar sem rannsakandi er vel kunnugur tónlistargeiranum á Íslandi, og er auk þess kona, 

hefur sameiginlegur bakgrunnur og reynsla hans og þátttakenda haft áhrif á viðtölin 

en rannsakandi hefur starfað sem tónlistarkona hér á landi í um átta ár. Það getur 

verið kostur að þekkja vettvanginn og hafa þannig góðan skilning á upplifun 

viðmælenda. Einnig má telja líklegra að viðmælendur geti talað af einlægni og 

hreinskilni um viðfangsefnið þegar þeir þekkja til rannsakanda eins og í þessari 

rannsókn. 

 Samantekt á umfjöllun um tónlist í fjölmiðlum var unnin þannig að skoðaðir 

voru allir þættir útvarps og sjónvarps á ruv.is og umsjónarmenn skráðir niður eftir 

kyni. Svipaður háttur var hafður á við könnun á netmiðlunum mbl.is og visir.is. en þá 

voru nöfn tónlistargagnrýnenda og þeirra sem skrifa um tónlist skráð niður og síðan 

flokkuð eftir kyni. 
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Niðurstöður 
Hér gefur að líta niðurstöður rannsóknarinnar þar sem fyrst er fjallað um 

tónlistarumfjöllun og gagnrýni í fjölmiðlum. Næst er greint frá könnun á bakgrunni, 

menntun, reynslu og viðhorfum þriggja tónlistarkvenna til tónlistargeirans. Þær 

upplýsingar sem komu fram gefa góða mynd af reynslu kvennanna af 

tónlistargeiranum. 

 

Tónlistarumfjöllun og gagnrýni í fjölmiðlum 

Höfundur skoðaði tónlistargagnrýni og umfjöllun um tónlist sem birst hefur í 

fjölmiðlum undanfarna mánuði. Upplýsingar voru eingöngu fengnar á heimasíðum 

miðlanna. Eftirfarandi efni var kannað í maí 2012: 

- Sjónvarpsþættir RÚV á dagskra.ruv.is/thaettir  

- Útvarpsþættir Rásar 1 á dagskra.ruv.is/thaettir 

- Útvarpsþættir Rásar 2 á dagskra.ruv.is/thaettir 

- Greinasafn Morgunblaðsins á mbl.is 

- Heimasíða Fréttablaðsins á visir.is 

 

Samkvæmt upplýsingum á heimasíðu Ríkisútvarpsins má sjá að nánast allir þættir á 

Rás 2, sem fjalla um tónlist, eru í umsjón karla. Tvær konur hafa umsjón með þáttum 

þar sem fjallað er um tónlist og hefur önnur þeirra verið tónlistargagnrýnandi um 

langt skeið. Þá er  ein kona til aðstoðar í tónlistarþætti. Karlar sem stjórna þáttum á 

Rás 2 eru mun fleiri en kvenþáttastjórnendur ef marka má upplýsingar á vefnum. 

 Á Rás 1 horfir hins vegar öðruvísi við en ætla má af upplýsingum vefsins að 

um helmingur umsjónarmanna tónlistarþátta séu konur. Rás 1 leggur áherslu á að 

spila og fjalla um klassíska tónlist, heimstónlist, djass, samtímatónlist, dægurlög og 

tónlist af öðrum toga en vinsældartónlist. Þó er einn þáttur á dagskrá sem fjallar að 

langmestu um popp- og rokktónlist en þáttastjórnendur hans eru tveir karlar. Einnig 

voru tveir kvenkyns gagnrýnendur á Rás 1 sem fjalla aðallega um klassíska tónlist. 

Konur stjórna því aðallega tónlistarþáttum um klassíska tónlist, djass og léttari 

dægurtónlist en karlar stjórna þáttum um popp- og rokktónlist ásamt þáttum um pönk- 

og harðkjarnatónlist, hip-hop- og rapptónlist og annarskonar vinsældartónlist.  

 Á dagskrá Ríkissjónvarpsins má finna Hljómskálann, þáttaröð um íslenska 

tónlist sem sýnd hefur verið á RÚV í vetur en þar er farið um víðan völl íslensku 



27 

tónlistarsenunnar og þekktir tónlistarmenn fengnir til að vinna nýtt efni fyrir þættina. 

Umsjónarmenn þáttarins eru þrír karlmenn.  

 Á vefsíðunni visir.is má finna alla tónlistargagnrýni sem birst hefur í 

Fréttablaðinu. Skoðaðar voru allar umfjallanir um plötur og tónleika frá 6.febrúar til 

16.apríl og voru gagnrýnendur fimm talsins og allir karlar. Ekki var mögulegt að 

skoða eldri gagnrýni á visir.is. Rannsakandi rekur í minni að hafa séð konur skrifa 

tónleikagagnrýni í Fréttablaðið og þá aðallega um atburði á tónlistarhátíðum líkt og 

Airwaves. Á slíkum hátíðum er mikill fjöldi tónleika og því liggur í augum uppi að 

fastir tónlistargagnrýnendur blaðsins geta ekki sótt þá alla. Þær konur sem hafa 

undanfarið skrifað um tónleika eru starfsmenn blaðsins en hvorki tónlistarkonur né 

sérfræðingar í tónlist og má ætla að þær ógni ekki þeim karlsérfræðingum sem eru 

fyrir á fleti. Ljóst er að konur eru síst minna menntaðar í tónlist (Álfgeir Logi 

Kristjánsson o.fl., 2012; Inga Dóra Sigfúsdóttir og Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 2004; 

Þórólfur Þórlindsson o.fl., 2000). Það má gera þær kröfur til þeirra sem gagnrýna 

tónleika og plötur að þeir séu menntaðir í tónlist eða hafi dágóða reynslu eða 

vitneskju um tónlist. 

 Í greinasafni Morgunblaðsins má finna tónlistargagnrýni en greinarnar eru ekki 

saman í flokki og því þarf að leita að upplýsingum um tónlistarmenn eða plötur. 

Rannsakanda virðast allir þeir sem gagnrýnt hafa tónlist í Morgunblaðinu síðustu ár 

vera karlar. Hann man þó eftir tveimur til þremur konum sem skrifuðu 

tónlistargagnrýni eða fjölluðu um tónlist í Morgunblaðinu fyrir nokkrum árum en þær 

eru allar hættar. 

 Í kjölfar þess að einn viðmælanda rannsóknarinnar nefndi slæma gagnrýni 

tónlistar sinnar, ákvað rannsakandi að skoða plötugagnrýni fjölmiðla um síðustu plötu 

viðmælandans. Það sem vakti athygli hans var grein sem innihélt gagnrýni um þrjár 

plötur þriggja ólíkra tónlistarkvenna en það hlýtur að teljast sjaldgæft að sá háttur sé 

hafður á. Í greininni fær hver plata lítið rými og þrátt fyrir ólíka tónlist á plötunum eru 

þær bornar saman. Það hefur tíðkast að gagnrýna eina plötu í einu og því ber þessi 

grein og samanburður tónlistarkvennanna merki virðingarleysis. 

 Það liggur í augum uppi að tónlistarumfjöllun um vinsældartónlist hér á landi 

er afar karllæg. Hún er að langmestu í höndum karla en nokkrar konur fjalla um 

klassíska tónlist og djass. Öll plötu- og tónleikagagnrýni síðustu mánuði sem 

rannsakandi fann var skrifuð af körlum. 
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Upphaf tónlistariðkunar 
 

Tafla 2. Tónlistarnám þátttakenda og áhrifavaldar 

  

Hljóðfæri 

Aldur við upphaf 

hljóðfæranáms 

 

Söngur 

 

 

Fjölskylda 

 

Aðrir megin 

áhrifavaldar 

Kata fiðla/ slagverk 5-6 ára/16-17 ára   Kórstjóri 

Tíðarandinn 

Dóra píanó/gítar 5 ára/ 19 ára Klassískur söngur Foreldri er 

tónlistarmaður 

Vinkona 

Anna selló 5-6 ára Djass- og 

rokkbraut FÍH 

Foreldri og systkini 

eru tónlistarfólk 

Söngkennari 

 

Tónlistarkonurnar hófu allar hljóðfæranám um 5-6 ára aldur, ein á selló, önnur á fiðlu 

og sú þriðja á blokkflautu og píanó. Kata segist ekki hafa valið sjálf að læra á fiðlu, 

heldur var hún sett í fiðlunámið, en hefði líklega sjálf frekar valið selló eða slagverk. 

Val Önnu stóð á milli sellós og klarinetts en sellóið varð fyrir valinu. Dóra vildi læra 

á fiðlu en þar sem hún bjó á þeim tíma var eingöngu píanónám í boði og lærði hún 

því á það. Anna lauk þremur stigum á selló en hinar tvær voru í hljóðfæranámi fram á 

unglingsár. 

 Anna og Dóra numu einnig báðar söng en Anna lærði við djass- og rokkdeild 

en Dóra klassískan söng. Einnig er Dóra sjálflærð á gítar en hún lærði að spila með 

því að skoða myndbönd á Youtube. Eftir að fiðlunámi Kötu lauk hóf hún 

slagverksnám við Tónlistarkóla FÍH og stóð það yfir í tvö ár. 

 
 Ég fór í FíH að læra á slagverk en það tók mig mörg ár að manna mig upp í það, 
þegar ég var svona 16/17 ára, því það var eitthvað svona sem ég vissi inn í mér að 
mig langaði til að spila á, trommur og slagverk er ennþá það sem heillar mig mest af 
öllu, það er svona grunnatriði eitthvað. (Kata) 
 

Sú staðreynd að það hafi tekið Kötu mörg ár að manna sig upp í að hefja nám á 

trommur og slagverk, rímar við það sem Bayton segir um erfiðleika stúlkna við að 

brjótast úr viðjum kynhlutverks síns og oft séu þær óvelkomnar í klíku karla (Bayton, 

2005). Trommuleikur þykir karllæg athöfn en stúlkur læra af umhverfi sínu að vera 

kvenlegar og taka þátt í kvenlægum athöfnum, líkt og fiðlu- eða flautuleik. 

 Anna og Dóra segjast hafa fengið mikla hvatningu til að sinna tónlistinni frá 

fjölskyldu og vinum en í fjölskyldum beggja er tónlistarfólk. Anna segir söngkennara 
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sinn einnig hafa hvatt sig áfram í tónsmíðum. Kata segir söngkennara sinn og 

kórstjóra í barnaskóla hafa haft mikil áhrif á sig, ólíkt fiðlunáminu. 

 
Hann er svona grunnhvatning, hvatti mig mikið áfram og líka með þessari gleði. 
Hann var svo ofboðslega mikill náttúrutalent og smitaði mann af svo mikilli gleði, 
miklu frekar en tónlistarskólinn, það er allt önnur nálgun sem er þar. (Kata) 
 

Söngkennari Kötu var mikill áhrifavaldur á grunnskólaárum hennar en þegar hún var 

unglingur ruddi pönk- og nýbylgjan sér til rúms og segir Kata mikla hvatningu til 

tónlistariðkunar hafa komið úr umhverfi þessarar tónlistarbylgju. 

 
Hvatinn er tónlist sem ég fór að hrærast í á unglingsárunum, þar eignaðist ég svona 
sem var mitt,  sem var svona heima, ég fann þetta músikenergí sem hefur alltaf verið í 
mér (...) Það var ekki spurning um hvað þú getur, heldur hvað þú gerir. Hvatningin 
kom úr umhverfinu, úr því samfélagi sem maður elst upp í... hvatningin var eiginlega 
tíðarandinn, verum vinir, verum í hljómsveit. (Kata) 
 
Green segir pönkbylgjuna hafa gefið stúlkum og konum tækifæri til að stíga fram sem 

hljóðfæraleikarar (Green, 1997), en sá tíðarandi sem fylgdi pönktónlistinni hvatti 

Kötu til tónlistariðkunar. 

 Bakgrunnur tónlistarkvennanna er að mörgu leyti ólíkur en þó eiga þær margt 

sameiginlegt. Þær lærðu allar á hljóðfæri sem börn og fengu hvatningu til 

tónlistariðkunar frá fjölskyldu sinni, söngkennurum og umhverfi. Tvær þeirra lærðu 

söng, önnur við djass- og rokkdeild en hin við klassíska deild og sú þriðja mannaði 

sig upp í að læra á trommur og slagverk.  

Skapandi tónlistarkonur 
Aðspurðar um ástæðu þess að þær ákváðu að verða tónlistarkonur, segja bæði Kata og 

Dóra hlutina hafa æxlast þannig án þess að þær hafi tekið nokkra sérstaka ákvörðun. 

Kata hóf að starfa í hljómsveit á menntaskólaárunum ásamt vinum sínum en segir 

hljómsveitina aldrei hafa lagt upp með að gera garðinn frægan heldur hafi það gerst 

fyrir tilviljun. 

 
Það var bara svona vinahópur í menntaskóla. Við fórum bara að spila. Svo var 
einhver þáttur í sjónvarpinu sem var um menntaskóla held ég og við vorum fengin til 
þess að semja lag og við gerðum það. Og þá fór allt á fullt, að semja og taka upp 
plötu. Við ferðuðumst dálítið út og það var dálítið áberandi af því þetta var svo nýtt, 
útflutningur á hljómsveitum. Þetta gerðist dálítið af sjálfu sér (...)við vorum frekar 
metnaðarlaus hljómsveit og vorum aldrei á leiðinni að gera neitt, það bara gerðist og 
sprakk bara út. Það var svo fjarri því að meika það. Þetta voru meira svona 
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hendingar. Það má segja það hjá mér, annað hvort er þetta eitthvað sem almættið 
ákveður að eigi fyrir manni að liggja... eða bara endalausar tilviljanir. (Kata) 
 
 
Kata segist því aldrei hafa ákveðið að hefja tónlistarferil en hafi aftur á móti unnið 

nokkuð gegn því með því að starfa á öðrum vígstöðum. Að því sögðu heldur hún 

áfram: „Þetta eru svolítið eins og örlög, maður verður bara að hlýða kallinu“.  Dóra 

segir tónlistarferil sinn hafa hafist fyrir tilviljun en upphaflega ætlaði hún að verða 

rithöfundur eða kennari. Þegar hún hafði lært nokkra hljóma á gítar samdi hún tvö lög 

og flutti þau á lokahófi hjá íþróttafélagi sínu. Þar var staddur tónlistamaður sem 

hreifst af henni. 

 
Svo var ég á lokahófi og var pínd upp á svið að spila þessi lög og þessa fáu hljóma 
sem ég kunni. Og þar var Palli og bauð mér að koma og taka upp heila plötu í stúdíó, 
því honum fannst þetta flott. Þetta var eiginlega svona Cindarella story. Svo eyddi ég 
einhverjum mánuðum í að semja lög og svo fór ég í stúdíóið og við tókum upp heila 
plötu og þeir gáfu hana út.  Ég bara datt inn í þetta. Og þá var ekki aftur snúið. 
(Dóra) 
 
 
Anna segist hins vegar frá unga aldri hafa haft sterka tengingu við tónlist og söng og 

snemma ákveðið að starfa við tónlist. 

 
Ég hef alltaf verið að pæla í tónlist og leiklist en ég held ég hafi ákveðið að verða 
söngkona við svona 7-8 ára aldur og teiknaði sjálfa mig uppi á sviði með míkrófón. 
Ég hafði svona sterkar hugmyndir um það á þessum aldri að verða söngkona. (Anna) 
 
 
Tónlistarkonurnar voru allar um 17-19 ára aldur þegar þær hófu sínar fyrstu 

tónsmíðar. Anna segir hvatningu frá söngkennara sínum í Tónlistarskóla FÍH átt hlut í 

því að hún byrjaði að semja sín eigin lög og texta. Kata og Dóra byrjuðu hins vegar 

báðar að skapa tónlist í samstarfi við aðra, Kata með vinum sínum í hljómsveitinni en 

Dóra með vinkonu sinni. Það má segja að samstarf við aðra hafi verið hvati að 

tónsköpun þeirra. Dóra segir kosti þessa samstarfs að fá viðbrögð við tónlistinni frá 

öðrum. Hún tekur þó einnig fram kosti þess að starfa einn, hafa „kreatívskt svigrúm“  

og þurfa ekki að spyrja neinn álits. Kötu finnst samstarf  við annað tónlistarfólk bæði 

forvitnilegt og gefandi. 

 

Mér finnst mikill gróði í samstarfi, ég lít á tónlist sem miðlun, sem samband, abstract 
samband á milli fólks og það sem gerist í svona tónlistarsamstarfi er bara abstract 
hlutur, einhver galdur. (Kata) 
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Hún nefnir þó einnig kosti þess að starfa einn og geta ekki varpað ábyrgð yfir á aðra. 

 

Að þurfa að fara alla leið og þú ert ábyrgður fyrir öllu sem fer fram, þetta er 
náttúrulega áskorun og frábærlega gott og maður þarf dálítið að horfast í augu við 
sjálfa sig sko fyrir það sem bara er, sjálfan sig og engan annan. Þó að svona 
samstarf sé frábært sko, þá er rosalega hollt til að kynnast sér betur og kynnast sínum 
tóni. Í rauninni aðferð til kynnast sjálfum sér betur sem tónlistarmanni. (Kata) 
 

Spurðar að því hvað verður til þess fari að semja tónlist, nefna tónlistarkonurnar allar 

innri þörf og losun tilfinninga. Dóra tekur fram að henni þyki erfitt að semja undir 

pressu: „Lögin verða alltaf til við einhverja tilfinningalega úrvinnslu, ég leita ekki að 

því. Þetta kemur bara svona yfir mig. Mér finnst rosalega erfitt að semja þegar ég á að 

semja“. Sköpunin er sá hluti sem henni finnst mest gefandi af tónlistarstarfinu. Anna 

nefnir einnig sköpun tónlistar sem útrás fyrir persónulegar tilfinningar sínar: „Þú 

getur unnið úr einhverjum hlutum við það að semja, það er svo margt í þessu“. Hún 

segist hafa þurft á hvatningu frá söngkennara sínum að halda til þess að byrja að 

semja sína eigin tónlist. 

 
(...)því ég get verið svona svolítið hlédræg og er ekkert mikið að hafa mig frammi 
mikið og það þurfti kannski svolítið mikið til fyrst. Þá var maður svoldið feiminn með 
það, með einhverjum  strákum þarna í bandi og þetta byggist kannski á einhverjum 
mínum innri tilfinningum, kannski ástarsorg eða eitthvað (...) (Anna) 
 

Hún vill auk þess meina að daglegt umhverfi hennar skipti máli varðandi virkni í 

tónlistarsköpun. Í því sambandi segir hún umhverfi tónlistarskólans vera hvetjandi 

þegar kemur að tónsköpum en eftir að námi lauk hefur hún verið minna virk. Hún 

stefnir á nám í tónsmíðum og upptökutækni næsta haust. 

 Tónlistarkonunum finnst öllum afar mikilvægt að flytja og gefa út eigin 

tónsmíðar. Anna og Dóra tala um þörf til að segja sögu og skapa. Kata talar um 

mikilvægi þess en greinir einnig frá vandamálum sem standa í vegi fyrir þessu. 

 
Það er mjög mikilvægt en ég held að maður fari ekki af nógu miklum styrk fram með 
sína eigin tónlist, og þetta með að gefa út, þetta kostar allt svo mikinn pening og af 
því að maður er ekkert mjög græjaður sjálfur, þá verður minna um það, skilurðu. 
Mér finnst það náttúrulega mjög mikilvægt ef maður á að tala fyrir aðrar konur, já 
mér finnst það mjög mikilvægt.(Kata) 
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Það er tónlistarkonunum einnig mjög mikilvægt að geta sinnt tónlistarstarfinu en 

Dóra nefnir einnig miklar sveiflur: „Suma daga er ég bara, nenni þessu ekki. En ég 

finn að þetta er hluti af mér og verður alltaf held ég“. Tónlistarsköpun er Önnu 

mikilvæg til þess að fá útrás fyrir tilfinningar sínar og koma hugmyndum sínum á 

framfæri í gegnum tóna. Kata talar um að hún hafi verið sein til að átta sig á 

mikilvægi þess að hún geti sinnt tónlistinni. 

 
Það er eiginlega orðið alveg rosalega mikilvægt, ég hef alltaf svona neitað mér um 
það. Það er svona lífsneistinn minn og ég er alveg loksins farin að viðurkenna það. 
Ég hef verið svona seinni til þess að átta mig á þörfum mínum en veit að ég get ekki 
verið án þess í lífinu, það bara er þannig og verður þannig, ég bara veit það. (Kata) 
 

Tónlistarkonurnar hafa samið fjölbreytta tónlist og hafa skráð verk sín hjá STEFi, 

Samtökum tónskálda og eigenda flutningsréttar. Auk þess eru þær allar meðlimir í 

FTT- Félagi tónskálda og textahöfunda. 

 Allar hafa tónlistarkonurnar einhverja kunnáttu á upptökutæki. Ein hefur náð 

nokkrum tökum á síkvenser (e. sequencer), önnur notar aðallega forritið Garageband 

en sú þriðja hafði sótt námskeið í tölvum og tækni í Tónlistarskóla Reykjavíkur og 

segist hafa grunnkunnáttu í þessum efnum. Anna og Kata lýsa yfir miklum áhuga á að 

ná betri tökum á upptökutækni tónlistar og Anna stefnir á nám á því sviði. 

 
Mig langar til þess að læra meira í protools og var einmitt að sækja um nám þar sem 
maður lærir meira inn á upptökur og svoleiðis, þannig að ég hef mjög gaman af því 
að fikta í svona tölvutónlistarforritum. (Anna) 
 

Kata lýsir þessu þannig: „Það er nú eitthvað sem ég hef þráð að hafa meiri tök á, en 

svo kannski hef ég ekki nógu mikla þolinmæði til þess að einhenda mér í nördaháttinn 

og komast að öllu“. Hún hefur notið aðstoðar annarra við upptökur tónlistar sinnar. 

Dóra nefnir einnig óþolinmæði varðandi tæknina: „...það var rosalega gaman nema að 

ég var bara rosalega óþolinmóð. Ef ég náði ekki að tengja og fá sánd strax, þá dettur 

maður úr stuði“. 

 Tónlistarkonurnar hafa aðallega komið fram sem söngkonur en Dóra hefur 

auk þess spilað á hljómborð og hefur hún því betri kunnáttu en hinar tvær í tækjum og 

tengingum rafmagnshljóðfæra. Kata segir kunnáttu sína í þessum efnum vera 

takmarkaða og finnst það miður. Anna segist aðallega hafa þurft að tengja hljóðnema 

við magnara en hafi reynt að læra af þeim sem hún hefur verið að spila með. Hún 

hefur áhuga á auka kunnáttu sína í tæknimálum svo hún þurfi ekki að reiða sig á aðra. 



33 

 
Ég væri til í að læra einmitt líka meira á það, þú veist maður hefur alveg lent í 
einhverjum svona mómentum þar sem maður er bara eins og álfur út úr hól, 
bara...öh... hvað...hvernig virkar þetta, þannig...já, þess vegna hugsar maður með 
sér, já það væri eiginlega betra að læra betur inn á þetta. (Anna) 
 
Tónlistarkonurnar hafa allar nokkra tækni- og tölvukunnáttu til þess að koma 

tónsmíðum sínum á eitthvert form en segja hana vera í lágmarki. Það má heimfæra 

frásagnir kvennanna á niðurstöður rannsókna Sólveigar Jakobsdóttur (1999) og Green 

(1997) um jákvæðari viðhorf drengja en stúlkna til tölvunotkunnar. Drengir hafa 

meira sjálfstraust og nota tölvur meira en stúlkur en þær séu hins vegar smeykari við 

tækni og tölvur. Green (1997) vill meina að konur séu í minnihluta eða útundan þegar 

æfingar í tækni og á rafmögnum hljóðfæri eiga sér stað. Félagslegt umhverfi 

tækninnar er karllægt, líkt og trommuleikur er karllæg athöfn og er það líkleg ástæða 

þess að konur eiga undir högg að sækja á þessum vettvangi. Þá má nefna 

staðalmyndir um „tölvunördinn“ sem fælir stúlkur frá tölvu- og tækniheiminum 

(Hinkle- turner, 2006). 

 Í þessum kafla hefur komið fram að tvær tónlistarkvennanna ætluðu sér ekki að 

verða tónlistarkonur en utanaðkomandi aðilar komu þeim í raun inn í tónlistargeirann 

og þá var ekki aftur snúið. Sú þriðja hafði frá barnæsku ákveðið að verða söngkona. 

Konurnar hafa allar fundið fyrir þörf til að skapa tónlist og finnst mikilvægt að flytja 

og gefa út eigin tónlist en þannig koma þær hugmyndum sínum á framfæri og fá útrás 

fyrir tilfinningar. Ein þeirra nefnir kosti samvinnu hvað varðar tónsmíðar og 

útsetningar tónlistar en telur líka afar hollt að axla sjálf ábyrgð á útkomu 

tónlistarinnar. Tónlistarkonurnar segjast allar búa yfir lágmarkskunnáttu í tölvu- og 

tæknimálum í sambandi við tónlist og fá hjálp frá færara fólki þegar þær þurfa á að 

halda. Þeim finnst miður að hafa ekki meiri færni á þessu sviði og tvær þeirra segjast 

gjarnan vilja læra meira.  

 

Samstarf og sýnileiki 
Allar hafa tónlistarkonurnar verið viðloðandi hljómsveitarstarf. Kata og Dóra hafa 

báðar starfað í hljómsveit þar sem jafnræði ríkir og tónlistin jafnvel samin af öllum 

meðlimum hljómsveitarinnar en einnig, líkt og Anna verið í hljómsveitum sem 

hverfast í kringum þeirra eigin tónsmíðar. Þegar kemur að þeirra eigin tónlist segjast 

þær allar halda um stjórnartaumana og vera með ákveðnar skoðanir um hvernig 
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tónlistin eigi að hljóma. Kata segir mikilvægt að velja í hljómsveitina fólk sem hún 

þekkir vel og skilur hana. Anna segir að þrátt fyrir að hafa stjórnað 

hljómsveitarstarfinu snúist það mikið um samvinnu allra hljómsveitarmeðlima. Dóra 

fjallar um reynslu sína af því að starfa í hljómsveit: 

 

Þegar ég var unglingur var ég í hljómsveit sem var að leika sér að taka coverlög og 
djamma eitthvað en það átti ekkert sérlega vel við mig. En núna er ég alltaf með 
hljómsveit með mér, mismundandi hljómsveitir og þeir gefa þessu alveg hellings líf, 
gera eitthvað stórkostlegt úr þessu. (Dóra) 
 

Hún segir ennfremur að samstarfið geti verið flókið og þá sérstaklega þegar tónlistin 

er persónuleg og hún sem höfundur vill koma henni til skila á ákveðinn hátt.  

 
Þetta er mjög flókið. Þú ert með svona ákveðið barn sem þú kemur svo áfram í 
einhverja fjölskyldu, hvernig, erum við hljómsveit, hvenær má ég? Hvenær má ég 
ekki? Þetta er alveg rosalega flókið þegar það er svona sóló. Þegar manni finnst 
þetta vera komið eitthvert sem maður vill ekki, hvernig á maður að draga það til baka 
og hvenær á maður að treysta því stundum koma þeir með eitthvað sem svínvirkar og 
þá verður maður bara að fylgja því. Þetta er svolítið flókið þegar það er enginn 
producer, nema maður sjálfur. (Dóra) 
 
Kata lítur samstarf við aðra tónlistarmenn dálítið öðrum augum en Dóra. Eins og áður 

hefur komið fram finnst henni mikill fengur í góðu samstarfi en einnig þykir henni 

afar hollt að axla alla ábyrgð sjálf. Henni finnst forvitnilegt að vinna með öðru 

tónlistarfólki og vill að það setji einnig mark á lagasmíðar hennar. 

 
Þó ég sé búin að semja einhverja tónlist sjálf og útsetja hana þá sæki ég í það, fá 
hljóðfæraleikara, þá vel ég tónlistarmanninn í þeim tilgangi að hann geti komið með 
sitt input, , ég vel hann ekki að hann hefur lært í svo mörg ár á fiðlu, heldur einhvern 
sjálfstæðan tónlistarmann sem getur gefið eitthvað extra, persónulegt sem hann gefur 
frá sér, þannig að maður leitar alveg eins eftir carisma eins og kunnáttu. (Kata) 
  

Bæði Kata og Dóra hafa farið í tónleikaferðalög erlendis ásamt hljómsveitum sínum, 

önnur kom fram undir nafni hljómsveitarinnar en hin undir sínu eigin nafni.  Sú 

síðarnefnda spilaði meðal annars í Þýskalandi og segir það afar skemmtilega upplifun. 

Henni verður tíðrætt um muninn á því að spila á sviði hér á landi og erlendis. 

 
Fólk í Þýskalandi var mjög spennt fyrir íslenskri tónlist og mér fannst einhvern 
veginn miklu meiri virðing þar. Mér finnst ég ekkert alltaf skynja það hér, það er svo 
mikið framboð og orðið erfitt að fá fólk á tónleika. (Dóra) 
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Aðspurðar um hvernig þær hafi komið sér og tónlist sinni á framfæri svara 

tónlistarkonurnar á mjög ólíkan hátt. Dóra segir að frá upphafi hafi gengið afar vel að 

kynna sig og hún hafi strax fengið viðtöl og kynningar birtar í blöðum. Anna segist 

hafa haldið tónleika, búið til heimasíðu á veraldarvefnum og sett tónlist sína inn á 

Gogoyoko sem er tónlistarbúð og samskiptavefur á vefnum þar sem hægt er að skrá 

tónlist sína. Kata segist koma sér og tónlist sinni á framfæri með lifandi flutningi en 

segist afspyrnuléleg í markaðsmálum og veltir fyrir sér hvort það eigi einnig við um 

kynsystur sínar. Hún fjallar einnig um það að vera kona í tónlist. 

 
En það er kannski eitthvað sem við erum ekki nógu góðar í, eitthvað sem okkur finnst 
erfitt og á þeim forsendum að það sé tónlistarinnar vegna. Áhuginn á konum birtist 
oft á einhverju öðru, út af útliti eða krúttlegheitum. Á hvaða forsendum ná konur 
frama í tónlist, það þarf alltaf að vera eitthvað aukalega. (Kata) 
 
Dóra nefnir einnig áhuga á útliti tónlistarkvenna  og segist stundum hafa fengið meiri 

umfjöllun um útlit sitt heldur en tónlist sína. Oft fer mikið fyrir umfjöllunum um útlit 

kvenna og er stúlkum frekar hrósað fyrir útlit sitt og snyrtimennsku heldur en strákum 

(Þórunn Friðriksdóttir, 1994). Dóra segir eina af hindrunum sem orðið hafa á vegi 

hennar við það að koma sér og tónlist sinni á framfæri vera slæma tónlistargagnrýni í 

fjölmiðlum. Hún segist þó ekki hafa látið hana stöðva sig en það taki hana svolítinn 

tíma að komast aftur í gang. 

 
En ég hef líka fengið ógeðslega ömurlega gagnrýni í blöðum og það er alltaf 
leiðinlegt. Það tók svolítið á en ég markvisst vann mig út úr því. Þess vegna skiptir 
svo miklu máli fyrir mig að vera sátt við það sem ég er að gera þannig að ég gæti 
staðið alveg með þessu (...) Ég er orðin alveg töluvert meira brynjuð með reynslunni 
en ég vann mig meðvitað út úr þessu svo ég myndi ekki missa trúna. (Dóra) 
 
Umfjöllun um tónlistarkonur- og karla er samkvæmt Schmutz og Faupel (2010) afar 

ólík og oft meiri virðing borin fyrir tónlist karla. 

 Anna talar um það að hafa réttu samböndin við rétta aðila geti hjálpað til að 

koma tónlistarfólki á framfæri. Hún segist hafa átt í erfiðleikum með að fá lög sín 

spiluð í útvarpi en hún fékk til að mynda neitun frá útvarpsstöðinni Bylgjunni við 

beiðni um spilun lags síns.  

 
Mér finnst það svo fyndið að það sé einhver nefnd eða eitthvað sem eru einhverjir 
fjórir kallar eða eitthvað og þeir ákveða bara að þetta sé ekki málið. Af hverju ekki 
að prufa, ég t.d. prufaði að fara með eitt lag sem er svona mest poppskotið og af 
hverju ekki að prufa að spila eitt lag, þú veist, af hverju er ekki þessi forvitni, einhver 
nýr, svoldið svona vilja vera alltaf með sömu lögin. (Anna) 
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Kata segist aldrei hafa mætt neinum hindrunum við að koma tónlist sinni á framfæri 

hér á landi  og segist mjög heppin hvað það varðar. Hún segir það þó varla marktækt 

af þeim ástæðum að hún hafi ekkert lagt á sig til þess að koma tónlist sinni á framfæri 

heldur hafi þetta einungis æxlast þannig. Spurð að því hversu mikilvægt það sé að 

koma tónlist sinni á framfæri svarar hún: 

 
Í prinsippinu langar mig að segja að mér sé það mikilvægt, en það er ekki eins og 
verkin segi það sama. Mig myndi langa að ég hefði verið metnaðarfyllri á því sviði að 
koma tónlistinni minni á framfæri, einmitt fyrir þá sem eftir koma. Ég mæli 
sérstaklega með því að konum þyki það mikilvægt. Mér þykir það mjög mikilvægt. 
(Kata) 
 
Dóru þykir einnig mikilvægt að koma tónlist sinni á framfæri, sérstaklega eftir að hún 

fékk erlenda umboðsmenn sem höfðu trú á henni. Hún segist aldrei hafa ímyndað sér 

að hún ætti eftir að flytja tónlist sína fyrir utan landssteinana. 

 

Svo koma þeir þarna inn með eitthvað svona trú, við getum látið þetta ganga og 
eitthvað. þá fyrst fékk ég allt í einu brjálæðislega löngun til að gera bara þetta, einu 
sinni í lífinu, leggja allt í þetta, geta starfað, fengið greitt, gert plötur og túrað. Á 
tímabili beið ég bara eftir símtalinu... svo líður bara tíminn og svo er það ekkert 
alveg að fara að gerast, það er bara þessi bransi. (Dóra) 
 
Hún segir miklu máli skipta, ef menn vilja lifa á því að starfa í tónlist, að fá 

umfjöllun, koma sér á framfæri og vera sýnilegur. Önnu finnst frekar mikilvægt að 

koma tónlist sinni á framfæri og segir gaman að geta náð til fólks með tónlistinni. 

 Kata og Dóra eru báðar mæður og segja stofnun fjölskyldu flækja málin 

þegar kemur að tónlistarferlinum. Dóra segir barneignir hafa mikil áhrif á 

tónlistarkonur og oft hverfi þær úr tónlistargeiranum vegna þess. Hún velti þessu 

mikið fyrir sér þegar hún eignaðist barn og trúði ekki að hægt væri að sameina 

tónlistarferilin og uppeldið. Þar myndaðist togstreita á milli móðurhlutverksins og 

hlutverks tónlistarkonunnar. Hún nefnir í þessu samhengi eiginmann sinn sem einnig 

er tónlistarmaður en fæðing barns þeirra hafði ekki mikil áhrif á tónlistarstarf hans. 

Dóru hefur þó tekist að sameina þessi tvö hlutverk en hún tók barn sitt með sér á 

tónleikaferðalag erlendis og segir það hafa gengið vonum framar.  

 Kata segir fjölskylduna spila afar stórt hlutverk í sínu lífi og hún aðskilur 

ekki heimilið og starfið. Hún segir barneignir og fjölskyldulíf ekki hindrun heldur val. 

Þunginn á heimilinu hvílir oft á konunum og telur hún mikinn óhag í því fyrir alla. 
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Þetta er bara menningarlegur hlutur að dragnast með og við verðum að finna 
einhvern flöt á að jafna út þessi hlutverk og ég held að við séum mjög vel til þess 
fallnar að átta okkur á því hvernig við gerum það og leggja línurnar fyrir mennina. 
(Kata) 
 
Bayton (1998) hefur fjallað um togstreitu milli hlutverka tónlistarkonunnar og 

fjölskyldukonunnar en karlar lenda síður í slíkri togstreitu vegna þess að algengt er að 

mæður eyði meiri tíma í heimilisstörf og umönnun barna en feður.  

 Dóra segir skort á peningum einnig koma í veg fyrir að hún geti komið tónlist 

sinni á framfæri eins og hún vildi erlendis. Hún myndi gjarnan vilja búa til 

tónlistarmyndbönd og reyna að koma lagi í spilun erlendis en segir það mjög dýrt. 

 Í kaflanum hefur komið fram að tónlistarkonurnar telja mikilvægt að vera 

sýnilegar og koma tónlist sinni á framfæri, til að mynda með því að koma fram á 

tónleikum og setja tónlist sína á veraldavefinn. Það hefur þó ekki allt gengið að 

óskum en ein þeirra segist hafa fengið neitun um útvarpsspilun og furðar sig á 

áhugaleysi starfsfólks útvarpsstöðvarinnar. Önnur segir slæma gagnrýni hafa haft 

mikil áhrif á sig en með tímanum og reynslunni hefur það farið minnkandi. Sú þriðja 

segist vera afar léleg í markaðsmálum og veltir fyrir sér hvort það eigi við um fleiri 

kynsystur sínar. Konurnar tala einnig um áherslu á útlit tónlistarkvenna og segja 

áhuga á tónlistarkonum oft birtast í öðru en tónlistinni, til að mynda útliti eða 

krúttlegheitum. Þá fjalla þær um hve flókið það getur verið að sameina tónlistarferil 

og stofnun fjölskyldu.Tvær tónlistarkvennanna eru mæður og segjast hafa reynt að 

tvinna saman starfið og fjölskyldulífið. Önnur þeirra er gift tónlistarmanni og tekur 

fram að fæðing barns þeirra hafi haft lítil áhrif á tónlistarstarf hans.  

 
 

Fjarvera kvenna í tónlistargeiranum 
Meginskýringum viðmælenda á fæð kvenna í tónlistargeiranum má skipta í þrennt. 

Þær nefna allar skort á kvenfyrirmyndum í tónlistargeiranum, segja geirann karllægan 

og telja uppeldi stúlkna geta verið ástæðu þess að þær eiga undir högg að sækja í 

tónlistarlífinu. Um mikilvægi kvenfyrirmynda segir Kata: „Fyrirmyndir hafa áhrif og 

eru geggjað mikilvægar fyrir stelpur“ og Dóra er á sama máli: „Ég held að það séu 

fyrirmyndir, við sjáum ekki konur að spila á trommur og svona“. Það sama kom fram 
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hjá Bayton (2005) en hún nefnir skort á fyrirmyndum í fjölmiðlum fyrir ungar stúlkur 

og segir þær vanta fyrirmyndir til að hvetja þær til dáða. 

 Þá nefnir Kata ríkjandi hugmyndir um hlutverk kvenna í samfélaginu og telur 

víst að þær hafi minni trú á hæfileikum sínum en í samhengi við það má nefna 

rannsóknir sem sýnt hafa að stúlkur hafi minni trú á hæfileikum sínum en drengir 

þrátt fyrir að ganga betur í námi og vera almennt ánægðari í skólanum (Berglind Rós 

Magnúsdóttir, 2003; Berglind Rós Magnúsdóttir og Þorgerður Einarsdóttir, 2005; 

Guðný Guðbjörnsdóttir, 1994). 

 

Við konur erum svo rosalega mengaðar af þessum hlutverkum sem við erum í, við 
eignumst börn og við höldum heimili og það verður alltaf ofan á á meðan menn eru 
mjög fljótir að líta á sinn tónlistarferil sem starf, þá gerum við það ekki (...) Við 
höfum ekki nógu mikla trú á því að það sem okkur finnst gaman og skemmtilegt og við 
höfum unun af að gera, að það geti verið alvöru, að það geti verið alvöru 
lífsviðurværi, að köllunin okkar sé ekki nógu merkilegt. Ég held ég geti fullyrt að við 
höfum minni trú á hæfileikum okkar og það er hræðilegt (...)Það er eitthvað sem gerir 
að að verkum að við höfum ekki trú á því  sem okkur langar að gera, að hlýða svona 
inpulsivum köllunum. (Kata) 
 
Kata talar einnig um mun á uppeldi stúlkna og drengja: 
 
...og þetta er einhvern veginn fólgið í uppeldinu, að fyrirmælin fyrir stúlkur eru 
svolítið að þú verður að standa þig vel í lífinu og strákar... maður ræður bara ekkert 
við hann, hann gerir bara það sem honum sýnist, það er svolítið þannig. Ég held að 
þetta sé alveg ótrúlega greypt inn í okkur. (Kata) 
 
Það eru ólíkar væntingar til einstaklinga eftir því hvoru kyninu viðkomandi tilheyrir. 

Þetta rímar við þær eðilshyggjuskýringar sem Ingólfur Ásgeir (2004) hefur fjallað 

um, „strákar eru strákar“, en þeir mega vera ábyrgðarlausir, þurfa á hreyfingu að 

halda og er jafnvel eðlilegt að vera dálítið ofbeldishneigðir en umfram allt ekki 

kvenlegir (Ingóllfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). Drengir fá því meira svigrúm en 

stúlkur til þess að láta til sín taka. Dóra telur einnig að uppeldi kvenna hafi áhrif á að 

þær sæki síður í tónlistargeirann en karlar og segir um það: „Ég held að það sé 

sömuleiðis hvernig við erum aldar upp, við erum svo hlýðnar og varar um okkur“. 

Þetta styður það sem Berglind Rós og Þorgerður Einarsdóttir segja um ólík skilaboð 

samfélagsins til kynjanna en stúlkum er umbunað fyrir samviskusemi, ábyrgð, hlýðni 

og hjálpsemi. Drengir komast hins vegar frekar en stúlkur upp með að tala hátt, grípa 

fram í, yfirgnæfa og tala án þess að rétta upp hönd (Berglind Rós Magnúsdóttir og 

Þorgerður Einarsdóttir, 2005).   
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 Tónlistarkonurnar segja tónlistargeirann karllægan og ekki gera ráð fyrir 

konum.  

 
 Ég held að þetta sé eins og með aðra karlabransa, pólitíkusa eða viðskiptajöfra, 
þetta er bara ákveðin karlastétt þar sem fyrirmyndirnar eru alltaf karlar og alltaf 
talað um karlana í bransanum og sjaldan gert ráð fyrir okkur. Ég held þetta snúist 
fyrst og fremst um  þau skilaboð sem samfélagið gefur konum, að þær eiga að vera 
svona meira varar um sig og passívar. Kannski er maður ragur við að kýla á það. 
(Dóra) 
 
Þetta er svo mikið strákaveldi, það er eins og þeim sé ekki gefið eins mikill séns eða 
eitthvað varðandi tónlist án þess að ég viti það eitthvað nákvæmlega (...)Það er 
kannski einhver hlédrægni eða eitthvað, kannski getur það tengst hvatningu eða 
eitthvað (...) Kannski er þetta bara eitthvað í samfélaginu, við erum lituð af því 
viðhorfi að strákar eigi að vera kúl og rokka á gítar. Það tengist kannski þessu að, 
þær eru kannski hlédrægar og koma ekki út úr skápnum með sínar 
rafmagnshugmyndir og þrá til að stökkva á trommusettið. Kannski er þetta líka þú 
veist, hvatning, ytri hvatning. (Anna) 
 
 
Dóra og Anna segja konur vera varar um sig, óvirkar og hlédrægnar en þessir 

eiginleikar eru hluti af hugmyndum um kvenleika og andstæða karlmennskunnar. 

Kvenleiki vísar meðal annars til óvirkni og tilfinninga en karlmennski til virkni og 

athafnamennsku (Green, 1997). Tónlistarkonurnar segja ástæðu þess að konur séu svo 

fámennar í tónlistargeiranum vera skortur á kvenfyrirmyndum og segja fyrirmyndir 

afar mikilvægar fyrir stúlkur. Tónlistargeirinn er karllægur og gerir ekki ráð fyrir 

konum. Þær tala um þau skilaboð sem samfélagið gefur konum, að þær eigi að vera 

varar um sig og óvirkar á meðan karlar hafa greiðan aðgang inn í tónlistarsamfélagið. 

Þá nefna tónlistarkonurnar uppeldislegar ástæður og telja uppeldi stúlkna geta valdið 

því að þær taka síður skrefið inn í geirann. Þær eiga að vera hlýðnar og standa sig vel 

en strákar fá meira rými til að fara sínar eigin leiðir. Einnig segja konurnar ótta 

kvenna, hlédrægni og skort á sjálfstrausti valda því að konur eru fámennar í 

tónlistargeiranum.  

 Tónlistarkonurnar telja þörf á því að hvetja stúlkur og konur til að stíga fram 

sem tónlistarkonur. Þær segja mikilvægt að stúlkur hafi kvenfyrirmyndir sem þær geti 

samsamað sig við en auk geti samvinna tónlistarkvenna haft áhrif. Kata nefnir 

mikilvægi þess að vera sjálf fyrirmynd og talar um hvað tónlistarkonan Björk hafi 

haft mikil og góð áhrif á ungar tónlistarkonur. Hún segir einnig frá mikilvægi KÍTÓN 

nýstofnaðs félags kvenna í tónlist á Íslandi. 
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Það er frábært að konur sameinist eins og í nýja félaginu. Á ósýnilegan hátt hefur 
kannski verið alið á einhverri samkeppni meðal kvenna af því að þetta er svo mikill 
karlabakgrunnur alltaf og þeir funkera alltaf hvernig sem landið liggur en svo kemur 
einhver stúlka sem slær í gegn og helst einhver sem þeir uppgötva. Nú er ég 
náttúrulega að mála þetta svolítið svarthvítt en myndin lítur ennþá svolítið svona út. 
Það er bara það sem gildir, að konur vinni saman. (Kata) 
 
Tónlistarkonurnar telja að samvinna kvenna í tónlist hafi áhrif og vettvangur til 

samvinnu hefur skapast með stofnun félags kvenna í tónlist á Íslandi, KÍTÓN. 

Samvinna hefur verið tengd við kvenleika (Kenway og Fitzclarence, 1997, 121) og 

stúlkur leggja meiri áherslu en drengir á að vinna í hóp (Cooper, 2009). 

 Að mati Dóru á að kenna kynjafræði í öllum grunnskólum þar sem fjallað 

væri meðal annars um staðalímyndir og fjölmiðla. Hún segir menningarheiminn ekki 

hannaðan fyrir konur heldur sé hann hannaður af körlum, fyrir karla og spyr hvernig 

konur geti aðhafst í slíku umhverfi. Konur hafi áhuga á tónlist en þær stígi síður fram 

en karlar. Dóra segist vita til þess að konur hafi tekið upp eina, jafnvel tvær plötur 

með frumsamdri tónlist sinni en hafi ekki enn gefið þær út vegna ótta við neikvæðar 

viðtökur. Hún segir: „Það verður að passa upp á að þettta sé fyrir bæði kyn og bæði 

kyn fái að blómstra, þroskast og dafna og vera óhrædd við að halda áfram“. 

 Í kaflanum fjalla tónlistarkonurnar um líklegar ástæður þess að konur séu í 

minnihluta í tónlistargeiranum og nefna skort á kvenfyrirmyndum, uppeldislegar 

ástæður og karllægan tónlistariðnað. Þær segja konur oft varar um sig, óvirkar og 

hlédrægar og vegna ótta og skorts á sjálfstrausti stígi þær síður fram sem 

tónlistarkonur. Lausn við þessu vandamáli gæti verið samvinna tónlistarkvenna en 

einnig er talað um þörf á að kenna kynjafræði í skólum. 

 
Samantekt og umræða 
Hér verða niðurstöður dregnar saman og settar í samhengi við rannsóknarspurningar. 

Eftirfarandi rannsóknarspurningar voru lagðar fram í  upphafi ritgerðar: 

 

- Hvers vegna eru konur í miklum minnihluta í dægurtónlistargeiranum á Íslandi?  

- Hvernig móta formgerðir tónlistarsamfélagsins ólíkar leiðir fyrir konur og karla?  

- Hvað það er í reynslu, menntun og viðhorfum tónlistarkvenna sem gerir það að 

verkum að þær brjótast út úr norminu og hasla sér völl sem tónlistarkonur? 
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Af hverju eru tónlistarkonur í minnihluta? 
Tónlistargeirinn hefur alla tíð verið karllægur og karlar hafa haldið um valdataumana 

í geiranum. Þá hafa karlar nánast eingöngu séð um tónlistarumfjöllun í fjölmiðlum en 

sú umfjöllun virðist afar kynjuð. Fleiri unglingsstúlkur en drengir stunda þó 

tónlistarnám en þrátt fyrir það eru mun færri sem eru meðlimir í hljómsveitum og fáar 

velja að starfa innan tónlistargeirans. Konurnar sem tekin voru viðtöl við stunduðu 

allar tónlistarnám og tvær þeirra stefndu ekki á að starfa sem tónlistarkonur en var 

hleypt inn í tónlistargeirann án þess að hafa fyrir því. Það má velta fyrir sér hvort þær 

hafi skort sjálfstraust og trú á hæfileika sína áður en þær fengu óvæntan aðgang að 

tónlistargeiranum. Konurnar segjast allar hafa upplifað lítið sjálfstraust, feimni, 

hlédrægni eða vantrú á hæfileika sína og það rímar við þær rannsóknir sem sýnt hafa 

að stúlkur hafi minna sjálfstraust en drengir í tónsmíðum, spuna, tölvum og tækni, og 

séu feimnar við að leika á hljóðfæri fyrir framan drengi (Green, 1997). Það má geta 

sér til um að vegna skorts á kvenfyrirmyndum sé á brattann að sækja hjá stúlkum sem 

hafa áhuga á að starfa við tónlist. Þar af leiðandi eru mun færri konur á nær öllum 

sviðum dægurtónlistar, hvort sem um tónsköpun, hljóðfæraleik, útgáfu tónlistar eða 

tæknimál er að ræða en þessar athafnir þykja allar karllægar. Hins vegar hafa konur 

alltaf verið í hlutverki söngkvenna en söngur þykir kvenlæg athöfn. 

 Ástæður fyrir fjarveru kvenna í tónlistargeiranum virðast einnig vera 

uppeldislegar. Félagsmótun kynjanna er afar ólík og stúlkur fá þau skilaboð frá 

samfélaginu að þær eigi að vera samviskusamar, prúðar og ábyrgar og en auk þess fá 

þær minni athygli en drengir frá kennurum í skólanum. Stúlkum er innrætt að láta 

ekki mikið fyrir sér fara á meðan drengir fá mun meira rými. Kynhlutverkin raða 

þannig stúlkum og drengjum í flokka með ákveðin verkefni og ákveðna hegðun. 

Ríkjandi viðhorf samfélagsins til kynjanna mótar börn og hugmyndir þeirra um 

kvenleika og karlmennsku en fyrirmyndir barna hafa mikil áhrif. Það er reynist 

tónlistarkonum því erfitt að brjóta gegn hefðinni og ráðast inn á svæði karla. 

 Einnig hefur stofnun fjölskyldu og barneignir gjarnan haft áhrif á feril 

tónlistarkvenna en í því sambandi má nefna tímaskort og minni starfsorku. Ábyrgð 

heimilisins hefur í gegnum tíðina hvílt á herðum kvenna en feður sem starfa í tónlist 

hafa átt auðveldara með að starfa í geiranum þrátt fyrir barneignir. Það er vert að velta 

fyrir sér hvort barneignir séu ein ástæða þess að konur ílengjast ekki í 

tónlistargeiranum. Tvær tónlistarkvenna sem rætt var við eru mæður og sögðu báðar 

stofnun fjölskyldu og barneignir hafa sett mark sitt á tónlistarferil þeirra. Þær eru þó á 
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þeirri skoðun að hægt sé að sameina bæði móðurhlutverkið og hlutverk 

tónlistarkonunnar en það þarf að fæða og klæða börnin og tónlistarstarfið veitir ekki 

alltaf fastar tekjur. Í ljósi þess má hugleiða hvort tónlistarfólk sé oft knúið til að skipta 

um starfvettvang eða bæta við sig vinnu þegar sjá þarf fyrir fjölskyldu.  

 Það er ljóst að tónlistarkonur lenda í hlutverkatogstreitu við það að verða 

mæður. Önnur mæðranna er gift tónlistarmanni og segir fæðingu barns þeirra ekki 

hafa haft áhrif á tónlistarstarf hans. Það virðist vera svo að konur setji gjarnan 

tónlistarferil sinn á bið eftir barneignir en stofnun fjölskyldu hefur minni áhrif á 

starfsferil karla í tónlist. Það er því skýr munur á áhrifum barneigna á starfsferil 

kvenna og karla. Einnig virðist skortur á fjármagni og lélegt tengslanet í 

tónlistargeiranum leggja stein í götu tónlistarkvenna. 

 Þær ástæður sem virðast liggja að baki fjarveru kvenna í tónlistargeiranum 

tengjast því formgerðum samfélagsins en þær hafa áhrif á möguleika kvenna. Í því 

samhengi má nefna uppeldi og fjölskyldu, skólann og fjölmiðla. Samspil þessara 

þátta, sem eru helstu félagsmótunaraðilarnir, hefur ólík áhrif á félagsmótun kynjanna 

og stúlkur fá þau skilaboð að halda sin innan hæfilegra marka. Þessi skilaboð 

endurspeglast í umfjöllun í fjölmiðlum en tónlistarumfjöllun er bæði kynjuð (Björg 

Sveinbjörndóttir og Valgerður Pálmadóttir, 2006; Schmutz og Faupel, 2010) og 

nánast alfarið í umsjón karla. 

 Það er óhætt að segja að formgerðir tónlistarsamfélagsins móti afar ólíkar 

leiðir fyrir karla og konur. Karlar hafa fjölda fyrirmynda sem þeir geta samsamað sig 

við en fyrirmyndir kvenna eru mun færri og einhæfari. Þá móta hugmyndir um 

kvenleika og karlmennsku ólíkar leiðir fyrir kynin. Tónlistarstefnur eru til að mynda 

annað hvort kvenlægar eða karllægar en rokktónlist þykir vera karlagrein en klassísk 

tónlist telst kvenlæg. Hljóðfæraval er einnig mjög kynbundið og konur hafa frekar 

verið í hlutverki söngkvenna og spilað á klassísk hljóðfæri, til að mynda fiðlur og 

flautur á meðan karlar leika á rafmagnhljóðfæri. Þannig staðfesta konur kvenleika 

sinn og karlar karlmennsku sína með því að fara í þau hlutverk sem ráðandi 

hugmyndir samfélagsins um kynin ætlar þeim en það er vandkvæðum bundið að 

hegða sér þvert á væntingar samfélagsins til kynhlutverks manns. 
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Tónlistarkonur stíga fram 
Eftir að hafa greint viðtöl við tónlistarkonurnar þrjár var skoðað hvað það er í reynslu, 

menntun og viðhorfum þeirra sem gerir það að verkum að þær brjótist út úr norminu 

og hasli sér völl sem tónlistarkonur. Bakgrunnur þeirra er ólíkur en þær eiga margt 

sameiginlegt. Þær lærðu í æsku á fiðlu, selló og píanó sem þykja kvenlæg hljóðfæri 

og eru allar söngkonur sem hafa sungið frá barnæsku en söngur hefur verið  einnig 

verið talinn kvenlæg athöfn. Upphaf tónlistariðkunar þeirra var því hefðbundið fyrir 

kynhlutverk þeirra. Samkvæmt Green (1997) eru þær því að staðfesta kvenleika sinn 

með því að syngja eða leika á klassísk hljóðfæri. 

 Það er eftirtektarvert að það hafi tekið eina tónlistarkonuna mörg ár að manna 

sig upp í að hefja slagverksnám. Hún hafði fáar sem engar kvenfyrirmyndir og þurfti 

að safna kjarki til þess að brjótast út úr kynhlutverki sínu og hegða sér þvert á þær 

væntingar sem gerðar eru til þess. Svo vitnað sé í orð Gunnar Lárus Hjálmarsson í 

bók hans Stuð vors lands, þá tók hún að sér það „karlmannsstarf að sitja gleið og 

lúberja trommusettið“ (Gunnar Lárus Hjálmarsson, 2012, 262). Það má glöggt sjá að 

orðræða Gunnars um trommuleikara er afar kynjuð og ýtir ekki undir að stúlkur spili 

á trommur. Það fellur ekki undir kvenlega athöfn að sitja gleið við hljóðfærið og 

lúberja á það samanber grein Sólveigar Karvelsdóttur um kvenlega og karlmannlega 

líkamstjáningu (Sólveig Karvelsdóttir, 2005). Það er tákn um karlmennsku að spila 

hratt og hafa hátt en konur eiga helst að sitja hljóðar með krosslagðar fætur. Það er 

því ljóst að ráðandi hugmyndir um kvenleika og karlmennsku móta ólíka möguleika 

fyrir konur og karla í hljóðfæravali. Það þarf kjark til að stíga út fyrir kynjarammann 

og inn á hið karllæga svið. Kona sem trommuleikari, rafgítarleikari eða rokksöngvari 

sýnir fordæmi sem eru gagnleg til að brjóta niður ríkjandi staðalmyndir. Í þessu 

samhengi má einnig tala um mengandi kvenleika (Gyða Margrét Pétursdóttir, 2012). 

  Samfélagið og það umhverfi sem tónlistarkonurnar hafa alist upp í hefur 

hvatt þær til tónlistariðkunar. Tvær þeirra koma úr tónlistarfjölskyldu en sú þriðja er 

unglingur þegar pönkbylgjan ryður sér til rúms og veitir mikið svigrúm til þátttöku í 

tónlist. Allir gátu tekið þátt á sínum eigin forsendum enda skipti hljóðfærakunnátta 

ekki máli og var viðkvæðið „það er ekki spurning hvað þú kannt heldur hvað þú 

gerir“. Þannig veitti pönkbylgjan konum tækifæri á því að endurskoða kyngervi sitt 

og mótmæla ráðandi hugmyndum um kvenleika.  

 Tónlistarkonurnar hafa allar rutt sér leið sem lagahöfundar inn í karllægan 

tónlistargeirann. Þeim finnst öllum afar mikilvægt að flytja og/eða gefa út eigin 
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tónsmíðar en konur hafa verið í miklum minnihluta sem laga- og textahöfundar á 

Íslandi eins og má skilja á tölum frá FTT, Félagi tónskálda- og textahöfunda og 

STEFi, Samtökum tónskálda og eigenda flutningréttar. Þær hafa fundið fyrir þörf til 

þess að skapa tónlist og fengið hvatningu til þess að stíga fram sem lagahöfundar. Það 

vekur þó athygli að tvær þeirra ætluðu sér upphaflega ekki að starfa sem 

tónlistarkonur en segja hlutina hafa æxlast þannig. Í ljósi þess má velta upp þeirri 

spurningu hvort þær hafi haft trú á að tónlistarstarfið gæti orðið þeim lífsviðurværi. 

Önnur þeirra var valin af karli sem hafði völd í tónlistargeiranum og fékk þannig 

tækifæri til að koma sér á framfæri sem tónlistarkona en hin var í hljómsveit sem var 

valin til að flytja tónlist í sjónvarpi.   

 Samkvæmt yfirliti yfir stefgjöld, fjölda laga- og textahöfunda og athugun á 

tónlistarumfjöllun í fjölmiðlum er ljóst að karlar fara með völd í tónlistargeiranum og 

eru í þeirri stöðu að geta valið hæfileikafólk og veitt því tækifæri til að koma sér og 

tónlist sinni á framfæri. Hér á landi hefur það tíðkast, líkt og erlendis, að karlar eru að 

langmestu í ábyrgðarstöðum í útgáfufyrirtækjum, hljóðverum og sjá um 

tónlistarumfjöllun í fjölmiðlum. Það þarf ekki að fjölyrða um að þörf er á fleiri 

konum í ábyrgðarstöður í tónlistargeiranum. Tölvu- og tæknigeirinn hefur einnig 

verið afar karllægur og fáar konur starfað við upptökur á tónlist. Tónlistarkonurnar 

segjast búa yfir lágmarkskunnáttu í tölvu- og tæknimálum og finnst það miður. Tvær 

þeirra lýsa yfir miklum áhuga á að læra meira um tölvur og tækni og því ljóst að 

áhugi á þessum málum er til staðar. 

  Ein tónlistarkvennanna fékk hvatningu til þess að semja eigin tónlist frá 

söngkennara sínum. Hinar konurnar hófu tónsmíðar í samstarfi við aðra og fundu 

stuðning í þesskonar samvinnu. Með samvinnu má fá kjark, deila skoðunum, fá 

viðbrögð annarra við tónsmíðunum en einnig deila ábyrgð sem getur verið kostur 

þegar fullu hugrekki er ekki náð. Samstarfi geta einnig fylgt nokkrir annmarkar en í 

hljómsveitarsamstarfi er ekki fullkomið svigrúm til þess að stýra sjálfur hvernig 

tónsmíðarnar eiga að hljóma. Það þarf hugrekki til að stíga fram með eigin lög og 

texta, bera ábyrgð á endanlegri útkomu tónlistarinnar, og taka á móti gagnrýni. Ein 

tónlistarkvennanna hefur unnið markvisst í því að missa ekki trú á sjálfa sig í þegar á 

móti blæs en það er getur verið erfitt að fóta sig í tónlistargeiranum, sérstaklega í 

fyrstu. Það er skýrt að konurnar hafa sýnt hugrekki þegar þær hafa stigið fram með 

tónsmíðar sínar. 
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 Hljómsveitarmeðlimir Grýlanna sýndu einnig hugrekki með stofnun 

hljómsveitar skipuðum konum  en Grýlurnar vonuðust eftir vakningu meðal kvenna 

og vildu hvetja þær til að hefja hljómsveitarstörf með því að sýna þeim að konur gætu 

ruðst fram á sviðið í karllægum tónlistargeiranum. Vakningin varð ekki meiri en sú að 

fáar kvennahljómsveitir hafa starfað síðan þá og verið skammlífar. Hljómsveitir 

skipaðar konum hafa verið kallaðar kvennahljómsveitir sem gefur til kynna að 

karlahljómsveitir séu normið en kvennahljómsveitir eru undantekning. Orðræða um 

kynin hefur áhrif á alla einstaklinga samfélagsins og því er þörf á að breyta ráðandi 

orðræðu um hljómsveitir skipaðar konum. Konur eru í hljómsveitum en ekki í 

„kvennahljómsveitum“. 

 Niðurstöður rannsóknarinnar og fræðilegt efni um viðfangefni hennar varpa 

ljósi á ástæður fyrir fjarveru kvenna í tónlistargeiranum og eru þær nokkuð skýrar. 

Formgerðir og helstu stofnanir samfélagsins virðast enn hindra jafna möguleika 

kvenna og karla í tónlistargeiranum þrátt fyrir að mikilvægar kvenfyrirmyndir hafi 

komist í sviðsljósið. Unglingsstúlkur eru enn mun færri í hljómsveitum. Konur eiga 

erfitt uppdráttar á mörgum sviðum tónlistargeirans, sem hefur alla tíð verið karllægur, 

vegna ríkjandi hugmynda samfélagsins um hlutverk kynjanna en kynhlutverkin lærast 

af félagsmótun og uppeldi. Ástæður eru því af samfélagslegum og uppeldislegum 

toga. Samfélagið er kynjað og vill steypa konur í eitt mót og karla í annað og það þarf 

kjark til hegða sér þvert á þær væntingar sem gerðar eru til kynhlutverks 

einstaklingsins. Einnig takmarka hugmyndir um karlmennsku og kvenleika 

möguleika kynjanna í tónlistargeiranum en með því að beita mengandi kvenleika má 

trufla þetta kerfi og spilla sambandi ráðandi karlmennslu og styðjandi kvenleika. Auk 

þess skortir kvenfyrirmyndir fyrir ungar stúlkur í tónlist en við sjáum konur örsjaldan 

spila á trommur, rafgítar og bassa eða stjórna hljómsveit. Þá geta barneignir haft áhrif 

á tónlistarferil kvenna og skortur á fjármagni og lélegt tengslanet í tónlistargeiranum 

geta verið hindrun.  

 

Lokaorð 
Það er von höfundar að þessi rannsókn geti stuðlað að aukinni dýpt í umræðu um 

málefni kvenna í tónlistargeiranum. Þörf á rannsóknum á íslenskum tónlistariðnaði út 

frá kynjasjónarmiði er brýn en einnig er skortur á rannsóknum á tónlistarkennslu í 

grunnskólum þar sem hún er skoðuð með kynjagleraugum. Margir skólar hafa boðið 
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upp á kennslu í rafmögnuðu samspili fyrir nemendur á unglingastigi og áhugavert 

væri að skoða þann vettvang með hliðsjón af kynhlutverkum. Þá mætti kanna viðhorf 

og reynslu tónlistarkennara til kennslu stúlkna og drengja. 

 Við lifum í samfélagi þar sem hugmyndir um kynin stjórna að miklu leyti 

gjörðum okkar og ákvarðanartöku, og því takmarka staðlaðar hugmyndir um hlutverk 

kynjanna í tónlistargeiranum mjög frelsi nýliða. Með stofnun KÍTÓN, Félags kvenna í 

tónlist á Íslandi og Stelpur rokka!, rokksumarbúðum fyrir stúlkur má binda vonir við 

að staða tónlistarkvenna á landinu fari batnandi en það þarf fleira til. Hvetja þarf 

stúlkur til að láta meira fyrir sér fara á sviði tónlistar og efla sjálfstraust þeirra og trú á 

eigin hæfileikum. Þær þurfa kvenfyrirmyndir og hvatningu frá umhverfinu því það 

þarf kjark til að brjótast út úr kynhlutverki sínu og sýna myndugleika. Þá þarf að 

fjölga konum í ábyrgðarstöðum í tónlistargeiranum en með fleiri konur við völd er 

líklegt að fleiri tónlistarkonur stígi fram.  

 Það er ljóst að hvetja þarf ungar stúlkur til að  brjótast úr viðjum úreltra 

hugmynda um kynhlutverk og þurfa tónlistarkennarar að vinna gegn staðalímyndum 

kynjanna. Það þarf að stuðla að margbreytileika og fjölbreyttum hlutverkum í stað 

þeirra einhæfu og kynjuðu sem lengi hafa verið við lýði.  
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Viðauki A 
Viðtalsspurningar 
 
Formleg menntun og staða innan geirans 
Hver er tónlistarbakgrunnur þinn? 
Hver er tónlistarmenntun þín? 
 
Fortíðin skoðuð í samhengi við núið 
Hvenær og af hverju ákvaðstu að verða tónlistarkona?  
Hvaðan fékkstu hvatningu til þess að sinna tónlistinni? 
Hve lengi hefurðu starfað sem tónlistarkona? 
 
Að velja sér stað og sérhæfingu innan geirans? 
Hvernig myndir þú lýsa þér sem tónlistarkonu? 
Spilarðu á hljóðfæri? 
Hvers vegna var það hljóðfæri fyrir valinu? 
Höfðuðu önnur hljóðfæri til þín og hvers vegna? 
Ertu í/hefurðu verið í hljómsveit? 
Hvað varð til þess að þú gekkst í hljómsveit?  
Hvert var hlutverk þitt í hljómsveitinni? 
Hver er kunnátta þín á tölvur og tónlistarupptökuforrit (t.d. ProTools)?  
Hver er kunnátta þín í tækjum og tengingum rafmagnshljóðfæra? 
 
Hinn skapandi þáttur 
Hversu virk hefurðu verið í tón- og/eða textasmíðum?  
Hvað varð til þess að þú fórst að semja lög og/eða texta? 
Hvernig myndir þú lýsa tónlistinni þinni? 
Hversu mikilvægt finnst þér að flytja eða gefa út eigin tónlist? 
Hversu margar plötur hefurðu gefið út? 
Hversu mikilvægt er fyrir þig að geta sinnt tónlistinni? 
 
Sýnileiki 
Hvernig hefurðu komið þér og tónlist þinni á framfæri? 
Hefurðu mætt einhverjum hindrunum við að koma tónlist þinni á framfæri? 
Hefurðu mætt einhverjum hindrunum á tónlistarferlinum? 
Hversu mikilvægt er þér að koma tónlist þinni á framfæri? 
 
Skoðanir- Að spegla sjálfa sig í samfélagi tónlistarmanna? 
Hvers vegna telur þú að konur séu svo fámennar í tónlistarbransanum?  
Hvað telur þú valda því að stúlkur stofni síður hljómsveitir? 
Hvernig má fá konur til þess að láta meira að sér kveða í tónlistarbransanum? 
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Ertu  meðlimur í FTT og/eða STEFi? 
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Viðauki B 
 

Kennsluhugmyndir 

 

Verkefni 1 

Staðalmyndir kynjanna í tónlistargeiranum 

- Nemendur bera saman ímyndir af tónlistarkonum- og körlum og velta fyrir sér 

hugmyndum um kvenleika og karlmennsku. 

- Nemendur ræða ríkjandi hugmyndir um hlutverk kvenna og karla í 

tónlistargeiranum. Kennari spyr nemendur um einkenni rappara, trommara, 

fiðluleikara, rokkstjörnur, rafgítarleikara o.fl. og þær hugmyndir eru ræddar. 

- Nemendur ræða um hljóðfæri. Kennari spyr nemendur hvort hljóðfæri hafi kynjaða 

skírskotun. Spila konur á önnur hljóðfæri en karlar? Niðurstöður er síðan ræddar. 

- Nemendur lesa kaflann „Frekar pönkari en ísprinsessa“  í bókinni Píkutorfan sem 

kom út árið 1999. Í framhaldinu er rætt um aðstæður kvenna í tónlistargeiranum. 

 

 

Verkefni 2 

Tónlistarfólk í fjölmiðlum 

-Nemendur skoða hvernig tónlistarkonur- og karlar birtast í fjölmiðlum og velta fyrir 

sér hvort munur sé á birtingarmyndum þeirra. 

-Nemendur skoða fjölda tónlistarkvenna- og karla sem koma fram í fjölmiðlum eða 

sem myndir birtast af. 

- Nemendur skoða myndir af tónlistarkonum- og körlum í fjölmiðlum og kanna hvaða 

hljóðfæri konur og karlar sjást spila á. 

-Nemendur skoða gagnrýni og umfjöllun um tónlist kvenna og karla og kanna hvort 

fjallað sé á ólíkan hátt um tónlist kynjanna. 

- Nemendur skoða tónlistarumfjöllun og myndir af tónlistarkonum- og körlum og 

kanna ólíkar áherslur á útlit kynjanna. 
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Verkefni 3 

Hljómsveitir skipaðar konum 

Kennari skiptir nemendum í litla vinnuhópa og gefur þeim fyrirmæli um að leita 

upplýsinga um hljómsveitir, innlendar eða erlendar, þar sem meðlimir eru konur. 

Hver hópur velur eina hljómsveit til að halda fyrirlestur um og svara eftirfarandi 

spurningum: 

- Hver er bakgrunnur hljómsveitarinnar? 

- Á hvaða hljóðfæri spila hljómsveitarmeðlimir? 

- Hvernig tónlist flytur hljómsveitin? 

- Hvað hefur hún starfað lengi? Er hún enn starfandi? 

- Hefur hún gefið út plötur? 

- Hvernig gekk að afla upplýsinga? 

- Hvers vegna haldið þið að færri konur spili í hljómsveitum? 

Nemendur mega einnig spila hljóðdæmi. 

 

Áhugaverð tónlistarmyndbönd á Youtube: 

Grýlurnar- Valur og jarðarberjamaukið  

Dúkkulísurnar- Leiðinleg  

Brúðarbandið- Sid  

The Bangles- Manic Monday  

Girlschool- Tónleikar í London 1984  

Girlschool- Tónleikar 2012 

 

Verkefni 4 

Tónlistarkonur 

-Nemendur velja sér tónlistarkonu til að fjalla um í stuttri ritgerð og eitt lag eftir hana 

sem þeir leyfa samnemendum sínum að hlusta eða horfa á. Þeir finna einnig myndir 

af þeim sem hengdar verða upp í kennslustofunni. 
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Áhugaverð myndbönd á Youtube: 

Adele- Best for last  

Lay Low- Please don´t hate me  

Lára Rúnars- In Between   

Elín Ey- Ekkert mál  

 

Verkefni 5 

Tónskáld- og textahöfundar 

Nemendur skoða lista yfir meðlimi á heimasíðu FTT- Félags tónskálda- og 

textahöfunda, telja konur og karla og reikna út hlutfall.  Síðan eru niðurstöður ræddar. 

 

 

 

 


