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Útdráttur  

Markmiðið með framkvæmd þessarar rannsóknar var að kanna hver viðhorf og upplifun 

tónlistarmanna væri af tónlistar- og ráðstefnuhúsinu Hörpu. Rannsóknin var framkvæmd á 

þann hátt að tekin voru viðtöl við átta tónlistarmenn sem áttu það sameiginlegt að hafa 

komið fram í Eldborg, aðaltónleikasal Hörpu. Markmið rannsóknarinnar var að komast að því 

hvernig tónlistarmennirnir upplifðu Hörpu eftir að hafa kynnst henni í gegn um vinnu sína í 

húsinu. Bygging Hörpu var mjög umdeild og því er mikilvægt að kanna hvort þeir sem koma 

fram í húsinu eru ánægðir með húsið. Ef tónlistarmenn eru ekki ánægðir með Hörpu getur 

það haft neikvæð áhrif á aðsókn tónlistarmanna í Hörpu. Í fræðikafla rannsóknarinnar verður 

farið yfir fyrri rannsóknir sem snúa meðal annars hversu mikilvægt það sé fyrir starf þeirra að 

tónleikasalirnir sem þeir koma fram í búi yfir góðum hljómburði. Jafnframt er fjallað um 

tónlistaráhuga eftir hópum.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að þátttakendurnir voru mjög ánægðir með Hörpu. 

Þeir telja að Harpa sé mikilvægur þáttur í eflingu tónlistar- og menningarlífs í Reykjavík sem 

felst meðal annars í aukningu á tónleikum eftir að Harpa var tekin í notkun. Þeir voru 

ánægðir með hljómburðinn í húsinu og það hversu vel starfsfólk Hörpu sinnti starfi sínu. 

Upplifun þeirra af því að standa á sviðinu í Eldborg og koma fram þar er að sögn þeirra 

stórkostleg. Hún er allt öðruvísi en upplifun af öðrum stöðum sem þeir hafa komið fram á 

hér á landi. Þrátt fyrir að þátttakendur hafi verið ánægðir með Hörpu, þá komu fram 

athugasemdir um miklar vegalengdir baksviðs, ásamt kvörtunum um bílastæðamál. 

Þátttakendur telja að allar tegundir tónlistar hafi aðgang að húsinu en það sem standi helst í 

vegi fyrir því að ungir tónlistarmenn geti haldið tónleika í Hörpu sé afar há leiga fyrir 

aðstöðuna í Hörpu.  

 

 

Lykilorð: Harpa, tónlistarhús, tónlistarmenn, upplifun, tónleikar.  
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Abstract 

The objective of the thesis of this study was to assess what aspects and experiences 

musicians had of the concert hall and conference centre Harpa. The study was conducted by 

interviewing eight musicians who all shared the common experience of having performed in 

Harpa’s main concert hall Eldborg. The aim of the study was to find out how the musicians 

experienced Harpa after becoming acquainted with it through their own work in the concert 

hall. The construction of Harpa was very controversial, and it is therefore important to 

determine whether Harpa’s performers are content with the building. If the musicians are 

not satisfied with Harpa it can have a negative impact on the attendance of performers 

Harpa will have. In the method section of the paper prior studies will be regarded. Among 

other things, these prior studies relate to the importance for concert halls to possess 

excellent acoustics for the musicians’ work. Furthermore the section deals with musical 

interests by group division.  

The results show that the participants were very satisfied with Harpa. They believe that 

Harpa is an important factor in the promotion of both musical and cultural life in Reykjavík 

which includes the increase of concerts which followed after the opening of Harpa. They 

were satisfied with the acoustics of the building and how well Harpa’s staff attends to their 

job. The experience of standing on the stage and performing in Eldborg is magnificent 

according to them. It is a very different experience than that of other places they have 

performed at in this country. Although the participants were satisfied with Harpa, there 

were remarks concerning the long distances backstage, along with complaints about the 

matter of parking at Harpa. Participants believe that all types of music have a right of entry 

to the building, however there is an issue of an extremely high rental fee for use of the 

facility and how it prevents young musicians holding a concert at Harpa. 

 

 

Key words: Harpa, concert hall, musicians, experience, concerts.  
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Þakkir 

Ég vil byrja á að þakka Dr. Sigrúnu Lilju Einarsdóttur lektor við Háskólann á Bifröst. Sem 

leiðbeinandi verkefnisins hefur hún aðstoðað mig mikið við gerð þess. Hún hefur komið með 

góð ráð og úrlausnir á þeim vandamálum sem hafa komið upp við gerð rannsóknarinnar. Hún 

hvatti mig að gefast ekki upp þegar erfiðir hlutir komu upp varðandi rannsóknina. Einnig vil 

ég þakka viðmælendum mínum kærlega fyrir þátttöku í rannsókninni. Án þátttöku 

viðmælenda hefði ekki verið hægt að framkvæma rannsóknina.  

Svo vil ég þakka sambýlismanni mínum Guðmundi Inga Guðjónssyni fyrir allan þann stuðning 

sem hann hefur veitt mér í gegn um þetta ferli. Foreldrar mínir Jórunn Garðarsdóttir og 

Hilmar Magnússon hafa stutt mig vel og hafa þau alltaf verið tilbúin að passa son minn 

Garðar þegar ég hef þurft á því að halda. Sérstaklegar þakkir fær Garðar minn sem hefur sýnt 

mikla þolinmæði og skilning síðustu vikur á meðan ég var að ljúka við verkefnið.  
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1. Inngangur 

Lengi var krafa tónlistarmanna og almennings sú að byggt yrði gott tónlistarhús í Reykjavík. 

Minni tónleikahús voru byggð en í kring um fyrri heimstyrjöldina komu fram kröfur um 

byggingu menningarhúss þar sem að minnsta kosti yrðu tveir tónleikasalir. Samtök um 

tónlistarhús var stofnað árið 1983 með það að markmiði að safna fé og þrýsta á að byggt yrði 

tónlistarhús sem mætti nútímakröfum sem tónlistarhús þurfa (Styrktarsjóður Samtaka um 

tónlistarhús og Ruthar Hermann, 2012). Þrátt fyrir að langt sé um liðið frá því að þessar 

kröfur almennings og tónlistarmanna komu fram, þá var það ekki fyrr en á vormánuðum 

2011 að draumur þeirra rættist, þegar tónlistar- og ráðstefnuhúsið Harpa var tekið í notkun. 

Þrátt fyrir að aðdragandinn að byggingu hússins hafi verið langur, þá hefur almenningur 

misjafnar skoðanir á því hvernig til hafi tekist. Þessi rannsókn gengur út á það að kanna hver 

upplifun tónlistarmanna sé af Hörpu. Við gerð rannsóknarinnar voru tekin viðtöl við átta 

tónlistarmenn sem eiga það sameiginlegt að hafa komið fram í Hörpu.  

 

1.1 Tilgangur og lýsing á viðfangsefni 

Þessi rannsókn fjallar um viðhorf og upplifun tónlistarmanna af tónlistar- og ráðstefnuhúsinu 

Hörpu, bæði hvað varðar tónleikaaðstöðu og samskipti við starfsfólk Hörpu, ásamt mikilvægi 

þess að fá tónlistarhús fyrir tónlistar- og menningarlíf í landinu.  

 Hér er fyrst og fremst verið að kanna upplifun tónlistarmanna og viðhorf þeirra til hússins. 

Það er mikilvægt að komast að því hvort það séu ákveðnir hlutir sem tónlistarmenn eru ekki 

sáttir við sem viðkoma húsinu. Hér er fyrst og fremst verið að skoða hvernig tónlistarmenn 

upplifa Hörpu, hvaða þættir þeir telja góða, ásamt því að greina frá þeim þáttum sem telja að 

mættu betur fara.  

Niðurstöður rannsóknarinnar gætu gagnast forsvarsmönnum Hörpu og leitt til breytinga á 

því fyrirkomulagi sem er nú til staðar í Hörpu, ef það er talið hafa góð áhrif starfsánægju 

tónlistarmanna í húsinu. Með því að laga þá þætti sem viðmælendur telja ekki vera nógu 

góða er hægt að koma í veg fyrir að tónlistarmenn missi áhugann á því að koma fram í 

húsinu.  
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1.2 Rannsóknarspurningar og rannsóknarmarkmið 

Rannsóknarspurningar verkefnisins eru eftirfarandi: 

1. Hver er upplifun tónlistarmanna af Hörpu? 

2. Hvernig má bæta aðstöðu tónlistarmanna í Hörpu? 

3. Hversu mikilvægt var fyrir íslenskt tónlistarlíf að fá hús eins og Hörpu í Reykjavík? 

4. Hafa allar tónlistartegundir og tónlistarmenn aðgengi að Hörpu? 

5. Hvernig upplifa tónlistarmenn aldursdreifingu tónleikagesta Hörpu? 

 

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á þessar rennsóknarspurningar. Með því að fá 

svör við þessum spurningum er hægt að fá einhverja mynd af því hvernig tónlistarmenn 

upplifa tónlistar- og ráðstefnuhúsið Hörpu.  

 

1.3 Kynning á aðferðafræði rannsóknar 

Rannsóknin var framkvæmd á þann hátt að tekin voru átta eigindleg viðtöl við tónlistarmenn 

sem hafa komið fram í Hörpu. Viðtölin fóru fram í mars og apríl árið 2013. Af þeim átta sem 

tóku þátt í rannsókninni eru sex söngvarar en hinir tveir eru hljóðfæraleikarar. Reynt var að 

hafa jafnt kynjahlutfall á meðal þátttakenda, en á endanum voru það fimm karlmenn og þrjár 

konur sem tóku þátt í rannsókninni.  

 

1.4 Fræðileg nálgun og helstu kenningar 

Lengi hefur verið talað um mikilvægi þess að fá tónlistarhús í Reykjavík. Sagan er rakin allt frá 

þeim tíma þegar háværar raddir fóru að heyrast um vilja almennings og tónlistarmanna til 

þess að fá sérstakt tónlistarhús í Reykjavík. Þar sem ekki hefur verið gerð rannsókn um 

upplifun þeirra tónlistarmanna sem komið hafa fram í Hörpu af húsinu, fannst höfundi það 

tilvalið viðfangsefni.  

Kannað er hvort rannsóknir sem gerðar hafa verið á tónlistarsmekk eftir aldri, hópum og 

tegundum, séu í samræmi við upplifun viðmælenda þessarar rannsóknar af þeim gestum 

sem sóttu tónleika þeirra í Hörpu, ásamt því að reynt verður að sjá hvort allar tegundir 

tónlistar hafi aðgang að húsinu þegar tekið er tillit til tónleikagesta. Jafnframt er fjallað um 
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erlendar rannsóknir sem hafa verið gerðar á tónlistarmönnum og hvað þeir telja vera 

mikilvæga þætti þegar þeir koma fram í tónleikahúsum eins og Hörpu, ásamt því að farið er 

yfir það hvað góðir tónleikasalir þurfa að hafa til að bera til þess að hljómburður þeirra teljist 

vera góður.  

 

1.5 Rökstuðningur fyrir vali á viðfangsefni 

Harpa hafði verið tekin í notkun stuttu áður en nám rannsakanda í menningarstjórnun hófst 

og miklar umræður höfðu verið í þjóðfélaginu um húsið. Viðfangsefni rannsóknarinnar var 

ekki fyrsta hugmynd að lokaverkefni en eftir samráð við Sigrúnu Lilju Einarsdóttur 

leiðbeinanda var ákveðið að þetta viðfangsefni yrði fyrir valinu. Hluti af námi rannsakanda í 

menningarstjórnun var fjögurra vikna starfsnám í Hörpu í janúar 2013. Við starfsnámið fékk 

rannsakandi mikilvæga innsýn inn í það starf sem fram fer í húsinu á hverjum degi.  

Rannsakandi telur að rannsóknin geti reynst gagnleg í þeirri viðleitni að stuðla að betri 

þjónustu Hörpu við tónlistarmenn og gesti hússins. Niðurstöðurnar gætu gagnast starfsfólki 

Hörpu í því að þróa enn frekar þá þjónustu sem boðið er upp á í Hörpu með það að leiðarljósi 

að gera upplifun tónleikagesta og tónlistarmanna enn betri og koma enn frekar til móts við 

þarfir tónlistarmanna og (hugsanlega) tónleikagesta. Auðvelt getur verið að þróa þjónustuna 

enn frekar en erfiðara er að breyta aðstöðunni þar sem nú þegar er búið að byggja Hörpu. 

Samt sem áður gæti verið hægt að breyta aðstöðunni að litlu leyti, sé þörf á slíkum 

aðgerðum, án þess að þurfa að breyta húsinu sjálfu.  

 

1.6 Uppbygging ritgerðar 

 Þessari ritgerð er skipt upp í sex kafla auk heimildaskráar og viðauka. Í fyrsta kaflanum er 

inngangur rannsóknarinnar eins og komið hefur fram. Annar kafli ritgerðarinnar fjallar um 

Hörpu og skiptist umfjöllun um hana í 10 undirkafla. Fyrsti undirkaflinn fjallar um sögu Hörpu 

og aðstöðu til tónleika- og ráðstefnuhalds. Næsti kafli fjallar um eigendur Hörpu og stefnu 

þeirra. Þriðji kaflinn er um gesti Hörpu. Fjórði kafli er um áhrif Hörpu og aðsókn erlendra 

ferðamanna. Fimmti kaflinn er um ráðstefnuhald. Farið er yfir tekjur Hörpu í sjötta kafla. 

Sjöundi undirkaflinn fjallar um áætlanir um Hótel við Hörpu. í þeim áttunda er fjallað um 
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tilnefningar og verðlaun sem Harpa hefur hlotið. Níundi kaflinn er um gagnrýni á Hörpu og 

seinasti kaflinn er um styrktarsjóð fyrir tónleika í Hörpu. 

Kafli þrjú í ritgerðinni er fræðikafli. Í fyrsta undirkaflanum er farið yfir hljómburð í 

tónleikasölum. Strax á eftir er komið inn á mikilvægi tónleika til tekjuöflunar. Kafli þrjú og 

fjögur fjalla um menningarlegar alætur og menningarauð. Í fimmta kaflanum er fjallað um 

tónlistarsmekk innan hópa. Í sjötta undirkaflanum er farið yfir tónlistarsmekk eftir umhverfi. 

Kafli sex og sjö fjalla um tónlistarsmekk og yngri og efri árum.  

Fjórði kafli ritgerðarinnar er um aðferðafræði rannsóknarinnar. Þar er að finna upplýsingar 

um þátttakendur rannsóknarinnar og hönnun hennar. Jafnframt er farið yfir lýsingu á þeim 

aðferðum sem notaðar voru við gerð rannsóknarinnar. Einnig er fjallað um aðgengi og 

greiningu gagna ásamt stöðu rannsakenda innan rannsóknarinnar og siðferðisleg álitaefni 

sem komu upp við gerð hennar.  

Í fimmta kafla koma fram niðurstöður rannsóknarinnar. Þar er meðal annars farið yfir 

upplifun tónlistarmanna á Hörpu ásamt því að spurt var út í hljómburðinn. Mikilvægi Hörpu 

fyrir íslenskt tónlistarlíf var kannað ásamt væntingum þátttakenda til Hörpu. Ennfremur er 

farið yfir hvort tónlistarmennirnir höfðu tekið eftir einhverjum breytingu með tilkomu Hörpu. 

Svo er farið yfir aðstöðu Hörpu og samskipti tónlistarmanna við starfsfólk hennar. Kannað 

var hvernig aðgengi mismunandi tegunda tónlistar er að húsinu. Jafnframt var farið yfir 

tónleikagesti Hörpu. Kaflinn endar á samanburði Hörpu við bæði innlend og erlend 

tónlistarhús.  

Í sjötta kafla er að finna umræður um rannsóknina þar sem tengsl milli rannsóknarinnar og 

fyrri rannsókna eru gerð skil. Jafnframt er samantekt á niðurstöðum rannsóknarinnar ásamt 

uppástungum um framhaldsrannsóknir.  
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2.  Harpa: Tónlistar- og ráðstefnuhús 

Í þessum kafla verður rakin saga Hörpu þar sem farið verður yfir aðdraganda byggingar 

hennar. Einnig verður fjallað um þá aðstöðu og þjónustu sem húsið býður upp á. Greint 

verður frá gagnrýni á Hörpu en margar neikvæðar raddir hafa heyrst um húsið og mögulega 

óhagkvæmni þess en  án gesta Hörpu væri ekki grundvöllur fyrir því að starfrækja húsið. Þess 

vegna verður horft til gestafjölda í Hörpu, ásamt því að fjalla um mikilvægi erlendra 

ferðamanna fyrir húsið. Harpa hefur vakið mikla athygli frá því bygging hennar hófst og hefur 

húsið verið tilnefnt til fjölda verðlauna og unnið mörg af þeim. Þess vegna verður sérstaklega 

fjallað um þær tilnefningar og verðlaun sem húsið hefur fengið. Einnig verður fjallað um 

styrktarsjóð sem veitir tónlistarmönnum styrki til þess að eiga möguleika á því að koma fram 

í Hörpu.  

 

2.1 Saga Hörpu og aðstaða til tónleika- og ráðstefnuhalds 

Fyrir tæpri öld síðan var farið að fjalla um nauðsyn þess að byggja tónlistarhús í Reykjavík. 

Hljómskálinn var byggður og tekinn í notkun árið 1923. Þegar seinni heimsstyrjöldin geisaði 

kom upp sú umræða að byggja þyrfti menningarhöll með að minnsta kosti tveimur 

tónleikasölum. Þessar hugmyndir urðu ekki að veruleika. Á áratugunum á eftir kom reglulega 

upp umræðan um byggingu tónlistarhúss. Á níunda áratugnum var búið að leggja fram drög 

frá arkitektum um hönnun á tónlistarhúsi eftir samkeppni á meðal arkitekta. Það var þó ekki 

fyrr en á 10. áratug seinustu aldar að stjórnmálamenn fóru fyrir alvöru að ræða þörfina fyrir 

nýtt tónlistarhús á Íslandi (Austurhöfn, e.d.).   

Árið 1996 stofnaði menntamálaráðherra nefnd til þess að fara yfir mál um byggingu 

tónlistarhúss. Árið 1997 voru lagðar fram þrjár hugmyndir um staðsetningu hússins, ásamt 

hugmynd um það að húsið yrði bæði tónlistar- og ráðstefnuhús. Tveimur árum síðar tilkynnti 

Reykjavíkurborg og ríkið að húsið yrði staðsett í miðbæ Reykjavíkur. Árið 1999 var ákveðið að 

tónlistarhúsið yrði staðsett þar sem Ingólfsgarður og Austurbugt mætast. Seint á árinu 2002 

var síðan undirritaður samningur á milli ríkis og Reykjavíkurborgar um verkefnið. Austurhöfn 

TR var stofnuð árið 2003 til þess að hafa umsjón með verkefninu. Það var þó ekki fyrr en 12. 

janúar 2007 sem framkvæmdir við tónlistarhúsið hófust (Harpa, e.d. -p). 
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Harpa var hönnuð af Teiknistofu Henning Larsen í Kaupmannahöfn og Batteríinu 

Arkitektastofu. Henning Larsen hafði mikla reynslu af hönnun tónlistarhúsa en meðal verka 

hans er óperuhúsið í Kaupmannahöfn. Batteríið Arkitektastofa hefur meðal annars hannað 

skála Alþingis. Glerhjúpurinn á Hörpu var hannaður af Ólafi Elíassyni í samstarfi við Henning 

Larsen og Batteríið (Harpa, e.d. -t). 

Á heimasíðu Hörpu er sagt að tónlistaraðstaðan í húsinu sé til fyrirmyndar og að fyrsta flokks 

hljómburður sé til staðar í húsinu sem eigi að henta öllum tegundum af tónlist. 

Sinfóníuhljómsveit Íslands og Íslenska óperan hafa aðsetur í Hörpu. Helsta markmiðið með 

rekstri Hörpu er að bjóða upp á sem fjölbreyttasta tónlist en með því er verið að endurspegla 

það tónlistarlíf sem er á Íslandi (Harpa, e.d. -s). 

Markmið Hörpu er einnig að bjóða upp á fyrsta flokks aðstöðu til ráðstefnuhalds á Íslandi. 

Hægt er að halda ráðstefnur, fundi, sýningar og þing og fleiri viðburði fyrir bæði litla og stóra 

hópa. Hægt er að hafa fjölbreytta viðburði í húsinu þar sem tengingar fyrir tölvur eru 

aðgengilegar og hægt er að hengja upp þunga hluti í húsinu (Harpa, e.d. -f). 

Í Hörpu er veisluþjónusta sem býður upp á það að halda veislur við hin ýmsu tækifæri. Þar 

má nefna brúðkaup, afmæli, móttökur, árshátíðir, ásamt því að bjóða ráðstefnugestum upp á 

veitingar (Harpa, e.d. -t). 

Fimm salir eru í Hörpu. Sá stærsti nefnist Eldborg. Salurinn er sérhannaður fyrir hljómburð 

sem hentar öllum tegundum tónlistar. Salurinn er 42 metrar á lengd og 24 metrar á breidd 

en lofthæð salarins er 23 metrar. Gólfflöturinn er hallandi og ómtími salarins er stillanlegur. 

Fermetrafjöldi salarins er 1.008. Eldborg getur tekið um 1.600 manns í sæti, en ef allir 

möguleikar eru notaðir er hægt að fjölga gestum upp í 1.800 (Harpa: Tónlistar- og 

ráðstefnuhús, e.d. -d). Næsti salur er Norðurljós. Hann er staðsettur á annarri hæð hússins. 

Sá salur er tilvalinn fyrir djass, kóra og stærri kammerhópa, ásamt ýmsum tegundum af 

uppákomum. Ljósabúnaður salarins er sérhannaður og hægt er að færa sviðið eftir 

hentugleikum. Norðurljós rúmar 450 gesti (Harpa, e.d. -o). Silfurberg er við hlið Norðurljósa 

og er hægt að opna á milli þeirra með það að leiðarljósi að fá enn stærri sal. Silfurberg er 

ráðstefnusalur sem rúmar 750 manns í sæti, en hægt er að rúma fleiri ef gestir eru standandi 

þar sem sætin eru færanleg. Enn fremur er hægt að skipta salnum í tvennt með fellivegg og 

rúmar þá hvor helmingur 325 gesti. Samkvæmt heimasíðu Hörpu hentar salurinn afar vel 
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töluðu máli og rafmagnstónlist (Harpa, e.d. -q). Minnsti salurinn í Hörpu nefnist Kaldalón. 

Kvikmyndasýningar, ráðstefnur, fundir, fyrirlestrar og tónlist henta salnum. Salurinn er 

staðsettur á fyrstu hæð hússins og tekur hann 195 manns í sæti. Hægt er að breyta salnum 

og aðlaga hann þannig að ýmsum viðburðum (Harpa, e.d. -k). Björtuloft nefnist fimmti 

salurinn. Hann er á sjöundu hæð hússins og er eini salurinn með útsýni. Salurinn er aðallega 

hugsaður fyrir veislur, fundi, móttökur og einkasamkvæmi en hann er á tveimur hæðum. 

Salurinn er um 400 fermetrar að stærð og rúmar hann 140 manns á hringborðum á báðum 

hæðum, en 200-350 manns þegar um standandi viðburði er að ræða. Frá salnum er útgengt 

á svalir. Bæði frá salnum og svölunum er útsýni yfir borgina og til Esjunnar (Harpa, e.d. -b). 

Í Hörpu er boðið upp á fundaraðstöðu, bæði fyrir stærri og smærri hópa. Á fyrstu hæð er 

stærsta herbergið, en þar geta 120 manns setið. Einnig er hægt að skipta salnum í tvennt. 

Jafnframt eru fjögur önnur fundarherbergi á fyrstu hæð og rúmar hvert þeirra 20 manns. 

Uppi á fjórðu hæð er að finna fjögur önnur fundarherbergi og rúmar hvert þeirra 12 manns. 

Öll fundarherbergin hafa góðan tækjabúnað, svo sem hljóðkerfi, skjávarpa og búnað fyrir 

fjarfundi (Harpa, e.d. -e). 

Hægt er að heimsækja Hörpu án þess að fara á tónleika eða ráðstefnur. Í húsinu er tveir 

veitingastaðir; Kolabrautin sem er staðsett á fjórðu hæð og Munnharpan sem er staðsett á 

fyrstu hæð. Í húsinu er að finna verslanir en þar á meðal eru 12 tónar sem sérhæfir sig í 

tónlist og Epal sem selur íslenskar og norrænar hönnunarvörur, ásamt annarri gjafavöru 

(Harpa, e.d. –w). Einnig er að finna verslunina Upplifun, sem staðsett er á fyrstu hæð hússins, 

en sú búð selur blóm, bækur og gjafavörur (Harpa, e.d. –t).  

 

2.2 Eigendur og eigendastefna Hörpu 

Harpa er í eigu ríkisins og Reykjavíkurborgar. Íslenska ríkið á 54% hlut í Hörpu og 

Reykjavíkurborg 46%. Samkvæmt eigendastefnu ríkisins og Reykjavíkurborgar er hlutverk 

Hörpu að vera vettvangur menningar- og tónlistarlífs, ásamt því að standa fyrir ráðstefnum, 

samkomum og fundum, hvort sem um er að ræða innlenda eða erlenda aðila. Einnig er 

hlutverk hússins að vera staður fyrir mannlíf allra landsmanna í miðbæ höfuðborgarinnar, 

ásamt því að vera áfangastaður allra þeirra sem vilja kynna sér húsið, starfsemi þess og 

listaverk og hönnun hússins. Markmið eigenda Hörpu er að stuðla að eflingu íslensks 
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tónlistar- og menningarlífs, ásamt því að auka mannlíf í miðbæ Reykjavíkur. Jafnframt er 

markmiðið að efla stöðu Íslands sem ákjósanlegs staðar til ráðstefnuhalds. Til þess að ná 

settum markmiðum félagsins eru salir hússins leigðir út til tónleika- og ráðstefnuhalds og 

einnig funda gegn leigu sem á að vera samkeppnishæf. Einnig eru rými hússins leigð út til 

veitinga- og verslunarstarfsemi. Húsið stendur einnig fyrir eigin verkefnum og 

samstarfsverkefnum ef fjármagn er til staðar. Húsið er opið allt árið um kring svo ferðamenn 

geti heimsótt húsið hvenær ársins sem er (Harpa, e.d. -c). 

Samkvæmt eigendastefnu Hörpu á stjórn hennar alltaf að gæta hagsmuna hússins og starfar 

stjórnin eftir lögum um opinber hlutafélög. Stjórnin þarf að gæta þess að stjórnendur Hörpu 

fái eðlilegt aðhald og hafa yfirsýn yfir þá starfsemi sem fram fer í húsinu (Harpa, e.d. -c). 

 

2.3 Gestir Hörpu 

Hálfu ári eftir að Harpa var tekin í notkun var gerð rannsókn á vegum MMR (Market and 

media research) þar sem kannað var hversu margir hefði komið í Hörpu. Af þeim sem voru 

tilbúnir til að svara könnuninni höfðu 52,2% svarenda komið í Hörpu. Um 35% þjóðarinnar 

höfðu á þeim tíma sótt viðburði í húsinu en 18% höfðu komið í húsið í þeim tilgangi til að 

skoða það en sóttu ekki neina viðburði. Rétt tæpur helmingur þjóðarinnar eða 47,8% höfðu 

ekki komið í Hörpu. Mjög breytilegt var eftir hópum hvort fólk hafði komið í Hörpu eða ekki. 

Mun færri karlar höfðu komið en konur. Jafnframt voru íbúar sem búsettir voru á 

landsbyggðinni í mun minni mæli gestir Hörpu en íbúar höfuðborgarsvæðisins. Aðeins 30% 

íbúa landsbyggðarinnar höfðu komið í Hörpu á meðan 65% höfuðborgabúa höfðu gert það. 

Það var munur á milli launa þeirra sem höfðu komið í Hörpu. 65% þeirra sem höfðu yfir 800 

þúsund í tekjur höfðu komið í Hörpu en aðeins 43% þeirra sem höfðu undir 250 þúsund í 

tekjur. Um helmingur þeirra sem höfðu frá 250-799 þúsund í laun á mánuði höfðu komið í 

tónlistarhúsið. Þegar aldursskipting gesta Hörpu er skoðuð kemur í ljós að stærsti 

aldurshópurinn sem hafði heimsótt Hörpu voru einstaklingar á aldrinum 18-29 ára eða 56% á 

en rétt tæpur helmingur 50-67 ára höfðu komið í húsið eða 49,7% (Market and Media 

research, 2011).  

Á vef Morgunblaðsins birtist frétt um það að á innan við ári frá opnun Hörpu hefðu 980 

þúsund gestir heimsótt Hörpu. Í hverri viku heimsækja að meðaltali 16-40 þúsund gestir 
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húsið en það eru einstaklingar sem sækja viðburði, gestir veitingastaða og gestir sem koma í 

öðrum tilgangi (Mbl.is, 2012 maí). Það var í hádeginu föstudaginn 25. maí 2012 sem 

milljónasti gestur Hörpu gekk inn í húsið (Harpa, e.d. -n). Aðsókn að húsinu hefur haldið 

áfram að aukast og í ágúst árið 2013 náði heimsóknarfjöldi Hörpu tveimur milljónum (Harpa, 

e.d. -a). 

 

2.4 Áhrif Hörpu á fjölda erlendra ferðamanna 

Þegar opnunarhátíð Hörpu var haldin í maí 2011, voru fjölmargir fjölmiðlar á staðnum, bæði 

innlendir og erlendir. Einnig mættu fulltrúar erlendra skipuleggjenda á opnunina. Umfjöllun 

erlendra fjölmiðla mun skila sér í formi auglýsinga fyrir landið í framtíðinni. Meðal þeirra 

fjölmiðla sem hafa fjallað um Hörpu eru The New York Times, BBC, The Financial Times og 

The Times. Jafnframt hafa fjölmargir erlendir ráðstefnumiðlar fjallað um Hörpu. Þó erfitt sé 

að meta áhrif þessarar umfjöllunar í erlendum fjölmiðlum á ferðaþjónustu hér á landi, þá má 

búast við að fjöldi erlendra ferðamanna muni aukast með tilkomu tónlistar- og 

ráðstefnuhússins Hörpu, hvort sem þeir eru að fara að sitja ráðstefnur eða fara á tónleika. 

Einnig má búast við fjölda ferðamanna sem mun aðeins koma til landsins í þeim tilgangi að 

skoða húsið sjálft og þá sérstaklega glerhjúpinn sem er utan um húsið og er hannaður af Ólafi 

Elíassyni. Ólafur Elíasson hefur vakið athygli úti um allan heim fyrir listaverk sín og er 

glerhjúpurinn eitt af stærstu verkefnum sem hann hefur ráðist í. Einnig getur umfjöllun í 

erlendum fjölmiðlum vakið áhuga ferðamanna á því að ferða til Íslands án þess að Harpa sé 

helsta aðdráttarafl komu þeirra til landsins (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2011). 

Nú þegar er búið að bóka fjölmargar ráðstefnur í Hörpu fram til ársins 2015. Flestir sem 

munu sækja þær ráðstefnur verða erlendir gestir. Ekki er hægt að áætla hversu stór hluti af 

gestum ráðstefnanna verði Íslendingar. Ekki er búist við því að það verði stór hópur en þó er 

gert ráð fyrir að hlutfall Íslendinga verði breytilegt á milli ráðstefna (Hagfræðistofnun 

Háskóla Íslands, 2011). 
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2.5 Ráðstefnur í Hörpu 

Áður en tónlistar- og ráðstefnuhúsið Harpa var tekið í notkun árið 2011, var hvergi að finna 

sérstaka ráðstefnubyggingu hér á landi. Áður en húsið var tekið í notkun voru ráðstefnur 

aðallega haldnar á hótelum eða í íþróttahúsum, bæði á höfuðborgarsvæðinu og á 

landsbyggðinni. Algengast var að ráðstefnur væru haldnar á Hilton Hótel Nordica og Grand 

Hótel. Jafnframt var Laugardalshöllin, háskólarnir og önnur hótel mikið notuð til 

ráðstefnuhalds. Áður en Harpa opnaði var stærsti salurinn til ráðstefnuhalda á Hótel Nordica 

en hann er 528 fermetrar að stærð og tekur 650 manns í sæti þegar stólum er raðað upp í 

raðir (bíóröðun) en tekur 420 manns þegar setið er við borð. Eldborgarsalurinn í Hörpu, sem 

er jafnframt stærsti salurinn, tekur 1630 gesti í sæti þegar raðað er upp í raðir en í þeim sal 

er ekki hægt að sitja við borð. Í Silfurbergi í Hörpu er hægt að sitja við borð og tekur sá salur 

630 manns í sæti og 750 manns ef ekki er setið við borð (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 

2011). 

Hótelin tvö sem nefnd voru geta haldið ráðstefnur þar sem gestirnir geta verið um það bil 

500-800 manns. Í Eldborgarsalnum er nú hægt að bjóða upp á mun stærri ráðstefnur sem 

ekki var hægt áður vegna aðstöðuleysis en Harpa ætti auðveldlega að geta tekið á móti 

1.000-1.500 ráðstefnugestum (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2011).  

 

2.6 Tekjur Hörpu 

Samkvæmt skýrslum Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands frá árinu 2011, skilar Harpa bæði 

beinum og óbeinum tekjum í þjóðarbúið. Stofnunin telur að þær tekjur sem eru tilkomnar 

vegna Hörpu séu á bilinu 1-1,4 milljarðar á ári. Ef kynningarstarf gengur vel fyrir sig og stórar 

erlendar ráðstefnur verða haldnar í Hörpu, þá má gera ráð fyrir allt að þremur milljarða 

króna hagnaði ár hvert. Með bættri ráðstefnuaðstöðu með tilkomu Hörpu hér á landi auk 

tónleika hefur ferðamönnum fjölgað hingað til lands. Við það aukast bókanir hjá aðilum í 

ferðaþjónustu hér á landi. Gera má ráð fyrir tekjum frá 2,1-3 milljörðum króna á ári ef 12.000 

gestir koma hingað til lands vegna ráðstefna í Hörpu (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 

2011). 
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2.7 Hótel við Hörpu 

Lengi hefur verið gert ráð fyrir því að hótel verði byggt við hliðin á Hörpu. Þrátt fyrir þessi 

áform hefur það ekki gengið eins hratt fyrir sig og menn vonuðust. Það var ekki fyrr en seinni 

hluta ársins 2013 sem þessi áform fóru að taka á sig mynd. Þann 1. ágúst það ár voru 

undirritaðir samningar á milli Situs ehf. og Auro Investment ehf. um kaup á lóð Austurbakka 

2 fyrir byggingu nýs hótel. Auro Investment munu sjá um byggingu hótelsins en 

arkitektastofan T.ark mun sjá um hönnun þess en þeir sem munu stjórna framkvæmdunum 

er Mannvit (Mbl.is, 2013, ágúst).  

Í desember 2013 var greint frá því í fjölmiðlum að verið væri að leggja lokahönd á 

fjármögnun hótelsins. Einnig kom fram að búið væri að ákveða hvað hótelið muni heita en 

ekki var hægt að greina frá nafninu á þeim tímapunkti. Gert er ráð fyrir því að greint verði frá 

nafni hótelsins seinni hluta janúar 2014 þegar fjármögnuninni er lokið. Hótelið á að vera 

fimm stjörnur og verður það þá fyrsta fimm stjörnu hótelið á Íslandi. Búið er að gera samning 

við þá hótelkeðju sem mun sjá um rekstur þess en ekki er hægt að greina frá því að svo 

stöddu. Áður hafði Bala Kamallakharan sem er forsvari fjárfesta hér á landi greint frá því að 

viðræður um rekstur hótels væru aðallega við hótelkeðjurnar Marriot og W Hotels (Mbl.is, 

2013 desember).   

 

2.8 Tilnefningar og verðlaun Hörpu 

Frá því að Harpa var tekin í notkun hefur hún verið tilnefnt til margra verðlauna, ásamt því að 

hafa farið með sigur út býtum í nokkrum þeirra. Hér að neðan verður fjallað um nokkrar þær 

tilnefningar og verðlaun sem Harpa hefur hlotið.  

Í september árið 2012 vann Harpa MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) 

verðlaunin sem besta ráðstefnuhúsið í Norður-Evrópu en þau verðlaun eru veitt ár hvert. Það 

var staðsetning Hörpu, aðstaða og þjónusta hennar sem átti stóran þátt í því að hún hreppti 

verðlaunin (Harpa, e.d. -i).   

Torgið sem er staðsett fyrir utan Hörpu var valið í september 2011 sem besta nýja norræna 

almenningsrýmið. Það var alþjóðleg dómnefnd sem komst að niðurstöðunni eftir tilnefningar 
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frá hverju landi fyrir sig. Þeir sem komu að hönnun torgsins voru Landslag ehf. í samstarfi við 

þá arkitekta sem hönnuðu Hörpu (Harpa, e.d. -R).  

Harpa var tilnefnd fyrir menningu af ferðatímaritinu Condé Nast Traveller árið 2012 en 

verðlaunahátíðin nefnist Condé Nast Traveller magazine Innovation & Design Awards 2012. 

Þeir sem sitja í verðlaunanefndinni eru mjög virtir einstaklingar á sínu sviði (Harpa, e.d. -g). 

Harpa vann þó ekki verðlaunin að þessu sinni, þar sem Genesis Pavilio í Miami varð þess 

heiðurs aðnjótandi (Condé Nast Traveller, e.d.). 

Merki Hörpu sem var hannað af Íslensku auglýsingastofunni var tilnefnt til Íslensku 

auglýsingaverðlaunanna. Tilnefningin var í flokknum vöru- og firmamerki. Auk merkis Hörpu 

voru fjögur önnur merki tilnefnd til verðlaunanna (Harpa, e.d. -l).   

Samkvæmt Travel & Leisure Design Awards 2012 er Harpa besta listviðburðarhúsið árið 2012 

en það er tímaritið Travel & Leisure sem skipuleggja verðlaunaafhendinguna. Tímaritið velur 

bestu staði í heimi í ýmsum flokkum, svo sem byggingar, veitingastaði, hótel, söfn og 

almenningsrými (Harpa, e.d. -h).  

Árið 2013 var tilkynnt að Harpa hefði hlotið Mies van der Rohe verðlaunin, en þau eru ein af 

virtustu byggingalistaverðlaunum heimsins og veitt af Evrópusambandinu fyrir 

nútímabyggingalist. Markmið verðlaunanna er að vekja athygli á evrópskri byggingalist. 

Þegar Harpa hlaut verðlaunin voru um 350 byggingar frá 37 löndum Evrópu tilnefnd til 

þeirra. Helstu rökin fyrir því að dómnefndin valdi Hörpu sem sigurvegara voru þrenns konar. 

Þau voru að ákveðið hafi verið að ljúka við byggingu hússins þrátt fyrir efnahagshrunið á 

Íslandi árið 2008, sú tenging sem Harpa hefur við höfnina í Reykjavík, ásamt samvinnu 

hönnuða við Ólaf Elíasson við hönnun á glerhjúpnum sem umlykur húsið (Harpa, e.d. -m). 

 

2.9 Gagnrýni á Hörpu 

Þrátt fyrir að Harpa sé mikilvægur þáttur í menningarstarfi Íslendinga hafa margir gagnrýnt 

byggingu hússins og starfsemi þess. Byrjað var að byggja Hörpu árið 2007 en þegar 

efnahagshrunið gekk yfir íslenskt samfélag haustið 2008 stöðvuðust framkvæmdir við 

bygginguna. Það var svo í höndum Hönnu Birnu Kristjánsdóttur, þáverandi borgarstjóra, og 

Katrínar Jakobsdóttur, þáverandi mennta- og menningarmálaráðherra, að ákvörðun var tekin 
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að byggingu Hörpu yrði haldið áfram (Harpa, e.d. -p), þrátt fyrir veruleg mótmæli ýmissa 

einstaklinga eins og til dæmis Péturs Blöndal, alþingismaður. Þegar fréttir af hallarekstri 

Hörpu komum fram í fjölmiðlum lét Pétur Blöndal hafa eftir sér eftirfarandi: „Það var bara 

sjálfsagt að stoppa þetta. Það að klára húsið kostaði heilmikinn gjaldeyri. Menn áttu bara að 

slá þessu á frest og láta þetta standa sem minnisvarða um vitleysislegar fjárfestingar.“ (Pétur 

Blöndal, 2011). Tónlistarmaðurinn Bubbi Morthens hefur líka gagnrýnt stjórnendur Hörpu og 

sagt að hann komi ekki fram í Hörpu fyrr en núverandi stjórn hennar láti af störfum. Hann var 

ósáttur og fullyrti að popptónlist væri ekki velkomin í húsið þar sem aðeins um 20% af þeirri 

tónlist sem spiluð var á opnunarhátíðinni hafi verið popptónlist. Jafnframt var hann ósáttur 

við þær verklagsreglur að listamenn verði að nota hljóðkerfi hússins og þá hljóðmenn sem 

starfa hjá Hörpu á þeim tónleikum sem fara fram í húsinu (Bubbi Morthens, 2011). Bubba 

snérist þó hugur og árið 2012 hélt hann sína árlegu Þorláksmessutónleika í Eldborg í Hörpu 

og fyrirhugar að gera það aftur árið 2013 (Prime umboðsskrifstofa, 2012).  

Í niðurstöðum rannsóknar sem Ragnar Jónsson gerði árið 2010 um viðhorf almennings til 

Hörpu kom fram að viðhorf almennings væri neikvætt út í Hörpu. Þar kom fram að rétt innan 

við helmingi þátttakenda þótti það vera nauðsynlegt að hafa tónlistar- og ráðstefnuhús í 

Reykjavík. Þrátt fyrir að innan við helmingi þátttakenda þætti mikilvægt að fá Hörpu í 

Reykjavík voru tæp 75% þeirra á þeirri skoðun að mjög eða frekar mikilvægt væri fyrir 

íslenskt tónlistariðnaðinn að fá húsið. Niðurstöðurnar sýndu að 72% almennings vildu frekar 

að þeim fjármunum sem notaðir væru til reksturs Hörpu yrði varið í heilbrigðis- og 

menntamál. Þó svo að niðurstöður sýni að 51% þeirra séu frekar eða mjög hlynnt því að ríkið 

komi að uppbyggingu hússins með fjárveitingu, þá vilja aðeins 33% þeirra að ríkið sjái um 

rekstur Hörpu. Þó svo að niðurstöðurnar sýni frekar neikvætt viðhorf þátttakenda í garð 

Hörpu, þá telja 68% þeirra að Harpa muni efla nýsköpun Íslendinga í menningu og listum 

(Ragnar Jónsson, 2010).  

 

2.10 Styrktarsjóður fyrir tónlistarmenn sem hafa áhuga á því að koma fram í Hörpu 

Samtök um tónlistarhús voru stofnuð árið 1983 með það að markmiði að berjast fyrir 

byggingu tónlistarhúss. Þegar samkomulagið um byggingu á Hörpu náðist, var orðinn lítill 

tilgangur fyrir samtökin að starfa áfram, þar sem markmiði þeirra hafði verið náð. Þegar 
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Harpa var loksins tekin í notkun eftir langa kröfu um tónlistarhús, var því ákveðið að 

samtökin yrðu lögð niður. Þar sem samtökin bjuggu yfir fjármunum sem höfðu safnast í 

gegnum árin var ákveðið að stofna styrktarsjóð sem nefnist Styrktarsjóður Samtaka um 

tónlistarhús og Ruthar Hermanns (Styrktarsjóður Samtaka um tónlistarhús og Ruthar 

Hermann, 2012). Starfsemi sjóðsins snýst um það að stuðla að eflingu tónlistarlífs á Íslandi. 

Það er gert með styrkveitingum til tónlistarmanna svo þeir fái tækifæri til tónleikahalds í 

tónlistar- og ráðstefnuhúsinu Hörpu. Áhersla er lögð á það að þessir styrkir renni til ungra og 

framúrskarandi tónlistarmanna. Allir tónlistarmenn geta sótt um styrki, hvort sem það eru 

einstaklingar, hljómsveitir félagasamtök, tónlistarhátíðir eða annað það sem tilheyrir tónlist. 

Þegar umsóknir eru metnar er haft í huga að viðburðurinn sé vandaður og metnaðarfullur, 

ásamt því að nýta þá möguleika sem Harpa býr yfir. Þeir sem þiggja styrki frá sjóðnum geta 

líka sótt um styrki frá öðrum styrktarverkefnum (Styrktarsjóður Samtaka um tónlistarhús og 

Ruthar Hermann, e.d.).  
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3.  Fræðilegur bakgrunnur 

Hér verður farið yfir fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Í fyrsta lagi verður fjallað um 

rannsóknir sem hafa verið gerðar sem tengjast þessari rannsókn. Þar á meðal er fjallað um 

hvaða þættir þurfi að vera til staðar í tónleikasölum svo hægt sé að telja þá til góðra 

tónleikasala. Mikilvægt er að Harpa uppfylli þá þætti, svo hægt sé að telja Hörpu gott 

tónlistarhús. Jafnframt er fjallað um mikilvægi tónleika fyrir tekjur tónlistarmanna. Einnig er 

farið yfir mikilvægi þess að hljómburður tónleikahúsa sé góður. Jafnframt er fjallað um 

mismunandi áhuga almennings á tónlist eftir tegundum. Það er gert svo hægt sé að sjá 

hvernig upplifun tónlistarmanna sé af tónleikagestum þeirra. Kannað er hvort allar 

tónlistartegundir eigi möguleika á því að komast að í Hörpu þegar horft er á það hvaða gestir 

það eru sem sækja tónleika þar. Til þess að komast að því er farið yfir það hvaða tegundir af 

tónlist eru vinsælastar eftir hópum og aldri. Enn fremur er fjallað um menningarlegar alætur 

og kannað hvort hægt sé að tengja þær við tónleikagesti Hörpu. Einnig er því velt upp hvort 

Harpa hafi áhrif á menningarauð í Reykjavík.   

 

3.1 Gæði hljómburðar í tónleikasölum 

Gerð var rannsókn á vegum tveggja japanskra háskóla á því hvaða væntingar og kröfur 

hljóðfæraleikarar hafa til tónlistarhúsa sem þeir koma fram í. Samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknarinnar er upplifun tónlistarmanna á hljómburði tónleikahúsa jafn mikilvægur og 

upplifun tónleikagesta á honum, þar sem upplifun hljóðfæraleikaranna getur haft áhrif á 

framkomu þeirra á tónleikum. Samkvæmt þeim svörum sem rannsakendur fengu, þá notuðu 

hljóðfæraleikararnir ekki aðeins hljóðfæri sín til þess að koma tónlistinni frá sér, heldur 

einnig allan tónleikasalinn. Tónleikasalurinn er notaður sem hluti að hljóðfærinu, nokkurs 

konar framlenging þess. Þeir beita hljóðfærunum í takt við hljómburð salarins og þurfa því að 

nota mismunandi tækni á milli sala sem þeir koma fram í og aðlaga sig að sölunum. Góðir 

tónleikasalir eru mikilvægir svo tónlistarmenn geti beitt sér rétt á tónleikum og þurfi ekki að 

nota óþarfa orku til þess að koma vinnu sinni frá sér (Ueno og Tachibana, 2004).   

Í tónleikahúsum telst hljóð vera betra ef það kemur til hlustenda úr mörgum mismunandi 

áttum. Talið er að útbreiðsla hljóms sé betri í tónleikasölum. Þrátt fyrir það hefur reynst 

erfitt að færa sönnur á það, þar sem erfiðlega hefur gengið að mæla það. Einnig eru engar 
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áreiðanlegar skýringar á því hvers vegna dreift hljóð er talið vera betra en ódreift hljóð. 

Beranek stakk upp á því að skalinn fyrir góða hljóðdreifingu yrði byggður á óreglulegum 

veggjum og lofti tónleikasala. Einnig kom hann fram með tvo þætti sem hann telur 

nauðsynlega til þess að dreifing hljóðs teljist vera góð. Sá fyrri er að endurómstími hljóms 

verði að vera nokkuð langur, því annars muni hljóðið deyja út á frekar stuttum tíma ef 

endurómur salarins sé ekki til staðar. Sá síðari er að veggir og loft salanna verði að vera 

óregluleg að lögun. Það segir Beranek að sé vegna þess að hljóðbylgjurnar dreifist þegar þær 

endurvarpist af óreglulegu yfirborðinu (Haan og Fricke, 1997). 

Haan og Fricke gerðu rannsókn á hljómburði í 63 tónleikasölum í Evrópu og Norður Ameríku. 

Af þessum 63 sölum voru aðeins 18 þeirra rétthyrndir í laginu. Þrátt fyrir að rétthyrndir salir 

væru í miklum minnihluta þeirra sem voru rannsakaðir, þá voru fimm þeirra á lista yfir 10 

bestu tónleikasalina. Samkvæmt þessum niðurstöðum virðist það henta betur að 

tónleikasalir séu rétthyrndir þegar tekið er mið af hljómburði salanna. Í sömu rannsókn kom 

einnig fram að þátttakendur rannsóknarinnar veldu frekar að koma fram í sölum sem væru 

byggðir upp eins og rétthyrningur, heldur en sölum sem hafa verið byggðir upp á annan hátt. 

Storm rannsakaði hvernig óreglulegir þættir höfðu áhrif á dreifingu hljóða um rými, bæði þar 

sem hljómsveitir spila og í rými áheyrenda. Hann mældi hljóð með því að notast við nokkurs 

konar prufusvið, þar sem hann rannsakaði hljómburð með dreifni og án hennar. Dreifnin var 

aukin með því að auka dýpt veggja og lofts. Með þessu var hægt að bæta hljóð og hvernig 

það dreifðist um salinn. Með því að breyta veggjum og lofti tónleikasala er hægt eð breyta 

því hvernig hljómburður berist um salina (Haan og Fricke, 1997).  

Ljóst er að gæði tónleikahúsa geta skipt máli hvað varðar gæði tónleika og aðsókn yfirhöfuð. 

Aðsókn á tónleika Sinfóníuhljómsveitar Íslands hefur aukist með tilkomu Hörpunnar, ekki síst 

þar sem um mun stærri sal er að ræða en í Háskólabíói og þ.a.l. hægt að selja fleiri 

aðgöngumiða. Tónleikahald er þannig órjúfanlegur hluti af starfsemi tónlistariðnaðarins, eins 

og fram kemur í næsta kafla hér fyrir neðan. 

 

3.2 Tónleikar í samanburði við sölu geisladiska 

Hægt er að skipta tónlistariðnaðinum upp í tvö meginsvið:  Annars vegar tónlistarupptökur 

og hins vegar tónleika. Tónlistarupptökum fór ört fjölgandi á seinni hluta seinustu aldar en 
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það er helst geisladiskum að þakka, en sala þeirra jókst hratt og náði toppnum á árunum 

1999 og 2000. Árið 1999 seldust geisladiskar með tónlist fyrir meira en 14 milljarða dali í 

Bandaríkjunum. Frá þeim tíma og til ársins 2007 dróst sala á geisladiskum samanum 44%. 

Þennan mikla samdrátt í sölu geisladiska má tengja aukinni notkun almennings á stafrænni 

tækni. Sem betur fer hefur upptökuiðnaðurinn tekið þátt í þessu, þar sem tónlistin er seld til 

viðskiptavina á stafrænu formi. Þrátt fyrir að hægt sé að kaupa tónlist á stafrænu formi, þá er 

salan ekki eins mikil og hún var þegar geisladiskar voru upp á sitt besta. Árið 2007 seldist 

tónlist á stafrænu formi fyrir aðeins 1,4 milljarða dali. Það er ljóst að sala á tónlist hefur 

dregist verulega saman þrátt fyrir að tónlistariðnaðurinn hafi aðlagað sig að breyttum 

neytendavenjum (Koster, 2008). 

Það eru þrjár meginástæður fyrir því að tónlistarmenn halda tónleika. Fyrsta ástæðan er 

peningalega hliðin. Með því að koma fram á tónleikum vinna þeir sér inn tekjur. Önnur 

ástæðan fyrir tónleikahaldi er sú að þeir ná frekar til nýrra aðdáenda. Þriðji ástæðan er sú að 

sinna þeim aðdáendum sem þeir eiga fyrir. Tónleikar eru mikilvægir, þar sem stór hluti 

tónlistarmanna nær ekki að selja nógu marga geisladiska til þess að greiða 

framleiðslukostnað þeirra. Dæmi um það er að á árinu 2002 voru gefnar út 30.000 útgáfur 

geisladiska í Norður-Ameríku en af þeim seldust 83% undir 1.000 eintökum. Það voru ekki 

nema 404 geisladiskar sem seldust í meira en 100.000 eintökum. Tónlistarmenn þurfa að 

selja mjög mörg eintök af geisladiskum sínum til þess að fá einhvern hagnað af útgáfu 

disksins. Tónlistarmenn fá allt að 75% tekna sinna af tónlist í gegn um tónleikahald. Þó svo að 

aukin sala á geisladiskum geti haft þau áhrif að meiri aðsókn verði á tónleika, þá getur það 

einnig verið öfugt. Það er að tónleikar auki sölu á geisladiskum. Með því að einblína á 

tónleika hafa margir tónlistarmenn náð að halda í aðdáendur sína, þrátt fyrir að útgáfa á nýju 

efni sé takmörkuð. Þetta á sérstaklega við um tónlistarmenn sem hafa verið lengi í þessum 

iðnaði (Black, Fox og Kochanowski, 2007).  

Yfirleitt er velgengni tónlistarmanna mæld í fjölda eintaka af geisladiskum sem hafa verið 

seld og hversu hátt þeir komast á vinsældarlista með tónlist sína, þrátt fyrir þá staðreynd að 

vinsælustu tónlistarmennirnir hala inn mestu tekjunum í gegn um tónleika. Dæmi um það er 

Paul McCartney en árið 2002 græddi hann tæpar 65 milljónir dala með tónleikahaldi á 

meðan sala á tónlist (geisladiskar, stafrænt form o.fl.) færði honum aðeins 2,2 milljónir dala 

auk annarra 2,2 milljóna vegna höfundarréttar. Þetta á einnig við um 31 af 35 vinsælustu 
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tónlistarmönnum þessa tíma. Tekjur þeirra af tónleikahaldi voru mun meiri en tekjur af sölu 

tónlistar (Koster, 2008).  

Þar sem upptökuiðnaðurinn hefur dalað á síðust árum, hefur mikilvægi tónleikaiðnaðarins 

aukist. Fjöldi tónleika hefur aukist jafnt og þétt á sama tíma og sala á tónlist hefur dregist 

verulega saman, þar sem tónlistarunnendur eru farnir að hala niður tónlist með ólögmætum 

hætti (Koster, 2008).  

Að sama skapi hefur aðgengi almennings að tónlist aukist – sífellt fleiri hafa orðið aðgang að 

flest öllum tegundum tónlistar, sem gerir það að verkum að ýmislegt bendir til að 

einstaklingar séu farnir að hlusta á fleiri tegundir tónlistar en áður, eða svokallaðar 

menningarlegar alætur, eins og fjallað er um í kaflanum hér á eftir. 

 

3.3 Menningarlegar alætur 

Seinasta áratuginn hefur hugtakið menningarlegar alætur komið fram. Menningarlegar 

alætur eru einstaklingar sem njóta fjölmargra tegunda menningar, hvort sem um er að ræða 

svokallaða dægurmenningu (e. popular culture) eða einhvers konar ,,hámenningu‘‘ (e. high 

culture). Alæturnar eru farnar að verða mikilvægur þáttur í menningarlegri þjóðfélagsfræði. 

Hugmyndin um smekk samtímans á menningu er byggð á pluralisma, þ.e. að aðhyllast 

margar tegundir af menningu. Hugtakið menningarlegar alætur var sett fram af Richard 

Peterson á 10. áratug seinustu aldar, þegar hann var að skoða hvernig tónlistarsmekkur 

Bandaríkjamanna hafði breyst (Savage og Gayo, 2001). 

Peterson (2005) rannsakaði menningaralætur í tónlist með því að skipta neytendum tónlistar 

upp í þrjá hópa. Fyrsti hópurinn er menningarvitar (e. highbrow) en það er fólk sem telur sig 

tilheyra hámenningu. Annar hópurinn er óformlegir meðaljónar (e. middlebrow) en í þeim 

hópi eru einstaklingar sem telja sig hafa hefðbundinn og borgaralegan smekk. Þriðji og 

jafnframt seinasti hópurinn er menningarsnauðir (e. lowbrow) einstaklingar. Samkvæmt 

flokkum Peterson tilheyrðu óperur og klassísk tónlist til menningarvita, meðaljónar aðhyllast 

mest leikhústónlist, stórhljómsveitir og þá tegund sem flokkast undir auðvelda hlustun (e. 

easy listening). Í menningarsnauða flokknum voru gospel, sveitatónlist, blús og rokk (Savage 

og Gayo, 2001). 
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Gerð var rannsókn í Bandaríkjunum þar sem þátttaka almennings í listum var skoðuð 

(American Survey of Public Participation in the Arts). Rannsóknin var framkvæmd þrisvar 

sinnum á 20 ára tímabili, það er árin 1982, 1992 og 2002. Frá árinu 1982 til ársins 1992 jókst 

verulega sá fjöldi menningarvita sem líkaði eining við tónlist sem tilheyrði hinum tveimur 

flokkunum. Þessar niðurstöður leiddu til þess að Peterson fór að skilgreina menningarlegar 

alætur. Því fleiri tegundir af tónlist sem einstaklingum líkar við, því meiri alætur á tónlist eru 

þeir (Savage og Gayo, 2001). 

Ástæðan fyrir því að einstaklingar sem tilheyra hærri stéttum samfélagsins aðhyllast fleiri 

tegundir af tónlist en aðrir, er rakin til þess að þeir hafi breiðara félagslegt net. Þeir sem séu í 

samskiptum við einstaklinga úr mismunandi félagslegum hringjum, hagnist á því, þar sem 

þekkingin dreifist á milli hópa. Því meiri menntun sem einstaklingar hafi, því meiri líkur séu á 

því að þeir hafi áhuga á öllum tegundum tónlistar fyrir utan sveitatónlist (Eijk, 2001). 

Þessi þróun hefur líklega fylgt auknu aðgengi að tónlist, til að mynda með tilkomu aukinnar 

tækni, að svo virðist skvamkvæmt rannsókn Eijk að tónlistarsmekkur fólks (og einkum 

menntafólks) sé að breikka. Þessar umræðu má tengja umræðunni um menningarauð, sem 

er umfjöllunarefni næsta kafla. 

 

3.4 Menningarauður 

Menningarauður (e. cultural capital) er hugtak sem Pierre Bourdieu (1984) setti fram árið 

1984. Bourdieu sýnir fram á að þeir einstaklingar sem tilheyra hærri stéttum samfélagsins búi 

yfir meiri menningarauði en þeir sem tilheyra lægri stéttum samfélagsins. Menningarauður í 

augum Bourdieu er þekking og mat á hámenningu, hvort sem það er í menningu eða listum, 

að hafa góðan smekk og að kunna góða mannasiði. Rannsóknir sýna að einstaklingar sem 

hafa hærra menntunarstig og þeir sem tilheyra efri stéttum samfélagsins, heimsækja oftast 

söfn, klassíska tónleika og leikhús. Jafnframt lesa þeir sem eru hærra settir í þjóðfélaginu 

fleiri bókmenntir og gæðatímarit. Menntunarstig og bakgrunnur fjölskyldunnar spá best fyrir 

um þátttöku einstaklinga í listum. Af því má álykta að félagsmótun sé stór þáttur í spám um 

menningarlega neyslu, eins og Bourdieu tók eftir (Eijk, 2001). 
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Gerð var rannsókn á gestum sem sóttu tónleika þar sem spiluð var klassísk tónlist í janúar 

árið 2008. 330 eintökum af spurningalista voru dreift á tónleikum þar sem 540 manns voru 

saman komnir. Tónleikarnir fóru fram í Cadogan Hall í London og 141 gestur svaraði 

spurningunum. Markmið rannsóknarinnar var að kanna upplifun tónleikagesta ásamt því að 

finna út úr hvers vegna fólk sækist í að fara á klassíska tónleika. Samkvæmt rannsókninni var 

helsta ástæðan fyrir því að einstaklingar sóttu tónleikana var svo þeir gætu hlustað á tónlist 

sem þeim líkar við og finnst vera kunnugleg. Jafnframt svöruðu 39% þátttakenda að ástæðan 

var sú að sjá flytjendurna spila í fyrsta skiptið á meðan 30% þeirra höfðu séð þá áður fyrr 

spila á tónleikum. Á meðan 27% svarenda gáfu til kinna að þeir færu ásamt vinum sínum 

voru aðeins tvö prósent sem fóru í þeim tilgangi til að reyna að kynnast nýju fólki. Aðrar 

ástæður sem gefnar voru upp af hverju fólk fór á tónleikana voru til dæmis fríir miðar, aðrir 

gestir buðu viðkomandi með, sjá einhvern einn ákveðinn tónlistarmann og fara með barn til 

þess að upplifa tónleikana. Um 28% þeirra sem tóku þátt í rannsókninni vilja frekar heyra 

lifandi tónlist í stað þess að hlusta á upptökur af henni. Einnig er sjónræn upplifun 

mikilvægur þáttur í því hvers vegna fólk vill sækja klassíska tónleika þar sem upplifunin 

verður mun raunverulegri (Dobson, 2008). Eins og fram kom í rannsókninni sækjast 

tónlistargestir helst á tónleika vegna áhuga þeirra á tónlistinni. Jafnframt er stór hluti þeirra 

sem sækja tónleikana vegna vina þeirra sem voru með þeim á tónleikunum. Þá er hægt að 

spyrja sig hvort þeir sem sækja tónleika vegna vina eða fjölskyldu búi yfir menningarauð þar 

sem stór hluti tónlistargesta sæki ekki tónleikana vegna tónlistarinnar sjálfrar heldur 

félagsskap annarra.  

Menningarsmekkur, skoðanir og neyslumynstur er hluti af stærri sýn á siðferðileg, félagsleg 

og menningarleg gildi (Eijk, 2001). 

 

3.5 Tónlistarsmekkur innan hópa 

Tónlistarsmekkur hefur verið notaður sem nokkurs konar einkennismerki á milli meðlima 

ákveðinna hópa. Kenningin um að vera maður félagslega sjálfur (e. Social identity theory) 

segir að til þess að halda jákvæðu félagslegu sjálfi og háu sjálfsáliti sé fólk hvatt til þess að 

meta hópana sem það tilheyrir mun jákvæðar en aðra hópa. Með því má búast við að fólk 

skynji og hagi sér í takti við þá sem deila sama tónlistarsmekk en ekki í takti við þá sem 
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tilheyra öðrum tónlistarhópum. Þeir einstaklingar sem deila sama tónlistarsmekk eru líklegri 

til að tilheyra nærhópi (e. ingroup) en þeir sem hafa ekki sama smekk fyrir tónlist. Rannsóknir 

styðja við kenninguna, þar sem niðurstöður þeirra sýna að einstaklingar sýna meiri jákvæðni 

gagnvart þeim sem tilheyra sama tónlistarhópi. Þeir sem tilheyra honum ekki fá frekar 

neikvæðari viðhorf. Þegar þátttakendum í rannsókninni (Tajfel, 1978)  var talin trú um að 

einstaklingar hefðu sama tónlistarsmekk og þeir sjálfir, voru þeir strax mun jákvæðari í garð 

þeirra. Að sama skapi voru þeir neikvæðari í garð þeirra sem voru sagðir með annan smekk. 

Þátttakendurnir vissu ekki að þeir sem þeim var sagt að væru með sama smekk og þeir væru 

í raun ekki með sama smekk, heldur var það tilviljunarkennt hvaða einstaklingar voru sagðir 

tilheyra hvaða hópi fyrir sig. Þátttakendur töldu að þeir sem tilheyrðu sama hópi og þeir 

sjálfir væru skemmtilegir og vinalegir á meðan þeir töldu að fólk úr öðrum hópum væri 

grimmt og fáfrótt (Lonsdale og North, 2009). 

 

3.6 Tónlistarsmekkur eftir umhverfi 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar sem var framkvæmd innan flæmska hluta Belgíu er sú 

tónlist sem einstaklingar hlusta á heima hjá sér öðruvísi en sú tónlist sem þeir hlusta á þegar 

þeir sækja tónleika. Könnunin var lögð fyrir á árunum 2003-2004 og aldursdreifingin var frá 

18 til 85 ára. Á undanförnum árum hefur tónlistarframboð heima fyrir aukist til muna með 

komu útvarps, geisladiska, Internetsins og fleiri miðla. Þess vegna verða einstaklingar frjálsari 

með tónlistarval þegar þeir eru heima hjá sér. Félagslegir þættir valda því meðal annars að 

einstaklingar fara á tónleika sem eru ekki af þeirri tegund tónlistar sem þeir eru vanir að 

hlusta á í einrúmi. Þá sækja viðkomandi einstaklingar ekki endilega tónleikana vegna 

tónlistarinnar heldur félagsskapsins. Að hitta vini og fara með þeim á tónleika vegur stærri 

þátt í tónleikavali en tónlistin sjálf (Roose, 2010). 

Til þess að geta mælt mismunandi tónlistarsmekk var tónlistartegundum skipt upp í 13 hópa, 

frá því að tilheyra hámenningu til lágmenningu. . Roose notast við ákveðna flokkun á 

skalanum hámenning- lágmenning. Samkvæmt þeirri flokkun eru eftirfarandi tónlistarstefnur 

innan hámenningar: barrokk, klassísk tónlist, nútíma klassísk tónlist og óperur. Þær 

tónlistartegundir sem voru í miðhópnum voru léttar óperur, heimstónlist (e. world music), 

djass eða blús, soul eða funk og þjóðlagatónlist. Í lágmenningarhópnum var ,,chanson‘‘ 
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tónlist, popp eða rokk, danstónlist og vinsæl flæmsk tónlist sem er oft kölluð schlager 

(Roose, 2010). 

Hafa ber í huga að hugtökin hámenning og lágmenning eru mjög gildishlaðin og um þessa 

,,flokkun” hefur verið deilt, enda talin vera leifar frá gamalli tíð þegar elítan hafði ein aðgang 

t.d. að klassískum tónlistarviðburðum. Nú sé þetta aðgengi annað enda hefur umræðan oft 

verið sú að mörk á milli svokallaðrar hámenningar og lágmenningar séu í raun orðin ákaflega 

lítil, einkum og sér í lagi þar sem aðgengi að tónlist og tónleikum er orðið mun meira með 

aukinni tækni en áður var. 

Þegar niðurstöður rannsóknarinnar eru skoðaðar, kemur í ljós að algengasta 

tónlistartegundin sem þátttakendur hlusta á heima fyrir er popp eða rokk (69%) en þar á 

eftir kemur heimstónlist (e. world music) sem var 56%. Þegar tónlistarsmekkur eftir 

tónleikategundum eru skoðaður, kemur í ljós að þar er einnig popp og rokk vinsælustu 

tónlistategundirnar (4,9%) en þar á eftir er klassísk tónlist (4,4%) en aðeins 1,3% þátttakenda 

sóttu tónleika þar sem heimstónlist var spiluð. Jafnframt sýna niðurstöður rannsóknarinnar 

fram á að menntun hafi mikil áhrif á þær tegundir tónlistar sem einstaklingar hlusta á. 

Líkurnar á því að einstaklingur sæki klassíska tónleika eru 51 sinnum meiri ef viðkomandi 

hefur lokið meistaragráðu eða hærri menntun en hjá einstaklingi sem hefur aðeins lokið 

grunnskóla. Jafnframt eru þeir sem hafa listmenntun þrisvar sinnum líklegri til þess að sækja 

óperutónleika en aðrir. Einnig er að finna tengsl á milli aldurs og hámenningartónlistar. 

Samkvæmt niðurstöðunum er líklegra að því eldri sem einstaklingar séu, því líklegra sé að 

þeir aðhyllist tónlist sem tilheyri hámenningu. Þeir sem eiga börn yngri en 10 ára eru ólíklegri 

til þess að sækja klassíska tónleika en þeir sem eiga ekki börn á þessum aldri. Enn fremur 

hafa tekjur heimilis mikil áhrif á það hvort fólk sæki klassíska tónleika eða ekki (Roose, 2010).  

Þar sem stór hluti úrtaksins hlustar á vinsæla flæmska tónlist eða schlager (64%), en aðeins 

lítill hópur sækir tónleika þar sem sú tónlist er spiluð, má draga þá ályktun að margir 

einstaklingar fari ekki á tónleika, þar sem þeir viti ekki hvernig þeir eigi að haga sér á þeim. 

Schlager tónlist tilheyrir lágstéttartónlist. Tónleikar er mikill félagsþáttur, þar sem fyrirfram 

ákveðnar reglur gilda um það hvernig fólk eigi að haga sér á tónleikum. Lítil þekking á þeim 

siðum og reglum sem eru algengar á tónleikum getur dregið úr fólki að sækja tónleika, þar 
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sem það er hrætt um að falla ekki inn í fjöldann vegna skorts á þekkingu um það hvernig 

tónleikagestir eigi að haga sér (Roose, 2010).   

 

3.7 Tónlistarsmekkur á yngri árum 

Tónlist er stór hluti af lífi ungs fólks og þá sérstaklega vinsæl tónlist. Gerðar hafa verið 

margar rannsóknir með það að markmiði að komast að því hvað veldur því hvaða tónlist 

verður vinsæl og hvaða tónlist verður það ekki. Jafnframt hefur verið rannsakað hvernig 

tónlistaráhugi skiptist á milli kynja. Dæmi um kynjamun á tónlistaráhuga unga fólksins sýna 

niðurstöður rannsóknar sem Christenson og Peterson framkvæmdu árið 1988 á bandarískum 

nemum í háskóla (e. college). Konurnar sýndu áhuga á popptónlist, blús og diskói á meðan 

karlarnir höfðu meiri áhuga á rokki og blús. Einnig sýnir rannsókn sem var gerð á Bretlandi að 

strákar í framhaldsskóla voru meira fyrir rokk og metal tónlist en stelpur. Stelpurnar voru 

meira fyrir popp, reggí og djass en strákar. Karlar aðhyllast frekar þunga tónlist á meðan 

stelpur vilja frekar hlusta á léttari tónlist. Samt sem áður líkar stelpum við rokk, þó svo að 

það sé ekki í sama mæli og hjá strákunum. Eini hópurinn af unga fólkinu sem þótti ópera, 

klassísk tónlist og djass skemmtileg voru þeir sem höfðu fengið kennslu í tónlist (Colley, 

2008). 

Hægt er að rekja mun kynjanna á tónlistarsmekk til þess að búið er að kyngreina hlutverk 

kynjanna. Textar við léttari tónlist eiga það til að fjalla meira um tilfinningar og sambönd sem 

er oft áhyggjuefni ungra kvenna, á meðan textar við þyngri lög fjalla yfirleitt um árásargirni, 

yfirráð og uppreisn sem eru áhyggjuefni ungra karlmanna. Jafnframt hlusta konur á tónlist í 

öðrum tilgangi en karlar. Konur hlusta á mismunandi tónlist eftir því í hvernig skapi þær eru á 

meðan tónlistarval karla miðast oftast út frá persónumótun þeirra (Colley, 2008). 

Samkvæmt nýlegum heimildum virðist svo vera að ungir karlmenn reyni að aðgreina 

tónlistarsmekk sinn frá tónlistarsmekk ungra kvenna. Ef þessi þróun heldur áfram, verður 

alltaf munur á milli tónlistaráhuga kynjanna. Mismunurinn á milli kynjanna er greinilegur á 

seinni hluta unglingsáranna, þegar möguleg sambönd við hitt kynið verða að helsta 

áhugamálinu (Colley, 2008). 
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3.8 Tónlistarsmekkur á efri árum 

Smekkur manna ræðst af samfélagi fjölskyldunnar, samfélagsmiðlum, menntun og 

félagslegum hlutverkum. Jafnframt breytist smekkur manna með tíð og tíma. Þegar 

einstaklingar vilja falla inn í ákveðna hópa er líklegt að viðkomandi byrji að einblína á þann 

smekk sem viðkomandi hópar hafa áhuga á (Harrison og Ryan, 2010). 

Það hefur verið deilt um það hvort eldri einstaklingar sem búa í skipulögðu samfélagi séu 

líklegri til þess að hafa betri aðgang að tómstundum og félagslegri afþreyingu en þeir eldri 

einstaklingar sem búa ekki í skipulögðu umhverfi (til dæmis þjónustukjörnum og 

dvalarheimilum). Þátttaka í afþreyingu getur verið drifin áfram af smekk og/eða þrá að vera í 

samskiptum við annað fólk. Afþreying sem er skipulög með ákveðinn smekk í huga gefur 

þeim sem hafa sama smekk tækifæri á því að fá félagsskap frá öðrum með svipaðan smekk, 

auk þess að koma á laggirnar nýjum samböndum hjá eldra fólki þegar félagslega netið þeirra 

minnkar (Harrison og Ryan, 2010). 

Eins og fram hefur komið mótast smekkur manna af félagslegu tengslaneti. Tengslanet fólks 

minnkar oft þegar líða tekur á ævina, ásamt því að oftast dregur verulega úr vinnuþreki þess. 

Þetta leiðir oft til takmarkaðra tækifæra í samskiptum við annað fólk. Jafnframt aukast of 

líkamlegar og fjárhaglegar takmarkanir. Þessir þættir geta haft áhrif á menningarlegan smekk 

fólks þegar líða tekur á seinni ár ævinnar. Með þessar upplýsingar í farteskinu má gera ráð 

fyrir því að fólk fari að hlusta á færri tegundir af tónlist þegar líður á ævina (Harrison og Ryan, 

2010). 

Í rannsókninni sem var framkvæmd í Bandaríkjunum á árunum 1982, 1992 og 2002 kemur í 

ljós að í flestum tegundum tónlistar hafði áhuginn á þeim hjá eldra fólki dregist verulega 

saman. Jafnvel tónlist sem var vinsæl á árum áður þegar eldri þátttakendurnir voru ungir. 

Stórhljómsveitir (e. big band) voru mjög vinsælar á meðal ungs fólks frá byrjun annars 

áratugar síðustu aldar og fram til seinni hluta þriðja áratugarins. Fólk sem almennt var mjög 

hrifið af þessari tegund tónlistar þegar það var ungt, hafði ekki lengur eins mikinn áhuga og 

áður fyrr þegar áratugirnir liðu. Stórhljómsveitirnar voru miklu vinsælli á meðal miðaldra 

einstaklinga en þeirra sem voru eldri. Eina tegundin sem virtist vera mjög vinsæl á meðal 

eldra fólks voru sálmar og gospell söngvar. Fimm vinsælustu tegundirnar af tónlist hjá eldra 

fólki árið 1982 voru sálmar og gospell (53%), sveitatónlist (46%), stórhljómsveitir (27%), 
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aðgengileg tónlist (23%) og klassísk tónlist (23%). Árið 1992 voru sömu tegundirnar 

vinsælastar. Breytingar höfðu orðið á vinsældum tónlistartegunda á meðal eldri borgara árið 

2002. Þá var vinsælasta tegundin af tónlist stórhljómsveitir (37%), sveitatónlist (35,7), 

sálmasöngur eða gospell (34%), klassísk tónlist (31%) og auðhlustanleg tónlist (27,5%). Eins 

og sjá má hefur uppröðunin breyst, ásamt því að fjöldi þeirra sem hlusta á hverja tegund 

hefur minnkað mjög mikið (Harrison og Ryan, 2010). 

Þeir einstaklingar sem eru 75 ára og eldri hafa áhuga á mun færri tónlistartegundum en aðrir 

aldurshópar, fyrir utan einstaklinga á aldrinum 18-24 ára. Á öllum árunum þremur sem voru 

rannsökuð var unga fólkið með smekk fyrir fáum tegundum af tónlist. Frá ungum aldri óx 

fjöldi tónlistartegunda sem fólki líkaði við alveg fram á miðjan aldur. Eftir það fór að draga úr 

þeim tegundum sem fólk hafði gaman af. Árið 1982 var meðaltal tónlistartegunda sem fólk á 

aldrinum 18-24 ára hlustaði á 3,46 en fór upp í 4,24 hjá einstaklingum á aldrinum 45-54 ára. 

Síðan dróst það saman niður í 2,87 hjá 75 ára og eldri. Árið 1992 jókst fjöldi tónlistartegunda 

hjá 18-24 ára eða fór upp í 4,74 tegundir að meðaltali. Síðan jókst fjöldinn með árunum og 

var hann sem mestur hjá fólki á aldrinum 45-54 en hann var þá 6,19. Eftir það fór fjöldinn að 

dala og féll fjöldinn niður í 4,26 hjá elsta aldurshópnum. Það sama má segja um árið 2002 en 

þá var meðalfjöldi tónlistartegunda sem fólk hlustaði á 4,15 hjá 10-24 ára, jókst síðan og náði 

hámarki á aldrinum 45-54 eða 4,95 en féll svo með tímanum og fór niður í 3,75 hjá 75 ára og 

eldri. Menntun hafði áhrif á fjölda tegunda tónlistar sem fólk líkaði við. Það átti einnig við hjá 

þeim sem voru 75 ára og eldri. Hægt er að draga þá ályktun að félagsleg þátttaka í listum (e. 

arts socialisation) sé mikilvæg út lífið. Menntun og félagsleg þátttaka í listum dró verulega úr 

fækkun á þeim tónlistartegundum sem fólki þótti áður skemmtileg (Harrison og Ryan, 2010). 

Hér að ofan hefur verið farið yfir helstu rannsóknir sem tengjast viðfangsefni 

rannsóknarinnar. Samkvæmt rannsóknum sem hafa verið gerðar er hljómburður 

tónleikahúsa mikilvægur þáttur í starfi tónlistarmanna. Án tónleikagesta er ekki hægt að 

halda tónleika og þar að leiðandi var mikilvægt að komast að því hvaða tónlist eru vinsæl 

eftir aldurshópum. Áður en rannsóknin var gerð var mikilvægt að hafa þ.e.a.s. hluti í huga til 

þess að fá gott yfirlit yfir framkvæmd rannsókna.  
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4. Aðferðafræði rannsóknar 

Hér verður fjallað um framkvæmd rannsóknarinnar. Farið er yfir það hvernig þátttakendur 

fyrir rannsóknina voru valdir, ásamt því að greint er frá því hvaða aðferðum var beitt við 

framkvæmd hennar. Jafnframt er farið yfir aðdraganda þess að tekin var sú ákvörðun að 

þetta sérstaka viðfangsefni yrði fyrir valinu í rannsókninni. Rannsóknaraðferðum er lýst, 

aðgengi og greiningu gagna. Kaflanum lýkur á því að farið er yfir stöðu rannsakanda gagnvart 

rannsókninni og fjallað um þau siðferðislegu álitaefni sem geta komið upp við framkvæmd 

rannsóknar.  

 

4.1 Þátttakendur rannsóknar 

Þátttakendur rannsóknarinnar eru tónlistarmenn sem komið hafa fram í Hörpu, bæði 

hljóðfæraleikarar og söngvarar. Þátttakendurnir eru valdir út frá mismunandi 

tónlistarstefnum. Þær tónlistarstefnur sem hafðar voru í huga voru rokk, popp og klassík. 

Tekin voru viðtöl við átta tónlistarmenn til þess að framkvæma rannsóknina. Þátttakendurnir 

voru valdir út frá þeirri vitneskju sem rannsakandi bjó yfir um það hverjir hefðu komið fram í 

húsinu. Aðeins voru tekin viðtöl við íslenska tónlistarmenn sem hafa komið fram í Hörpu. 

Þess má geta að fjöldi erlendra tónlistarmanna hefur einnig komið fram í húsinu. Þegar kom 

að því að taka viðtölin við tónlistarmennina var það mun erfiðara en rannsakandi hafði búist 

við. Algengt var að fá ekki svar við fyrirspurnum um viðtal. Algengast var að fá viðmælendur í 

viðtal í gegn um aðra aðila sem rannsakandi þekkir eða þekkir til. Rannsakandi hafði 

ákveðnar hugmyndir um það að hafa jafnt hlutfall karla og kvenna en þegar á reyndi urðu 

skiptin þannig að karlarnir voru fimm en konurnar þrjár. Aldurskiptingin var mjög dreifð. 

Yngsti þátttakandinn var 18 ára og sá elsti 78 ára. Þær tónlistartegundir sem þátttakendurnir 

spila voru fjölbreyttar en þar á meðal var fólk úr sinfóníu, óperu, poppi og rokki.  

 

4.2 Hönnun á rannsókn 

Þegar kom að því að velja rannsóknarefni ritgerðarinnar komu fram nokkrar áhugaverðar 

hugmyndir. Um leið og búið var að finna áhugaverða fleti á einhverri rannsókn, var þó alltaf 

eitthvað sem kom í veg fyrir að hægt væri að halda áfram með hugmyndina. Fyrst var 
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ætlunin að framkvæma megindlega rannsókn og kanna hversu margir hefðu farið í Hörpu, en 

þegar undirbúningur að þeirri rannsókn var hafinn kom í ljós að MMR hafi gert næstum því 

alveg eins rannsókn og var í undirbúningi. Í kjölfar þess var ákveðið að rannsaka hvaða 

tegundir af tónlist voru fluttar á fyrsta rekstrarári Hörpu. Eftir margar hringingar og 

tölvupósta á milli rannsakanda og starfsfólks Hörpu, kom í ljós að ekki var hægt að fá aðgang 

að upplýsingum sem nauðsynlegar voru fyrir rannsóknina. Eftir samtal við Dr. Sigrúnu Lilju 

Einarsdóttur, leiðbeinanda rannsóknarinnar, varð það niðurstaðan að áhugavert væri að gera 

rannsókn um upplifun þeirra tónlistarmanna sem hafa komið fram í Hörpu af húsinu sjálfu og 

þeirri þjónustu sem er í boði fyrir tónlistarmenn þar. Þess vegna var loksins ákveðið að 

lokaverkefnið fælist í eigindlegum viðtölum við tónlistarmenn, með það að leiðarljósi að 

kanna hver viðhorf þeirra og upplifun væri af Hörpu.  

 

4.3 Lýsing á rannsóknaraðferðum, kostir og gallar 

Notuð var eigindleg rannsóknaraðferð þar sem átta viðtöl voru tekin við tónlistarmenn sem 

allir höfðu það sameiginlegt að hafa komið fram á tónleikum í Hörpu. Ákveðið var að notast 

við eigindlega rannsóknaraðferð til þess að ná fram viðhorfum og skoðunum þátttakenda en 

sú tegund rannsóknar hentar vel til þess. Með því að taka viðtöl er hægt að fá fram 

upplýsingar frá þátttakendum sem erfitt væri að fá ef notaðar yrðu aðrar 

rannsóknaraðferðir, svo sem megindleg spurningalistakönnun, þó svo að úrtakið sé mun 

minna í eigindlegri rannsóknaraferð. Þegar eigindleg rannsóknaraðferð er notuð er úrtakið 

oftast lítið, þar að leiðandi eru niðurstöðurnar byggðar á svörum fárra þátttakenda. 

Kosturinn við þá rannsókn er að svör þátttakenda verða oft mun ýtarlegri og hafa þeir kost á 

því að koma á framfæri öllu því sem þeim finnst mikilvægt að koma fram (Neuman, 2006 og 

Ragin, 1994).Tekin voru viðtöl þangað til að úrtakið var orðið mettað (e. saturation). Það 

þurfti átta viðtöl þangað til að sömu niðurstöðurnar voru farnar að koma fram aftur og aftur 

og ný sjónarhorn voru hætt að koma í ljós. Til þess að fá sem fjölbreyttastan hóp 

viðmælenda var reynt að fá viðmælendur sem vinna með mismunandi tegundir af tónlist. 

Einnig var reynt að hafa jafnt kynjahlutfall en á endanum voru það fimm karlar og þrjár konur 

sem tóku þátt í rannsókninni. Tveir þátttakendur voru hljóðfæraleikarar sem höfðu komið 

fram með Sinfóníuhljómsveit Íslands en hinir sex viðmælendurnir voru söngvarar. Þær 
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tegundir af tónlist sem söngvararnir sungu voru popp, rokk og klassísk, ásamt því að einn 

viðmælendanna hafði komið fram með Íslensku óperunni.  

 

4.4 Aðgengi og greining gagna 

Haft var samband við tónlistarmenn sem áttu það sameiginlegt að þeir höfðu komið fram í 

Hörpu. Rannsóknin var kynnt fyrir þeim og kannað hvort þeir hefðu áhuga á að vera 

þátttakendur í henni. Til þess að ná sambandi við þátttakendur var farin sú leið að hringja í 

viðkomandi, ásamt því að haft var samband við þá í gegn um Facebook eða með tölvupósti. 

Viðtölin fóru fram í mars og apríl árið 2013 og voru þau hljóðrituð með stafrænum hljóðrita. 

Þegar afritun á einu viðtalinu hófst, komu í ljós miklar hljóðtruflanir sem leiddi til þess að 

endurtaka þurfti viðtalið. Þátttakandinn er búsettur í útlöndum en sem betur fer var hann 

enn staddur á landinu þegar þetta kom í ljós. Eftir þessar ófarir voru þau viðtöl sem eftir voru 

tekin upp á tvo hljóðrita, annars vega stafrænan diktafón og hins vegar á snjallsíma 

rannsakanda. Eftir það komu ekki upp fleiri vandamál varðandi hljóðupptöku. Viðtölin voru 

afrituð eftir hvert viðtal og þau svo síðan þemagreind sem gengur út á að flokka svör 

viðmælenda eftir innihaldi þeirra. Með þemagreiningu er hægt að sjá ákveðin atriði sem 

þátttakendur leggja áherslur á í viðtölum (Neuman, 2006). Eftir þemagreiningu var hafist 

handa við að vinna í niðurstöðunum. Niðurstöður rannsóknarinnar eru byggðar á þessum 

átta viðtölum við þátttakendurnar. Þemun voru skráð niður og flokkuð eftir spurningum. 

Einnig voru flokkuð niður þemu sem komu fram án þess að spurt hefði verið sérstaklega um 

þau. Þemunum voru svo gerð góð skil í niðurstöðukafla þessarar rigerðar. Lögð er sérstök 

áhersla á þau þemu sem komu oftast fram í viðtölum en í ljós kom að viðhorf þeirra sem 

tóku þátt voru oft mjög svipuð. Niðurstöður rannsóknarinnar eru flokkaðar að mestu eftir 

spurningum, þar sem þemu spurninganna fá að njóta sín í hverjum kafla fyrir sig.  

 

4.5 Staða rannsakanda innan rannsóknar og siðferðileg álitaefni 

Hér skal hafður sá fyrirvari á að þær skoðanir sem rannsakandi hefur á tónlistar- og 

ráðstefnuhúsinu Hörpu eru frekar jákvæðar og því getur almenn umfjöllun hans um húsið 

sjálft litast að einhverju leyti af því. Höfundur er mjög heillaður af húsinu og því starfi sem fer 

þar fram. Höfundur er þó meðvitaður um þetta og mun leitast við að láta tilfinningar sínar 
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ekki ráða för við gerð ritgerðarinnar. Hann gætir því vel að því að láta ekki aðeins jákvæðar 

raddir fá umfjöllun í verkefninu, heldur verður einnig greint frá þeim neikvæðu þáttum sem 

komu fram frá þátttakendum þegar viðtölin voru tekin.  

Ekki þurfti samþykki Persónuverndar, þar sem viðtölin voru ekki þess eðlis að þess væri 

krafist. Nöfn þátttakenda koma ekki fram í niðurstöðum rannsóknarinnar og öll persónuleg 

atriði sem komu fram í viðtölum hafa verið fjarlægð til þess að og koma í veg fyrir að hægt sé 

að rekja þau til ákveðinna einstaklinga.  
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5. Niðurstöður 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar. Í niðurstöðunum kemur fram 

hver upplifun og viðhorf þátttakenda eru til Hörpu og greint frá því hvaða þætti 

viðmælendur eru óánægðir með í sambandi við húsið, ásamt því að koma á framfæri þeim 

eiginleikum Hörpu sem þykja standa upp úr. Farið er yfir hversu mikilvægt það var fyrir 

íslenska menningu að fá tónlistarhús í Reykjavík. Hljómburður er mikilvægur þáttur í mati á 

gæðum tónlistarhúsa og því voru viðmælendur spurðir út í skoðanir sínar á honum.  

 

5.1 Upplifun tónlistarmanna af Hörpu 

Hér verður farið yfir þær niðurstöður sem snúa að reynslu og upplifun viðmælenda af því að 

koma fram í Hörpu og þá sérstaklega Eldborg. Allir viðmælendurnir voru ánægðir með þá 

reynslu og upplifun sem þeir höfðu af húsinu. Meðal annars kom fram að það væri svo 

gaman að koma fram í salnum þar sem hann væri svo fallegur, eins og Viðmælandi 8 kom inn 

á:  

Ég hef komið fram í Eldborgarsal, Norðurljósi og Silfurbergi, bara góð. Þetta 

er frábært hús. Starfsfólkið æðislegt, krakkar sem maður þekkti úr 

bransanum áður. Nú er þetta fólk komið undir þennan hatt í skipulagðara 

umhverfi. Það þarf að vera ákveðið skipulag. Það eru margir tónleikar og 

mismundandi á hverjum degi. Mér finnst æðisleg aðstaða baksviðs. 

Auðvitað er þetta stórt. Svolítið skrítið að þurfa að hlaupa upp á þriðju hæð 

hinum megin í húsinu í sminkið, úr Eldborg það er að segja, en eftir að 

maður er búinn að fatta þetta, þá er þetta bara þannig. Þá tekur maður bara 

tíma í að þurfa að hlaupa þarna á milli. En það er æðislegt að standa á 

sviðinu, salurinn er fallegur og fallegt útsýni sem maður hefur. Og mér líður 

bara mjög vel í þessu húsi (Viðmælandi 8). 

 

Þegar rýnt er í niðurstöðurnar kemur glöggt í ljós hversu mikil þörf það var fyrir íslenskt 

tónlistarlíf að fá stað eins og Hörpu til tónleikahalds. Viðmælendur töluðu meðal annars um 

allt annað líf eftir að Harpa var tekin í notkun. Viðmælandi 8 lýsti þessu á þennan hátt: 
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Það er bara allt annað, allt annað líf að syngja í Hörpu og sérstaklega í 

Eldborginni. Þetta er náttúrulega salur sem er smíðaður fyrir tónlist og það 

er alveg ótrúlegt að syngja þarna inni og spila þarna inni. Allt er bara 100% 

Harpan er bara stórkostleg. Sérstaklega Eldborgin (Viðmælandi 8).  

 

Eldborgarsalurinn í Hörpu er frábær tónlistarsalur að mati viðmælenda rannsóknarinnar. Þó 

svo að aðstaða hjá öðrum tónleikastöðum hafi eitt sinn talist vera góð, hafa kröfurnar aukist 

til gæða hljómburðar og aðstöðu. Þess vegna var sú ánægja sem var með Háskólabíó þegar 

það var tekið í notkun ekki lengur til staðar. Viðmælandi 4 lýsti því að fara úr Háskólabíói yfir 

Í Hörpu á eftirfarandi hátt:  

Svart og hvítt að flytja úr Háskólabíói. Útlit hússins eða innra skipulag, þar 

sem allir þrír salirnir eru á sömu hæð; Eldborg, Silfurberg og Norðurljós. 

Öll baksviðsaðstaða fyrir okkur er á öðrum hæðum út af hönnuðirnir 

ákváðu að hafa salina alla á sömu hæð. Hægt að opna á milli Norðurljósa 

og Silfurbergs. Hvað sem má segja um það, þá heppnaðist Eldborg 

algjörlega. Hún er eftir að skipa sig á spjöld sögunar sem einn af bestu 

tónleikasölum í veröldinni held ég. Og að flytja úr Háskólabíó, eins og 

menn voru ánægðir þegar við fluttum þangað í kring um 1960... Og svo 50 

árum seinna þegar við fluttum úr Háskólabíó í Hörpu, þá voru það 

ofboðsleg viðbrigði. Við vorum vaxin upp úr Háskólabíói. Hljómsveitin var 

bara orðin of góð. Vantaði betri hljómburð og gæði. Við sáum það þegar 

við vorum í heimsóknum erlendis að við hljómuðum betur í öðrum 

tónleikasölum. Þetta breyttist allt með tilkomu Eldborgar (Viðmælandi 4). 

 

Eins og fram kemur hér voru tónlistarmenn farnir að taka eftir því hversu lélegum hljómburði 

þeir voru vanir þegar þeir spiluðu í tónleikahúsum erlendis. Þegar Viðmælandi 4 fór að spila í 

Eldborg tók hann eftir því að nú var hljómsveitin farin að hljóma eins vel og hún gerði þegar 

hún kom fram í erlendum tónleikahúsum.  

Í viðtölunum kom fram að tónlistarmönnum þykir gaman að koma fram á sviðinu í Eldborg. 

Það er eitthvað sem þeir voru ekki vanir hér á landi áður en Harpa varð einn af 
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möguleikunum fyrir tónleikahald. Viðmælandi 2 lýsti upplifuninni af því að koma fram í 

Eldborg á þennan hátt.  

Þetta er svo stór salur og flottur „ambiance“. Það er svo mikið þarna inni, 

fyrir listamann að koma fram þarna er mjög gefandi. Það er rosa orka þarna 

inni og manni langar að hlaupa þarna um og hoppa um sviðið og garga. Það 

gefur manni „extra“. Ég get sagt það kokhraustur. Þrátt fyrir að ferillinn 

minn sé ekki langur, þá hef ég gert margt á mínum stutta ferli. Þá er 

Eldborgarsviðið skemmtilegasta sviðið sem ég kem fram á (Viðmælandi 2).  

 

Eins og fram hefur komið sýna niðurstöðurnar að almenn ánægja er með þá reynslu og 

upplifun sem tónlistarmenn hafa af því að koma fram í Hörpu. Það á sérstaklega við um 

Eldborgarsal en hann er aðaltónleikasalur hússins. Salurinn er allt öðruvísi en aðrir salir sem 

tónlistarmennirnir voru vanir að spila í hér á landi. Þeir fundu gífurlegan mun á milli 

hljómburðar í Eldborg og annarra staða þar sem þeir voru vanir. Einnig er salurinn allt 

öðruvísi í laginu en salir sem þeir voru vanir að umgangast. Hönnunin á aðstöðu og útliti 

salarins hefur góð áhrif á upplifun tónlistarmanna á sviðinu.  

 

5.2 Hljómburður í Hörpu 

Í þessum kafla verður fjallað um hljómburðinn í Hörpu. Þá er aðallega einblínt á 

hljómburðinn í Eldborgarsal, þar sem allir viðmælendur höfðu komið fram í þeim sal. 

Hljómburður er einn mikilvægasti þátturinn þegar litið er á vel heppnum tónlistarhús. Þess 

vegna er nauðsynlegt að fá að vita hvernig tónlistarmennirnir sjálfir upplifa hljómburðinn. 

Góður hljómburður getur verið lykillinn að meiri aðsókn erlendra hljómsveita og 

tónlistarmanna til landsins til þess að koma fram á tónleikum hér á landi.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að almenn ánægja er á meðal þátttakenda 

rannsóknarinnar með hljómburðinn í Eldborg, þegar þeir voru spurðir um upplifun þeirra á 

hljómburðinum. Allir þátttakendurnir eru sammála um það að hljómburðurinn hafi heppnast 

mjög vel, en margir þeirra höfðu haft miklar væntingar til hans áður en þeir fengu tækifæri til 
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þess að koma fram í Eldborgarsal Hörpu. Einn af viðmælendum hafði þetta að segja um 

hljómburðinn:  

Ég hef bara reynslu að því að syngja með hljómsveit. Ég upplifi hann mjög 

fínan. Ég heyri vel í mér og heyri vel í öllu þar sem ég stend á miðju 

sviðinu. Mér finnst hljómburðurinn persónulega vera mjög góður af 

sviðinu. En sumir segja að sums staðar sé hljómburðurinn betri á sumum 

stöðum frekar en öðrum. Ég held að húsið sé dásamlegt hljómburðslega 

séð en þetta veltur allt á starfsfólkinu sem er á tökkunum, bæði baksviðs 

og framsviðs (Viðmælandi 8). 

 

Einnig lýsti annar viðmælandi hljómburðinum sem mjög þægilegum. Viðkomandi er mjög 

reyndur tónlistarmaður og hefur mikla reynslu af að spila í ýmsum tónlistarsölum úti um 

allan heim. Það sem hann sagði um hljómburðinn var eftirfarandi: 

Hljómburðurinn er mjög þægilegur. Ég veit að það er hægt breyta 

hljómburðinum í salnum. Ég held reyndar að það fari svolítið eftir því hvar 

þú situr í salnum. Við vorum að spila með Sinfóníunni á nokkrum leikum og 

fannst svona eins og pínulítið að það fer eftir því hvar í salnum þú ert. Það 

getur verið að það hljómi aðeins meira eitthvað svona ekkó. Ég veit ekki. En 

mér finnst mjög þægilegt að spila í Hörpu. Ég hef spilað með nokkrum 

stillingum en ég veit ekki hver hefur verið munurinn á þessum stillingum 

sem ég hef spilað. En mér hefur alltaf og finnst alltaf mjög þægilegt að vera 

þarna inni. Eins og í Chicago þá finnst mér Chicagohöllin við 

Chicagohljómsveitina, salurinn þar vera mjög þurr og mjög dempað, mjög 

dempuð höll og mjög óþægilegt að spila þar. En það er mjög þægilegt að 

spila í Hörpu (Viðmælandi 3). 

 

Einnig lýsir sjöundi viðmælandinn því að hljómburðurinn á milli Háskólabíós og Eldborgar sé 

eins og svart og hvítt. Gæðin í hljómburðinum þar beri af í samanburði við aðra tónleikastaði, 

bæði á Íslandi og úti í hinum stóra heimi.  
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Allir þátttakendur í rannsókninni telja að hljómburðurinn í Eldborg sé mjög góður. Upplifun 

þeirra sem tónlistarmanna komandi fram á sviðinu í Eldborg er að hljómburðurinn sé mjög 

góður. Þar sem ekki var spurt út í hljómburð þeirra sem tónleikagesta er ekki hægt að draga 

ályktanir um það hvernig þeir upplifa hljómburðinn sem áhorfendur úti í sal. Nokkrir af 

viðmælendum höfðu ekki verið á tónleikum í Hörpu sem gestir og tóku þeir það fram í 

svörum að upplifun þeirra áhljómburðinum væri aðeins sem flytjenda á sviðinu. Sú upplifun 

væri mjög góð og að þeir hefðu ekkert út á hljómburðinn að setja.  

 

5.3 Mikilvægi Hörpu fyrir menningu í landinu 

Miklum fjármunum var varið í uppbyggingu á Hörpu og skiptar skoðanir voru á því meðal 

almennings og ráðamanna hvort halda ætti áfram byggingu hennar eftir efnahagshrunið árið 

2008. Þar sem ákveðið var að halda áfram byggingu hennar er fróðlegt að kanna hversu 

mikilvægt þátttakendum þótti að fá loksins tónlistarhús þar sem salurinn var hannaður með 

það að leiðarljósi að tónlistin fengi að njóta sín sem best. Það hefur sýnt sig allt frá því að 

Harpa var tekin í notkun að hún er mikilvæg fyrir menninguna í landinu, þar sem aðsókn á 

tónleika og í húsið sjálft hefur staðið alveg undir væntingum. Harpa er orðin að nokkurs 

konar menningarmiðstöð í miðbæ Reykjavíkur. Einn af viðmælendum lýsti mikilvægi hússins 

og notagildi þess vel á eftirfarandi hátt:  

Sko, það er svona, Harpa hefur svona sannað sig. Allir voru svo 

fordómafullir vegna þess að þetta er svo dýrt hús og byggingakostnaður fór 

fram úr áætlun út af aðstæðum á Íslandi. En þetta er búið að margsanna sig. 

Þetta er eins og félagsmiðstöð Íslendinga. Allir sem koma þarna eru mjög 

ánægðir og öllum finnst gaman að koma í Hörpu. Þar er alltaf rennirí af fólki. 

Þó svo að ekkert sé í gangi í húsinu er alltaf fólk á kaffihúsinu og á rölti. Það 

er alltaf líf í húsinu. Maður finnur mjög mikið fyrir því sem betur fer og 

vonandi að það er eftir að aukast og dafna. Þetta er svo mikið fjölnotahús. 

Þar eru ráðstefnur en að vísu hafa þær ekki verið eins mikið og vænst var í 

byrjun en það er allt að koma. Ég hef heyrt nýjustu tölur og ég held að það 

sé 50% aukning á næsta ári. Ég segi það að það sé mikill akkur að fá svona 

hús. Íslensk hönnun, var jólamarkaður og þetta allt sem kemur þarna inn. 
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Það eru svo margir sem fylgja hverjum viðburði, þannig að það er mikil 

umferð í húsinu (Viðmælandi 1).  

 

Samkvæmt niðurstöðum frá viðmælendum er Harpa ekki aðeins mikilvæg fyrir íslenska 

tónlistarmenn. Svo virðist sem erlendir tónlistarmenn sýni áhuga á að koma til Íslands og 

spila í Hörpu. Með tilkomu erlendra tónlistarmanna gæti það leitt til að erlendir gestir komi 

hingað til lands til þess að sækja tónleika. Með auknum ferðamannastraumi skapast fleiri 

störf í ferðaþjónustu auk þess að flæði erlendra gjaldmiðla eykst með komu fleiri 

ferðamanna.  

Það er bara 100% mjög mikilvægt. Háskólabíó er bara eins og kofi miðað við 

þetta. Ég held að þetta er bara eftir að vera mjög gott fyrir íslenskt 

tónlistarlíf. Nú geta erlendar hljómsveitir komið í heimsókn og haldið 

tónleika. Nú er Berlínar fílharmónían búin að koma hingað og ég veit að 

New York fílharmóníur áttu að koma hingað en húsið var ekki tilbúið. Þannig 

að ég held að fleiri erlendar hljómsveitir fara að koma hingað. Og þetta er 

bara eftir að skapa gjaldeyri (Viðmælandi 3). 

 

Samkvæmt þessum niðurstöðum var það að mati viðmælenda mikilvægt fyrir íslenskt 

tónlistar- og menningarlíf að fá hús eins og Hörpu í Reykjavík. Eins og fram kemur í svari 

Viðmælanda 7 þegar hann var spurður út í mikilvægi Hörpu:  

Það er svo mikilvægt að það er varla hægt að tala um það. Þetta hús er bara 

yndislegt, það er bara eitt orð yfir það. Þetta er það nákvæmlega það sem 

þurfti að koma og verður okkur Íslendingum til sóma. Þó svo að þetta hafi 

verið dýrt en þá hefur peningum verið eytt í ýmsa vitleysu. En þetta, við 

þurftum virkilega á þessu húsi að halda (Viðmælandi 7). 

 

Það er mat viðmælenda að með tilkomu hússins hefur orðið mikil aukning í tónleikahaldi 

ásamt því að betri vettvangur hefur skapast fyrir stærri tónleika en áður tíðkaðist. Það hafi 

verið nauðsynlegt fyrir íslenskt samfélag að eignast hús eins og Hörpu á besta stað í 

Reykjavík ekki aðeins vegna tónlistaraðstöðunnar heldur einnig vegna ráðstefnumöguleika 
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og aðra stóra sem smáa viðburði. Harpa hafi verið skref fram á við til þess að bæta menningu 

í Reykjavík.  

 

5.4 Væntingar tónlistarmanna til Hörpu 

Þar sem biðin eftir nýju tónlistarhúsi í Reykjavík var orðin mjög löng, þá má gera ráð fyrir því 

að væntingar tónlistarmanna til Hörpu hafi verið orðnar miklar. Skortur var á 

tónleikaaðstöðu þar sem hægt var að halda stærri tónleika þar sem fleiri áhorfendur gætu 

komið á tónleika heldur en það sem var í boði fyrir. Tveir helstu tónleikastaðirnir á Íslandi 

áður en Harpa var tekin í notkun, voru Háskólabíó og Laugardalshöllin. Hér á eftir verður 

fjallað um þær væntingar sem viðmælendur höfðu til Hörpu og hvort þeir teldu að þær hefðu 

staðist eftir að þeir höfðu komið fram í húsinu. Samkvæmt viðmælendum rannsóknarinnar 

jókst eftirvæntingin eftir því hversu lengi tónlistarmennirnir höfðu starfað í 

tónlistariðnaðinum og verið á þessum starfsvettvangi. Fyrsti viðmælandinn sem hefur langan 

feril að baki í tónlist, fyrst sem hljóðfæraleikari en lengst af sem söngvari, lýsti væntingum 

sínum til Hörpu á þennan hátt:  

Ég hafði miklar væntingar, það var mjög mikið í húfi. Þetta varð að takast og 

sem betur fer þá hefur það komið á daginn að þetta lukkaðist. Enda heyrir 

maður frá erlendum listamönnum sem hafa spilað og sungið að þeir dásama 

þetta hús. Allar væntingarnar stóðust (Viðmælandi 1). 

 

Væntingar viðmælanda sem hafði aðeins sungið í stuttan tíma þegar Harpa var tekin í notkun 

voru litlar. Tónlistarferill hans sem söngvari var ekki langur þegar hann kom fram í Hörpu í 

fyrsta skiptið, stuttu eftir að húsið var tekið í notkun. Þrátt fyrir að viðmælandinn hafi aðeins 

verið nýbyrjaður að starfa innan þessa starfsvettvangs, þá hafði hann langa reynslu af 

hljóðfæraleik og hafði alla tíð verið mikið í tónlist. Hann hafði hann ekki hugsað mikið út í 

það hvaða væntingar hann ætti að hafa til hússins. Væntingunum lýsti hann á eftirfarandi 

hátt:  

Ég verð að viðurkenna það að ég pældi voða lítið í því. Eins og ég segi, þegar 

ég kom inn í þennan tónlistarbransa þá er Harpa að verða til. Ég þekki ekki 
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þennan tónlistarbransa án hennar. Maður hugsaði bara flott að hún sé á 

leiðinni (Viðmælandi 4). 

 

Niðurstöðurnar eru þær að eftirvæntingin til Hörpu jókst í samræmi við lengd tónlistarferla 

þátttakenda. Þeir þátttakendur sem voru nýgræðingar í íslensku tónlistarlífi höfðu ekki eins 

miklar væntingar til Hörpu og þeir sem höfðu lengri tónlistarferil að baki. Reynsla þeirra nær 

ekki nógu langt aftur í tímann til þess að þeir geri sér grein fyrir því hversu mikilvæg Harpa 

hefur verið fyrir íslenskt tónlistarlíf. Þeir þátttakendur sem höfðu verið lengi að vinna í 

tónlistarbransanum höfðu meiri væntingar til Hörpu, þar sem þeir voru búnir að bíða lengi 

eftir því að fá gott tónlistarhús til þess að koma fram í.  

 

5.5 Breytingar á íslensku tónlistarlífi með tilkomu Hörpu 

Með tilkomu Hörpu jókst framboð á aðstöðu til tónleikahalds í Reykjavík. Eldborg er að 

margra mati besti tónleikasalurinn á landinu. Einnig hefur tilkoma annarra sala í Hörpu 

fjölgað þeim stöðum í Reykjavík þar sem hægt er að setja upp tónleika. En ætli íslenskt 

tónlistarlíf hafi tekið einhverjum breytingum með tilkomu Hörpu? Ætli aðrir tónleikastaðir 

hafi orðið fyrir barðinu á Hörpu með minni aðsókn tónlistarmanna þar til tónleikahalds? 

 Samkvæmt viðmælendum rannsóknarinnar eru allir sammála um það að íslenskt tónlistarlíf 

hafi blómstrað eftir að Harpa var tekin í notkun. Tónleikum hafi fjölgað til muna og meira er 

lagt í tónleikana en áður var gert. Nýr vettvangur er kominn fyrir stærri tónleika en áður 

hafði þekkts fyrir utan Laugardalshöllina sem hentar aðeins fyrir mjög stóra tónleika. Einn 

viðmælandi rannsóknarinnar lýsti breytingum á tónlistarlífinu hvað þetta varðar:  

Já, já, já, það bara hefur sprottið upp alls konar safntónleikar, svona „best 

of“ tónleikar. Tónleikar sem eru stórir þar sem þurfa marga áhorfendur, þar 

sem þeir eru kostnaðarsamir. Þeir hafa núna loksins verið framkvæmdir. 

Maður sér mikið af tónleikum þar sem eru margir flytjendur, margir kórar. 

Það var alltaf vandamálið að til að standa undir kostnaði þurfti að fá x 

marga hausa og þá var ekkert hús nema kannski Laugardalshöllin sem var 

kannski of mikið batterí. Það vantaði þessa millistærð af húsi. Þú getur farið 

í Grafarvogskirkju sem tekur þúsund manns en þú ferð ekkert með hvað 
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sem er þangað inn. Mér finnst tónlistarlífið hafi þvílíkt blómstrað 

(Viðmælandi 8).  

 

Breytingar á aðsókn tónleika hafa komið fram eftir að Harpa var tekin í notkun. Svo virðist 

sem að fleiri almennir tónleikagestir séu farnir að sækja tónleika, þar sem tónleikagestir áður 

fyrr voru aðeins fjölskyldur og vinir hljómsveitarmeðlima. Dæmi um þess konar tónleika eru 

tónleikar hjá lúðrasveitum. Einnig virðist ganga vel hjá öðrum tónleikastöðum, þrátt fyrir 

tilkomu Hörpu.  

Mér finnst það bara hafa aukist. Mér finnst þeim hafa fjölgað rýmunum. 

Aldeilis til muna. Það eru lúðrasveitir sem eru farnar að halda tónleika í 

stóra salnum. Áheyrendafjöldinn hefur fjölgað gríðarlega, eins og með 

svona sveitir voru oftast bara ættingjar sem sóttu þá en nú hefur lúðrasveit 

náð að fylla Eldborgarsalinn. Eins og núna er stórsveit Reykjavíkur sem hefur 

fasta aðsetur. Svo líka djasshátíð Reykjavíkur haldin í Eldborg og í húsinu. 

Það sem maður óttaðist að allir færu í Hörpu, en allir hinir tónleikastöðum 

eru enn í fullum gangi. Hún tók ekki eins mikið frá hinum og fólk óttaðist 

(Viðmælandi 1).  

 

Áhugi almennings á Sinfóníuhljómsveit Íslands hefur tekið breytingum eftir að hljómsveitin 

flutti sig úr Háskólabíói yfir í Hörpu. Miðasala hefur aukist til muna með tilkomu Hörpu en frá 

því að hún flutti frá Háskólabíói hefur miðasala aukist um þriðjung (Viðskiptablaðið, 2012), 

auk þess að nýir tónleikagestir eru farnir að láta sjá sig hjá Sinfóníunni samkvæmt einum 

viðmælenda rannsóknarinnar:  

Já, mér finnst það. É hef tekið eftir miklum breytingum. Allir vilja nýta sér 

Hörpu, bæði flytjendur og hlustendur. Og það var þannig komið að í lok 

síðasta starfsárs hafði miðasala á Sinfóníuhljómsveitinni hafði vaxið yfir 

100%. Það var komin svolítil eftirvænting síðasta árið okkar í Háskólabíó og 

þá þegar hafði einhver aukning átt sér stað. Og svo fyrsta árið í Hörpu og nú 

þetta ár hefur orðið vel yfir 100% aukning. Þarna er fólk sem ekki kom áður 

reglulega á tónleika (Viðmælandi 4).  
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Samkvæmt niðurstöðum um breytingu á íslensku tónleikahaldi telja viðmælendur að 

tónleikum hafi fjölgað með tilkomu Hörpu. Nú er loksins kominn vettvangur þar sem margir 

listamenn og kórar geta komið saman og haldið stóra og flotta tónleika. 

Tónleikaskipuleggjendur hafa verið duglegir að nýta sér Hörpu án þess að það bitni á öðrum 

tónleikastöðum. Viðmælendur telja að tónleikum hafi fjölgað í Reykjavík með tilkomu Hörpu 

og þeir telja að aðsókn á tónleika hafi aukist. Með tilkomu Hörpu virðist það vera að 

tónleikahaldarar séu tilbúnir til þess að leggja meira á sig til þess að gera tónleikana sem 

flottasta og að þeir heppnist eins vel og hægt er. Niðurstöðurnar sýna að tónlistarmenn vilja 

ekki fara inn í Hörpu án þess að allt sé í fullkomnu lagi og þeir séu í betra formi en fyrir aðra 

tónleikastaði. Tónleikar í Eldborg eru formlegri en á öðrum tónleikastöðum og tónlistarmenn 

leggja meira upp úr því að vera í fínum fötum og vel til hafðir þegar þeir koma fram í Hörpu 

en á litlum tónleikastöðum.  

 

5.6 Aðstaða tónlistarmanna í Hörpu 

Aðstaðan í Hörpu er yfir heildina nokkuð góð samkvæmt afstöðu viðmælenda þessarar 

rannsóknar en þrátt fyrir það fengust nokkur svör þar sem tónlistarmennirnir tjáðu sig um 

hvað þeim persónulega fyndist vera að aðstöðunni í húsinu. Einn viðmælendanna lýsti 

aðstöðunni á þennan hátt:  

Mér finnst hún vera alveg til fyrirmyndar, mjög vel heppnuð. Það eina sem 

mér finnst óþægileg í Hörpu, vegna þess að húsið er mjög flottur 

arkitektúr og glerhjúpurinn yfir. Það er ekki hægt að opna einn einasta 

glugga í húsinu. Þegar maður er að æfa lengi og kemst ekki út á milli 

æfinga og tónleika finnur maður að þá vantar manni súrefni. Það er það 

eina sem mer finnst vera hnjóðurinn á þessu öllu saman (Viðmælandi 1).  

 

Það var einn þáttur sem viðmælendur nefndu sem var afgerandi varðandi það sem þeir voru 

óánægðir með í Hörpu. Það eru bílastæðamálin. Svo virðist sem það væri algengt að 

þátttakendur fengju stöðumælasektir á bílana sína þegar þeir voru að vinna í Hörpu.   
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Hún er mjög góð, mér finnst hún vera til fyrirmyndar. Alla vega að mörgu 

leyti. Frá mínu sjónarhorni. Herbergin fyrir aftan Eldborgarsalinn, þar sem 

hægt er að skipta um föt og fara í sturtu. Oft á tíðum þegar ég hef verið í 

Eldborg hefur langur tími farið í æfingar og „sándtékk“ og annað. Þá eyðir 

maður deginum þarna frá 12 á hádegi þangað til tónleikarnir eru búnir. Þá 

er rosa gott að geta komið þarna með allt draslið og vera bara að hugsa um 

„konseptið“ og það er frábært. Það er svo slítandi að fara að „sándtékka“ og 

fara svo heim og fara út með ruslið og mætt svo aftur hálfkaldur. Bara vera 

á staðnum og vera með fókus og geta farið í sturtu og allar græjur og líka 

lokað sig af og hlustað á þögnina... En það sem mér finnst ef við lítum 

alhliða á þetta, vesen sem ég lendi alltaf í er að fá stöðumælasekt þarna 

þegar ég er að vinna. Það er eiginlega pólitískt en kemur salnum ekki við en 

aðstaðan á húsinu og bílastæðageymslan er frábær þó svo að maður fái sekt 

ef maður er eitthvað lengur í vinnunni (Viðmælandi 2).  

 

Hér lýsti Viðmælandi 2 aðstöðunni. Hann var sérstaklega ánægður með búningaherbergi sem 

tónlistarmenn hafa aðgang að. Aðstaðan í búningaherberginu býður upp á það að 

tónlistarmenn þurfi ekki að fara heim á milli æfinga og tónleika. Þeir hafa aðgang að 

sturtuaðstöðu og geta gert sig tilbúna fyrir tónleikana á staðnum.  

Viðmælandi 6 kom einnig inn á bílastæðamál Hörpu þegar hann var spurður út í aðstöðu 

Hörpu:   

Ummm … ekkert sem mér dettur í hug. Stundum erfitt að fá stæði við 

húsið sjálft. Þeir eru harðir á sektum. Það mætti vera svona rótarastæði 

þar sem maður gæti lagt og rótað og tekið bílinn aftur. En annars dettur 

mér ekkert sérstakt í hug (Viðmælandi 6).  

 

Auk bílastæðavanda komu einnig fram athugasemdir varðandi aðstöðuna baksviðs. Langar 

vegalengdir baksviðs og léleg salernisaðstaða voru þættir sem þátttakendur settu út á, eins 

og meðal annars kemur fram í eftirfarandi svari:  
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Já, það er aftur annað vandamál. Mér finnst á marga vísu mjög óþægileg 

aðstaða þarna [baksviðs]. Þegar maður kemur fram þarna þarf maður að 

vera vel til hafður bæði hár og smink. Og þá er það einhvers staðar úti í 

rassgati og það tekur mig 10 mínútur að labba á þetta „location“ þar sem 

þetta hár og smink er sem er alveg fáránlega illa úthugsað og 

vinnuaðstaða fyrir sminkurnar við sviðið. Þetta er á annarri hæð og það 

er ógeðslega erfitt að komast þangað. Það er annað hvort tröppur eða 

lyfta. Og ég tók einu sinni eftir því þegar ég var ekki sólóisti, það var ekki 

opið búningsherbergi fyrir okkur, þá þurftum við að fara út í enda á 

húsinu til þess að komast á klósettið. Það er engin svona aðstaða svona 

„backstage“ þegar maður kemur af sviðinu. Engir speglar nema þú setur 

það upp sjálf. Svona ýmsir hlutir sem maður tekur ekki eftir fyrr en 

maður fer að vinna þarna og rekur sig á hvað vantar. Ég lenti allt í einu 

með því þegar ég kom þangað síðast lenti ég í vandræðum með 

búningsherbergið. Þá fór að koma upp klóaklykt, því að veðrið var 

einhvern veginn þannig háttað. Það er fáránlegt að koma þangað á bíl. 

þú þarft að borga fyrir að leggja þarna, hvort sem þú ert að vinna þarna 

eða ekki. Það eru engin frí bílastæði eða mjög lítið. Ef þú ert að vinna 

þarna allan daginn, þá ertu mjög snögg að koma upp í háa upphæð og 

þeir eru mjög snöggir að sekta ef tíminn er útrunninn (Viðmælandi 5). 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar sem snýr að aðstöðu Hörpu eru þær að almenn ánægja er í 

sambandi við húsið. Þó kemur fram óánægja með það að tónlistarmennirnir þurfi að borga 

umtalsverðar upphæðir fyrir það að leggja bílum sínum við húsið ásamt því að vera fljótir að 

fá sekt ef þeir þurfa að vinna fram eftir. Jafnframt koma fram athugasemdir um að miklar 

vegalengdir séu baksviðs sem getur haft það í för með sér að mun lengri tíma tekur að gera 

einfalda hluti aðeins vegna þess hve lengi fólk er að komast á milli staða í húsinu. En yfir 

heildina litið eru þátttakendur almennt ánægðir með þá aðstöðu sem er í boði í Hörpu.  
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5.7 Samskipti tónlistarmanna við starfsfólk Hörpu 

Þessi kafli fjallar um samskipti á milli viðmælenda rannsóknarinnar og starfsfólks Hörpu. Það 

er mikilvægt fyrir hús af þessari stærðargráðu að hafa gott starfsfólk. Ef starfsfólkið er ekki 

hæft til þess að sinna starfi sínu og viðskiptavinir eru óánægðir með störf þeirra, þá getur 

það spurst út og leitt til þess að aðsókn tónlistarmanna að húsinu fari minnkandi. Án góðs 

starfsfólk yrðir erfitt að reka húsið, þar sem ýmis vandamál gætu komið upp ef vanþekking 

og ósveigjanleiki væru þar ríkjandi. Þess vegna voru viðmælendur mínir spurðir út í samskipti 

og samvinnu þeirra við starfsfólk Hörpu. 

Þegar viðmælendurnir eru spurðir út í það hver upplifun þeirra hafi verið af starfsfólki Hörpu, 

þá kemur fram að allir viðmælendurnir eru mjög ánægðir með starfsfólkið. Allir viðmælendur 

tala um að starfsfólkið sé vingjarnlegt og tilbúið að gera allt til þess að tónlistarmönnum líði 

vel þegar þeir eru að koma fram í húsinu og þegar undirbúningur tónleika fer fram. Einn 

viðmælandinn lýsti starfsfólkinu á þennan hátt þegar hann var spurður út í samskipti við 

starfsfólk Hörpu:  

Bara alveg frábær, alveg hreint. Það er svo magnað við Hörpu, starfsfólkið 

veit það ekki enn þá, er að þau eru svo fá miðað við þegar maður kemur í til 

dæmis Carnegie Hall, þar finnst manni vera fleiri hundruð að starfa baksviðs 

og hver hefur mjög sérhæft verkefni en heima í Hörpu þá eru þeir fáir en 

mjög sveigjanlegir og allir af vilja gerðir að gera allt sem best fyrir kúnnann 

svo öllum líði vel. Það er ekki annað hægt en að hrósa þeim í hástöfum [svo] 

(Viðmælandi 1). 

 

Þó svo að allir viðmælendurnir hafi ekkert nema gott um starfsfólkið að segja, þá voru 

samskipti þeirra við starfsfólkið mismikil. Svo virðist sem samskipti tónlistarmanna við 

starfsfólk Hörpu séu minni hjá þeim aðilum sem eru í stórum hljómsveitum, eins og 

Sinfóníuhljómsveitum, en hjá þeim sem eru hluti af minni hljómsveitum sem og 

einsöngvurum og einleikurum. Í viðtali við einn viðmælendann, sem hefur spilað með 

Sinfóníuhljómsveit Íslands, kom fram að hann væri ekki í miklum samskiptum við starfsfólk 

Hörpu, en þau litlu samskipti sem hefðu átt sér stað hefðu verið mjög góð. Þrátt fyrir að 

viðkomandi tónlistarmaður hefði haft lítil samskipti við starfsfólk Hörpu var hann sá 
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viðmælandi sem hafði komið fram oftast í Hörpu. Hann áætlaði að hann hafi komið fram um 

200 sinnum í Hörpu og þá aðallega í Eldborgarsal.  

Ég held að þau hafi bara verið fín. Ég er nú aðallega í samskiptum við 

skrifstofu Sinfóníunnar sem þarf svo að hafa samskipti við starfsfólk 

Hörpu. Að því leyti hef ég nánast engin samskipti við starfsfólkið. Ég er 

bara óbreyttur starfsmaður hljómsveitarinnar en þau litlu samskipti sem 

eru, eru bara vingjarnleg og góð (Viðmælandi 4). 

 

Viðmót starfsfólks Hörpu er til fyrirmyndar, móttökur þeirra þegar tónlistarmennirnir koma í 

húsið eru það góðar að það getur dregið úr streitu tónlistarmanna fyrir tónleikana, eins og 

kemur fram í svari Viðmælanda 7:  

Það er bara yndislega gott. Ekkert annað hægt að segja um það. Bara 

dásamlegt fólk sem vinnu þarna sem kann sitt fag. Það er gífurlega 

traustvekjandi að koma og maður er „nervös“ eins og ég er og fá þessar 

móttökur sem maður fær frá starfsfólkinu og sviðsmönnunum er alveg 

gífurlega mikilvægt (Viðmælandi 7). 

 

Eins og kemur fram í svari hjá öðrum viðmælenda, sem hefur komið fram í Hörpu á bilinu 

2030 sinnum, er starfsfólkið frábært í alla staði. Hann hefur bæði komið fram sem einn af 

meðlimum hljómsveitarinnar sem hann er í, ásamt því að hafa komið fram á ýmsum 

tónleikum þar sem margir listamenn koma fram, auk uppfærslna á söngleikjum.  

Viðmælandinn lýsti starfsfólkinu á þennan hátt:  

Já, þau eru mjög góð. Sviðsmennirnir eru æðislegir allir sem einn og bara 

andinn í húsinu er frábær. Þeir sem ég hef mest samband við eru þeir sem 

eru í þessu tónleikahaldsstússi. Bara starfsfólki yfir höfuð frábært. Ég hef 

ekkert upp á það að klaga í einu og öllu. Allt frá róti, að róta til, að panta 

salinn og það á tónleikum, fólkið sem er til staðar, allir þessu litlu hlutir. 

Míkrafónninn er hérna, batterí í öllu, maður þarf ekki að gera neitt. Maður 

er eins og kóngur þarna. Maður labbar þarna inn og manni er réttur 
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míkrófónn. Svo gerir maður bara sitt og búið. Maður þarf ekki að hafa 

áhyggjur af neinu. Ég er mjög ánægður (Viðmælandi 2). 

 

Samkvæmt þessum ummælum eru tónlistarmenn almennt ánægðir með það starf sem 

starfsfólk Hörpu sinnir. Það stenst allar þær væntingar sem viðmælendur hafa til þess. 

Viðmælendurnir eru sammála um það að starfsólkið kunni vel til verka og sé með allt á 

hreinu sem tilheyrir þeirra vinnusviði. Starfsmenn eru allir af vilja gerðir að aðstoða 

tónlistarmenn og eru fljótir að laga hluti ef eitthvað er ekki eins og það á að vera. Enginn 

viðmælenda kemur með neikvæð orð um starfsfólk Hörpu. Áttundi viðmælandinn lagði 

áherslu á mikilvægi þess að biðja starfsfólk um hluti sem fólk þurfi á að halda eða aðstoð. 

Hann sagði að það eigi ekki að gera ráð fyrir því að starfsfólk geti lesið hugsanir fólks. Það sé 

ekki hægt að fara óánægður frá húsinu varðandi hluti sem viðkomandi bað aldrei um að 

væru gerðir. Viðmælandinn tekur fram að það sé mikilvægt að tónlistarmenn og starfsfólk 

Hörpu tali saman. Þannig séu meiri líkur á því að allir séu ánægðir og samskiptin séu miklu 

betri. Sami viðmælandi hafði aðeins gott um starfsfólk Hörpu að segja. Allir átta 

þátttakendur rannsóknarinnar voru sammála um það að starfsfólk Hörpu væri að vinna gott 

starf og sinnti viðskiptavinum vel.  

 

5.8 Aðgengi mismunandi tegunda tónlistar í Hörpu 

Harpa er hús allra Íslendinga en ætli allar tegundir af tónlist hafi aðgengi að húsinu? Það hafa 

verið umræður í samfélaginu um að Harpa sé aðeins fyrir Sinfóníuhljómsveit Íslands og aðra 

klassíska tónlist. Margar gagnrýnisraddir fóru að heyrast og tónlistarstjóri Hörpu varð oft fyrir 

barðinu á þeim. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna þó að viðmælendurnir hafa ekki orðið 

varir við annað en að allar tegundir af tónlist geti fengið sinn hljómgrunn í húsinu. 

Viðmælendurnir telja að allir þeir tónlistarmenn sem hafa áhuga á að koma fram í Hörpu geti 

gert það. Þeir telja að ef það sé einhver hópur sem hafi ekki tækifæri á því að halda tónleika í 

húsinu, þá séu það helst nýir og óþekktir listamenn. Það sé ekki vegna þess að stjórnendur 

Hörpu hafi ekki áhuga á að fá nýja tónlistarmenn í húsið. Helsta ástæðan er skortur á 

fjármagni. Það er mjög dýrt að leigja sal í Hörpu. Fjármunirnir eru það miklir að lítt þekktir 

tónlistarmenn hafa ekki tök á því að leigja aðstöðuna án þess að tapa fjármunum. 
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Listamennirnir þyrftu að selja flestalla miðana á verði sem almennur tónleikagestur er ekki 

tilbúin að borga fyrir til þess að sjá lítið þekktar hljómsveitir. Þess vegna er það nánast 

ógjörlegt fyrir nýliða í tónlistarlífinu að halda tónleika í Hörpu. Svo lengi sem tónlistarmenn 

og tónleikahaldarar hafa nóg fjármagn, þá getur hver sem er leigt sal í Hörpu. Einn 

viðmælendanna lýsti aðgengi mismunandi tegunda tónlistar í Hörpu á þennan veg þegar 

hann var spurður út í það: 

Bara frábært. Til dæmis hef ég verið að syngja óperu í einum sal og 

þungarokkhljómsveit í sal við hliðina á og í þriðja stærsta salnum var tríó, 

kammertríó, sem er mjög viðkvæm tónlist og ekkert heyrðist á milli. Ekki á 

milli salanna, það hef ég sannreynt mjög oft (Viðmælandi 1). 

 

Einn viðmælendanna hafði mikið um málið að segja varðandi aðgengi. Þó svo að hann teldi 

að allar tegundir að tónlist hefðu aðgengi að Hörpu þá væri það ekki endilega svo að Eldborg 

hentaði öllum tegundum tónlistar. Þá koma aðrir salir í Hörpu til greina, sérstaklega þegar 

verið er að spila rokk. Jafnframt fannst honum að nýjar hljómsveitir og frumsamið efni ekki 

eiga sömu möguleika í Hörpu vegna kostnaðar.  

Sko, já og nei. Jú, í rauninni er það mikill munur á hverjum sal. Þeir sem 

kvarta undan því að Eldborg sé of lifandi. Það er vandamál fyrir rokkband 

eða poppband, já, sérstaklega fyrir rokkband. Ef Eldborg er of lifandi fyrir 

þá, þá er Silfurberg algjörlega dauður. Það er mjög lágt til lofts og aflangur 

kassi. Þar inni finnst mér vera virkilega skýrt sánd og meiri hávaði þar inni. 

Af því það er líka hægt að trekkja það upp. Hljóðmaðurinn hefur algjörlega 

stjórn á því hversu mikið híf upp er í gangi. Hann getur bara bleytt upp í 

trommunum ef þær eiga að vera blautar eða söngnum. Maður þarf að vinna 

mun meira með salinn í Eldborg. Hann setur híf upp á það sem þarf að 

gerast. Ekki það að það sé eitthvað slæmt, það er bara ákveðinn karakter. 

Svo eru aðrir sem eru með þannig músík og það hentar ekki. Þá er Silfurberg 

ofboðslega góður kostur, þá er bara spurningin hvort það sé nógu stórt fyrir 

þá... Ég gæti trúað það sé erfitt fyrir svona minni bönd og fólk með 

frumsamið efni og er að kynna nýtt efni að það sé erfitt. Ekki útaf því að 

húsið bjóði ekki upp á það. Heldur kostnaði og að taka sénsinn. Kannski 

gengur vel að selja inn á það en ef ekki þá verður skellurinn mikill. Það eitt 
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getur verið fráhrindandi fyrir þá sem eru að fara á stað með eitthvað. Allt 

sem ég hef verið að gera eru „tribjút“ tónleikar eða afmælistónleikar. Þó 

svo að Todmobile hafa verið að kynna nýja plötu þá eiga þeir mjög stóran 

aðdáendahóp og þá virkaði það (Viðmælandi 2). 

 

Niðurstöðurnar benda til að allir eigi kost á því að koma fram í Hörpu, svo lengi sem þeir hafi 

fjármagn til þess að greiða fyrir aðstöðuna. Gallinn við það að hún er mjög dýr og ekki á færi 

allra nýrra tónlistarmanna að taka þá áhættu að bóka sal ef miðasala væri dræm. Samkvæmt 

viðmælendum virðist ekki veran neitt hæft í því að Harpa sé aðeins fyrir klassíska tónlist þar 

sem þeir telja að fjölbreyttar tónlistartegundir hafi aðgengi að öllum sölum Hörpu.  .   

 

5.9 Tónleikagestir Hörpu  

Mikill fjöldi gesta hefur komið í Hörpu. Í ágúst árið 2013 náðist sá áfangi að tvær milljónir 

gesta höfðu sótt húsið eftir að það var tekið í notkun á vormánuðum árið 2011. Eins og kom 

fram í könnun MMR (2011), þá var algengast að einstaklingar á aldrinum 18-29 ára hefðu 

komið í Hörpu. Þó svo að færri aðilar á aldrinum 30-67 ára hefðu komið í Hörpu, þá hafði um 

helmingur þeirra komið í húsið þegar rannsóknin var gerð. Gallinn við gerð könnunarinnar er 

sá að ekki er tekin inn í myndina aðsókn einstaklinga yngri en 18 ára og svo þeirra sem eru 

eldri en 67 ára. Mikilvægt er að komast að því hvernig aldursdreifingin er á tónleikum í 

húsinu, til þess að komast að því hvort allir hafi aðgang að Hörpu og hvort efni tónleikanna 

hæfi öllum aldurshópum. En hver ætli sé upplifun viðmælenda af aldursdreifingu 

tónleikagesta á þeim tónleikum sem þeir höfðu komið fram á í Hörpu? Ætli það sé mikill 

munur á aldri tónleikagesta eftir því hvernig tónlist er spiluð á tónleikunum?  

Samkvæmt niðurstöðunum er almennt mat viðmælendanna það að einstaklingar yngri en 20 

ára sæki síður tónleika í Hörpu en þeir sem eldri eru. Þrátt fyrir að sinfóníur höfði ekki mikið 

til yngri kynslóða, þá virðist sem aðsókn yngra fólks á tónleika hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands 

hafi aukist eftir að hljómsveitin flutti úr Háskólabíó yfir í Hörpu. Þó svo að einstaklingar yngri 

en 20 ára séu ekki stór hluti af tónleikagestum Hörpu, þá mæta þeir á tónleika sem hentar 

þeirra aldri og tónlistarsmekk. Samkvæmt einum viðmælenda voru börn alveg niður þriggja 

ára sem fóru á tónleika með Páli Óskari, en á þeim tónleikum voru allir aldurshópar, allt frá 



 Lokaverkefni til MA prófs 

55 

Guðrún Hilmarsdóttir 

leikskólaaldri til eldri borgara. Miðaverð gæti haft áhrif á aðsókn yngri gesta, þar sem 

miðaverðið er oft hærra en gengur og gerist á Íslandi. Einstaklingar sem eru ekki komnir út á 

vinnumarkaðinn hafa kannski ekki efni á því að kaupa miða á tónleika, ásamt því að foreldrar 

eru ekki alltaf tilbúnir að taka lítil börn með sér, þar sem þeir þurfa þá að kaupa sæti fyrir 

börnin. Það getur verið dýrt fyrir fjölskyldur með börn að kaupa miða fyrir alla.  

Ég mundi segja að það kannski vantaði 20 ára og niður. Þetta hús sé kannski 

meira fyrir 20 plús. Að vísu voru Músíktilraunir þarna um daginn ég veit ekki 

hvernig það var. En það er jákvætt við það líka. En allir þeir viðburðir sem ég 

hef tekið þátt í er „over all“ 20 plús. Það er dýrara að fara í Hörpu og þá 

skilur fólk frekar börnin heima. Það er dýrt að fara að kaupa auka sæti fyrir 

börn. Tónleikar eru dýrari þar miðað við Ísland en þeir eru ekki dýrari miðað 

við restina af heiminum (Viðmælandi 5). 

 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar telja þátttakendur að tónleikagestir sem eru yngir 

en 20-25 ára séu í miklum minnihluta af heildarfjölda þeirra gesta sem sækja tónleika í 

Hörpu. Þeir sem yngri eru sækja ekki tónleika í Hörpu í eins miklum mæli og þeir sem eldri 

eru. Upplifun þeirra sem tóku þátt í rannsókninni af aldursdreifingu tónleikagesta er ekki í 

takti við niðurstöður rannsóknar MMR sem farið var yfir hér framar. Í þeirri rannsókn kom í 

ljós að yngsti aldurshópur þeirrar rannsóknar var fjölmennasti hópur þeirra gesta sem 

heimsótt hafa Hörpu, enda eru viðmælendur fyrst of fremst að greina frá sinni eigin upplifun, 

sem ekki þarf endilega að vera lýsandi fyrir raunverulega aldursskiptingu þeirra sem sótt hafa 

viðburði í Hörpu. 

 

5.10 Harpa í samanburði við aðra tónleikasali á Íslandi 

Hér hefur verið rætt um mikilvægi þess að fá hús eins og Hörpu í Reykjavík. En hver ætli sé 

upplifun þátttakenda af Hörpu í samanburði við aðra vinsæla tónleikastaði á Íslandi? Þar má 

nefna til dæmis Háskólabíó, sem var aðsetur Sinfóníuhljómsveitarinnar, og Laugardalshöll 

sem hefur verið vinsæll tónleikastaður fyrir stærri tónleika þar sem margir tónlistarmenn 

koma fram. Ætli þátttakendurnir finni mun á milli Hörpu og annarra staða varðandi 

hljómburð, framkomu og aðstöðu? Helstu svörin sem komu fram voru mjög einföld. Harpa er 
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tónlistarhús, Háskólabíó er bíó og Laugardalshöll er íþróttahús og þar liggur munurinn á milli 

þessara staða. Hljómburðurinn og það að koma fram í Hörpu er miklu betra, þar sem húsið er 

hannað fyrir tónlist á meðan að hinir staðirnir voru hannaðir með aðra starfsemi í huga. 

Einnig hefur útlit Eldborgar áhrif á upplifun tónlistarmannanna. Einn þátttakandi lýsti 

muninum á milli Eldborgar og Háskólabíós og Laugardalshallar á þennan hátt:  

Já, Háskólabíó er náttúrulega bara Háskólabíó og Laugardalshöll er bara 

Laugardalshöll. Þegar þú stendur á sviðinu og horfir á þennan sal og þetta 

útsýni, á litina og formin og þegar hann er troðinn af fólki úti í sal og upp á 

svölunum er engu líkt. Í Háskólabíó er ekkert sem kallar fram að nenna að 

horfa upp í efsta horn. Maður horfir bara á fremstu bekkina, eins með 

Laugardalshöllina, maður horfir bara fremst svo er bara myrkur og maður 

sér ekkert. Svo er þetta líka bara íþróttasalur. Stærsti munurinn er að þetta 

er algjört augnakonfekt að standa á sviðinu og horfa fram í salinn 

(Viðmælandi nr. 8). 

 

Harpa var hönnuð og byggð með tónlist í huga á meðan hinir stærstu tónleikastaðirnir voru 

hannaðir og byggðir með annars konar tilgang í huga. Samkvæmt þátttakendum er ekki hægt 

að bera saman gæðin á milli Hörpu og hina staðina, þar sem munurinn er það mikill. 

Aðstæður til þess að flytja tónlist í húsunum er allt önnur en í Hörpu. Í Laugardalshöll er 

ekkert til staðar til þess að gera hljómburðinn betri. Það þarf að aðlaga salinn frá því að vera 

íþróttasalur í tónleikasal. Svona lýsti einn viðmælenda Laugardalshöllinni:  

Já, Laugardalshöllin það er bara íþróttahús og var bara hugsað um að búa til 

íþróttahús. Það var ekkert verið að spá í hljómburð eða hvort hægt sé að 

spila mismunandi tegundir tónlistar. Í Laugardalshöll fer fólk inn og reynir 

að búa til tónlistarhús með plönkum og þessháttar. Og bara 

hljómburðaratriðum líka, þar eru engir flekar sem við getum stjórnað, bara 

klifra upp og hengja „drapperingar“. Þar eru engir sérfræðingar sem vinna 

við þetta á hverjum degi sem sérhæfir sig í að taka á móti listafólki, sem sér 

til þess að listamenn einbeiti sér bara að því að gera tónleikana sem 

flottasta. Það er ekki hægt að bera þetta tvennt saman (Viðmælandi 2). 
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Samkvæmt þessu er hljómburður Hörpu á allt öðru stigi en áður hefur þekkst hér á landi. 

Hljómburðurinn er það góður að oft þurfa tónlistarmenn ekki á hljóðnema að halda þegar 

þeir syngja, þar sem hönnunin og tæknin í Eldborg er þannig að hann er óþarfur. Salurinn sér 

um það sjálfur að skila hljómnum út um allan salinn. Samkvæmt viðmælendum er enginn 

annar staður í Reykjavík sem býr yfir svipaðri aðstöðu til þess að halda tónleika en Harpa. 

Einn viðmælenda nefndi að Íslendingar ættu tvö virkilega góð tónlistarhús. Annað þeirra væri 

Harpa sem staðsett er í Reykjavík og hins vegar Hof á Akureyri sem stendur vel fyrir sínu og 

er gott tónlistarhús, þrátt fyrir að vera miklu minna í sniðum en Harpa.  

 

5.11 Harpa í samanburði við erlend tónlistarhús  

Þátttakendur rannsóknarinnar voru ekki beðnir um samanburð við erlend tónlistarhús, þar 

sem aðeins hluti viðmælenda hafði komið fram í erlendum tónleikahúsum á ferli sínum og 

ekki var verið að leitast eftir þátttakendum sem uppfylltu þau skilyrði. Þrátt fyrir að ætlunin 

hafi ekki verið að rannsaka Hörpu í erlendum samanburði, þá kom fram samanburður Hörpu 

og erlendra tónleikahúsa frá sumum þátttakendum, án þess að þeir væru spurðir út í það 

sérstaklega. Hér á eftir verður greint frá því hver upplifun þeirra er af Hörpu í samanburði við 

erlend tónlistarhús. Samkvæmt þeim þátttakendum sem fjölluðu um framkomu sína í 

erlendum tónlistarhúsum er ekki hægt að draga aðrar ályktanir en þær að Harpa sé 

samanburðarhæf varðandi hljómburð. Einnig kemur fram að Harpa sé betri en önnur stór 

tónlistarhús. Dæmi um það er að samkvæmt Viðmælanda 3 býr Harpa yfir mun betri 

hljómburði en tónlistarhúsið í Chicago. Viðmælandi 1, sem hefur komið fram í mörgum 

tónleikahúsum erlendis, lýsti Hörpu á þennan hátt:  

Já, það er alveg magnað fyrirbæri. Ég hef sungið víða um heim, í Carnegie 

Hall í New York, í stærstu tónleikasölum í Moskvu og Pétursborg í Rúslandi, 

Rudolfinum í Prag sem er mjög frægur salur og svo mætti lengi telja. Og 

þannig maður hefur svolítið góðan samanburð um hvernig góðir 

tónleikasalir eiga að vera og sem betur fer stenst Harpa allar þær væntingar 

(Viðmælandi 1).  
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Eins og kom fram í svari Viðmælanda 1, telur hann að Harpa sé vel samanburðarhæf við 

önnur tónleikahús erlendis. Þá telur viðmælandi 3 Hörpu vera betri en sum hús sem hann 

hefur komið fram í á erlendri grundu, en hann er mjög reyndur tónlistarmaður sem hefur 

komið fram á tónleikum úti um víðan heim.  
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6. Umræður 

Hér verður fjallað um helstu niðurstöður rannsóknarinnar, ásamt tengingum þeirra við þær 

rannsóknir og hugtök sem komu fram í fræðikafla ritgerðarinnar. Ekki hefur verið gerð 

samskonar rannsókn á Hörpu og getur rannsókn sem þessi verið gagnleg fyrir starfsemi 

Hörpu. Þær rannsóknarspurningar sem lagðar voru til grundvallar í þessari rannsókn voru 

eftirfarandi: 1. Hver er upplifun tónlistarmanna af Hörpu? 2. Hvernig má bæta aðstöðu 

tónlistarmanna í Hörpu? 3. Hversu mikilvægt var fyrir íslenskt tónlistarlíf að fá hús eins og 

Hörpu í Reykjavík? 4. Hafa allar tónlistartegundir og tónlistarmenn aðgengi að Hörpu? 5. 

Hvernig upplifa tónlistarmenn aldursdreifingu tónleikagesta Hörpu?  

Jafnframt verður komið með uppástungur fyrir mögulegar framhaldsrannsóknir sem geta 

verið áhugaverðar í kjölfar þessarar rannsóknar. Harpa er nýtt hús og því hafa ekki verið 

gerðar margar rannsóknir sem snúa að henni, hvort sem um er að ræða tónlistarmenn, 

ráðstefnuhaldara eða gesti. Þess vegna ættu þeir sem huga að rannsóknum tengdum 

menningu ekki að eiga í vandræðum með það að finna áhugaverða fleti til rannsókna sem 

snúa að Hörpu.  

 

6.1 Niðurstöður og tengsl rannsóknar við fyrri rannsóknir 

Þar sem tónleikahald er mikilvægur þáttur í tekjuöflun tónlistarmanna var mikilvægt fyrir 

tónlistarmenn að fá Hörpu í Reykjavík. Með tilkomu Hörpu gáfust fleiri tækifæri fyrir 

tónleikahaldi í Reykjavík og þar með meiri möguleikar fyrir tónlistarmenn til þess að afla sér 

tekna.  

Hljómburður tónleikahúsa er mikilvægur þáttur eins og gefur að skilja. Góður hljómburður er 

undirstaðan í góðri vinnubeitingu tónlistarmanna. Á stöðum þar sem hljómburður er ekki 

góður þurfa tónlistarmenn að nota önnur vinnubrögð og beita sér öðruvísi en þegar þeir 

koma fram í húsum sem hafa góðan hljómburð (Ueno og Tachibana, 2004). . Samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknarinnar eru tónlistarmennirnir almennt mjög ánægðir með hljómburð 

Hörpu. Þeir heyra vel í sér sjálfum þegar þeir syngja og einnig í hljóðfærunum sem eru notuð 

á tónleikunum. Engar kvartanir komu fram varðandi hljómburðinn í Eldborg. Gera má ráð 

fyrir því að vel hafi tekist til með hljómburðinn, enda er salurinn hannaður samkvæmt 
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viðurkenndum stöðlum hvað það varðar. Eins og kom fram í fræðikaflanum sýnir rannsókn 

Haan og Fricke (1997) að bestu tónleikasalirnir eru þeir sem eru rétthyrndir í laginu og með 

óreglulega veggi og loft sem eiga að bæta hljómburðinn. Eins og kom fram í kaflanum um 

Hörpu er Eldborg einmitt byggð á þennan hátt.  

Samkvæmt þessum niðurstöðum er Harpa mikilvægur þáttur í menningarlífi Íslendinga, þrátt 

fyrir að rannsókn Ragnars Jónssonar (2010) sýni að almenningur hafi verið fyrir opnun Hörpu  

frekar neikvæður gagnvart Hörpu og þá gjarnan með þeirri röksemd að ríkið verji peningum í 

rekstur hennar sem betur væri komið í heilbrigðis- og menntamál. Harpa er mikilvægur 

þáttur í menningu, þar sem með henni hefur framboð af aðstöðu til menningarviðburða 

aukist.  

Samkvæmt Bordieu (1984) búa þeir einstaklingar sem tilheyra hærri stéttum frekar yfir 

menningarauði, eins og kom fram í fyrri hluta verkefnisins. Þegar tónleikagestir Hörpu eru 

skoðaðir út frá sjónarhorni viðmælenda þrátt fyrir að rannsókn MMR (2011) sýni að yngra 

fólk sæki meira í Hörpu en þeir sem eldri eru,   má gera ráð fyrir því að menningarauður sé 

meira ríkjandi á meðal eldri tónleikagesta en þeirra sem yngri eru. Yngra fólk sækir síður 

tónleika hjá Sinfóníunni en það eldra. Eldra fólk sækir tónleika með öllum tegundum 

tónlistar, allt frá klassískri tónlist hjá Sinfóníunni og Íslensku óperunni til popp- og 

rokktónleika, sem yfirleitt er talin tónlist yngri kynslóða. Þessi munur gæti stafað að því að 

yngra fólk er oft ekki búið að mennta sig og er enn í námi. Einnig eru þeir sem yngri eru að 

stofna fjölskyldur og hafa því minna svigrúm til þess að sækja tónleika. Þeir sem tilheyra eldri 

hópum eru á allt öðrum stað í lífinu en þeir sem yngri eru og hafa oft meira svigrúm og 

fjármagn (og jafnvel tíma) til þess að sækja tónleika.  

Aðstaðan í Hörpu, og þá sérstaklega í Eldborg, er alveg til fyrirmyndar að mati 

þátttakendanna. Starfsfólk Hörpu veit hvað það er að gera og sinnir hlutverki sínu mjög vel. 

Almenn ánægja er með aðstöðuna en samt sem áður komu fram nokkrar athugasemdir um 

það sem betur mætti fara. Eitt af því sem oftast var nefnt og erfitt er að ráða bót á voru 

langar vegalengdir baksviðs. Tónlistarmennirnir þurfa að fara langar leiðir og oft á milli hæða 

til þess að komast í þá aðstöðu sem þeir þurfa á að halda. Dæmi um það er salernisaðstaða 

og förðunarherbergi. Algengasta athugasemdin snéri þó ekki að aðstöðunni sjálfri inni í 

húsinu heldur bílastæðamálum. Það er algengt á meðal þátttakenda að þeir fái 
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stöðumælasektir þegar þeir vinna í Hörpu, þar sem engin bílastæði eru sérmerkt fyrir 

tónlistarmenn. Þegar þeir ílengjast í vinnunni og komast ekki strax út til þess að greiða meira 

fyrir bílastæðin, hafa þeir fengið sekt þegar þeir loksins komast frá. Stjórnendur Hörpu ættu 

að geta lagað þetta með því að hafa greiðslu fyrir afnot frekar innifalda í leigunni svo 

bílastæðamál trufli ekki æfingar og flutning. Hægt væri að afhenda sérstaka miða til þess að 

aðgreina bíla tónlistarmanna frá öðrum bílum í bílastæðahúsi.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að það hafi verið mjög mikilvægt fyrir íslenskt 

tónlistarlíf að fá Hörpu í Reykjavík. Það er ekki aðeins gott fyrir íslenskt tónlistarlíf heldur fyrir 

allt menningarlíf í Reykjavík. Samfélagið þarfnaðist þess að fá gott hús, hannað með það í 

huga að tónlist yrði flutt fyrir áhorfendur innan veggja þess. Samkvæmt viðmælendum hefur 

orðið mikil aukning í íslensku tónleikahaldi eftir að Harpa var tekin í notkun. Nýr vettvangur 

hefur skapast, þar sem Harpa býður upp á mun stærri sal en hinir almennu tónleikasalir í 

Reykjavík. Það virðist vera að það sé aðeins einn staður sem er notaður reglulega til 

tónleikahalds sem er stærri en Harpa. Það er Laugardalshöllin en hún var hönnuð með 

íþróttir í huga en ekki tónlist. Þess vegna er hljómburðurinn þar mun lakari en í Eldborg að 

mati viðmælenda. Eldborgarsalur Hörpu var hannaður og byggður með það í huga að þar yrði 

flutt tónlist og því er megináherslan á það að dreifa hljómi frá sviðinu út um allan salinn.  

Þar sem bygging Hörpu var mjög umdeild er mikilvægt að komast að því hvort allir hafi 

tækifæri á að koma fram henni. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar telja allir 

þátttakendur hennar að allar tónlistartegundir hafi möguleika á því að komast að í Hörpu, 

svo lengi sem tónlistarmennirnir hafa burði til þess að borga fyrir leigu á aðstöðunni. Leigan á 

sölum Hörpu er mjög há og fjárhagsleg áhætta er því veruleg og sérstaklega fyrir minna 

þekkta tónlistarmenn.  

Húsið var mjög dýrt í byggingu og reksturinn er kostnaðarsamur og því er mikilvægt að bæði 

flytjendur og áhorfendur séu ánægðir með aðstöðuna. Það allra mikilvægasta varðandi húsið 

er þó hljómburðurinn og á það sérstaklega við um Eldborg, sem er aðal tónlistarsalurinn. 

Niðurstöðurnar sýna að allir þátttakendur eru ánægðir með hljómburðinn. Hann er miklu 

betri en þeir þekkja í öðrum tónleikastöðum á Íslandi. Þær væntingar sem þeir höfðu til 

Hörpu stóðust allar. Húsið og hljómburðurinn heppnaðist vel. Loksins er kominn 

tónleikasalur sem er hannaður fyrir tónlist og megináherslan á góðan hljómburð. Allar 
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væntingar sem þátttakendur höfðu til Hörpu sem tónleikastaðar stóðust fyllilega, þó svo að 

sumir þeirra hefðu verið búnir að byggja upp miklar væntingar eftir að hafa beðið í ár og 

áratugi eftir því að fá gott tónlistarhús í Reykjavík. Jafnframt kom það fram hjá sumum 

þátttakendum sem höfðu komið fram í stórum tónlistarhúsum erlendis að hljómburðurinn í 

Eldborg væri mjög góður í samanburði við þau. Þátttakendur eru sammála um það að mjög 

gott sé að koma fram á tónleikum í Eldborg. Þeir njóta sín vel á sviðinu og finnst gaman að 

koma þar fram. Það er meðal annars vegna þess hve falleg hönnunin er á salnum sem veldur 

því að útsýnið af sviðinu er fallegt.  

Niðurstöðurnar sýna að almenn ánægja ríkir á meðal þátttakenda með starfsfólk Hörpu. 

Starfsfólkið nær meðal annars að róa niður og minnka streitu tónlistarmanna áður en þeir 

koma fram í Hörpu. Samskipti viðmælenda eru þó mismikil við starfsfólk Hörpu. Þeir sem 

spila í hljómsveit Sinfóníunnar eru til dæmis í minni samskiptum við starfsfólk en þeir sem 

eru aðalsöngarar á tónleikum.  

 

6.2 Uppástungur að framhaldsrannsóknum 

Þar sem Harpa er tiltölulega nýtt hús hafa verið gerðar fáar rannsóknir sem snúa að húsinu. 

Mikilvægt er að komast að því hvernig erlendir tónlistarmenn sem hafa komið fram í Hörpu 

hafa upplifað að koma þar fram. Það er fróðlegt að skoða það, þar sem erlendir flytjendur 

eru líklegir til þess að hafa komið fram í stórum og virtum tónleikahúsum úti um allan heim. 

Með því að gera rannsókn á upplifun erlendra tónlistarmanna væri hægt að bera Hörpu 

saman við önnur tónlistarhús sem eru staðsett erlendis. Með því móti væri auðveldara að sjá 

hvar Harpa er staðsett miðað við önnur hús hvað varðar gæði tónlistarhúsa á heimsvísu. Ef 

þær niðurstöður kæmu vel út væri hægt að markaðsetja Hörpu með það að leiðarljósi að fá 

fleiri erlendar hljómsveitir og tónlistarmenn til þess að koma til landsins og koma fram í 

Hörpu.  

Önnur möguleg rannsókn sem gæti verið áhugaverð, væri að kanna upplifun tónleikagesta af 

Hörpu. Bygging Hörpu var umdeild og er það enn að mörgu leyti. Þess vegna er mikilvægt að 

kanna hversu mikil ánægja er með húsið á meðal þeirra sem sækja þangað tónleika. Eru 

tónleikagestir ánægðir með hljómburðinn í húsinu og þá þjónustu sem þar er boðin? Slík 
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rannsókn yrði mikilvæg í því ljósi að ríkið og Reykjavíkurborg eru eigendur Hörpu og fjármagn 

skattgreiðenda var notað í byggingu hússins.  

Ráðstefnusvið Hörpu er stór hluti af starfsemi hennar. Nú þegar búið er að rannsaka upplifun 

þeirra sem koma fram á tónleikum í Hörpu er mikilvægt að gera rannsókn á upplifun 

ráðstefnuhaldara og þeirra sem sjá um að skipuleggja ráðstefnur á Hörpu. Hvernig er  

aðstaða og þjónusta í Hörpu? Það er mikilvægt að komast að því hvar Harpa stendur í 

sambandi við ráðstefnur, þar sem mikil samkeppni er á milli helstu aðila sem bjóða upp á 

aðstöðu til ráðstefnuhalds í Reykjavík. Harpa þarf að vera samkeppnishæf við þá staði svo 

nýtingin á Hörpu verði sem best.  
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Viðauki 

Spurningalisti fyrir viðtöl  

Segðu mér aðeins frá sjálfum/sjálfri þér og þínum bakgrunni í tónlist. 

Segðu mér aðeins frá reynslu þinni af tónleikahaldi. 

Lýstu eftirminnilegustu tónleikum sem þú hefur haldið. 

Segðu mér aðeins frá reynslu þinni af því að halda tónleika í Hörpu.  

Hversu oft hefur þú komið fram í Hörpu? 

Í hvaða sal komstu fram? 

Lýstu fyrir mér hvernig þú upplifðir hljómburðinn (er eitthvað sem er betra en gengur og gerist eða 

eitthvað sem má betur fara?). 

Lýstu þinni afstöðu til aðstöðunnar í Hörpu (hvað er gott oghvað má betur fara?). 

Segðu mér frá samskiptum þínum við starfsfólk Hörpu.  

Lýstu mikilvægi þess að fá svona hús í Reykjavík.  

Hvernig metur þú aðgengi mismunandi tegunda tónlistar að húsinu? 

Hefur þú tekið eftir einhverjum breytingum á íslensku tónlistarhaldi eftir að Harpa var tekin í notkun 

(t.d. aukið aðgengi, aukin aðsókn, öðruvísi aðsókn o.s.frv.)?  

Hvernig fannst þér aldursdreifingin hafa verið á þeim tónleikum þar sem þú hefur komið fram í 

Hörpu? 

Hvaða væntingar hafðir þú til Hörpu áður en þú komst þar fram? 

Stóðust þær væntingar eftir að þú hafir komið þar fram? 

Telur þú að það þurfi að bæta eitthvað í sambandi við aðstöðuna? 

Finnst þér vera mikill munur á milli Hörpu og Laugardalshallar/Háskólabíós/annarra stórra staða sem 

eru vinsælir tónleikastaðir? Ef svo er, hver er munurinn? 

Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri að lokum?  

 


