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Ágrip 
Ég á mig sjálf er rannsóknarritgerð um sjálfstætt starfandi tónlistarfólk og áhrif breytinga á 
starfsumhverfi þeirra, útgáfumál, tækifæri og afkomu. Nútímatækni á borð við streymi og 
tónlistarveitur ásamt breytingum á neyslu almennings hefur haft mikil áhrif á útgáfumál og 
rekstrarafkomu tónlistarfólks sem enn sér ekki fyrir endann á og skapar óvissu þegar kemur að 
útgáfumálum og rekstrarafkomu.   

Leitast er við að svara spurningum á borð við hvernig tónlistarfólk upplifir þær breytingar sem 
fylgt hafa tónlistariðnaði nútímans og hvaða áhrif þær hafa haft á tækifæri og störf óháðra og 
sjálfstætt starfandi tónlistarmanna. Efni ritgerðarinnar er sett í samhengi við erlendar samtíma 
rannsóknir á breytingum og þróun tónlistariðnaðarins og áhrifa þeirra á tónlistarfólk. 
Menningarfræðileg umfjöllun um menningariðnaðinn, listina og viðhorf til nútímans er skoðuð og 
tengd við efnið og þær breytingar sem eru til umræðu. Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi 
á viðhorf og sýn tónlistarfólks á ýmsa af þeim mikilvægu þáttum sem skapandi listamenn þurfa að 
fást við í tónlistariðnaði nútímans. Rætt var við íslenskt tónlistarfólk með mikla reynslu og 
þekkingu af tónlistargeiranum en leitast er við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu:  

Er samhljómur á viðhorfum og upplifun hjá sjálfstætt starfandi tónlistarfólki þegar litið er á 
áhrif hins nýja tónlistariðnaðar á listsköpun, útgáfumál, rekstrarfyrirkomulag eða nýtingu 
tækifæra?  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að upplifun tónlistarfólks á breyttum aðstæðum er á margan 
hátt svipuð og það leggur áherslu á líka þætti í starfi sínu. Minnkandi sala á geisladiskum er staða 
sem allir eru að upplifa á meðan streymi sækir stöðugt í sig veðrið. Tekjur fyrir streymi eru engan 
veginn að bæta upp það tekjutap sem minnkandi geisladiskasala hefur í för með sér en 
hópfjármögnun á nýjum útgáfum og aukning á sölu vínylplatna er ljós í myrkrinu. Helstu tekjur 
tónlistarfólks í dag koma frá tónleikahaldi og sölu ýmiskonar varnings á tónleikum en einnig geta 
stefgjöldin verið drjúg. Sú breyting hefur orðið á starfi tónlistarfólks að nú er ekki eingöngu farið í 
tónleikaferðir til að kynna nýjar plötur heldur til að afla tekna og vera í beinu sambandi við 
aðdáendur. Samfélagsmiðlar eru mikilvægir í tónlistariðnaði nútímans en aðdáendur bera hróður 
listafólks áfram og kynna fyrir nýju fólki. Sala á tónlist í kvikmyndir og auglýsingar er einnig 
mikilvægur tekjustofn en það krefst þekkingar og þolinmæði að sækja á þann markað. Samvinna 
og gott tengslanet er tónlistarfólki nauðsyn en meðal helstu samstarfsaðila sem þarf að hafa í 
sínum röðum má nefna umboðsmenn, kynningafulltrúa, tónlistarforleggja og tónleikabókara. 

Rannsakaðir eru þættir sem snerta störf tónlistafólks og reynt að greina áhrif og breytingar út frá 
lýsingum viðmælenda með tilliti til aukins aðgengis aðdáenda að streymisveitum og tónlist á 
netinu. Fjallað er um hverjir tekjustofnarnir eru í miðri stafrænu byltingunni og um samdrátt sölu 
tónlistar í áþreifanlegu formi sem verður ekki við snúið þrátt fyrir nokkra ljósa punkta eins og 
endurvakningu vínylplötunnar.  

Lykilorð: Tónlist, tónlistarfólk, tónlistariðnaður, rekstur, skipulag, sjálfstæðir, óháðir, útgáfumál, 
tónlistarveitur, plötur, streymi, stafræn tónlist, tónleikahald, nútíminn, tekjur, tækni, tækifæri, 
Ísland, internet, tónlistarfræði, menningarfræði, menningarstjórnun. 
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Abstract 
The objective of this thesis is to focus on participants in the independent music scene in Iceland 
for answers regarding their experience of the New Music Industry and ask them how 
technological change, new opportunities, and consumer behaviours are affecting their work and 
livelihood. I will also study how these independent musicians are dealing with new opportunities 
when it comes to releasing new work, running their business, choosing to work with labels or self-
managing their carriers in today’s modern technological environment.   

This study is based on interviews with five hand-picked musicians. The musicians interviewed are 
all experienced within the local music business through their work and are willing to share their 
knowledge. The aim of the paper is to look closely at how changes and new creative opportunities 
are affecting indie artists, their creative effort and the importance of working with others like 
managers, booking agents, record labels and publishers.  

The results of the analysis show us there is harmony in how musicians are experiencing change in 
today’s modern music industry. Decreasing sales of music CDs and downloads are the harsh 
reality for everyone as streaming has become the new way to enjoy and experience music for most 
fans. Revenue from streaming is not enough yet to make up the loss in sales and to support the 
costs of releasing albums, but crowdfunding and the vinyl revival is helping some artists to cut 
back their losses. The prime revenue stream today is coming from touring and it is growing fast. 
Playing live and selling merchandise like t-shirts, CDs, LPs and other memorabilia to fans is 
where there is money to be made.  

The biggest change is that bands now do not tour as before to promote new material, with the 
subsequent big costs and losses, although modern touring is just as important for income as to 
interact with fans, and make new ones. Social media has become significant to indie musicians as 
music, videos and information can now be disseminated online. The public and fans are the new 
intermediaries who can make and break the stars of tomorrow, while being connected across 
localities, states and countries. Nothing stays local for long with an army of devoted fans 
preaching the gospel to likeminded indie music fans across the world.   

In the declining CD market, additional income sources have become vital for established artists. 
More artists are now relying on music publishers and music supervisors to get their music into 
movies and advertisements as there is big money to be made from synchronization. Public 
performance royalties are also proving to be more valuable source of income for these artists 
today as live music becomes more and more popular. The importance of radio and television play 
should also not be forgotten.  

The research thesis tries to explain how modern change is affecting the lives and works of the 
interviewees, and the music industry seen through their eyes. How is streaming changing the 
game for them in the digital age? What are the positives of the business for independent 
musicians, and also the negatives? What is, and what is not, important in today’s modern music 
industry? 

Key words: Music, musicians, music industry, indie, streaming, digital music, live music, modern 
age, business models, technology, Iceland, Internet, musicology, cultural management.  
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Ég vil byrja á að þakka leiðbeinanda mínum Dr. Nirði Sigurjónssyni lektor við Háskólann á 
Bifröst fyrir aðstoð og góð ráð í gegnum allt verkefnaferlið. Njörður sýndi efninu áhuga frá 
upphafi og hugmyndir hans reyndust mér mjög vel. Jákvæðni og hvatning hans var mér einnig 
mikils virði við gerð og úrvinnslu rannsóknarinnar. Ég vil þakka minni kæru vinkonu 
Sólveigu Ólafsdóttur fyrir alla fundina, yfirlestur og ótal góð ráð. Einnig þakka ég öllum 
viðmælendum mínum alveg sérstaklega fyrir þátttökuna en án þeirra framlags hefði þessi 
rannsókn ekki getað orðið að veruleika. 

Mínar bestu þakkir fyrir ómælda aðstoð, þrautseigju og stuðning fær sambýliskona mín Edda 
Rún Ólafsdóttir. Framlag hennar hefur verið mér óendanlega dýrmætt. Móðir mín og stjúpi, 
Nanna Ísleifsdóttir og Óskar Karlsson, fá bestu þakkir fyrir dyggan stuðning og hjálpsemi. Ég 
vil einnig þakka Margréti Ólafsdóttur og Bob Cluness kærlega fyrir prófarkalestur sem og 
Hauki S. Magnússyni ritstjóra Grapevine og Arnari Eggerti Thoroddsen tónlistarfræðingi fyrir 
góð ráð.    

Að lokum fær Nanna Júlía Jóhannsdóttir sérstakar þakkir fyrir þolinmæði og almenna dásemd 
á meðan tekist var á við þetta verkefni.   
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1. Inngangur 

Tónlistariðnaðurinn er skrítin skepna. Hann er allt í senn spennandi, dularfullur, ljúfur, 
fjölbreyttur og óvæginn. Hann kemur sífellt á óvart og þar er ekki allt sem sýnist enda má 
segja hann ekki sérlega aðgengilegan nema fyrir innvígða. Hann tekur sífelldum breytingum á 
tímum samfélagsmiðla, upplýsingaáreitis, margmiðlunar og fjölda annarra tækniframfara og 
fer ekki varhluta af nýjum neysluvenjum sem þeim fylgja.  

Þessi ritgerð fjallar um tónlistarfólk og hinn nýja tónlistariðnað (e. The New Music Economy).   
Hvernig tónlistarfólk sem einstakir þátttakendur í flóknu ferli upplifir stöðu sína í hinni 
stafrænu veröld dagsins í dag og áhrif streymis á útgáfumálin, tekjustrauma, vinnu, tækifæri 
og aðra rekstrarlega þætti í þeirra starfi. Tónlistarfólk hefur að mati höfundar stundum orðið 
útundan sem álitsgjafar og sérfræðingar í þeirri umræðu sem á sér stað dags daglega um stöðu 
tónlistariðnaðarins. Tónlistarfólk er kjarni greinarinnar, grunnurinn sem allt byggir á og án 
þeirra framlags væri engin tónlist. Tónlistarfólk er sá hópur sem fæðir skepnuna sem býr í því 
völundarhúsi sem tónlistariðnaðurinn er. Það er alveg sama hve margar bækur og greinar eru 
lesnar um þennan geira þá kemur ekkert í staðinn fyrir það að takast á við dýrið og læra af 
reynslunni og reynslu annarra.  

Í þessari rannsókn var farið á stúfana og rætt við handvalinn hóp viðmælenda til að finna svar 
við eftirfarandi rannsóknarspurningu:  

Er samhljómur á viðhorfum og upplifun hjá sjálfstætt starfandi tónlistarfólki þegar litið er á 
áhrif hins nýja tónlistariðnaðar á listsköpun, útgáfumál, rekstrarfyrirkomulag eða nýtingu 
tækifæra?  

1.1 Tilgangur og lýsing á viðfangsefni 

Ég á mig sjálf: Stærri markaður, meiri vinna og minni tekjur í  tónlistariðnaði nútímans er 
viðtalsrannsókn sem byggir á viðtölum við fimm íslenska tónlistarmenn sem allir starfa á 
alþjóðlegum markaði. Auk þess byggir ritgerðin á þekkingu og reynslu rannsakanda af 20 ára 
starfi í tónlistargeiranum. Textinn kann að þykja persónulegur eða ástríðufullur á stöku stað 
því þannig lítur efnið að þeim sem ritar. Það kemur vonandi ekki að sök þar sem það er 
eiginlega bannað að vera leiðinlegur og vélrænn þegar fjallað er um tónlist og má vísa í 
Steinar Kvale, David Byrne og Simon Frith því til stuðnings (Kvale, 2010; Byrne, 2012; Frith, 
1981). 

Kimar tónlistargeirans eru margir og því er nauðsynlegt að einskorða sig við ákveðið efni og 
aðferðafræði. Ritgerðin fjallar um þann kima tónlistarlífsins sem margir íslenskir 
tónlistarmenn og hljómsveitir tilheyra. Sá kimi sem um ræðir hýsir hópinn sem spilar þá 
tónlist sem Ísland er orðið heimsfrægt fyrir. Þetta er hópurinn sem telur Sigur Rós, múm, 
Sykurmolana, Emilíönu Torrini og Björk þegar litið er á toppinn á óháða pýramídanum en 
fyrir miðju finnast þeir sem tilheyra millistéttinni (Holmes, 2014) og svo er það grasrótin 
neðst sem getur af sér nýliðun og grósku. Þetta er hópur sem fellur undir hina víðu 
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skilgreiningu sjálfstætt starfandi tónlistarfólk (e. independent musicians) í popp- og 
rokktónlist1 en ritgerðin lýtur sérstaklega til starfa þeirra sem eru á alþjóðlegum markaði.  

Það sér það hver maður að óralangur vegur er frá Björk og Sigur Rós sem tróna á toppi 
pýramídans og starfa með stórum teymum aðstoðarfólks og kraftmiklum óháðum útgefendum 
(e. indie labels) og svo aftur nýútsprungnum jaðarsveitum sem eru t.d. að taka þátt í 
Músíktilraunum. Margar hindranir eru á veginum ef stefnt er á að ná álitlegri stöðu í heimi 
tónlistar en það ber þó að hafa í huga að það er ekki markmið allra tónlistarmanna að öðlast 
frægð og frama. Ef það er hins vegar markmiðið þá þarf margt að koma til eins og m.a. mikil 
vinna, skipulag, þekking, stuðningur og jafnvel heppni. Umfram allt þarf samt góða tónlist á 
réttum tíma og á réttum stað. Að lokum þarf að hafa nægilegt fjármagn til að ryðja brautina. 
Vissulega má tína til fleiri atriði en þetta eru lykilþættir til að ná árangri og hann næst ekki á 
einni nóttu.  

Ekki má gleyma því að tónlistarbransinn er afar óútreiknanlegur og þar að auki í sífelldri leit 
að nýstyrnum og endurnýjun. Það tók t.d. Of Monster and Men ekki nema rétt rúmlega tvö ár 
frá því að þau unnu Músíktilraunir þar til þau náðu að gera garðinn frægan á heimsvísu, 
komin með samning við útgáfurisann Universal Music Group í rassvasann og þar með stokkin 
út fyrir veggi hins óháða pýramída. Svipaða sögu má segja um Samaris sem unnu 
Músíktilraunir árið 2011 en þau voru ekki lengi að vekja áhuga erlendis og sömdu svo við hið 
margrómaða og óháða breska útgáfufélag One Little Indian 2013 en það hefur m.a. verið 
útgefandi Bjarkar um árabil og Sykurmolanna þar áður. 

1.2 Aðferðafræði rannsóknar og rannsóknarmarkmið 

Meginþema Ég á mig sjálf er staða tónlistarmannsins sem þarf að stýra sínum ferli á tímum 
breytinga og óvissu. Á tímum þar sem sem dæmið hefur snúist við og tekjur af plötusölu eru 
ekki eins tryggar og áður er nauðsynlegt að heyra tónlistarfólkið sjálft lýsa aðstæðum. Eins og 
komið hefur fram finnst höfundi raddir tónlistarfólks oft verða útundan þegar rætt er um 
breytta tíma í tónlistariðnaðinum og spurningar eins og „hverjir græða á tónlistinni?“ eru 
ræddar.  

Rannsóknin byggir á frumgögnum en einnig á rituðum heimildum. Um er að ræða 
viðtalsrannsókn við handvalinn hóp viðmælenda, fimm talsins. Viðtölin voru öll hljóðrituð og 
svo hreinrituð. Efni viðtala var því næst þemagreint og skipt í sjö niðurstöðukafla. 
Viðmælendur og rannsakandi áttu djúp og opin samtöl þar sem stuðst var við spurningalista. 
Viðmælendur höfðu mikinn áhuga á efninu og viðtölin gengu vel. Tónlistarfólkið ræddi um 
listrænan feril sinn, stöðu sína í tónlistarheiminum og hvernig það upplifir sig í breyttu 
landslagi „nýja“ tónlistargeirans. Rekstur, viðskipti, stjórnun og ytra umhverfi var síðan 
skoðað og spjallað um með tilliti til tekjustrauma og vinnuframlags. Er hið margumtalaða 
frelsi internetsins og þau tækifæri af hinu góða og hvað þýðir þetta allt fyrir tónlistarfólk sem 
kemur frá Íslandi en gefur út og vinnur á alþjóðlegum markaði? Reifaðar eru breyttar 

                                                           
1 Nýgildri tónlist eins og Jakob Frímann Magnússon gjarnan nefnir þann flokk tónlistar sem poppið tilheyrir.  
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neysluvenjur og áhrif á stöðu og störf þeirra sem skapandi listafólks. Hvaða áhrif hafa t.d. 
streymissíður á borð við Spotify á viðskiptamódel tónlistarfólks og afkomu en streymi er einn 
af þeim þáttum sem er að breyta miklu í tónlistariðnaði nútímans? Tónlistarmaðurinn David 
Byrne (2012) segir í bók sinni How Music Works að flestir neytendur komi alltaf til með að 
velja þægindi fram yfir hljómgæði í sinni tónlistarneyslu. Að hans mati eru þeir mjög sáttir 
við þá aðgengilegu streymisþjónustu sem stendur þeim til boða í dag og leyfir þeim að hlusta 
á tónlist hvar og hvenær sem er án fyrirhafnar. Það er ekki skrítið að neytendur taki nýrri 
tækni með opnum örmum og að streymissíður sæki í sig veðrið (Byrne, 2012).  

Sú leið var valin að taka fá en ítarleg viðtöl við sérvalinn hóp viðmælanda með það lykilatriði 
í huga að fleiri raddir veita ekki alltaf dýpri eða skýrari mynd af aðstæðum. Félagsleg 
upplifun þröngra og samstilltra hópa á aðstöðu og breytingum á einnig til að vera svipuð 
(Bauer og Gaskell, 2006; Kvale, 2010), án þess að tilefni sé til að fullyrða um slíkt út frá 
gögnum þessarar rannsóknar.  

Tónlistariðnaðurinn er að breytast hratt, bæði hvað varðar tekjustreymi, virðiskeðju og 
afkomu tónlistarfólks og iðnaðarmanna. Á meðan útgefendur kvarta sáran yfir samdrætti á 
sölu heyrast aðrar raddir sem vilja meina að tekjur hafi ekki verið að dragast saman heldur 
bara að færast á milli sviða og skiptist nú með öðrum hætti (Leonhard 2008; Wikström, 2011). 
Tónleikahald, sem áður var nauðsynlegur kostnaðarliður í kynningarstarfi á nýrri plötu er 
orðið ein aðaltekjulind margra tónlistarmanna og vex nú hvað mest sökum hækkandi 
miðaverðs, fleiri tónleikaviðburða og góðrar aðsóknar (Holt, 2010; Wikström, 2011). Í 
Bretlandi voru tekjur vegna tónleikahalds t.d. orðnar meiri árið 2009 en vegna sölu 
hljóðritaðrar tónlistar, eða 1.54 milljarðar breskra punda á móti 1.35 milljörðum breskra 
punda. Í Bandaríkjunum óx tónleikabransinn um 2 milljarða dollarar á aðeins þremur árum og 
stóð hann í 5 milljörðum dollara árið 2006 (Simon, 2012).  

Fabian Holt (2010) hefur rannsakað hagræn áhrif tónleikahalds og stafrænu byltinguna. Hann 
bendir á í rannsókn sinni að tónleikahald hefur sótt verulega í sig veðrið í menningarneyslu 
almennings á meðan fjarað hefur undan öðrum stoðum tónlistariðnaðarins síðustu 10 ár. 
Tónleikahald hefur þróast og breyst sem iðnaður en markaðssetning og hönnun viðburða fyrir 
sérstaka markhópa er nú stunduð af mikilli nákvæmni af tónleikahöldurum víða um heim. Vel 
skilgreindar tónleikahátíðir og endurkomutónleikar eldri stjarna mala t.d. gull um þessar 
mundir enda miðaverð oftar en ekki í hærra lagi og aðdáendur leggja mikið á sig til að komast 
á tónleika með sínu uppáhalds listafólki (Holt, 2010). Niðurstöður hans og fleiri álíka styrkja 
ennfremur þá hugmynd að í nútímasamhengi sé tónlist ekki vara heldur upplifun sem er bæði 
einstök og dýr skemmtun í formi tónleika en einnig afar aðgengileg og jafnvel ókeypis í 
gegnum tónlistarveitur á netinu til að njóta hvar og hvenær sem er.  

Það er hægt að nálgast umfjöllun um tónlistarfólk frá ótal mörgum hliðum og spyrja margra 
spurninga og það er von rannsakanda að fleiri taki upp þráðinn og bæti við þá þekkingu sem 
til er um þetta efni. Kortlagning tækifæra, stílar og stefnur, starfsumhverfi, hugmyndir og 
breytingar eru mikilvægir þættir í allri menningarstjórnun. Sjálfstætt starfandi listamenn þurfa 
líka að hafa upplýsingar um þessa hluti á reiðum höndum, hvort sem þeir skapa sér til ánægju 
og yndisauka eða með það í huga að hreyfa við umhverfinu eða hagnast á list sinni.  
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1.3 Fræðileg nálgun, kenningar og tilgátur 

Það er markmið rannsakanda að varpa ljósi inn í þá veröld sem sá hópur tónlistarfólks sem hér 
er rætt við tilheyrir. Skyggnast inn í rekstrarumhverfið og fá tilfinningu fyrir ferlinu þannig að 
eftir standi mynd sem lýsi þeim veruleika sem við blasir árið 2014. Fjallað verður um málin út 
frá sjónarhóli tónlistarfólksins og álit þeirra á þeim breytingum sem hafa átt sér stað látin lýsa 
leiðina. Rannsakandi spyr hvernig þeir sjá fyrir sér hlutina, upplifa breytingar og hvernig 
framtíðin blasir við þeim. 

Litið er á hvernig fræðimenn lýsa breytingum og stafræna módelinu sem hluta nýja 
tónlistarhagkerfisins, og áhrifa breytinga á listamenn. Jafnframt er vitnað í erlenda og 
innlenda tónlistarmenn og hvernig þeir upplifa bransann og lýsa breyttum aðstæðum í 
plötuútgáfu og rekstri þeirra sem listafólks. Reynsla og kunnátta rannsakanda nýtist líka vel 
en þekking hans á málum tónlistargeirans er yfirgripsmikil. Niðurstöður rannsóknarinnar 
munu hafa hagnýtt gildi og geta nýst öðru tónlistarfólki sem leiðarvísir varðandi rekstur, nútíð 
og framtíð sem og veitt þeim hugmyndir og innblástur.  

Rannsóknin er vitnisburður um stöðu og stefnu íslenskra tónlistarmanna sem starfa á 
alþjóðlegum vettvangi, listafólks sem er að ná árangri og nýtur bæði velgengni og virðingar 
fyrir listsköpun sína. Ritgerðin getur hjálpað fræðimönnum sem hafa áhuga á því að rannsaka 
áhrif og viðhorf til þeirra tækniframfara sem átt hafa sér stað með tilkomu netsins og áhrifa 
nýrra dreifingarleiða og samfélagssíðna á tónlistarfólk og þeirra umhverfi. Rannsakandi vonar 
að efnið geti dýpkað skilning allra þeirra sem áhuga hafa á eða koma að tónlistarbransanum. 
Rannsóknin getur hjálpað til við að skýra þá þætti sem skipta tónlistarfólk máli, en þó að 
úrtakið sé lítið þá er áhugavert að heyra hversu mikill samhljómur er í máli tónlistarfólksins 
og hugmyndafræði þeirra. 

Hér að neðan má sjá níu tilgátur sem urðu til við undirbúning rannsóknarinnar og úrvinnslu 
gagna. Tilgáturnar eru byggðar á viðtölum rannsakanda við tónlistarfólk og þekkingu hans á 
tónlistargeiranum. Fagumfjöllun um breytingar og þróun tónlistariðnaðarins á vefsíðum á 
borð við Digital Music News, The Trichordist, Complete Music Update og Billboard hefur 
einnig veitt innblástur sem og lestur ýmissa rannsókna og bóka um tónlistariðnaðinn, stafræna 
miðla og dreifingu.  

Gott er að leiða hugann að tilgátunum hér í upphafi en þær verða ræddar á ný í lokin. Sumar 
þessara tilgáta er vert að rannsaka og ræða mun betur í framtíðinni en þannig mætti leggja mat 
á og fá reglulegan samanburð á því hvernig tónlistarfólk er að upplifa sig og sitt rekstrarfyrir-
komulag, afkomu sína og listrænt gildi. 

Tilgáta 1: Tækniframfarir og nýjar neysluvenjur hafa haft í för með sér verulega 
breyttar aðstæður fyrir tónlistarfólk.  

Tilgáta 2: Breyting hefur orðið á högum tónlistafólks. Aukið sjálfstæði og frelsi eykur 
þörfina fyrir samstarf, tengslanet og upplýsingar. Nú rekur listamaðurinn sig sem lítið 
fyrirtæki og ræður sér starfsfólk eftir þörfum.  
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Tilgáta 3: Í dag þarf tónlistarfólk að vinna meira og sinna fjölbreyttari störfum í sínum 
rekstri. 

Tilgáta 4: Listrænn ábati er meira metinn en gróði og plötuútgáfa skiptir tónlistarfólk 
ennþá miklu máli. Draumurinn er að afla nægilegra tekna og vinna við tónlistina. 

Tilgáta 5: Tónlistarfólk velur að starfa með útgefendum til að einfalda sér lífið og til 
að geta sinnt listsköpun. 

Tilgáta 6: Það er mikilvægt fyrir listafólk að passa vel upp á útgáfu og höfundarrétt.  

Tilgáta 7: Útgefendur eru mikilvægir og sérstaklega fyrir yngri listamenn. Þeir búa yfir 
þekkingu, hafa aðgang að markaði og þekkja neytendur vel. Hafa gott aðgengi að 
dreifingu og þéttofið tengslanet sem er mikilvægt þegar landamæri hafa þurrkast út. 

Tilgáta 8: Krafan um að vera í stöðugu sambandi við aðdáendur. Ný tækni og að gera 
aðdáendum til hæfis.  

Tilgáta 9: Hljómplötusala er langt frá því að vera það sem hún var. Diskar eru góðir til 
að selja á tónleikaferðum og í plötubúðum sem ennþá selja diska en vínylplötur eru að 
koma sterkar inn á markaðinn á nýjan leik og þar sjá tónlistarmenn fagurfræði og 
leggja metnað í góðar útgáfur. Aðrir þættir en plötuútgáfa eru orðnir mikilvægir til 
tekjuöflunar þó plötuútgáfa sé ennþá tónlistarfólki mjög mikilvæg og sérstaklega í 
listrænu samhengi. 

Stefna rannsakanda er að gefa sannfærandi mynd af málum og mæla hitastigið í greininni eins  
og góður vinur innan menningarstjórnunarfræðanna komst að orði þegar málin voru rædd yfir 
kaffibolla. Greining á stöðu út frá lýsingum tónlistarfólks sem hefur þekkingu og reynslu af 
því að gefa út tónlist, kynna hana og koma sér á framfæri á alþjóðavettvangi gefur okkur 
innsýn í tónlistariðnað nútímans. Við getum lesið af hitamælinum, túlkað niðurstöður, lagt 
mat á heilsuhreysti og stemningu og sett í samhengi við aðrar upplýsingar sem standa til boða 
um flókið umhverfi tónlistariðnaðarins.  

Svör við rannsóknarspurningu og vangaveltur um tilgátur hjálpa til við að dýpka skilning 
okkar á þessum málum og bæta við þekkingu okkar. Fræðimennska á sviði tónlistar er 
mikilvæg íslensku samfélagi þar sem tónlist er verðmætur hluti af sjálfsmynd okkar og 
menningu en einnig sem mikilvæg útflutningsvara enda er tónlistartengd ferðamennska í örum 
vexti. Það sést best á fjölgun stórra tónlistarhátíða á borð við ATP, Sónar Reykjavík og Secret 
Solstice sem draga til sín þúsundir gesta. Erlendum gestum fjölgar sífellt á tónlistarhátíðinni 
Iceland Airwaves og þeir voru 5000 talsins árið 2014 en það er þreföldun á tíu ára tímabili. 
Heildarvelta erlendra gesta 2013 nam tæplega 1,2 milljörðum króna og munar um minna 
(Höskuldur Daði Magnússon, 2014). 
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1.4 Nútíminn 

Nútíminn er hér til umfjöllunar, eða öllu heldur tónlistariðnaðurinn í nútímanum en það er 
ekki úr vegi að víkja aðeins að því hér í byrjun hvað um er rætt þegar nútíminn er annars 
vegar. Nútíminn á sér ákveðið upphaf í grein Immanuels Kants þar sem hann varpar fram 
spurningunni „Hvað er upplýsing?“, en þar segir meðal annars: 

Upplýsing er lausn mannsins úr viðjum þess ósjálfstæðis sem hann á sjálfur sök á. 
Ósjálfræði er vanhæfni mannsins til að nota eigið rökvit án handleiðslu annarra. 
Maðurinn á sjálfur sök á þessu ósjálfræði þegar orsökin er ekki skortur á 
hyggjuviti heldur vöntun á einurð og hugrekki til að nota hyggjuvit sitt án 
handleiðslu annarra (Kant, 1993, 379) . 

Með upplýsingunni breytist sambandið við yfirvaldið vegna þekkingar og vilja (Foucault, 
1993). Nútímahættir eiga sér rætur að rekja til upplýsingartímans og einkennast af lífsskoðun 
sem styðst við þekkingu, verðmætasköpun, frelsi, neyslu, fjölbreytni, tækniframfarir og afnám 
hindurvitna og hefða svo fátt eitt sé nefnt. Efnishyggja leysir nægjusemina af hólmi og 
framboð alls, og þar á meðal menningarefnis, lýtur lögmálum eftirspurnar og framboðs þar 
sem alþýðan er fjölmennasti neytendahópurinn. Nútíminn er svið sem innheldur skipulag, 
reglur og lífsskoðanir sem verða fyrir sífelldum áhrifum breytinga og framfara. 
Markaðsskipulag, menning, tíska, pólitík og trú hafa öll áhrif á nútímaþjóðfélagið (Stefán 
Ólafsson, 1996).  

Franski heimspekingurinn Michel Foucault segir að líta beri á nútímann sem viðhorf frekar en 
tímabil því enginn veit hvað kann að gerast næst og á það vel við hér (Foucault, 1993).   

Nútíminn, hvort sem hann er viðhorf eða tímabil, hefur án nokkurs vafa fært tónlistarfólki 
vopnin upp í hendurnar með auknu frelsi og tækifærum en á sama tíma væntanlega aukið 
óvissu varðandi rekstarfyrirkomulag og afkomu. Þeir sem koma að tónlistariðnaðinum, líkt og 
heimurinn allur, eru staddir á tímabili stafrænnar tæknibyltingar sem enn sér ekki fyrir endann 
á. Sjálfstæði tónlistarfólks er skref í átt að auknu listrænu frelsi því vissulega hefur máttur 
þekkingar og ný tækni leyst ákveðinn vanda sem fólst m.a. í lokuðum dreifileiðum, skorti á 
fjármagni og heftum aðgangi að dreifðum hópum hlustenda. Í dag er handleiðslunni á vissan 
hátt hafnað, eða með öðrum orðum hún er valfrjáls því hyggjuvit og hugrekki hefur 
óhindraðan aðgang að nýjum auðlindum og tækjum sem tónlistarfólk getur nýtt sér til að 
skapa sér framtíð.  

1.5 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin er í átta köflum auk heimildaskrár og viðauka.  

Fyrsti kafli er inngangur að efni ásamt skýringum og efnistökum.  

Annar og þriðji kafli eru kynning á efni, viðmælendum og rannsakanda en þriðji kafli skiptist 
í sex undirkafla. 
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Fjórði kafli er aðferðafræðikafli rannsóknarinnar. Þar er hönnun rannsóknar, framkvæmd og 
aðferðafræði útlistuð. Fjallað er um greiningu, hugmyndafræði og stöðu rannsakenda og 
höfundar auk þess sem siðferðisleg álitamál eru rædd. Kaflinn er í fimm undirköflum. 

Í fimmta kafla er farið betur yfir fræðilegan grunn og hugmyndir tengdar efninu. 

Sjötti kafli er niðurstöðukafli og skiptist kaflinn í átta undirkafla þar sem farið er í gegnum 
viðtöl og rýnt í svör viðmælenda. Kaflinn endar á stuttum umræðum og samantekt á 
niðurstöðum.  

Sjöundi kafli rannsóknarritgerðarinnar innheldur niðurstöður rannsakanda, umræður um 
niðurstöður og farið er í gegnum liði sem tengjast rannsóknarspurningu og tilgátum. Þar er 
einnig að finna pælingar um framhaldsrannsóknir og stöðu tónlistarfólks. 

Áttundi kafli hefur að geyma lokaorð og hugleiðingar frá rannsakanda. 

Megas svífur yfir vötnum í titli ritgerðarinnar og kaflaheitum sjötta kafla en þýðing hans fyrir 
íslenska poppsögu og menningu er margbrotin og óumdeilanleg. Megas hefur verið 
brautryðjandi í íslensku tónlistarlífi um árabil og trúlega hefur aðeins Björk Guðmundsdóttir 
haft jafnmikil áhrif á íslenska tónlist og hann þó aldrei hafi frægðarsól Megasar skinið á 
fjarlægar strendur. Þegar litið er á íslenskt tónlistarlíf í sögulegu samhengi má segja að 
nútíminn sé ávallt í liði með Megasi. Það kveikti hugmyndina á að nýta nokkra af plötutitlum 
Megasar sem kaflaheiti yfir flokkað þema þar sem farið er yfir niðurstöður rannsóknarinnar. 
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2. Kynning á efni og viðmælendum rannsóknar  

Í tveimur næstu köflum verður efni ritgerðarinnar kynnt og farið yfir feril tónlistarfólksins 
sem rætt var við vegna rannsóknarinnar. Að auki verður farið í gegnum feril rannsakanda í 
tónlistariðnaði á Íslandi í stuttu máli. Einnig er hér kafli þar sem nokkur af meginritum sem 
stuðst er við eru kynnt til sögunnar.  

Valdir voru fimm óháðir tónlistarmenn til að ræða við um nokkrar hliðar sem snerta ferilinn, 
listræna stöðu, útgáfumál, tónlistariðnaðinn, streymi, samfélagsmiðla og rekstur.  

Þeir fimm listamenn sem rætt var við voru: Aðalbjörn Tryggvason úr Sólstöfum, Barði 
Jóhannsson úr Bang Gang og Starwalker, Jófríður Ákadóttir úr Samaris og Pascal Pinon, Árni 
Rúnar Hlöðversson úr FM Belfast, og Sóley Stefánsdóttir sem kallar sig sóley og starfrækir 
sína eigin hljómsveit og kemur fram á tónleikum sem tríó. 

Áður en litið verður yfir feril og stöðu tónlistarfólksins er ekki úr vegi að víkja að nokkrum 
hugtökum og hugmyndum úr menningarfræði sem lúta að menningariðnaði, nútíma og list en 
að því loknu útskýrir rannsakandi hvað átt er við þegar talað er um tónlistargeirann í dag og 
þá hugtakanotkun sem snýr að notkun orðanna „óháður“ og „sjálfstætt starfandi“ en þau eru 
þýðing á ensku orðunum „Indie“ og „Independent“. 

2.1 Menningarfræði og stafrænn nútími 

Meginhlutverk listarinnar hefur alla tíð verið að skapa þörf sem ekki varð fullnægt 
fyrr en síðar (Benjamin, 2000, 36). 

Menn njóta gagnrýnislaust hins venjubundna en gagnrýna fullir óbeitar það sem 
sannarlega er ferskt (Benjamin, 2000, 33). 

Ekki er hægt að fjalla um áhrif breytinga í menningariðnaði og nútíma samfélagi án þess að 
staldra örstutt við og spegla efnið í menningarfræðilegri umræðu um fjöldaframleiðslu og 
vald. Hvar stendur listaverkið í dag á tímum fjöldaframleiðslu stafrænnar menningar og nýrra 
miðla svo vitnað sé frekar í Walter Benjamin? Og hvar stendur einstaklingurinn í því 
samhengi? 

Það er auðvelt að sjá fyrir sér ákveðið díalektískt samband í umfjöllun um listamenn og 
útgefendur, valdastéttin og hinir undirokuðu, og svo valdbeiting samkvæmt kenningum 
franska heimspekingsins Michel Foucault. Hann leggur áherslu á að raunverulegt vald felist 
ekki nema að litlu leiti í valdbeitingunni en hún hafi líka jákvæða hlið og framleiði þekkingu 
sem stýrir hegðun og möguleikum þeirra sem eru undirokaðir (Arnar Árnason, 2002). Í dag er 
staðan orðin önnur í tónlistariðnaðinum en áður með tilkomu nýrra dreifileiða og 
þjónustumarkaðar í stað hinnar venjubundnu framleiðslu en eitt er þó óbreytt og það er 
valdboð fjármagns og þéttofins tengslanets sem enn er í höndum útgefenda. Ekki ber að taka 
valdahugtakið með öllu á neikvæðan hátt enda útgefendur þarfir þjónar, oft réttsýnir og 
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hjálpfúsir fulltrúar tónlistarinnar. Valdið er í raun jákvætt þar sem spegla má sjálfsmynd og 
mismun sem auðveldar í framhaldinu flokkun innan félagslegra heilda (Arnar Árnason, 2002). 

Tilkoma internetsins hefur byggt brýr á milli fólks. Þéttofinn vefur upplýsinga og þekkingar 
gerir almenningi kleift að deila og dreifa á milli sín upplifun, hugmyndum og öllu því efni 
sem setja má á stafrænt form. Oftast eru þetta óheft samskipti og auðveld í framkvæmd þegar 
fólk hefur aðgang að interneti, tölvu eða síma. Miðstýrt vald framleiðslufyrirtækja á 
dreifingarleiðum er úr sögunni og í staðinn hefur tekið við þverfaglegt og náttúrulegt flæði 
upplýsinga sem hefur opnað gátt fyrir allt efni á stafrænu formi og því er frelsi og aðgengi 
neytenda til að mynda orðið feykilegt.  

Innan þessa kerfis geta listamenn, leiknir sem lærðir, skapað og dreift efni óhindrað án þess að 
bíða í röð eftir að þeirra tími komi til að hafa aðgang að almenningi svo gripið sé niður í 
hugmyndir Theodor W. Adorno og Max Horkheimer (2003) og lýsinga þeirra á 
menningariðnaði síðustu aldar sem að þeirra mati stýrði dreifingu menningarafurða og 
fjöldaframleiðslu þeirra. Ókosturinn í dag er sá að vilji maður ekki dreifa efninu sínu á netinu 
er illa við það ráðið og margir þeirra sem vilja fá greitt fyrir hugverk sín fá lítið sem ekkert 
fyrir sinn snúð þar sem hægt er að fjölfalda þau aftur og aftur án nokkurs tilfallandi kostnaðar, 
annað en á tíma Adorno og Horkheimer. Þetta skapar vissulega vandamál og valdabaráttu í 
þessu frjálsa umhverfi sem allir þátttakendur skapandi greina hafa ekki farið varhluta af og 
kemur einnig fram í niðurstöðum rannsóknarinnar. Dregið hefur úr valdi framleiðendanna og 
fjármagni þeirra en á sama tíma hefur raungerst vandamál sem þeir Adorno og Horkheimer 
(2003) höfðu á orði í hinni frægu grein sinni Menningariðnaður: Upplýsing sem múgsefjun. 
Segja má að virðing fólks fyrir listinni sem neytt er sé horfin að einhverju leyti og því gætu 
þessi orð þeirra verið lýsing á ástandinu í dag: 

Listin setti borgaranum nokkrar skorður á meðan hún var dýr. Sá tími er nú liðinn. 
Bein snerting hennar við þá sem eru á valdi hennar, sem orðin er óháð peningum, 
fullkomnar firringuna og gerir hvort öðru líkt undir merkjum sigrihrósandi 
hlutveruleika. Í menningariðnaðinum hverfa jafnt gagnrýni og virðing. [...] 
Neytendum finnst ekkert vera dýrt lengur (Adorno og Horkheimer, 2003, 266).   

Þarna er umræðunni stillt upp í há og lág menningu og menningarneysla almennings gagnrýnd 
sem afþreyingardútl. Slík skilgreining um listir hefur vikið til hliðar í póstmódernískri 
umræðu og í dag er menningarneysla oftar álitin jákvæður þáttur sem og það hve aðgengi að 
menningu og upplýsingum er orðið gott (Hesmondhalgh, 2007; Throsby, 2003).  

Merking textans í dag á frekar við hið krítíska ástand sem hefur skapast þar sem 
menningarframleiðslu stafar hætta af því að vera tekin sem gefins. Að endurgjald fyrir verk 
listafólks nálgast núllið þegar um stafræna framsetningu þeirra er að ræða. Sú staðreynd að 
þrátt fyrir að í nútíma umhverfi hafi milliliðir horfið og listamenn dreifi oft efni sínu nánast 
milliliðalaust til neytenda þá sé frítt oftast tekið framyfir greiðslu á netinu. Listamaðurinn er 
ekki aðgreindur frá hinum „arðrænandi“ menningarframleiðanda sem áður hagnaðist á sölu og 
dreifingu verka listafólks sem hann okraði á í lokuðu hagkerfi með aðgönguhindrunum og 
sérfræðingum. Adorno og Horkheimer segja menninguna vera þversagnakenndan varning og 
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ofurselda markaðslögmálum og það er góður og gildur punktur. Það er hins vegar fullmikið af 
því góða að segja að hún sé orðin einskis nýt þó svo að auglýsingar séu orðnar mun meira 
áberandi en áður og „greiðsla“ neytenda fyrir „frítt“ á netinu í dag sé að horfa eða hlusta á þær 
(Adorno og Horkheimer, 2003).  

Hið nýja hagkerfi skapandi greina hefur verið mikið í umræðunni á Íslandi enda mikilvægur 
þáttur í efnahagslífi þjóðarinnar en velta þeirra nam 189 milljörðum króna 2009 og skapar upp 
undir 10 þúsund störf (Margrét Sigrún Sigurðardóttir og Tómas Young, 2011). Svo lengi sem 
listamaður nær að virkja sköpunarkraftinn sem býr innra með honum, svo lengi sem 
hugmyndirnar kvikna hefur hann stjórn á framleiðsluskilyrðum og endurframleiðslu listrænna 
þátta. Það er áhugaverð þversögn fólgin í því að á meðan hagnaður tónlistarútgáfu dregst 
saman eykst framboð tónlistar á markaði og sífellt fleiri eiga þess kost að hlusta á meira af 
tónlist en nokkurn tímann áður og það fyrir lítinn pening eða alveg frítt. Breytingin er augljós 
og fyrir listamann sem vill ekkert frekar en að sem flestir njóti sköpunarverka hans er þetta 
ekkert annað en fullkomið en fyrir listamann sem vill að auki njóta góðs af sköpun sinn í 
formi tekna er dæmið aðeins flóknara.  

Það kom vel fram í viðtölum sem hér liggja til grundvallar að tónlistarfólkið tók bæði nýjum 
tækifærum opnum örmum og óttaðist breytingar á sama tíma. Frelsi til athafna var öllum 
kærkomið og vald þeirra sem listafólks yfir eigin ferli er meira og opnara. Samstarf í dag við 
þriðja aðila er valkvætt en ekki nauðsynlegt til að eiga kost á að taka þátt í menningariðnaði 
nútímans. Nýjar neysluvenjur hafa beygt báknið á bak aftur og valdajafnvægið hefur riðlast. 
Breyttir framleiðsluhættir hafa gert þeim sem skapa auðveldara fyrir en áður til að ná til 
fjöldans sem neytir menningar og afþreyingar á netinu sem þjónustuþáttar en ekki sem 
vöruviðskipta. 

Hagnýtu mengin þrjú sem Michel Foucault fjallar um í grein sinni Hvað er Upplýsing? eiga 
hér við sem og hugmynd hans um nútímann, að líta beri á hann sem viðhorf frekar en tímabil 
því hver veit hvað bíður handan við hornið. Mengin þrjú lýsa innra samræmi hlutanna, tengsla 
tæknilegra hliða sem liggja til grundvallar því hvernig við framkvæmum hlutina. 1. Hvernig 
maðurinn nær að stjórna hlutunum. 2. Hvað maður gerir öðrum og 3. Sambandið við sjálfan 
sig. Í þessu kristallast svo samband getu og valds, að tæknileg geta einstaklingsins til að hafa 
áhrif vex samhliða og í réttu hlutfalli við frelsi undan öðrum (Foucault, 1993). Áhrifaríkar 
félagslegar breytingar og mengi atburða hafa þannig áhrif á fjölda þátta sem tengjast 
tónlistariðnaði, frelsi og útgáfu.  

Rannsóknir á sköpunarferli tónlistarfólks og nýjum stefnum sýna að nýjungar og frumleiki á 
sér oftar en ekki stað fyrir utan stóru skipulagsheildirnar í tónlistariðnaðinum. Til dæmis voru 
flest útgefin hljóðrit síðustu aldar aldrei markaðssett né seld almennum neytendum (Negus, 
2004). Smærri fyrirtæki og sjálfstætt starfandi tónlistarfólk sem tilheyrir grasrótinni er yfirleitt 
upphafið að nýjum stílum og stefnum sem síðan vaxa í vinsældum hjá almenningi á 
náttúrulegan hátt. Það eru því ekki endilega upphafsmenn hins nýja hljóms sem týna ávextina 
af trjánum heldur þeir sem á eftir koma og markaðssetja sig með öllum tiltækum aðferðum 
(Negus, 2004; Wikström, 2011).  
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Ekki má gleyma að félagsauður og bakgrunnur er listafólki afar verðmætur. Pierre Bourdieu 
(1996; 2007) leggur áherslu á að það sé ekki síður mikilvægt fyrir skapandi listamenn að 
hljóta gagnrýni frá jafningjum sínum en viðurkenningu í gegnum vinsældir og áhrif. 
Fagurfræðilegt gildi listarinnar felur í sér verðmæti sem engin útgefandi getur endurspeglað 
að fullu né almennar viðtökur jafningja á listasviðinu. Listin á sér margþætt og æðra takmark 
sem vert er að hafa í huga þegar rætt er um markaðssetningu og sölu listaverka.  

Víkjum nú aftur að menningargagnrýnandanum Walter Benjamin svona rétt í lok kaflans og 
listaverkinu. Samkvæmt greiningu hans er það fjöldinn sem nærir og veitir nýjum listaverkum 
tilgang og líf og þá breytir það engu á hvaða formi þau eru. Því fleiri sem njóta því betra! 
Listin er til þess að upplifa en ekki geyma úr allra augsýn og þannig myndi Benjamin trúlega 
meta til góðs áhrif internetsins sem snúa að aðgengi almennings að menningu og upplýsingum 
(Benjamin, 2000).  

Listaverk eru jafn einstök og þau hafa alltaf verið þó að aldrei í menningarsögunni hafi 
fjölföldun listaverka verið auðveldari en inntakið kemst óhindrað til skila jafnt sem áður 
(Benjamin, 2000). Stafræna byltingin er raunveruleg bylting sem gerir vel við suma en ekki 
alla enda má ekki gleyma því að byltingar éta börnin sín. 

2.2 Tónlistariðnaðurinn  

Árið 2013 var sala á hljóðritaðri tónlist í heiminum í kringum 15 milljarða dollara á 
ársgrundvelli en árið 2008 var hún nær 18 milljörðum. Þá hafði sala hljóðrita dregist saman 
um helming frá árinu 1999. Í fyrra var 51% seldra hljóðfanga á föstu formi en 39% rafræn 
sala. Á heimsvísu var 72% af markaði í höndum fjögurra fyrirtækja árið 2008 (IFPI, 2014; 
Wikström, 2011). 

Tónlistarbransinn er tvískiptur þegar kemur að útgáfumálum, tónleikahaldi og kerfisbundinni 
markaðssetningu tónlistar, flytjenda og höfunda hennar. Annars vegar höfum við fjögur 
alþjóðleg stórfyrirtæki (e. Major Record Labels): EMI Group, Warner Music Group, 
Universal Music Group og Sony Music Entertainment. Öll búa þau yfir miklu fjármagni, 
stórum dreifikerfum, framleiðslugetu, þekkingu og mikilli viðskiptavild. Á hinum endanum 
eru hins vegar óháðu útgáfurnar (e. Independent Record Labels) sem starfa á mun smærri 
skala og eru oftar en ekki í einkaeigu. Þær eru gjarnan svæðisbundnar í verkefnavali sínu, 
velja framsækna tónlistarmenn með listrænan metnað, vinna náið með listafólki og mun nær 
grasrótinni og þekkja vel inn á sinn heimamarkað (Hesmondhalgh, 2007). Oft er um að ræða 
fyrirtæki sem verða til í kringum ákveðna listamenn, hljómsveitir eða tónlistarsenur sem ná 
með tíð og tíma alþjóðlegri athygli. Óháðar útgáfur eiga því oft í samstarfi við alþjóðlegu 
risaútgáfurnar vegna dreifingarmála þar sem aðgangur að mörkuðum hefur verið þeim lokaður 
og dýr (Byrne, 2012; Wikström, 2011). Það þekkist samt að óháðar útgáfur hafi tekið sig 
saman og með góðum árangri sameinast um að reka dreifingarfyrirtæki (Hesmondhalgh, 
2007; Negus, 2004).  
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Record companies by nature don't much care what forms music takes as long as 
they can be organized and controlled to ensure profit-musics and musicians can be 
packaged and sold, whatever their styles (Frith, 1981, 32).  

Útgáfurisarnir hafa í gegnum tíðina haft það að markmiði að hámarka hagnað og hagræn áhrif 
sín í nafni stærðar, áhrifa og fjármagns. Þeir hafa byggt upp stjörnukerfi nútímans og leitast 
eftir því að selja vinsæla tónlist. Risarnir hafa í gegnum tíðina fjárfest háum fjárhæðum í 
allskonar tónlistarfólki, veðjað upp á von og óvon á stjörnur framtíðarinnar en það var lengi 
innstillt í kerfið að tapa miklu fé og offjárfesta því það er vandi að spá fyrir um vinsældir en 
allir vilja gæsina sem verpir gulleggi morgundagsins (Firth, 1981; Negus, 2004; Wikström, 
2011).  

Sjálfstæðu útgáfurnar stjórnast oftar en ekki af hugsjónum og listrænum metnaði og hafa oft 
mikil áhrif á tónlistarlíf og samfélag, sér í lagi til skamms tíma (Hesmondhalgh, 2007; Negus, 
2004; Wikström, 2011). Góð dæmi um þetta er hin sáluga Factory Records frá Manchester í 
Englandi sem gaf m.a. út Joy Division og New Order og svo hin íslenska og enn starfandi 
Smekkleysa Sykurmolanna og félaga þeirra.  

Áður fyrr mátti finna í grasrót tónlistarlífs vestrænna ríkja ólgandi óháða tónlistarsenu, hvort 
sem það hét pönk, þungarokk, rapp, raftónlist, popp eða rokk. Þetta voru svæðisbundnar 
jaðarsenur sem spurðust hægt út og hurfu oft áður en nokkur frétti af tilvist þeirra, sér í lagi ef 
enginn var útgefandinn á tilteknum jaðri (Kruse, 2010). Í dag er öldin önnur, nú má dreifa 
boðskapnum um lendur internetsins til allra sem vilja sjá og heyra á augabragði en að auki 
eiga í samskiptum við hlustendur og samstarfsfólk í fjarlægum löndum og skiptast á 
skoðunum í rauntíma. Þetta hefur haft áhrif á þróun tónlistarlífsins og viðskipta enda er tónlist 
í dag minna miðstýrt af ytri öflum og umheimurinn ekki lengur lítill heldur eru „allir“ að 
hlusta á tímum hnattvæðingar og opinna samskipta (Kruse, 2010; Negus, 2012).  

Stóraukin samskiptatækni, aðgangur að upplýsingum og aukin afnám hafta í alþjóðlegum 
viðskiptum hafa veikt stöðu útgefenda og annarra beinna og óbeinna hliðvarða (e. 
gatekeepers) en að auki er þeim ómögulegt að hafa hemil á upplýsingaflæði nútímans. Þetta 
hefur gert listafólki kleift að vinna sjálfstætt að sínum rekstri og byggja upp 
viðskiptaþekkingu. Þetta og aukin áhrif neytenda sem og dreifing tónlistar á veraldarvefnum 
hefur breytt valdastöðu innan tónlistargeirans. Því má segja að engin útgáfufyrirtæki séu 
lengur í kjöraðstöðu í viðskiptaumhverfi nútímans (Wikström, 2011). Gegnsæi hefur aukist, 
þekking listafólks er meiri, frelsi til athafna er meira og staða þeirra til að ná betri samningum 
og sjá um sinn eigin rekstur hefur styrkst. Að auki er ekki annað hægt en að nefna minnkandi 
plötusölu og samdrátt tekna með auknu streymi en tónlistaraðdáendur eru ekki lengur 
kaupendur vöru sem þeir geyma og nota svo aftur og aftur, þeir eru kaupendur þjónustu sem 
þeir fá á föstu verði og nota þegar þeir vilja og þurfa (Leonhard, 2008; Wikström, 2011). 

Tónlistarmaðurinn David Byrne (2012) heldur því einmitt fram í bók sinni How Music Works 
að það sé engin ein ákveðin leið til að starfa eftir í dag þegar kemur að plötuútgáfu, að þær 
séu í það minnsta sex og þeim megi stundum blanda saman eftir hentugleika en nánar verður 
farið í það efni í fimmta kafla. Byrne er afar reynslumikill á tónlistarsviðinu og hefur verið 
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iðinn við að rannsaka þær leiðir sem standa tónlistarfólki til boða og hefur fjallað um 
tónlistariðnaðinn á mjög opinskáan og einlægan átt í t.d. The Guardian og Wired. 

Megin munurinn á högum óháðs listafólks í dag liggur enn bundinn við fjármagn, tengslanet 
og völd en svo má einnig horfa á muninn út frá frumleika, fagurfræðilegum og listrænum 
gildum þeirra sem spretta úr kvikri grasrótinni. Wikström (2011) bendir á að hið nýja 
viðskiptamódel tónlistargeirans er þekkingardrifið þjónustumódel sem er sítengt við 
upplýsinga- og upplifunariðnaðinn. Það er ekki bundið við sölu og framleiðslu á vörum heldur 
sölu á þjónustu og upplifun. Þannig er ógjörningur að stjórna flæðinu og því er málið í dag að 
auka vægi og verðmæti höfunda og tónlistarinnar innan kerfisins.  

2.3 Óháðir og sjálfstætt starfandi tónlistarmenn 

Sjálfstætt starfandi listafólk og hljómsveitir má flokka enn frekar innan óháðu músíksenunnar 
(e. independent music scene). Í daglegu tali er algengast að flokka tónlistarfólk og 
hljómsveitir eftir þeim tónlistarstílum og stefnum sem listamenn tilheyra þó vissulega sé það 
oftar en ekki flókið mál að útskýra í hverju munurinn liggur. Einfaldasta útskýringin sem hægt 
er að varpa fram og á best við þessa ritgerð er sú að óháðir tónlistarmenn (e. Indie Musicians) 
eru þeir sem gefa út tónlist sína sjálfir og á eigin vegum eða þeir sem vinna með óháðum og 
litlum eða meðalstórum útgefendum. Hvort listafólkið kjósi svo að vinna með mörgum í 
kringum sig eða sé alfarið á eigin vegum hefur ekki áhrif á skilgreininguna. Út frá 
tónlistarlegum gleraugum nær indie (hér er óþjált að nota óháð eða sjálfstæð) yfir nokkrar 
tónlistarstefnur. Listamenn hafa gert samninga og gefið út hjá einni af stóru útgáfunum og 
samt ennþá verið flokkaðir sem „indie“ þannig að þetta getur verið flókið mál sem verður ekki 
rætt frekar hér. 

Það færist í vöxt að tónlistarmenn kjósi að stýra útgáfumálum sínum sjálfir. Að þeir fjármagni 
upptökur og framleiðslu sjálfir en finni síðan traust dreifingarfyrirtæki og ráði aðstoðarfólk 
eftir þörfum. Þannig má skera sér stærri sneið af kökunni en um leið kostar það aukna vinnu 
við önnur störf en af listrænum toga (Negus, 2004; Throsby, 2003).  

Margir óháðir listamenn eiga sér drauma um að finna sér stað hjá stórum plötufyrirtækjum. 
Ástæður fyrir því geta verið margar en öryggi, traust aðgengi að fjármagni, mörkuðum og 
fagfólki eru oft nefndar til sögunnar. Á móti kemur að listrænt frelsi er oft á tíðum mun minna 
og samningar langir, flóknir og sjaldan listamanninum í hag. Fyrirframgreiðslur eru algengar 
og því þarf eftirspurn að vera nægileg til að fjármagna þær greiðslur og skila listamanni 
auknum tekjum af hugverkinu. Ef það gerist ekki er listamaðurinn í skuld við útgefanda sinn 
(Pop, 2014; Hesmondhalgh, 2007; Negus, 2004; Throsby, 2003). Sá sem starfar sjálfstætt 
hefur þannig meira listrænt frelsi til athafna heldur en þeir sem gera samninga við 
útgáfufyrirtæki. Sá hinn sami þarf um leið að leggja til meira af tíma sínum og fjármagni í 
útgáfur sínar auk þess að taka faglega áhættu en uppsker að sama skapi eftir því (Frith, 1981; 
Negus, 2004; Wikström, 2011).   
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Þó að tónlistarbransinn sé að ganga í gegnum öra þróun og viðskiptamódelin að breytast þá er 
ekki annað að sjá en að eftirspurn eftir tónlist sé til staðar. Sú staðreynd að aðgengi að tónlist 
hefur aukist gríðarlega á örfáum árum hefur sett tónlistariðnaðinn á hliðina og breytt 
leikreglum á sama tíma og tækifærum tónlistarfólks til að koma list sinni á framfæri og 
aðdáendum til að njóta hennar hefur fjölgað svo um munar. Það sem hefur breyst er að 
milliliðum hefur fækkað á milli listamannsins og aðdáanda hans. Í dag getur listamaðurinn án 
vandkvæða veitt aðdáendum sínum alla þá þjónustu sem hann óskar. Virðiskeðjan er styttri og 
því ætti listamaðurinn eðli málsins samkvæmt að fá stærri hlut af hverri krónu til sín. Hvort 
það séu fleiri krónur í tónlistarhagkerfi dagsins í dag er hinsvegar spurningin (Bernardo, 2013; 
Byrne, 2012)? 

Margir sem tilheyra hinum óháða og sjálfstæða armi tónlistargeirans eiga þess ekki annars 
kost í dag en að vinna mikið og stýra sínum málum að mestu leyti sjálfir. Það má velja um 
margar leiðir þegar kemur að útgáfumálum (sjá Byrne í kafla 5) en fjöldi samstarfsfólks fer 
eftir tíma, getu og vinsældum (eftirspurn eftir vörum og þjónustu).  

Það tónlistarfólk sem þessi rannsókn nær til á það sameiginlegt að vera íslenskir tónlistarmenn 
sem gera út með hljómsveitum sínum frá Íslandi en eiga í samvinnu við erlend 
útgáfufyrirtæki. Þessir einstaklingar halda uppi merkjum lands og þjóðar sem skapandi 
listafólk en það þarf ekki að eiga mörg orð um mikilvægi tónlistar í íslensku þjóðfélagi, áhrif 
hennar á menningu og sjálfsmynd okkar en það hafa t.d. rannsóknir Ágústs Einarssonar 
(2004) á hagrænum áhrifum tónlistar sýnt og sannað.  

2.4 Ritaðar heimildir 

Bækur í tugavís og greinar eftir lærða sem leikna komu við sögu við undirbúning og rannsókn 
á efninu og gerð þessarar ritgerðar. Var þar helst um að ræða bækur um tónlistarbransann auk 
ýmissa rita um tónlistarmenn og tengd málefni. Bækur úr menningarfræði og 
menningarstjórnun komu einnig að miklu gagni sem og rit um viðtalsrannsóknir og 
aðferðafræði. Einnig var leitað að heimildum í ýmsum gagnasöfnum. 

Nokkrar bækur reyndust mjög vel og voru mikið notaðar og því vert að telja þær upp hér í 
þessum kafla í engri sérstakri röð. 

Bók Patrik Wikström, The Music Industry (2011), reyndist höfundi vel sem og bók 
tónlistarmannsins og forsvarsmanns hljómsveitarinnar Talking Heads David Byrne sem hefur 
rýnt í spilin og skrifað afar upplýsandi bók um stöðu tónlistar í dag sem hefur veitt 
rannsakanda innblástur, How Music Works (2012). The Cultural Industries 2nd edition eftir 
David Hesmondhalgh, Doing Interviews eftir Steinar Kvale, og Sound Effects: Youth Leisure 
And the Politics of Rock ´n´ Roll (1981) eftir Simon Frith reyndust einnig afar hjálplegar. 
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3. Bakgrunnur viðmælenda 

Tónlistarfólkið sem rannsakandi ræddi við leggur stund á mismunandi stíla og 
tónlistarstefnur. Þarna er að finna fólk sem leikur nýbylgjurokk, töfrandi rafpopp, melódíska 
nýbylgju, dansfjörugt teknópopp og ómfagurt en kraftmikið þungarokk. Þrátt fyrir smæð 
markaðarins nýtur íslenskur tónlistariðnaður þess hve vel íslensku tónlistarfólki á borð við 
Björk, Sigur Rós og nú síðast Of Monsters and Men hefur gengið erlendis við að koma tónlist 
sinni á framfæri. Íslenskt tónlistarfólk er afar sjálfstætt og býr yfir miklum sköpunarkrafti. 
Góðan árangur má meðal annars skrifa á hve grasrótin er öflug og að íslenskt tónlistarfólk er 
óhrætt við nýjungar og að láta vaða og því þykir íslenskur hljómur eftirtektarverður og 
sérstakur. 

Tveir af viðmælendum rannsakanda eiga í samstarfi við dreifingaraðila á Íslandi til að sinna 
heimamarkaðnum en þrír hafa gert samninga við íslenska útgefendur um útgáfu á hljóðritum 
sínum hér á landi. Að auki starfrækir Barði Jóhannsson sína eigin útgáfu á Íslandi í samvinnu 
við stærsta afþreyingarfyrirtæki landsins, Senu. Árni Rúnar rekur eigið útgáfufyrirtæki ásamt 
félögum sínum í FM Belfast sem heitir World Champion Records en nýjasta plata 
sveitarinnar, Brighter Days, var gefin út í samstarfi við Record Records á Íslandi. Morr Music 
sér um dreifingu á plötum FM Belfast á alþjóðlegum markaði.  

Tónlistarfólkið hefur allt gert útgáfusamninga erlendis. Í dag eru þrír enn með gilda samninga 
en tveir af viðmælendum hafa kosið þá leið að gefa út sjálfir og starfa með dreifingaraðilum 
til að koma efni sínu í verslanir og gildir þá einu hvort þær eru gerðar úr steinsteypu eða í 
gegnum tónlistarveitur á netinu.  

Mikilvægt er að lesendur þekki örlítið til viðmælenda, tónlistarferils þeirra og sögu til að 
skilja hvaðan þeir eru að koma þegar kemur að umfjöllun og niðurstöðum rannsóknarinnar. 
Einnig er að finna stutta kynningu á höfundi ritgerðarinnar og störfum hans innan 
tónlistargeirans í lok kaflans. Reynt er að halda bakgrunnstextum stuttum og hnitmiðuðum. 

3.1 Barði Jóhannsson (Bang Gang/Starwalker)  

Barði Jóhannsson stofnaði Bang Gang árið 1996 og hefur gengið vel að ná athygli á erlendum 
mörkuðum. Árið 2002 gerði hann samning við tónlistarforleggjarann EMI Publishing France  
og svo Universal Publishing France 2008 (Barði Jóhannsson, 2014).  

Barði hefur unnið mikið með erlendu tónlistarfólki og er meðlimur í tveimur hljómsveitum 
sem mætti kalla hálf íslenskar og hálf franskar, Lady and Bird og Starwalker. Bang Gang 
hefur í gegnum tíðina verið ákveðið akkeri í listsköpun Barða, og hefur hljóðheimur 
sveitarinnar vaxið og þroskast með árunum. Bang Gang hefur sent frá sér þrjár plötur: You 
(1998/2000), Something Wrong (2003) og svo Ghosts From The Past (2008) en Best of Bang 
Gang kom út árið 2010. Í gegnum árin hefur Bang Gang leikið á mörgum tónleikum og 
tónlistarhátíðum m.a. í Ítalíu, Sviss, Belgíu, Kína, Japan, U.S.A, Frakklandi og víðar. Ný plata 
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er væntanleg frá Bang Gang í byrjun árs 2015 en einnig er væntanleg plata frá Starwalker á 
komandi ári (Barði Jóhannsson, 2014; Bang Gang, e.d.).  

Barði hefur komið að mörgum hljómplötum annarra listamanna, innlendum og erlendum, sem 
upptökustjóri, meðhöfundur og hljóðfæraleikari en auk þess hefur hann samið tónlist fyrir 
margar kvikmyndir og sjónvarpsþætti (Barði Jóhannsson, 2014).  

3.2 FM Belfast  

Rætt var við Árna Rúnar Hlöðversson úr FM Belfast sem leikur hreinræktað og afar 
vanabindandi rafstuðspopp. Tónlistarheimurinn hefur tekið taktföstum tónum 
hljómsveitarinnar með opnum örmum allt frá stofnun hennar 2006. 

Árni Rúnar Hlöðversson og Lóa Hlín Hjálmtýsdóttir stofnuðu FM Belfast en fljótlega gengu 
þeir Árni Vilhjálmsson og Örvar Þóreyjarson Smárason til liðs við sveitina. Þó að FM Belfast 
telji fjóra fasta meðlimi þá koma fram á tónleikum hópur gestaleikara en það ræðst af því 
hverjir eiga heimangengt í hvert sinn (FM Belfast, 2014). 

Árið 2008 var sveitin búin að ná miklu fylgi og kom fram sem ein af aðalhljómsveitum 
tónlistarhátíðarinnar Iceland Airwaves. Fyrsta plata sveitarinnar var gefin út um svipað leyti 
en hún ber nafnið How To Make Friends. Platan fékk frábæra dóma og seldist í tugþúsundum 
eintaka á heimsvísu. Við tóku stífar tónleikaferðir og árið 2010 kom FM Belfast fram á yfir 50 
tónleikahátíðum um alla Evrópu. Sveitin náði þeim merka árangri að vera sú hljómsveit það 
árið sem kom næst oftast fram á festivölum og oftar en ekki var verið að koma fram fyrir 
rúmlega 20 þúsund manns (Morr Music, 2011-a; Wikipedia, 2014). 

Fyrsta plata FM Belfast var gefin út af þeirra eigin útgáfufyrirtæki á Íslandi, World Champion 
Records, en Kimi sá um dreifingu. Hin þýska útgáfa Morr Music sá hins vegar um að gefa 
plötuna út alþjóðlega. Árið 2011 gaf sveitin svo út plötuna Don't Want to Sleep með góðum 
árangri og ákvað að sjá sjálf um útgáfu hennar erlendis en samdi við Morr Music um að 
annast dreifingu plötunnar í verslanir (FM Belfast, e.d.; Morr Music, 2011-b).   

2014 kom út þriðja plata sveitarinnar, Brighter Days. Fyrirkomulagið er það sama og áður 
varðandi alþjóðlega sölu og dreifingu sem er í höndum Morr Music en sveitin gerði hins vegar 
sinn fyrsta plötusamning við íslenskan útgefanda, Record Records (Árni Rúnar Hlöðversson, 
2014).  

3.3 Jófríður Ákadóttir (Pascal Pinon/Samaris) 

Jófríður Ákadóttir hefur fengist við tónlist frá blautu barnsbeini og í dag er hún í tveimur 
ólíkum hljómsveitum sem báðar eru á samning hjá erlendum útgefendum. Annars vegar er um 
að ræða nýbylgjupoppsveitina Pascal Pinon sem hún er í ásamt tvíburasystur sinni en svo er 
það raftríóið Samaris. 
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Pascal Pinon starfar með Morr Music eins og fleiri íslenskir listamenn. Á Íslandi er Pascal 
Pinon sjálfstætt starfandi og án útgefanda en plötum hefur verið dreift í gegnum Kima og 
Kongó. Samaris er með útgáfusamning við 12 Tóna á Íslandi og One Little Indian á 
heimsvísu.   

Tvíburasysturnar Jófríður og Ásthildur fara fyrir Pascal Pinon sem þær stofnuð 14 ára gamlar 
ásamt tveimur vinkonum. Þær vöktu mikla athygli á Iceland Airwaves og var Pascal Pinon 
m.a. tilnefnd til Íslensku tónlistarverðlaunanna sem Bjartasta vonin 2009. Fyrsta plata Pascal 
Pinon kom út á vegum Morr Music þegar þær systur voru aðeins 16 ára og ber hún nafn 
sveitarinnar. Plötunni var vel tekið og þótti hún bæði grípandi og afar heillandi í einfaldleika 
sínum. Árið 2012 fylgdu þær systur frumraun sinni eftir með Twosomeness hjá Morr Music. 
Á milli platna hafði hljómsveitin ferðast víða og meðal annars til Kína (Morr Music, 2010; 
Morr Music, e.d.). 

Samaris var stofnuð 2011 af þeim Þórði Kára Steinþórssyni, Áslaugu Rún Magnúsdóttur og 
Jófríði Ákadóttur. Samaris blanda grípandi rafmögnuðum hljómagangi og þéttri hrynjandi 
saman við fagra hljóma klarínettuleiks Áslaugar. Yfir tónlistina syngur svo Jófríður ljóð 
íslenskra ljóðskálda. Áhrifin eru allt í senn dreymandi og seiðandi, rómantísk og módernísk, 
forn og framandi (Samaris, e.d.).  

Samaris vann Músíktilraunir nokkrum mánuðum eftir að sveitin var stofnuð. Stuttu seinna leit 
dagsins ljós EP platan Hljóma Þú sem vakti mikla athygli. Árið 2012 gaf Samaris út aðra EP 
plötu, Stofnar Falla. Stuttu seinna samdi sveitin við breska útgáfufyrirtækið One Little Indian 
en einnig við 12 Tóna til að sjá um íslenska útgáfu og dreifingu (Samaris, e.d.).  

Fyrsta breiðskífa Samaris, Silkidrangar, kom út í byrjun sumars 2014 og hafa viðtökur verið 
mjög góðar hjá gagnrýnendum. Áður hafði komið út safnskífa samnefnd sveitinni hjá 12 
Tónum og One Little Indian þar sem eldri útgáfum Samaris var safnað saman á einn stað 
(Jófríður Ákadóttir, 2014).  

Samaris hefur hlotið mikið lof fyrir fagurfræðilega nálgun sína á Silkidröngum og hafa bresku 
tónlistarvefsíðurnar Drowned In Sound og The Line of Best Fit m.a. valið Silkidranga sem 
eina af bestu plötum ársins 2014 (IMX, 2014; Samaris, 2014). 

3.4 Sóley  

Sóley Stefánsdóttir er 27 ára tónlistarkona úr Hafnarfirði. Árið 2010 útskrifaðist hún af 
nýmiðla/tónsmíðabraut Listaháskóla Íslands og í mars sama ár gaf hún út sína fyrstu smáskífu 
Theater Island í samstarfi við þýska plötufyrirtækið Morr Music. Rúmu ári síðar í september 
2011 kom út fyrsta breiðskífa Sóleyjar We Sink (Sóley Stefánsdóttir, 2014). 

Sóley var tilnefnd sem bjartasta vonin á Íslensku tónlistarverðlaununum 2011 og sem 
lagahöfundur ársins. We Sink var tilnefnd til íslensku tónlistarverðlaunanna sem besta plata 
ársins. We Sink fékk Kraumsverðlaunin 2011 og var tilnefnd til norrænu tónlistarverðlaunanna 
(Nordic Music Prize) sama ár (Sóley Stefánsdóttir, e.d.).  
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Árið 2011 hófst tveggja ára tónleikaferðalag til að kynna breiðskífuna þar sem Sóley ferðaðist 
ásamt hljómsveit sinni víða um heiminn. Hljómsveitina skipa ásamt Sóley trommuleikarinn 
Jón Óskar Jónsson og Albert Finnbogason sem leikur á hljómborð og gítar (Ibid). 

Lagið „Pretty Face“ af plötunni We Sink hefur náð góðum árangri á vefsíðunni YouTube þar 
sem lagið hefur náð tæpum 17 milljón spilunum sem verður að teljast virkilega góður árangur.  

Í júlí 2014 kom út píanósmáskífan Krómantík en hún inniheldur nokkur stutt píanóverk samin 
og spiluð af Sóleyju. Nú leggur hún lokahönd á sína aðra breiðskífu sem er væntanleg í lok 
apríl 2015 (Ibid). 

Tónlist Sóleyjar er að mestu drifin áfram af píanói, oft mörgum píanólínum ofaní hvora aðra. 
Tónlistin er á köflum dökk og dreymandi. Skrýtnar týpur, hlæjandi einmana hús og 
súrrealískar aðstæður upprunnar úr hugarfylgsnum Sóleyjar eru yrkisefni hennar (Ibid). 

3.5 Sólstafir  

Sólstafi skipa Aðalbjörn Tryggvason, Guðmundur Óli Pálmason, Svavar Austmann og Sæþór 
Maríus Sæþórsson. Sólstafir hafa sent frá sér fimm breiðskífur en fyrsta breiðskífa 
sveitarinnar, Í Blóði og Anda, var hljóðrituð 1999 en kom ekki út fyrr en þremur árum seinna 
vegna seinagangs og hrakfara. Sveitin sker sig úr fjöldanum og hefur náð að eigna sér bás í 
fjölbreyttu litrófi þungarokksins. Hljómur sveitarinnar er melódískur en um leið þungur, 
klassískur og kröftugur. Rannsakandi ræddi við söngvara og annan gítarleikara Sólstafa, 
Aðalbjörn Tryggvason. 

Áríð 2004 gerðu Sólstafir útgáfusamning við finnsku þungarokksútgáfuna Spinefarm 
Records. Masterpiece of Bitterness kom út á vegum Spinefarm Records árið 2005 og fékk 
frábærar viðtökur hjá þungarokksaðdáendum og meðal tónlistargagnrýnenda.  

Þriðja breiðskífan Köld kom svo út 2009 og fékk hún einnig frábærar viðtökur meðal 
gagnrýnenda og aðdáenda. Hljómur sveitarinnar og stíll var á þessum tíma orðinn fullmótaður 
og þótti nýstárlegur og öðruvísi í heimi þungarokksins sem skilaði sér í ýmsum 
skemmtilegum samlíkingum en sú vinsælasta var trúlega „Sigur Rós goes Metal“ (Season of 
Mist, 2014).  

Sambandið við Spinefarm gekk ekki sem skildi og varð ljótur skilnaður (Aðalbjörn 
Tryggvason, 2014). Fjórða plata Sólstafa Svartir Sandar kom því út hjá frönsku 
metalútgáfunni Season of Mist í október 2011 í Evrópu og Bandaríkjunum. Enn og aftur voru 
dómar lofsamlegir og var platan m.a. kosin besta plata ársins í tveimur af stærstu 
rokktímaritum Finnlands sem og í Morgunblaðinu. Svartir Sandar sló í gegn og er fyrsta plata 
Sólstafa til að komast á vinsældarlista. Það gerði hún bæði á Íslandi og í Finnlandi en lagið 
„Fjara“ náði fyrsta sæti á íslenska vinsældarlistanum. Í kjölfarið fylgdi stór tónleikaferð um 
Evrópu, túr um Ísland og Finnland sem og skyldumæting á nokkur festivöl um sumarið 
(Aðalbjörn Tryggvason, 2014; Season of Mist, 2014). 
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Fimmta plata Sólstafa kom út í lok sumars 2014 en hún heitir Ótta og er rökrétt framhald 
Svartra Sanda. Ótta hefur farið sigurför um heiminn og selst mjög vel. Dómar hafa verið á 
einn veg, gagnrýnendum finnst platan vera frábær og ljóst er að stjarna Sólstafa skín skært um 
þessar mundir (Aðalbjörn Tryggvason, 2014; Season of Mist, 2014). 

3.6 Rannsakandi  

Í viðtalsrannsókn er rannsakandi ávallt hluti af sjálfu viðtalinu. Hann spyr spurninganna, 
safnar þekkingu og upplýsingum frá viðmælendum, túlkar aðstæður og skrifar upp svörin. 
Persóna hans hefur áhrif og því er mikilvægt að þekkja bakgrunn hans og skilja stöðu hans 
innan rannsóknar, þekkingu hans á efninu og hvað hann hefur til málanna að leggja (Kvale, 
2010). Rannsakandi leggur hér til stutt ferilságrip sem á við og tekur til þeirra starfa sem hann 
hefur innt innan tónlistargeirans og vonar um leið að þessi kynning verði ekki of sjálfhverf.  

Rannsakandi hefur alltaf fylgst vel með tónlist en það var fyrst árið 1992 sem hann varð 
þátttakandi í sjálfu ferlinu þegar hann var ráðinn sem sölumaður í Hljómalindinni sálugu rétt 
yfir jól. Eftir það var ekki aftur snúið og lá leiðin næst í tónlistardeild Japis til nokkurra ára og 
svo í nýstofnaða tónlistardeild Eddu útgáfu sem starfrækt var frá 2001 til 2003. Þar vann 
höfundur við kynningar og markaðsmál auk þess sem hann kom að vali á útgáfum og gerð 
hljómplatna.  

Eftir að Eddu ævintýrinu lauk voru 12 Tónar næsti viðkomustaður en þar hófst blómleg 
útgáfustarfsemi haustið 2003. Rannsakandi vann hjá 12 Tónum til ársins 2007. Á þessum 
árum starfað hann sem útgáfu- og kynningarstjóri. Starfið fólst m.a. í að velja listamenn til 
útgáfu og að sjá um framleiðslu nýrra platna, vera í nánu samstarfi við tónlistarfólkið, 
hljóðver og upptökustjóra, framleiðendur, fjölmiðla og allar þær stofnanir sem tengjast 
íslensku tónlistarlífi.  

Á árunum 2001 til 2007 kom rannsakandi að útgáfu yfir eitthundrað íslenskra hljómplatna og 
að kynningu og markaðssetningu íslenskrar tónlistar á Norðurlöndunum, Englandi, 
Frakklandi, Kanada, Bandaríkjunum, Ástralíu, Þýskalandi, Kóreu og Japan.  

Árið 2010 var tónlistarhátíðin Iceland Airwaves starfsvettvangur rannsakanda þar sem hann 
kom að undirbúningi hátíðarinnar og sá um samskipti við íslenska tónlistarmenn.  

2011 - 2014 starfaði rannsakandi sem framkvæmdastjóri Kraums tónlistarsjóðs. Kraumur er 
sjálfstæður sjóður sem hefur það meginhlutverk að efla íslenskt tónlistarlíf með 
styrkveitingum og faglegri aðstoð við unga listamenn. Auðvelda tónlistarfólki að vinna að 
listsköpun sinni og koma verkum sínum á framfæri innanlands sem utan. 

Um ára bil hefur rannsakandi starfað við umboðsmennsku, ráðgjöf, markaðs- og 
kynningarmál fyrir hljómsveitir. 

Rannsakandi starfrækir sína eigin tónleikahátíð, Pönk á Patró, sem hefur verið haldin sex 
sinnum síðan árið 2010 í Sjóræningjahúsinu á Patreksfirði. Markmið hátíðarinnar er að gefa 
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börnum og unglingum tækifæri til að upplifa allskonar rokk og popptónlist á eigin forsendum 
og taka þátt í tónlistarsmiðju með tónlistarfólkinu. Pönk á Patró var tilnefnt til Íslensku 
tónlistarverðlaunanna 2014 sem tónlistarviðburður ársins 2013 en þá komu fram Skálmöld og 
DJ Una.  
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4. Aðferðafræði rannsóknar 

Þessi kafli tekur fyrir þætti sem snúa að framkvæmd rannsóknarinnar og þeim fimm viðtölum 
sem rannsakandi tók við tónlistarfólk. Greint verður frá rannsóknaraðferðum, framkvæmd 
viðtala og heimildaöflun. Farið verður í gegnum undirbúning og val á efni auk þess sem 
fjallað er um val á viðmælendum, spurningagerð, úrvinnslu, efnistök og áhrif við framkvæmd 
og stílbrögð. Siðferðisleg álitaefni og staða rannsakanda gagnvart rannsókninni eru svo rædd í 
lok kaflans. 

Þar sem um viðtalsrannsókn er að ræða flokkast hún til eigindlegra rannsókna. Það má nálgast 
rannsóknarefni frá mörgum hliðum, mörgum leiðum. Markmiðið er hins vegar alltaf hið sama 
og það er að nálgast heiminn eins og hann er, að reyna að skilja og skynja menn og málefni 
innan frá og á fjölbreyttan hátt. Viðtalsrannsókn er einstök leið til að skilja heiminn, greina og 
meta upplifun einstaklinga eða hópa út frá persónulegri eða faglegri þekkingu þeirra. Að 
lokum er gott að hafa í huga að hvert viðtal er einstakt (Kvale, 2010). 

Heimildavinna og undirbúningur rannsóknarinnar hefur staðið frá því í byrjun sumars 2014. 
Haft var samband við viðmælendur með ýmsum hætti: Með því að hringja, senda tölvupósta 
eða senda viðmælendum skilaboð á Facebook.  

Auðvelt var að fá fólk til að taka þátt í verkefninu sem skýrist að hluta til af áhuga 
viðmælenda á efninu og að rannsakandi hefur starfað innan tónlistargeirans um árabil.  

4.1 Viðmælendur rannsóknar 

Viðmælendur voru fimm talsins, þrír karlar og tvær konur. Yngsti viðmælandinn var rúmlega 
tvítugur en sá elsti um fertugt, allir með mikla reynslu og virtir á sínu sviði. Eins og áður 
hefur komið fram var rætt við íslenskt tónlistarfólk sem vinnur á alþjóðlegum markaði og 
hefur tónlistarferil og rekstur hans sem sitt aðalstarf. Listafólkið má ennfremur flokka innan 
óháðu músíksenunnar (e. independent musicians). 

Hópurinn er þverskurður af því listafólki sem hefur náð góðum árangri heimafyrir og erlendis. 
Fólk með mismunandi reynslu sem hefur komist áfram og vinnur við tónlistarsköpun og 
flutning á eigin efni. Fólk sem býr að góðri og slæmri reynslu og hefur þekkingu og yfirsýn 
þegar kemur að tónlistargeiranum. Tónlistarfólk sem hefur byggt upp ágætt tengslanet og á 
traustan aðdáendahóp heim að sækja og því vel til þess fallið að gefa ágætis speglun á það 
umhverfi sem það starfar í og það efni sem hér er tekið til skoðunar. 

Inn í frásögn viðmælenda af stöðu og stefnu mála í tónlistarlífi sínu blandast svo raddir 
fræðimanna á sviði tónlistarfræða, menningarfræða og menningarstjórnunarfræða. Staða 
rannsakanda er svo tvíþætt. Í fyrsta lagi er það öflun gagna með viðtölum og greining þeirra í 
samræmi við rannsóknarmarkmið. Í öðru lagi að túlka svör og meta upplýsingar út frá 
fræðum, þekkingu og reynslu en bakgrunnur rannsakanda nýtist sem greiningartæki í allri 
vinnslu efnisins.  



 

30 
 

4.2 Hönnun og útfærsla á rannsókn 

Það var aldrei neitt annað í spilunum fyrir rannsakanda en að skrifa um tónlist en það var 
erfiðara að fanga rétta viðfangsefnið úr stóru mengi tónlistarlífsins. Það var einnig snúið að 
finna réttu aðferðafræðina og rétta tímann til að takast á við verkefnið en það hefur blundað 
lengi í rannsakanda. Eftir að efnið var orðið ljóst og að listamaðurinn stæði þar í kastljósinu 
sem oft áður kom fátt annað til greina en viðtalsrannsókn að hætti eigindlegra aðferða.  

Tónlistariðnaðurinn er að breytast. Það sjá og vita orðið allir sem vilja vita því mikið hefur 
verið rætt og skrifað um málið. En hvert stefnir hann og hvernig hinum og þessum 
rekstrarlegu einingum eins og útgáfum og plötuverslunum endanlega reiðir af á eftir að koma 
í ljós. Sjónarhorn iðnaðarins og þeirra sem eiga undir högg að sækja hefur verið haldið á lofti 
í fjölmiðlum hér á Íslandi sem og erlendis en listamaðurinn sjálfur hefur oft verið sem einhver 
fasti í þessari umræðu og því kominn tími til að fá álit hans á stöðu mála að mati rannsakanda.  

Listamaðurinn er og verður kjarni tónlistariðnaðarins um ókomna framtíð. Listamaðurinn er 
sá eða sú sem býr til tónlistina, sá eða sú sem semur lögin og textana, sá eða sú sem skapar og 
flytur. Listamaðurinn er því upphafið og endir tónlistariðnaðarins en það vill gjarnan gleymast 
í umræðunni. Rétt eins og það sé staðreynd sem óþarfi sé að ræða. Það er rannsóknarefni í 
sjálfu sér hvers vegna það sé svo en allt tónlistarlíf stendur og fellur með þeim aðilum sem 
leggja til tónlistina, hugverkin sem síðan eru skráð og flokkuð, hljóðrituð, flutt og metin af 
hlustendum út frá listrænum og tilfinningalegum gildum sem og menningarlegum,  
efnahagslegum og samfélagslegum ábata.  

Það skiptir líka máli að hafa í huga að störf innan tónlistariðnaðarins eru ekki alltaf 
auðþekkjanleg á vinnumarkaði en samkeppni innan greinarinnar getur verið til þess fallin að 
auka framleiðslu og efla sköpunarkraft innan listgreinarinnar samkvæmt niðurstöðum og 
rannsóknum Ágústs Einarssonar (2004). Hann bendir einnig á mikilvægi þess að skapandi 
einstaklingar eigi aðgang að frjóu umhverfi en sköpun er ferli sem verður til á mörkum 
þriggja megin þátta sem eru: Menning, bakgrunnur einstaklinga og samfélag (Ágúst 
Einarsson, 2014).  

Margir dægurtónlistarmenn vinna í öðrum störfum til að geta sinnt listinni og til að ná endum 
saman. Margir starfa m.a. sem tónlistarkennarar (sem eru í verkfalli þegar þetta er skrifað) eða 
við ýmis önnur störf sem tengjast fræðslu og sköpun eins og t.d. í auglýsingageiranum. Þetta 
er algild staðreynd og sönn. Menningarhagfræðingurinn David Throsby bendir á þá þverstæðu 
að þrátt fyrir að margir fái lág laun við menningarstörf og yfirgnæfandi líkur séu á því að fólk 
nái ekki að brjóta sér leið til vinsælda þá er offramboð af listafólki í menningargeiranum. Fólk 
láti á þetta reyna og greina megi það í tvo hópa. Hópinn sem er að leita að frægð og háum 
tekjum og hópinn sem vill skapa list listarinnar vegna og gera það vel (Throsby, 2003). Svo 
eru þeir til sem eiga heima í þriðja hópnum, ná hylli fólks og verða nægilega eftirsóttir til að 
skapa sér sérstöðu án þess að vera að reyna það en eru með rétta „sándið“ á réttum tíma á 
réttum stað og verða þannig eftirsóttir, sjálfbærir og sjálfstæðir listamenn.  
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Ég á mig sjálf er rannsóknarritgerð um tónlistarfólk, um einstaklinga sem starfa sjálfstætt sem 
einyrkjar  eða í hljómsveitum, um áhrif breytinga á ytra og innra umhverfi þeirra og þau áhrif 
sem það hefur haft á rekstur og afkomu þeirra í dag. Þetta er rannsóknarverkefni sem varpar 
vonandi ljósi á viðhorf og sýn tónlistarfólks á ýmsa af þeim mikilvægu þáttum sem skapandi 
listamenn þurfa að fást við í störfum sínum. Hér er leitað álits þeirra sem til þekkja til að svara 
eftirfarandi rannsóknarspurningu:  

Er samhljómur á viðhorfum og upplifun hjá sjálfstætt starfandi tónlistarfólki þegar litið er á 
áhrif hins nýja tónlistariðnaðar á listsköpun, útgáfumál, rekstrarfyrirkomulag eða nýtingu 
tækifæra?  

Ritgerðin gefur vísbendingar um hugmyndir sjálfstæðra listamanna á mikilvægum málum eins 
og þau koma tónlistarfólki fyrir sjónir í dag. 

4.2.1 Viðtalsrannsókn 
Rannsóknin byggir á fimm hálf opnum og ítarlegum viðtölum. Hentugleikaaðferð var notuð 
við val á viðmælendum og flokkast rannsóknin því sem viðtalsrannsókn og til eigindlegra 
rannsóknaraðferða. Viðmælendur koma úr þýðinu „íslenskir tónlistarmenn með reynslu af 
alþjóðlegum markaði“. 

Með því að taka viðtal er reynt að skilja heiminn út frá sjónarhorni viðmælanda og lesa í 
tungutakið, merkingu orða og tjáningu. Að útskýra og kanna upplifun og reynslu viðkomandi 
á viðfangsefninu með vísindalegum og öguðum vinnubrögðum úr aðferðafræði 
rannsóknarviðtala (Kvale, 2010). 

Fimm ítarleg djúpviðtöl voru tekin, skrifuð upp og þemagreind á gagnrýninn hátt í eftirfarandi 
þætti: Upplifun á nýjum markaði, aðdáendur, listsköpun og útgáfumál, staða í stafrænni 
veröld, rekstarfyrirkomulag og stjórnun, nýjar leiðir og tækifæri, Ísland: Stuðningur og starf.  

Þættirnir sem hér eru nefndir tala beint til rannsóknarspurningar ritgerðarinnar og taka tillit til 
breytinga og greiningar á nýjum straumum tónlistarlífsins með listamanninn í brennidepli. 
Hann hefur á margan hátt orðið útundan í umræðunni þegar fjallað er um hið nýja hagkerfi en 
það er óhætt að segja að þeir sem áður höfðu lyklavöldin að frægð og frama á sviði 
tónlistarlífsins eru búnir að tapa sérstöðu sinni í tónlistarlífi nútímans. Tónlistarmaðurinn er 
með meiri völd og frjálsari en áður en einnig má segja það sama um aðdáandann eins og 
Wikström bendir á (2011). Mikilvægt er að heyra hlið listamannsins á þessum málum og 
hvernig hann er að nýta sér aukið frelsi. Og hvert er gjaldið fyrir það?   

Rannsakandi byggði viðtöl upp skipulega með númeraðar rannsóknarspurningar í nokkrum 
liðum (sjá viðauka). Spurningar voru prófaðar á öðru tónlistarfólki áður en hafist var handa, 
spurningar leiðréttar og raðað á nýtt með tilliti til flæðis. Hvert viðtal var þannig þægilegt 
samtal þar sem efnið var rætt opinskátt og svo farið í næstu spurningu eða spurningalið þegar 
við átti. Upplýsingaöflun var mjög góð og því gekk vel að uppfylla það markmið 
rannsóknarviðtala að afla þekkingar, fá skoðanir viðmælenda upp á yfirborðið á þeim 
málefnum sem eru til athugunar og jafnvel afhjúpa nýja vitneskju innan rannsóknarsviðsins 
(Kvale, 2010).  
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4.2.2 Viðtalstækni og umhverfi 

Það er hlutverk þess sem tekur viðtal og síðar greinir það með þemu og útgangspunktum að 
varpa ljósi á meiningu og merkingu viðmælanda. Sá sem stýrir viðtali meðtekur meira en bara 
hið hljóðritaða orð því hann er sjálfur á staðnum og þátttakandi í samræðum en þær innihalda 
líka líkamstjáningu, dulin skilaboð og því getur hann líka lesið á milli línanna (Kvale, 2010). 

Kvale segir í bók sinni Doing Interviews að spyrlar þurfi að búa yfir ákveðnum eiginleikum 
og reynslu til að geta fengið viðmælendur til að opna sig, treysta og svara spurningum á 
afslappaðan hátt. Spyrlar eiga að vera forvitnir en auk þess að sýna nærgætni og vera 
gagnrýnir á sitt eigið atgervi og ályktanir (Kvale, 2010). Reynt var að passa upp á þetta af 
fremsta megni en viðtal er að mati rannsakanda eitthvað mun meira og dýpra en það markmið 
að safna þekkingar og upplýsinga frá viðmælendum. Þessi samskipti byggja á einlægum 
grunni þar sem tveir einstaklingar hittast og eiga í upplýstum samskiptum. Þegar litið er til 
baka og viðtöl lesin yfir er útkoma viðtala nokkuð góð og samtöl við viðmælendur 
innihaldsrík og upplýsandi þó vissulega megi alltaf bæta um betur. Spyrill og viðmælendur 
áttu undantekningarlaust í góðum samskiptum og allir ofangreindir þættir höfðu jákvæð áhrif 
á þróun samtala og öflun þekkingar. 

Viðtöl voru bókuð með góðum fyrirvara og upplýsts samþykkis var aflað frá öllum 
þátttakendum. Viðtölin fóru fram á ýmsum stöðum, tvisvar á heimilum viðmælenda, eitt sinn 
var notast við hljóðver og tvisvar skrifstofu rannsakanda. Rannsakandi notaðist við fartölvu 
sína, HP ProBook 6560b og upptökuforritið Windows Sound Recorder til að hljóðrita viðtölin 
auk þess sem hann nýtti farsíma sinn og smáforritið Voice Recorder til að eiga öryggisafrit.  

Viðtölin voru tekin í júlí og í byrjun september 2014. Þau voru löng, ítarleg og kafað var djúpt 
í spurningarnar, efnið sett í samhengi við reynslu tónlistarfólksins og störf. Flest viðtölin voru 
í kringum 90 til 110 mínútur að lengd. Það hjálpaði mikið að viðmælendum þótti efnið 
áhugavert og voru tilbúnir að ræða það opinskátt og af mikilli ástríðu út frá mörgum hliðum. 
Umræðan gat vissulega orðið ansi sjálfhverf en það þykir ekki verra þegar efnið snertir fólk 
inn að skinni og poppblaðamennska nútímans er byggð á persónulegum þáttum og 
viðmælendur vel skólaðir í þeim efnum. Tveir viðmælendur höfði það á orði að þeim þætti 
viðtal með nýja nálgun sem byggði á akademískum grunni skemmtileg tilbreyting frá hinum 
stöðluðu spurningum pressunar, „Hvernig er að búa á Íslandi?“ og „Segðu mér nú frá nýju 
plötunni“ (Viðmælandi 2 og 3).  

Viðmælendur voru spurðir að 13 til 15 spurningum en nokkrar spurningar voru í mörgum 
liðum og komu inn á mörg atriði sem tengdust meginþema spurningarinnar. Öll viðtölin voru 
skrifuð upp af rannsakanda eins fljótt og færi gafst en að meðaltali tók 14 klukkustundir að 
hreinskrifa hvert viðtal. Viðtölin fimm reyndust vera 105 blaðsíður að lengd öll saman komin. 

Í viðtalsrannsókn er rannsakandi verkfæri þekkingaröflunar en það eru margar hættur sem ber 
að varast í löngum og djúpum viðtalsrannsóknum. Eitt af þeim mikilvægari er að rannsakandi 
renni ekki saman við hópinn sem hann er að skoða eða eins og Kvale (2010) kallar það og 
vísar til mannfræðirannsókna „going native“. Rannsakandi var meðvitaður um það hlutskipti 



 

33 
 

sitt allt frá upphafi rannsóknarinnar þar sem hann tengist tónlistargeiranum föstum böndum. Í 
viðtölum spurði hann gagnrýnna spurninga þegar við átti í samtölum og reyndi eftir bestu getu 
að vera hlutlægur um málefni listamannanna og sérstaklega þegar rætt var um breytingar og 
stöðu þeirra.   

4.2.3 Ritstíll, blæbrigði og uppruni áhrifa 

Það er von rannsakanda að hann geti með næmni og hóflegum hughrifum gert efninu góð skil. 
Hér er á ferðinni rannsóknarritgerð og því er reynt að mæta réttmætri kröfu um vísindaleg og 
öguð vinnubrögð. Á móti kemur að popp og rokktónlist er litríkt viðfang sem má ekki verða 
blæbrigðalausum leiðindum að bráð.  

Áhrif eru sótt víða þegar kemur að stíl, framsögu og uppbyggingu á texta og má þar m.a. 
nefna skóla tónlistarfræða, menningarstjórnunar og menningarfræða, mannfræði og 
rokkblaðamennsku. Viðtalsrannsóknir eru stundaðar af miklum krafti í þessum greinum og 
þar má velja margar leiðir til að nálgast viðfangsefnið og segja frá niðurstöðum.  

Um hríð var hugmyndin að stilla upp frásagnarritgerð og kaflaskipta ritgerðinni eftir 
nafngreindum viðmælendum en fallið var frá þeim pælingum og ópersónubundin 
þemagreining látin ráða ferðinni. Þrjár góðar ástæður eru fyrir því. Efnið varð mun skýrara og 
komst betur til skila þegar persónur viðmælenda voru fjarlægðar en einnig var hægara um vik 
að halda ritgerðinni í réttri lengd.  

4.3 Rannsóknaraðferðir – Kostir og gallar 

Rannsókn byggð á viðtölum getur aldrei verið fullkomin. Það má alltaf gera betur og svör eru 
sjaldan eins, og oft er erfitt að álykta útfrá þeim. Spyrill getur haft áhrif á viðmælendur og 
svör geta verið gagnslaus eða alveg úr stíl við rannsóknarmarkmið. Einnig kunna svör að vera 
vitlaus og ekki lýsandi fyrir skoðun viðmælenda sem bara lét eitthvað flakka hugsunarlaust í 
hita leiksins. Eigindlegar ritgerðir í félagsfræðum geta heldur ekki verið fullkomnar þar sem 
hinn algildi sannleikur er ekki til þegar viðtalsrannsókn er beitt um mannleg málefni. Hins 
vegar er sú krafa gerð að vísindalegt framlag sé til staðar, að efninu sé gerð sönn og góð skil 
og að ritgerðin þjóni þeim tilgangi að höfða til þeirra sem leggja stund á félagsfræði eða 
tengdar greinar (Kvale, 2010). 

Við hönnun og frágang ritgerðarinnar varð Steinar Kvale (2010) að kærkomnum félaga. 
Leiðarstef hans um sjö stig/skref viðtalsrannsóknar og siðferðileg álitamál tók rannsakandi til 
sín og reyndi að gera að sínum. Án þess að fara í langa upptalningu og endursögn á því efni 
fellst eftirfarandi leiðsögn í grófum dráttum í eftirfarandi stigum:  

1. Greinargott efni og rannsóknaráætlun 2. Hönnun rannsóknar, samþykki og upplýsing 
viðmælenda. 3. Viðtal, umhverfi og ástand viðmælanda. 4. Hreinritun og að koma því sem 
sagt er rétt til skila og lesa í aðstæður. 5. Þemagreining og flokkun á efni. 6. Greina satt og rétt 
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frá þeirri þekkingu og þeim upplýsingum sem er aflað. 7. Virða viðmælendur og íhuga áhrif 
upplýsinga sem þeir leggja til í viðtölum. Veita nafnleynd ef þörf er á slíku, sýna varkárni við 
meðferð upplýsinga og alúð þegar þekking úr tveggja manna tali er nýtt í rannsóknarritgerð. 

Fjöldi viðtala er fimm eins og áður hefur komið fram. Það er hægt að líta á það sem kost og 
sem galla. Fjöldi viðtala sem rannsókn krefst veltur á markmiðum rannsóknarinnar. Ef t.d. 
markmiðið er að skilja viðfangsefni út frá reynslu einnar ákveðinnar manneskju þá myndi 
alveg nægja að taka eitt viðtal (Kvale, 2010).  Þessa skoðun má einnig finna í ritgerð um 
eigindleg rannsóknarviðtöl þar sem Sarah Elsie Baker og Rosalind Edwards (2012) spyrja 
fræðimenn innan félagsvísinda „Hve mörg eigindleg viðtöl þarf að taka?“2. Þar kemur m.a. 
fram að það fari eftir ýmsu hversu marga viðmælendur rannsókn þurfi og þar ráði efnið mestu 
og þá þeir sem þekkingu hafa á því. Vandamálið sé hins vegar að það er yfirleitt ómögulegt að 
segja til um fjölda viðtala sem þurfi til að uppfylla þau þekkingarmarkmið sem eru sett vegna 
rannsóknar í upphafi hennar (Baker og Edwards, 2012). Í samstilltu og þéttofnu samfélagi 
óháðra tónlistarmanna á Íslandi gefur fjöldi viðmælenda ágætis mynd af stöðu og upplifun 
tónlistarfólksins og því má leiða líkum að því að þekkingargildi viðtala sé gott og megi 
heimfæra á stærri hóp. 

Tími til umráða, lengd ritgerðar og fyrri reynsla af greiningavinnu og skráningu gagna var 
einnig ráðandi þáttur í fjölda viðtala. Rannsakandi var sáttur við þann hóp sem hann valdi og 
var tilbúinn að gefa kost á viðtali en í fyrstu drögum rannsóknaráætlunar var hugmyndin að 
taka fjögur viðtöl. Hópurinn var góður þverskurður á tónlistarstefnur: Rokk, popp, nýbylgja 
og þungarokk. Þarna voru þrír karlar og tvær konur, aldursbilið nokkuð breitt og allir 
uppfylltu það skilyrði að vinna á alþjóðlegum markaði. Vissulega hefðu fleiri viðmælendur 
gefið fleiri og fjölbreyttari svör og varpað ljósi á fleiri leiðir og haft aðrar skoðanir en þessi 
fimm manna hópur. Magn er samt ekki það sama og gæði og svörin og ferilsleiðirnar sem 
þessi hópur er að feta eru mismunandi og upplifun á bransanum ólík. Skoðanir þeirra á þróun 
og breytingum voru oft sambærilegar og sú reynsla sem hópurinn deilir er verðmæt þeim sem 
vill finna sig í flóknu umhverfi tónlistarbransans. 

Sú trú er að verða almennari þegar viðtalsrannsóknir eiga í hlut að fáir viðmælendur séu 
jafnvel af hinu góða og veiti rannsakendum betri yfirsýn og tíma til undirbúnings og 
greiningar. Fleiri viðtöl geta orsakað flækjur í úrvinnslu og viðtalsrannsóknir verða oft meira í 
ætt við megindlegar rannsóknaaðferðir og því of vísindalegar á kostnað hins einstaka (Kvale, 
2010). 

4.4 Viðtalstækni og greining gagna 

Viðtalstækni byggði á reynslu og fyrri störfum innan tónlistargeirans, auk þekkingar sem 
aflað var með lestri tónlistartímarita og viðtala um langt skeið. Persónulegt innsæi og 
samkennd gerði rannsakanda kleift að skapa nánd og viðmælendur voru opnir og rólegir í 
öllum tilvikum.  

                                                           
2 How many qualitative interviews is enough? 
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Sá sem tekur viðtal er milliliður svaranda sem leggur til upplýsingarnar og þess sem seinna les 
túlkaðar niðurstöður rannsakanda. Sú þekking og gæði hennar ræðst af getu rannsakanda til að 
skilja, greina og miðla viðtalinu áfram (Kvale, 2010). Rannsakandi gegnir því veigamiklu 
hlutverki sem verkfæri upplýsingaöflunar og á honum hvílir því ábyrgð og krafa um 
þekkingu, verklag og fagmennsku. Einnig má ekki gleyma mikilvægi túlkunar á því ósagða og 
hinu óséða sem gerist þegar viðtal á sér stað (Kvale, 2010). 

Viðtöl voru skrifuð upp orð fyrir orð. Ef um merkilegar þagnir, hlátur eða látbragð var að 
ræða var það tekið fram í hreinriti viðtals og lagt mat á merkingu. Efnið var því næst flokkað 
og þemagreint. Með þemagreiningu er hægt að sjá ákveðna þræði sem þátttakendur leggja 
áherslur á í viðtölum (Neuman, 2006). Þræðir voru settir í samhengi við efnið og rannsóknar-
spurning og tilgátur skoðaðar með þræði í huga. Raddir viðmælenda fá oft að njóta sín í texta 
ritgerðarinnar með beinum tilvitnum. Það veitir nálægð við tónlistarfólkið, gerir efnið lifandi 
og er skemmtilegur stíll sem er undir beinum áhrifum frá tónlistarblaðamennsku og 
tónlistarfræðum.  

4.5 Staða rannsakanda innan rannsóknar 

Rannsakandi hafði það að markmiði að halda fjarlægð og fókus til þess að viðhorf 
viðmælenda komi skýrt fram í viðtölum. Reynsla og þekking var nýtt sem verkfæri (gagnrýn 
gleraugu) til að meta mikilvæga þætti sem snertu rannsóknina og við greiningu á viðtölum og 
texta. 

Rannsakandi er efninu og viðmælendum vel kunnur sem er kostur þegar kemur að mati á 
upplýsingum og úrvinnslu efnis sem tengist jafn sérstöku fagi og hér er til umfjöllunar. Ávallt 
verður þó að hafa í huga að nándin getur einnig verið galli sem kann að trufla dómgreind og 
getur haft áhrif á hlutlægni rannsakanda. Varast ber spyrlaáhrif og sterk tengsl sem kunna að 
myndast þegar löng einlæg viðtöl eru tekin og einstaklingar þekkjast af fyrra bragði. Passað 
var sérstaklega upp á viðkvæmar upplýsingar og siðferðislegar skyldur hafðar í huga við gerð 
ritgerðarinnar og úrvinnslu gagna (Kvale, 2010). Það er huglægt mat rannsakanda að vel hafi 
gengið við að halda hlutlægni og að viðmælendur hafi svarað spurningum á afar áreiðanlegan 
hátt og gildi upplýsinga sé gott þar sem gagnkvæmur skilningur og traust var til staðar í 
viðtölum. 

Viðmælendur og rannsakandi náðu góðu sambandi. Samtöl urðu oft afar opinská og voru 
upplýsingar veittar sem rannsakandi ákvað að líta framhjá við vinnslu viðtala. Það er 
mikilvægt að gæta trúnaðar og vera vakandi fyrir slíku þegar um löng viðtöl er að ræða 
(Kvale, 2010).  

Það á vel við hér í lok kaflans að hafa í huga orð meistara Greil Marcus sem er einn af hinum 
mikilsvirtu höfundum akademískrar frásagnarhefðar innan rokktónlistar. Það er nefnilega ekki 
alltaf auðvelt að finna réttu orðin til að lýsa leiðinni sem farin var til að komast á áfangastað, 
en um framsækna og óháða rokkhljómsveit sagði hann eitt sinn, „Getting there is easier than 
reporting back, but these people are inventing a new language to pull it off.“ (Marcus, 2004).   
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5. Fræðilegur bakgrunnur ritgerðar 

„Ef þú vilt búa til tónlist og koma henni á framfæri, þá viltu selja þig. Það þýðir 
ekkert að fara í neinar grafgötur með það“, Einar Örn Benediktsson (Jóhannes 
Stefánsson, 2014). 

Hér er farið nánar yfir fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar og litið snöggt yfir sviðið í dag. 
Fjallað verður í stuttu máli um helstu breytingar og áhrif sem þær hafa haft á tekjustrauma og 
rekstrarfyrirkomulag tónlistarfólks og tónlistariðnað nútímans. Vitnað verður í rannsóknir sem 
tengjast efninu og hræringum í hinum nýja tónlistariðnaði síðustu ára gerð skil en margt varð 
því miður að víkja og bíður betri tíma enda af nógu að taka.  

Staða tónlistarfólks í tónlistariðnaði nútímans er á margan hátt snúin en hún er einnig á 
margan hátt góð. Í dag eru fleiri leiðir færar til að gera hlutina á eigin vegum og það er 
ódýrara en áður að taka upp tónlist, dreifa henni og kynna en einnig eru margir þættir sem 
koma að eftirvinnslu og upptökum aðgengilegir með litlum tilkostnaði. Hins vegar er ljóst að 
sala á efnislegum hljóðritum hefur dregist saman og streymi aukist sem hefur þýtt samdrátt á 
tekjum yfir línuna (Brabazon, 2010; Wikström, 2011).  

Framboð á tónlist er miklu meira en áður hefur þekkst þar sem milliliðir eru færri og 
dreifingarleiðir orðnar fjölmargar og öllum opnar á netinu. Eftirspurn er líka mikil, bæði hjá 
þeim sem starfa við tónlistargeirann leitandi að nýjum smellum og hjá hinum almenna 
neytanda sem er kirfilega tengdur og miðlar því sem hann kann að meta með vinum og 
kunningjum á allskonar samfélagssíðum (Baym og Burnett, 2009).  

Margir tónlistarfræðingar og tónlistaraðdáendur láta sig þessi mál varða og má finna 
gríðarlega mikið af upplýsingum á netinu þar sem málin eru rædd fram og aftur. Aðal 
umræðan snýst um hvernig brúa eigi tekjutap og fá réttlát laun fyrir vinnu þar sem margir 
listamenn eru að fá lítið fyrir sinn snúð þegar kemur að sölu tónlistar á streymisveitum. Það 
ber líka að hafa í huga að það geta ekki allir listamenn bætt upp tekjumissi vegna streymis og 
minnkandi plötusölu með því að leika á tónleikum og selja ýmiskonar varning. Á það t.d. við 
listamenn sem spila ekki á tónleikum þar sem þeir geta ekki eða vilja ekki ferðast eða eiga 
aðdáendahóp sem er mjög dreifður (Wikström, 2011; Nútíminn, 2014a). 

Listamenn þurfa að vera duglegir að eiga í samskiptum við aðdáendur sína á samskiptasíðum 
og kynna sig og tónlist sína en þannig stækka þeir markað sinn og auka tekjumöguleika sem 
fylgir stærri aðdáendahóp (Baym og Burnett, 2009; Wikström, 2011). Með ötulli kynningu á 
eigin ágæti (sem reynist mörgum listamönnum erfitt) ættu fleiri að mæta á tónleika og kaupa 
boli, vínylplötur og geisladiska en þetta getur verið snúið og það er ekkert sem segir að þetta 
gangi upp þegar allir eru að gera það sama. Hins vegar er gott að ímynda sér stöðu þar sem 
listamenn eru ekki með of miklar áhyggjur af þessum málum og líta á listsköpun sína sem 
forgangsatriði en að hitt komi seinna.  

Sjálfstæðir tónlistarmenn þurfa vissulega að fjármagna sig og gera það að miklu leiti sjálfir 
þar sem dregið hefur úr fjárfestingum í geiranum og það er erfiðara að fá plötusamning. 
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Margir fá sér aukavinnu en svo er það líka alltaf að aukast að tónlistarfólk nýti sér 
hópfjármögnunarmöguleika eins og Karolina Fund, Kickstarter og PledgeMusic (Wikström, 
2011). Íslenskir tónlistarmenn sem eiga orðið velgengni að fagna eiga þess oft kost að semja 
sérstaklega við íslenska útgefendur um samvinnu á heimamarkaði en það hjálpar mikið við að 
brúa kostnað þegar kemur að eftirvinnslu og framleiðslu nýrra platna. Nærtæk dæmi um 
samvinnu sem þessa er Samaris sem gefur út hjá 12 Tónum og FM Belfast sem vinnur með 
Record Records (Jófríður Ákadóttir, 2014; Árni Rúnar Hlöðversson, 2014).  

Hracs og Leslie (2014) rannsökuðu áhrif breytinga í tónlistariðnaði Kanada á tónlistarmenn 
frá Toronto en í Kanada er mjög blómlegt tónlistarlíf sem svipar að sumu leiti til Íslands. Á 
árunum 2001 til 2006 drógust tekjur tónlistarmanna saman um 25,9% samkvæmt Statistics 
Canada og í dag er nær helmingur tekna tónlistarfólks þar vegna tónleikahalds en aðeins rétt 
tæp 3,5% af sölu hljóðritaðrar tónlistar. Niðurstöður Hracs og Leslie eru þær að margir hafa 
bjargað sér ágætlega með því að vinna meira og koma fram oftar. Það á samt ekki við um alla 
og margir láta það ógert að vera í beinu sambandi við aðdáendur eða reyna að draga til sín 
fjárfesta í gegnum hópfjármögnunarsíður á borði við Kickstarter.  

Þetta ferli er heldur ekki allra né er það fullkomið að spila oftar og vinna mörgum stundum á 
samfélagssíðum til að safna fé því kynning á eigin ágæti á ekki vel við allt tónlistarfólk. Þetta 
tekur líka mikinn tíma frá listsköpuninni og fjölskyldu. Fólk þarf stöðugt að vera að vinna í 
ferlinum og huga að þáttum sem tengjast rekstrinum og þetta tekur vissulega á suma. Til eru 
dæmi um einstaklinga sem hafa alveg hætt að skapa og skipt um atvinnuvettvang vegna þess 
að fjárhagslegt óöryggi og streita fylgir þessu nýja umhverfi og harki samkvæmt niðurstöðum 
kanadísku rannsóknarinnar (Hracs og Leslie, 2014). 

5.1 Tónlistarfólk 

I worked half of my life for free. I didn't really think about that one way or the 
other, until the masters of the record industry kept complaining that I wasn't 
making them any money. To tell you the truth, when it comes to art, money is an 
unimportant detail. It just happens to be a huge one unimportant detail. But, a 
good LP is a being, it's not a product. It has a life-force, a personality, and a 
history, just like you and me. It can be your friend. Try explaining that to a weasel 
(Iggy Pop, 2014). 

Byrjum á að velta okkur aðeins upp úr nokkrum mjög svo mikilvægum spurningum: Hvað 
felst í því að vera sjálfstætt starfandi tónlistarmaður? Í hvað fer tíminn? Hvað þarf að gera?  

Fyrst af öllu myndu flestir segja að starfið ætti að felast í því að semja og leika tónlist og það 
myndi vera rétt svar en bara að litlu leyti því tíminn fer í svo miklu miklu meira, rétt eins og 
komið var inn á í kaflanum hér að ofan.  

Það að semja tónlist tekur vissulega heilmikinn tíma í lífi listamannsins, hvort heldur sé um að 
ræða frumsköpun hjá hljómsveit eða einyrkja. Þetta er listrænt ferli og því er ekki flýtt ef vel á 



 

38 
 

til að takast. Það þarf að finna rétta hljóminn, réttu meðleikarana og útsetja lagið þannig að 
allir séu sáttir við útkomuna. Það þarf svo að æfa lagið og því næst taka það upp. Æfingar fara 
yfirleitt fram í æfingarhúsnæði og það þarf að leigja það. Þegar að upptökum kemur þá er 
bókað hljóðver og valinn er hljóðmaður sem hljóðblandar og svo er einhver sem tónjafnar 
lagið (mix og mastering). Þegar þarna er komið við sögu er orðið til fullmótað lag og þá er 
næsta skref að gefa það út, kannski sem smáskífu eitt og sér eða með fleiri lögum í formi 
breiðskífu. Þetta er kannski gert með hjálp útgefanda en þá þarf að finna þann rétta af 
mörgum, finna þann sem hefur áhuga og ef enginn hefur áhuga þá er bara að gefa út sjálfur. 

Það er algengt að tónlistarfólk þurfi sjálft að fjármagna upptökur sínar, sérstaklega ef það er 
ekki með samning við útgefanda. Þegar listamaður eða hljómsveit starfar aðeins á Íslandi er 
markaðurinn lítill og ávinningur í flestum tilvikum ekki mikill ef bandið er að byrja eða 
óþekkt. Útgáfufyrirtæki hafa dregið saman seglin og taka síður áhættu í sínu starfi og því eru 
færri nýjar útgáfur með ungum og upprennandi listamönnum kostaðar af þeim en áður. Þeir 
sem lengra eru komnir með ferilinn sinn eiga þess kost að fá útgáfusamninga eins og kom 
fram hér í upphafi kaflans enda búnir að skapa sér nafn og komnir í betri samningsstöðu en 
það breytir ekki því að vinnan er sú sama. Það er mikil vinna fólgin í því að gera samninga, 
lesa þá yfir, gera athugsemdir, mæta á fundi, leita tilboða hjá öðrum, lesa yfir smáa letrið og 
fá ráðgjöf frá þeim sem til þekkja.  

Þegar útgáfan er tryggð þarf næst að kynna lagið og senda út fréttatilkynningu. Það þarf svo 
að koma laginu í hendurnar á útvarpsfólki og blaðamönnum og mæta í viðtöl. Dreifa þarf 
laginu á bloggsíður og til annarra aðila sem fjalla um tónlist á netinu og ná til væntanlegra 
aðdáenda. Það þarf jafnvel að gera myndband, fjármagna það og leika í því og dreifa svo á 
netinu og til sjónvarpsstöðva. Það er pressa á að halda útgáfupartý eða útgáfutónleika ef 
breiðskífa er að líta dagsins ljós og það þarf að kynna það fyrir fjölmiðlum og aðdáendum á 
samfélagssíðum.  

Því næst þarf að æfa fyrir tónleikana, ráða hljóðmann, ljósamann og hönnuði til að gera plakat 
(og auðvitað umslag utan um plötuna líka), bóka tónleikastað, finna fólk til að selja miða og 
varning, fara yfir hugmyndir að útliti platna og plakata, velja föt og búninga til að klæðast á 
sviði og í myndatökum og svona má lengi telja.  

Ef fylgja á laginu/plötunni eftir með tónleikaferð þarf að kveðja fjölskylduna og pakka niður 
nesti og nýjum skóm og finna mannskap til að sjá um praktísk atriði sem fylgja 
tónleikaferðum. Tónlistarfólk leggur mikið upp úr því að stýra og stjórna ímynd sinni. Þetta er 
stór hluti þess að vera í starfi sem krefst þess að koma fram fyrir fólk og standa á sviði, gefa af 
sér og deila tilfinningum með áhorfendum. Þetta þýðir í raun að listamaður getur aldrei 
stimplaði sig út, umhverfi hans og persóna gera honum það ekki kleift. Listamaðurinn er alltaf 
í vinnunni (Hracs og Leslie, 2014). 

Höfundarverkinu er svo dreift á netinu og í verslanir ef svo á við og tónlistarfólkið mætir í 
fleiri viðtöl og reynir að ná eyrum tónlistarforleggjara og annarra sem koma tónlist í 
kvikmyndir og auglýsingar. Í lokin þarf að fara yfir söluyfirlit, reikninga og uppgjör, vinna að 
ársreikningi og reikna arð og laun (ef einhver) með endurskoðanda eða bókara og skipta á 
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milli meðlima. Þessi hringrás er svo endurtekin reglulega þó að ný plata líti nú líklega ekki 
dagsins ljós nema á rúmlega tveggja ára fresti í flestum tilvikum tónlistarfólks í sama geira og 
af sömu stærð og viðmælendur þessarar ritgerðar sem þessi lýsing gæti passað vel við.   

Þetta er heilmikil vinna eins og sjá má og rannsakandi er eflaust að gleyma einhverju en hann 
byggir þessa upptalningu á samstarfi sínu við ótal hljómsveitir og listamenn. Til þess að geta 
komið þessu öllu við vinna margir listamenn með ýmsu aðstoðarfólki eins og 
umboðsmönnum, bókurum og kynningarfulltrúum. Þeir sem eru með umboðsmenn borga 
þeim yfirleitt fasta prósentu af allri innkomu en með minnkandi tekjum er allur gangur á því 
hvort fólk velji þann kost þó góður sé enda umboðsmaður mikilvæg stærð í 
tónlistarbransanum þegar kemur að skipulagi og áætlanagerð (John Rogers, 2014).3 Mörg 
minni og óháð útgáfufyrirtæki hjálpa sínu listafólki einnig mikið og létta undir við 
kynningarmál og skipulag án þess að rukka fyrir það háar fjárhæðir og rukka jafnvel ekki 
neitt.   

Ekki má gleyma aðdáendunum og að rækta sambandið við þá en framtíð sölu og dreifingar 
tónlistar er bundin því að vera í beinum tengslum við aðdáendur og vita hvaðan þeir koma og 
hvað þeir eru að fíla. Með samfélagssíðum eins og Facebook og Twitter er mögulegt að greina 
þessi atriði og stýra markaðssetningu eftir því en að auki vill fólk bara fá að vita hvað sé að 
frétta úr heimi tónlistarfólksins. 

Tónlistarmenn í dag hafa þannig val og góðan aðgang að upplýsingum. Þeir geta dreift tónlist 
sinni sjálfir eða með aðstoð útgefenda og með mikilli vinnu og dugnaði geta þeir byggt upp 
góðan feril og verið í gagnvirku sambandi við aðdáendur sína í gegnum netið og haft ágætlega 
upp úr því að leika á tónleikum (Byrne, 2012; Wikström, 2011). Einnig  kemur þetta fram í 
máli þeirra sem rannsakandi ræddi við og er að finna í sjötta kafla.   

 

 

 

 

                                                           
3 John Rogers er enskur umboðsmaður og kynningarfulltrúi sem starfar á Íslandi. Rannsakandi sendi honum 
nokkrar spurningar í  tölvupósti en þar segir Rogers m.a. í svörum sínum (2014): „I don't disencourage 
musicians from taking matters into their own hands to build local profile - but when it comes to getting music out 
there into the world, I believe management and "label services" are more essential than ever.“ 
 
Þegar Rogers er spurður að því hvernig best sé að ná í gegn og fá athygli í öllum þeim skarkala sem fyrirfinnst í 
nútíma fjölmiðlun og á samfélagsmiðlum segir hann (2014): „Planning and organisation. Not just throwing up a 
new video on YouTube and hoping for the best - trying for a simultaneous premiere in as many countries as 
possible. Working on an active social media presence, and keeping a mailing list to communicate with fans when 
the band has something to say or sell. Touring strategically to active the different markets in which the band has 
products available to buy. Forming links to bookers, agents, supervisors, festivals, keeping the ball rolling.“ 
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5.2 Nýi tónlistariðnaðurinn 

We’re no longer in the music business -- it doesn’t exist anymore. We’re in the 
multimedia business, Scooter Braun, umboðsmaður Justin Bieber (Adegoke, 
2013) 

Internetið hefur breytt öllu sem viðkemur lífi okkar og samfélagi og tónlistariðnaðurinn hefur 
ekki farið varhluta af því. Eftir margra ára stríð við ólöglega dreifingu tónlistar í gegnum 
skráaskipti og niðurhal birti til þegar streymisveitur fóru að ná augum og eyrum fólks með 
vaxandi notkun almennings á snjallsímum og spjaldtölvum. Hinn nýi tónlistariðnaður var 
kominn með grunn til að byggja á en tónlistariðnaðurinn, sá armur sem snýr að sölu hljóðrita, 
hafði verið að dragast saman síðustu árin. 

Fyrir aldamótin voru flestir tónlistarmenn með útgáfusamning eða í leit eftir útgáfusamningi. 
Öðruvísi var vart komist í hljóðver og almenna dreifingu því þessu var stjórnað af 
atvinnufólki í tónlistarviðskiptum. Listræn stjórnun, ímyndarsköpun, markaðssetning og 
almannatengsl voru í höndum útgefenda á meðan lagasmíðar og upptökur var verkssvið 
listamanna. Þannig var verkaskiptingin innan tónlistariðnaðarins þar til lítið forrit sem hét 
Napster kom á markað en það gerði fólki kleift að skiptast á tónlist á MP3-skráarsniði. Það 
þarf ekki að fjölyrða um afleiðingarnar og allt það ferli sem fylgdi í kjölfarið en tekjutap og 
samdráttur varð þess valdandi að listamenn áttu þess síður kost að fá samning og óháðir 
útgefendur sættu lagi og hófu að dreifa tónlist á netinu (Hracs og Leslie, 2014; Wikeström, 
2011). En fleira breyttist því að með betri tækni til hljóð- og myndvinnslu og tilkomu 
samfélagssíðna á borð við MySpace og tónlistarbloggsíðna og svo Facebook varð öll kynning 
og markaðssetning auðveldari auk þess sem heimastúdíó urðu raunhæfur möguleiki með betri 
tölvubúnaði og hljóðkortum. Allir áttu þess kost að hljóðrita tónlist og láta fólk vita á nokkuð 
einfaldan hátt hvað var að gerast og hvernig það var að hljóma (Brabazon, 2012; Hracs og 
Leslie, 2014).  

Í stuttu máli eru helstu einkenni hins nýja tónlistargeira þessi. Fólk er sítengt internetinu í 
daglegu lífi sínu í gegnum ótal mörg tæki og tól. Margar þjónustuleiðir standa neytendum til 
boða til að nálgast tónlist á netinu og má þar nefna leiðir sem eru ókeypis, með fastri áskrift 
eða ólöglegar. Leiðir eins og Last.FM, Spotify, Deezer, Napster, BitTorrent, YouTube og 
PirateBay. Aukin eftirspurn með auknu aðgengi hefur kallað á aukið framboð. Sífellt fleiri 
eiga þess kost að fást við tónlist sem áhugamál og dreifa henni á heimsvísu án þess að kosta 
miklu til og stöku sinnum finnast óslípaðir demantar í forinni og bransinn tekur kipp. 
Upptökutækni er orðin almennari og kynningarleiðir standa fólki opnar í formi 
samfélagsvefsíðna á borð við Facebook, YouTube og Twitter (Brabazon 2012; Wikeström, 
2011). 

Helsti munurinn liggur í því að í dag borga neytendur fyrir tónlist í áskrift og geta notið 
hennar nánast hvar og hvenær sem er (Byrne, 2012). Aðgengi er að nánast öllu sem hugurinn 
girnist í gegnum streymisveitur á borð við Deezer, Sporify og Tónlist.is svo nokkur dæmi séu 
tekin. Í raun borgar fólk fyrir það sem það vill þegar það þarf á hlutnum að halda en eignast 
að sama skapi ekki neitt varanlegt sem það geymir uppi í hillu eins og þegar geisladiskar voru 
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markaðsráðandi. Tónlistin streymir vissulega eins og vatn úr krana eins og Gerd Leonhard 
(2008) spáði fyrir um en stóra vandamálið sem hann sá ekki fyrir var greiðslur til listamanna. 

Samkvæmt nýrri ársskýrslu The International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) 
um stafræna tónlist greiddu 28 milljónir manna fyrir áskrift að tónlistarstreymissíðum á 
heimsvísu í fyrra sem er 40% aukning milli ára. Þrátt fyrir vinsældir tónlistarveitna þá er 
plötusala ennþá stærsta tekjulind útgefenda og vínylplötusala er að taka við sér um allan heim 
þó tekjur af sölu þeirra séu enn ekki miklar í stóra samhenginu. Engu að síður jókst 
vínylplötusala um 32% í Bandaríkjunum og 101% á Bretlandseyjum á milli áranna 2012 og 
2013. Á heimsvísu er sala á niðurhali og streymi 39% af heildarsölunni en á þremur stærstu 
markaðssvæðum heimsins er stafræn sala í meirihluta (IFPI Digital Music Report, 2014). 
Þetta eru jákvæðar fréttir fyrir iðnaðinn og vonandi verður áframhaldandi vöxtur til þess að 
módelið geti virkað sem tekjugrunnur fyrir tónlistarfólk. 

5.3 Útgáfumál og leiðir í boði  

Gamla módel tónlistarbransans snérist um að stjórna aðgengi að markaði, dreifingu, 
fjölmiðlum og fleiru með það að markmiði að hámarka hagnað af þeim hugverkum sem réttur 
útgefanda náði yfir (Wikström, 2011). Enn eimir eftir af þessu eins og þegar stóru 
útgefendurnir semja við Spotify og fá hlutafé í streymisveitunni en á móti veita þau leyfi fyrir 
notkun á því efni sem þau eiga útgáfurétt af. Enginn listamaður fær hlut af þeim arði sem 
þarna kann að skapast af rekstrinum því útgáfurétturinn er hér metinn til eignar útgefenda en 
ekki skipt niður á einstaka flytjendur og höfunda (Byrne, 2013).  

Í nýju umhverfi stjórna hins vegar útgefendur ekki lengur dreifileiðum né flæði upplýsinga og 
því er auðveldara fyrir tónlistarfólk að koma sér á framfæri og gera það sem það telur best 
fyrir sig (Byrne, 2012; Wikström, 2011). 

Margar leiðir standa tónlistarfólki til boða þegar kemur að útgáfumálum en tónlistarmaðurinn 
David Byrne útskýrir sex þeirra skilmerkilega í bók sinni How Music Works (2012) en hann 
hefur mikla samúð með tónlistarfólki og vill veg þess sem mestan. Í bókinni leggur hann 
ýmsar línur en markmið hans er að þeir sem hafi hæfileika, vilja og getu, finni svör og leiðir 
til að starfa sem tónlistarfólk svo lengi sem þeim hugnist að gera svo. Hann gerir sér fulla 
grein fyrir því að tími geisladisksins sé liðinn, að framleiðsla á vörum úr plasti eða áli sé 
liðinn og þeirri staðreynd að plötubransinn sé að breytast mikið. Á hinn bóginn er hann viss 
um að plötur í fullri lengd eigi enn eftir að verða hljóðritaðar og gerðar af spennandi 
listamönnum svo lengi sem fólk nennir að hlusta á tónlist (Byrne, 2012). 

Í stuttu máli eru þetta leiðirnar sem nefndar eru í bókinni How Music Works (2012): 

1. 360° leiðin (The 360° Deal) 

Þessi leið á lítið skylt við efni þessarar ritgerðar og óháða listamenn. Þetta eru samningar sem 
stórfyrirtæki og framleiðendur bjóða og standa yfirleitt ekki nema stórum listamönnum til 
boða eins og U2, Madonnu og Jay-Z svo dæmi sé tekið. Hér er boðin stór fyrirframgreiðsla og 
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allar framtíðartekjur renna svo upp í hana og svo kemur til skiptingar á milli samningsaðila. 
Samningurinn er kallaður 360° þar sem hann tekur til allra tekna af öllum vörum sem tengjast 
nafni listamannsins, líka tónleikum.  

Þar sem þetta er oftast stór og mikil fjárfesting í upphafi þá liggur mikið undir hjá 
útgefandanum. Það er mikilvægt að halda vel á spöðunum og vinna náið með listamanninum 
að ferli hans. Þessi samningur getur verið afar flókinn enda tekur hann fyrir marga þætti. 

2. Útgáfusamningur (Standard Royalty Deal) 

Nær til hljóðfanga4 af öllum toga. Tekjum af sölu hljóðrita og notkun á master er skipt á milli 
útgefanda og listamanns eftir ákvæðum samnings sem er oftar en ekki útgefanda í hag en hér 
er það hann sem fjármagnar allt sem viðkemur útgáfunni og kynningu en höfundargreiðslur 
reiknast í lokin þegar allur kostnaður hefur verið dreginn frá. Listamenn fá oftar en ekki 
fyrirframgreiðslur (vaxtalaus lán) sem þeim er ætlað að lifa á og nýta til að kosta upptökur 
nýrrar plötu en þetta endurgreiðir listamaður með plötusölu sinni og annarri innkomu. Oft 
fjármagnar útgefandi tónleikaferðir sem eru farnar í kringum plötuútgáfu sem listamaður 
endurgreiðir einnig oft að fullu eða hluta. Með samning af þessum toga tekur það oft 
listamenn dágóðan tíma að vinna sig í plús. Byrne telst til að algengt sé að hlutur listamanns 
af söluandvirði hljóðrits sé um 10%. 

3. Framsalssamningur (License Deal) 

Líkist útgáfusamningi nema að hér heldur listamaðurinn útgáfuréttinum, leigir hann bara frá 
sér í ákveðinn tíma til útgefandans, t.d. 5 – 7 ár. Í samningi er ákveðið hvernig skipta eigi 
tekjum eftir kostnað, en hlutur listamanns er mun hærri hér en í venjulegum útgáfusamningi 
enda samningsstaðan sterkari. Þessir samningar eru mjög algengir í starfsumhverfi óháða 
tónlistargeirans. Listamenn sem fara þessa leið fjármagna oft stóran hluta af kostnaði vegna 
útgáfunnar og eru því heldur ekki í skuld við útgefanda í upphafi. Útgefandi leggur til 
fagmennsku, dreifingu, kynningu og tengslanet.  

4. Öllu skipt jafnt útgáfusamningur (Profit Deal)  

Hér er öllu skipt jafnt á milli listamanns og útgefanda. Öllum tekjum, öllum kostnaði og svo 
hagnaði. Samningurinn um framleiðslumaster er tímabundinn eins og með framsal þannig að 
listamaðurinn fær aftur réttindin til sín til að ráðstafa útgáfunni sjálfur eftir ákveðinn 
árafjölda. 

6. Útgáfa og dreifing á eigin vegum (Self-Distribution) 

Það er mjög algengt að sjálfstætt starfandi tónlistarmenn fari þessa leið og fjármagni allt ferlið 
sjálfir og standi í kynningu og markaðssetningu á eigin kostnað. Hér halda listamenn öllum 
réttindum sínum. Oftar en ekki leita listamenn sem gefa út sjálfir eftir samstarfi við 
dreifingaraðila sem hafa aðgang að verslunum og söluaðilum á netinu og greiða fyrir það 

                                                           
4 Til hljóðfanga telst öll sú tækni sem geymir og flytur tónlist: Geisladiskar, vínylplötur, kassettur, MP3-skrár og 
streymi. 
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ákveðna prósentu af sölutekjum. Það einfaldar reksturinn að vinna með þekktum aðilum og 
tryggir aðgang að markaði. Þetta veitir listamanni vissulega fullkomið frelsi til athafna og 
sjálfstæði í listrænni framsetningu en einnig er hann fjárhagslega ábyrgur fyrir öllu því sem 
þarf að gera og kann að fara úrskeiðis. 

5.4 Tónlistarmaður er frumkvöðull  

Something I didn’t realize when I started making music was that any 
entrepreneurial endeavor involves hiring people, creating a company, and 
becoming a businessperson. So, while you may know me as a musician, in 
practice I am also a boss. I’m the CEO of two companies, Grimes Creative Corp 
and Fairy Tour Corp, and I just started Roco-Prime Productions with my brother. 
This is simultaneously very cool and very stressful (Grimes, 2014). 

Öll listræn sköpun krefst innsæis, drifkrafts og hugarfars frumkvöðulsins. Með því að skapa 
eitthvað nýtt, óþekkt og frumlegt er lagt í ferðalag sem fæstir leggja nokkurn tímann í. Að 
sýna heiminum það sem er skapað er svo næsta skref og það krefst dirfsku, krafts og 
ósérhlífni því um leið er opnað fyrir gagnrýni og fordóma en einnig hrós og upphafningu. 
Uppskeran getur þannig verið ríkuleg, fagleg umbun og hól fyrir listræna sýn, félagslegur og 
hagrænn ábati (Throsby, 2003;Toynbee, 2000).  

Þegar umfjöllunarefnið er list þá er sköpun og listrænn metnaður oftar en ekki lokatakmarkið 
en ekki hagrænn ávinningur og peningar en þetta kemur fram í viðtölum rannsakanda við 
tónlistarfólkið. Margt er hægt að tína saman til að rökstyðja þessa kenningu því að þrátt fyrir 
að tónlistariðnaðurinn sé rammkapítalískur þá er langt í frá að kjarni hans sé það. Þverstæðan 
felst í þeim ábata sem lagt er mat á og ber hæst hverju sinni í lífi listamannsins (Toynbee, 
2000). 

Hugtakið samfélagslegur frumkvöðull á vel við um tónlistariðnaðinn á Íslandi en tónlistarfólk 
hér á landi passar við lýsingu á nokkrum þeim þátta sem einkenna þá og athafnir þeirra sem 
flokkast sem slíkir. Sér í lagi á þetta við þegar kemur að hjálp og stuðningi listafólks á Íslandi 
við hvert annað og óeigingirni í garð náungans en margir hafa bent á það sem eitt af 
einkennum tónlistarlífs hér á landi en það þarf að rannsaka betur (Árdís Ármannsdóttir, 2014; 
Rogers, 2014). Tónlistarfólk er ríkt af samkennd, á því liggur enginn vafi og það leggur lóð 
sín á vogaskálarnar við ýmis verkefni þannig að margföldunaráhrifa gætir í samfélagi 
tónlistarfólks (Rogers, 2014).5 Samfélagslegur ávinningur af starfi tónlistarfólks er mikill og 
þar sem fjárhagsleg markmið eru ekki ráðandi í öllum listrænum sköpunarferlum á lýsing á 

                                                           
5 John Rogers var m.a. spurður út í íslensku senuna af rannsakanda og hvernig hún líti út í hans augum og hvort 
eitthvað sé sérstakt við hana, t.d. hvort það sé mikil samkennd meðal íslenskra tónlistarmanna (2014): „Iceland is 
a beautifully open and joyful culture in many ways, in my opinion, and so the celebratory feeling and the 
cooperation and mutual support inside the indie music scene is just wonderful to see and to be a part of. It's a 
pleasure to live and work amongst all the characters in this scene - it's a million miles from the competitive, 
brash, saturated scene of London, for example.“ 
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frumkvöðlum sem stefna ekki að persónulegum gróða heldur að sameiginlegum ávinningi 
allra vel við íslenska tónlistarmenn (Árdís Ármannsdóttir, 2014). 

Nýsköpun, hagvöxtur og jákvæð hagræn áhrif sem rekja má til tónlistar og tengdra verkefna 
er mjög mikil en úttektir fræðimanna á borð við Ágúst Einarsson, Margréti Sigrúnu 
Sigurðardóttur og Tómasar Young hafa sýnt fram á það. Í rannsókn Ágústs Einarssonar á 
hagrænum áhrifum tónlistar kemur fram að um 80% fyrirtækja í menningargeiranum er með 
einn til fimm starfsmenn og að menningargeirinn einkennist af einyrkjaumhverfi (Ágúst 
Einarsson, 2004). 

5.5 Sala á tónlist  

Í þessum kafla er farið stuttlega yfir stöðuna á sölu tónlistar en hér má sjá mynd sem sýnir 
samdrátt á heildarsölu tónlistar í Bandaríkjunum en aukningu á sölu tónlistar á stafrænu formi. 
Niðurhal og streymi telja nú 60% af tónlistarsölu í Bandaríkjunum (IFPI Digital Music 
Report, 2014). 

Á mynd 1 má sjá samanburð á milli ára á tónlistarsölu í smásölu og í heildsölu sem heldur 
áfram að dragast saman en þó hægar en áður. Það sem veldur útgefendunum mestum 
áhyggjum er að nú er sala á MP3 að minnka, sjá mynd 2. Sú sala lækkar um 12% á milli ára 
en aukning í streymi nær að bæta það upp og eins og sjá má er tekjuaukning í stafrænni sölu á 
milli ára. Þessi þróun er talin ein megin ástæða þess að Apple hafi keypt streymisveituna 
Beats Music og íhugi í framhaldinu að breyta um stefnu í verðlagningu á iTunes og lækka 
verð á niðurhali (Kafka, 2014). Sú ákvörðun kann að hafa verulegar afleiðingar varðandi 
tekjur tónlistarfólks sem treystir enn á sölu á niðurhali því þó að tímabundin söluaukning 
kunni að eiga sér stað þá er líklegt að það eigi ekki eftir að vara til lengri tíma, streymið er 
framtíðin. Góðu fréttirnar eru samt þær að tæplega 1% heildar aukning var á tekjum 
tónlistargeirans í fyrra (IFPI Digital Music Report , 2014; The Trichordist, 2014b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mynd 1: Samdráttur á sölu á tónlist í BNA 2013 – 2014 
(Kafka, 2014)  

 

Mynd 2 : Sala á stafrænni tónlist eykst í BNA 2013 – 2014 
(Kafka, 2014) 
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Mynd 3 sýnir hvernig vöxtur iTunes dregst saman, líklega vegna aukins streymis. Þetta er í 
samræmi við spár sérfræðinga sem segja að þeir sem noti streymi kaupi færri plötur og hlaði 
niður færri lögum (Kafka, 2014). Þá er talið líklegt að tónlistarforritið Beats verði gert að 
staðalbúnaði í öllum iPhone símum frá og með næsta ári sem hluti af næstu uppfærslu iOS 
stýrikerfisins fyrir iPhone og iPad. Þessi áform Apple eru alvöru ógn við markaðsráðandi 
stöðu tónlistarveitunnar Spotify á streymismarkaðnum (Garrahan og Bradshaw, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eftir að streymi kom á markaðinn varð samdráttur í niðurhali sem verður ekki við snúið en 
því er spáð að 70% af allri stafrænni neyslu innan fimm ára verði streymisáskrift. Á síðasta ári 
var plötusala 51% af tekjum útgefenda en tekjur af tónlistarveitum voru um 39% af 
heildartekjum þeirra, afgangurinn voru greiðslur fyrir útvarpsspilun, tónleikahald og notkun í 
kvikmyndum og af þriðja aðila (IFPI, 2014; Resnikoff, 2014).   

Tekjur af tónlistaráskrift á internetinu hafa þrefaldast á þremur árum en í fyrra greiddu um 28 
milljónir manna fyrir áskrift að tónlist sem er aukning um 40% frá árinu á undan. 
Heildartekjur vegna stafrænnar miðlunar tónlistar á síðasta ári námu um 5,9 milljörðum 
Bandaríkjadala. Það er 4,3% hækkun á milli ára sem er rakin til aukningu áskrifenda hjá 
tónlistarveitum (IFPI, 2014; Resnikoff, 2014).   

5.6 Spotify í stuði 

Þótt sitt sýnist hverjum um Spotify virðist svo vera að fyrirtækið hafi náð ráðandi 
markaðsstöðu og almennri vöruvitund meðal neytenda. Spotify er orðinn risinn á 
streymismarkaðnum. Listamenn eru á báðum áttum eins og gefur að skilja því tekjur eru ekki 
farnar að skila sér sem skyldi en enginn mótmælir þeirri staðreynd að streymi er komið til að 
vera. Þetta er næsta skrefið í tónlistarnotkun almennings og upplifun fólks á hljóðritaðri 
músík. Og það verður bara að viðurkennast, það er frábært að geta hlustað á nánast hvað sem 
er hvenær sem er í gegnum símann sinn eða tölvuna. 

Mynd 3: Samdráttur hjá iTunes (Resnikoff, 2014). 
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Spotify í Bretlandi náði þeim merka árangri að snúa við blaðinu og skilaði í fyrsta sinn 
hagnaði í fyrra. Tekjur jukust um 42% á milli ára en heildartekjur voru 131 milljón punda, 
hagnaðurinn var hins vegar 2.6 milljónir punda. 73.2% af öllum tekjum, eða 96.2 milljónir 
punda var greitt til útgefenda og tónlistarforleggjara (Dredge, 2014).  

Á heimsvísu er Spotify með 40 milljónir notenda en 25% þeirra eru virkir áskrifendur af 
tónlistarsíðunni á meðan hin 75% nýta sér fríáskriftarmódel síðunnar sem byggir á 
auglýsingatekjum (Dredge, 2014).  

Einn af helstu andstæðingum Spotify og öllu streymi eins og staðan er í dag heldur út 
bloggsíðunni The Trichordist. Einn af ritstjórum síðunnar er tónlistarmaður og allir sem koma 
að síðunni eru ötulir talsmenn fyrir sjálfbærni listafólks og sanngjörnum tekjum fyrir 
tónlistarsölu. Í nýlegri samantekt síðunnar kemur fram að listamaður þarf 3 milljónir spilana á 
tveimur af stærstu streymissíðunum til að það jafnist á við að selja 1125 plötur á iTunes (The 
Trichordist, 2014a).  

Í fyrra komu út í Bandaríkjunum samkvæmt SoundScan 66.565 nýjar útgáfur en aðeins 3237 
nýjar útgáfur seldust í yfir 2000 eintökum. Það þýðir að 4,8% nýrra hljóðrita seldust í yfir 
2000 eintökum. Miðað við hve fáar plötur yfir heildina seljast í 2000 eða fleiri eintökum er 
ljóst að það eru ekki margir listamenn í þeirri aðstöðu að geta fengið yfir 4 milljónir af 
streymi af sömu plötunni sem jafnast á við innkomu af sölu geisladiska og niðurhals (The 
Trichordist, 2014a).  

Í stóra samhenginu má bæta því við að það eru 915.482 útgáfur fáanlegar á markaði í 
Bandaríkjunum en aðeins 14.856 seldust í fleiri en 2000 eintökum í fyrra eða aðeins 1,6% 
allra þeirra hljómplatna sem eru á markaðnum. Þetta eru ekki uppörvandi tölur og nokkuð 
augljóst að það er ekki mikið til skiptanna ef um hljómsveit er að ræða. Sala nýrrar plötu fer 
líklega að mestu upp í kostnað við gerð hennar. Að lokum má bæta því við að 1% nýrra 
platna, eða 620 titlar seldust í 20 þúsund eintökum eða yfir og eru ábyrgir fyrir 77% af 
heildasölu ársins (The Trichordist, 2014a).  

Það finnast fleiri tónlistarmenn sem eru með horn í síðu Spotify og sumir hafa gengið svo 
langt að taka allt efni sitt út úr streymisveitunni og má þar nefna Taylor Swift og Thom Yorke 
(Malt, 2014; Ellis-Petersen, 2014). Fleiri hafa gagnrýnt síðuna og má þar nefna Rosanne 
Cash, Alice in Chains og David Byrne en hann hefur þó haft meiri áhyggjur af því hvernig 
Spotify fékk aðgang að öllu efni stóru útgáfurisanna gegn því að þau eignuðust hlut í 
streymisveitunni á móti. Að þarna sé um óeðlileg hagsmunatengsl að ræða þegar þeir sem fara 
með réttindi listafólks eru farnir að semja við þriðja aðila um framtíðar arðgreiðslur sem sé 
ekki skipt á milli þeirra sem búa til sjálfan höfuðstólinn. Svo fá útgáfurnar greitt til sín 70% af 
tekjum Spotify og greiða listamönnum afar lítinn hlut af því þar sem samningar eru oft 
ósanngjarnir (Byrne, 2013; Dredge, 2014).  

Þetta er stórt mál og flókið og ekki eru allir listamenn sammála þeim sem hér eru nefndir á 
blað því margir líta á streymissíðurnar sem kærkomna viðbót sem eigi ennþá eftir að sanna sig 
að fullu. Allir eru þó sammála um eitt og það er að streymi er framtíðarmarkaðurinn fyrir 
tónlist en það á bara eftir að fínstilla kerfið.  
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5.7 Tónlistarfólk og aðdáendur 

Fyrir tónlistarfólk sem býr á eyju er internetið guðsgjöf. Miðlun upplýsinga á sér stað á 
internetinu, ímyndarsköpun og kynning, alþjóðleg dreifing tónlistar og myndbanda, samskipti 
við samstarfsfólk og aðdáendur. Allt gerist þetta í gegnum tölvu, síma og háhraðainternet án 
mikils kostnaðar. Meginkostnaðurinn í dag er líklega tíminn sem fer í samskipti og miðlun 
efnis auk reksturs á interneti og síma. Í nútímasamfélagi er þetta óumflýjanlegur þáttur af 
tilveru tónlistarfólks sem er með sjálfstæðan rekstur og á aðdáendur sem þarf að sinna.  

Í hinum nýja tónlistariðnaði þurfa listamenn og útgefendur að vinna með aðdáendum og 
treysta á stuðning þeirra til að ná athygli og góðri kynningu á tónlist sinni. Það þarf að hrópa 
hátt til að ná í gegnum skrum líðandi stundar og vekja athygli á því sem verið er að gera á 
netinu. Þegar vel tekst til taka aðdáendur undir í gegnum samfélagssíður, blogg og fjölmiðla 
þannig að eftir því er tekið. Á þessum vettvangi geta aðdáendur leitt umræðuna, þeir halda 
henni gangandi með því að deila hlekkjum með fréttum, myndum, lögum, myndböndum og 
öðru sem tengist tónlistarfólki og því fleiri sem taka þátt því stærri verður snjóboltinn og 
athyglin á listafólkið og list þeirra (Wikström, 2011).  

Í hinum nýja tónlistariðnaði leika aðdáendur stórt hlutverk þegar kemur að útbreiðslu óháðrar 
tónlistar og ímynd listafólks en rannsókn á aðdáendum óháðra tónlistarmanna í Svíþjóð sýnir 
m.a. fram á það (Baym og Burnett, 2009). Þetta kemur einnig fram í grein Eric Harvey frá 
2008, sem hann skrifar fyrir tónlistarvefsíðuna Pitchfork. Harvey segir aðdáendur óháðra 
tónlistarmanna í mikilvægri stöðu þegar kemur að því að byggja undir ný nöfn og nýjar 
stefnur í hinu nýja stafræna tónlistarlífi. Aðdáendur skilja og upplifa tónlistina á sinn einstaka 
hátt og eru því fullkomnir talsmenn og sendiherrar til að miðla tónlist til nýrra hlustenda. 
Tónlistaráhugafólk hefur gaman af því að kynna nýja tónlist fyrir vinum og kunningjum og 
þannig hefur það alltaf verið og því er um að gera að virkja og nýta þann áhuga (Harvey, 
2008). Út frá þessu sjónarhorni má segja að tónlistarfólk dagsins í dag er á margan máta 
sjálfstæðara í nálgun og vinnuaðferðum þegar kemur að samskiptum við aðdáendur en 
kollegar þeirra fyrr á árum því þessi samskipti eru milliliðalaus og kosta nánast ekkert. Hér 
vinna allir af sömu hugsjóninni. 

Eins og kom fram hér að framan stýrðu Hracs og Leslie rannsókn í Kanada árið 2014 þar sem 
rannsóknarefnið var áhrif tæknibreytinga á fólk í skapandi greinum en sjálfstætt starfandi 
tónlistarfólk var sérstaklega rannsakað. Umskipting yfir í tækni- og þjónustuiðnað og 
samdráttur í tónlistariðnaðinum leiddi til þess að vinnuálag á tónlistarfólk jókst og dreifðist á 
fleiri staði þar sem hinn listræni ferill var nú orðinn partur af vinnu sem fór fram heimafyrir 
og alls staðar þar sem hægt var að vera í netsambandi. Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að 
listamenn þurfi að vinna sífellt fleiri störf sem ekki séu tengd listsköpun en um sé að ræða 
mikinn rekstur auk samskipta við aðdáendur í gegnum fjöldann allan af samskiptasíðum. Það 
er því orðið erfitt fyrir listamenn að skilgreina frítíma sinn frá vinnutíma þar sem fólk sé í 
raun og veru alltaf að (Hracs og Leslie, 2014). 

Aðdáendur eru þeir sem dreifa efni listafólks, miðla og halda því á lofti á samfélagssíðunum. 
Módelið er keyrt áfram af okkur öllum sem notum netið og dælum inn á það efni sem við 
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viljum að aðrir skoði og ræði um. Hinn nýi vefur er notendastýrður og efnið sem vekur áhuga 
okkar kemur ekki lengur matreitt frá stórfyrirtækjum og kynningarfulltrúum heldur lifandi frá 
fólki sem er að deila upplifun. Þetta vita margir listamenn og kunna að nýta sér í sína þágu. 
Einar Örn Benediktsson sérfræðingur hjá Promogogo, sem sér um markaðslausnir fyrir 
tónlistarmenn, og er meðlimur úr hljómsveitinni Ghostigital þekkir þetta af eigin reynslu og 
deilir einni niðurstöðu með lesendum Viðskiptablaðsins: „Það er alveg merkilegt að fólk 
kaupir ekki miða þegar það sér mynd af hljómsveitinni. Það kaupir miða á tónleika þegar það 
sér að það er fjör á tónleikum með henni. Ef það sér svita og tár, þá kaupir það miða!“ 
(Jóhannes Stefánsson, 13. nóvember 2014, 2). 
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6. Fram og aftur blindgötuna – Niðurstöður 

Við erum náttúrulega uppi á mjög skrítnum tímum og það veit enginn hvað gerist 
[...] Maður hugsar stundum hvort maður sé ein af síðustu risaeðlunum en það hafa 
ábyggilega aðrir hugsað áður. Kannski gerist eitthvað kraftaverk og fólk fer að 
kaupa tónlist aftur. En annars er bara að horfa á aðra möguleika. - María Rut 
Reynisdóttir, umboðsmaður Ásgeirs. (Bjarki Ármannsson, 2014). 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður viðtalsrannsóknarinnar og skoðanir tónlistarfólks 
og upplifun þeirra á efninu birtar. Niðurstöður voru þemagreindar í sjö kafla eftir efni en sá 
áttundi er samantekt á niðurstöðum settur í samhengi við fræðin og hugmyndir rannsakanda. 
Viðmælendur eru ekki nafngreindir í eftirfarandi köflum heldur kallaðir Viðmælandi 1, 
Viðmælandi 2 og svo framvegis. Með þessu móti hefur persóna viðmælanda ekki sömu áhrif á 
lesandann þegar kaflinn er lesinn yfir og efnið meðtekið. Með þessu fyrirkomulagi vonar 
rannsakandi að fyrirfram ákveðnar hugmyndir um fólk og tónlistarstefnur víki og kyn 
viðmælanda sé ekki lesanda efst í huga við mat á málefnum og svörum sem fram koma. Þar 
sem tónlistariðnaðurinn er þekktur fyrir að vera karllægur er hér gerð tilraun til að láta kyn 
viðmælanda ekki hafa áhrif á lestur niðurstaðna.  

Kaflarnir skiptast í eftirfarandi þema: 1. Nú er ég klæddur og kominn á ról – Upplifun á 
nýjum markaði. 2. Aðför að lögum – Aðdáendur. 3.Þrír blóðdropar - Staðan í stafrænni 
veröld. 4. Í góðri trú - Listsköpun og útgáfumál. 5. Höfuðlausnir – Rekstrarfyrirkomulag og 
stjórnun. 6. Millilending - Nýjar leiðir og tækifæri. 7. Á bleikum náttkjólum - Ísland. 8. 
Loftmynd - Umræður. 

Kaflaheitin eru fengin úr smiðju Megasar og fær hann þakkir fyrir lánið.   

Hér verða málin greind út frá lýsingum tónlistarfólks sem hefur þekkingu og reynslu af því að 
gefa út tónlist, kynna hana og koma sér á framfæri á alþjóðavettvangi. Efnið er dregið saman 
og flokkað í nokkra þætti sem snerta líf og dagleg störf listafólksins. Síðan er rýnt í  hvort allir 
séu jafn tilbúnir til að taka á sig fleiri verkefni vegna breyttra aðstæðna innan 
hljómplötugeirans. 

Listamenn hafa tekið við mörgum rekstrarlegum þáttum sem voru áður í umsjá umboðsmanna 
og hljómplötufyrirtækja. Bæði vegna fjárhagslegra ástæðna og vegna þess að þeir geta það og 
treysta engum betur til þess að sjá um þeirra mál. Spurt er út í áhrif breytinga á þessa 
einstaklinga og hvernig þeir upplifa stafrænan markað, samfélagssíður og aukna vinnu og 
tekjustofna í dag. Hvort áhrif stafrænu byltingarinnar og aukinn samdráttur á sölu tónlistar í 
áþreifanlegu formi sé farinn að hafa áhrif á þeirra rekstur en einnig eru ræddir ljósir punktar 
eins og endurvakning vínylplötunnar og aukin eftirspurn eftir tónleikum.  

Staða tónlistarfólks hefur tekið breytingum með auknum áhrifum internetsins og breyttum 
neysluvenjum fólks en hver eru helstu áhrif á líf og starf listamannanna? Sú staðreynd að 
aðgengi að tónlist hefur aukist gríðarlega á örfáum árum hefur kollsteypt tónlistariðnaðinum 
og breytt leikreglum og tækifærum tónlistarfólks svo um munar. Margir eiga þess ekki annars 



 

50 
 

kost en að stýra sínum ferli að miklu leyti sjálfir á meðan aðrir fá loksins tækifæri til að fara 
sínar eigin leiðir með vali á útgáfuleiðum og samstarfsfólki.  

6.1 Nú er ég klæddur og kominn á ról - Upplifun á nýjum markaði  

Nútímatæknin er trunta sem bæði hjálpar fólki og ruglar í rýminu. Tæknin hjálpar til við að 
halda utan um rekstrarþætti og auðveldar samskipti við aðdáendur og samstarfsfólk sem á 
aðsetur erlendis. Með tækninni má miðla upplýsingum út í umhverfið og halda sambandi við 
alla þá aðila sem búa yfir sérþekkingu, ræða við og fræða fjölmiðla um verkefni og tala við 
bókunarskrifstofur jafnt sem kynningarfulltrúa svo fátt eitt sé nefnt. Allt þetta er hægt að gera 
frá eyju úti í miðju Atlandshafinu og það er auðvitað alveg frábært. 

Tæknina nýtir fólk sér einnig til að nálgast tónlist endurgjaldslaust á YouTube eða í gegnum 
deilisíður og það er fúlt og úr samhengi við þá miklu vinnu sem tónlistarfólk leggur á sig. Það 
er líka úr samhengi hve lágar greiðslur eru að renna til tónlistarfólks vegna streymis miðað við 
t.d. sölu á geisladiskum eins og kemur fram hjá útgefandanum Haraldi Leví hjá Record 
Records (Nútíminn, 2014a). En þetta er flóknara mál en svo að hægt sé að kenna 
streymisveitum einum um því skipting tekna á milli tónlistarfólks og útgefenda þeirra hefur 
líka áhrif. Tónlistarmaðurinn Svavar Knútur er t.d. ekki ósáttur við greiðslumáta og tekjur frá 
Spotify og segir þær vaxa jafnt og þétt. Streymið er ekki að eyðileggja plötusölu, það bætir 
við ef eitthvað er (Nútíminn, 2014b). Vonandi finnst réttlát niðurstaða í þessum málum sem 
fyrst svo allir geti vel við unað því streymið er framtíðin þegar kemur að tónlistarneyslu 
meginþorra almennings. Tekjur þurfa að vera sanngjarnar og á meðan fjöldi áskrifenda heldur 
áfram að vaxa vænkast allra hagur og tækifæri fyrir tónlistarfólk til að eignast nýja aðdáendur 
og stækka markað sinn eykst hröðum skrefum.  

Þegar viðtölin eru greind og sett í samhengi við það lesefni sem hefur verið nýtt við 
undirbúning og úrvinnslu þessarar ritgerðar er ljóst að óháðir íslenskir tónlistarmenn eru að 
upplifa nákvæmlega sömu hlutina og erlendir kollegar þeirra. Samdráttur í sölu á tónlist, 
aukin eftirspurn þegar kemur að tónleikahaldi, meira sjálfstæði, meira frelsi og aukið 
vinnuálag.  

Það að starfrækja hljómsveit eða vinna sem sólólistamaður er ekki ósvipað því að reka lítið 
fyrirtæki og starfa sem frumkvöðull, þ.e. að bjóða heiminum ný og framandi sköpunarverk. 
Gefa þarf mörgum þáttum gaum sem ekki er alltaf auðvelt að samræma. Í huga margra 
listamanna er um algjörlega ósamrýmanlega hluti að ræða því listir, viðskipti, kynningarmál, 
stjórnun og rekstur blandast oftar en ekki illa saman. Viðmælendur standa allir í þeim sporum 
að reka sig sem „lítil fyrirtæki“ og þurfa að uppfylla margar skyldur og ganga í mörg verk en 
það má vel greina að þetta þykir þeim misskemmtilegt. Flestir eru á þeirri skoðun að betra 
væri að geta lagt meiri stund á listina, haft fleiri klukkutíma í sólarhringnum og eða látið aðra, 
eins og t.d. umboðsmann, sjá um hina viðskiptalegu hlið en það er ekki alltaf í boði og því 
sleppt af hagkvæmnisástæðum (Viðmælandi 1, 2, 3, og 5). 
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Samfélagsmiðlar eru mjög mikilvægir í dag, um það þarf ekki að fjölyrða, en sitt sýnist 
hverjum um þann tíma sem fer í að starfrækja þá. Í raun er staðan þannig að það fer minni 
tími í músíkina og meiri tími í eitthvað rugl segir Viðmælandi 4. Það að vera tónlistarmaður í 
dag þýðir að maður þarf að vera einhver „social-media“ manneskja en fyrir 15 árum síðan var 
staðan ekki slík og bætir við: 

Þetta er óendanlega mikið magn af einhverjum samfélagsmiðlum sem maður þarf 
að vera að sinna og halda gangandi og það fer alveg gríðar tími í svoleiðis en á 
sama tíma er maður að sjá minni tekjur þannig að það er skrítið að vera að eyða 
meiri tíma í eitthvað svoleiðis. Planið mitt með því að verða tónlistarmaður var 
ekki að verða einhver social media maður. Og þar af leiðandi er ég ekki að opna 
mig og mitt einkalíf eins og fólk er að gera til að fá athygli og ég get ekki tekið 
þátt í því (Viðmælandi 4). 

Viðmælandi 4 sér þetta sem aukavinnu við eitthvað sem er ekki tónlist en þess ber að geta að 
hann sér um allan sinn rekstur sjálfur. Hann bendir á að áður fyrr hafi hann tekið einn eða tvo 
viðtalsdaga til að kynna plötur eða væntanlega túra en síðan var það búið. Núna þarf hann að 
vera á hverjum einasta degi að sinna einhverjum hópi á netinu sem síðan sér bara einungis 
hluta af því sem gert er á samfélagssíðunum og kaupir ekki einu sinni tónlist (Viðmælandi 4). 

Samdráttur á sölu geisladiska setur stórt strik í reikninginn hjá tónlistarfólki og útgefendum í 
dag. Viðmælandi 3 er ekki lengi að koma inn á þann mikilvæga vinkil að megintekjur sveitar 
hans komi frá tónleikahaldi og að sala á plötum sé aukaatriði í dag. Hins vegar helst platan í 
hendur við tónleikaferðirnar og kynning þjónar þeim tilgangi að vekja athygli á því sem er á 
döfinni og þannig eru plata og túr samhangandi þættir.  

Viðmælandi 2 segir það hafa skipt miklu máli fyrir ferilinn sinn að hafa komist að strax hjá 
útgefanda sem sé búinn að vera afar hjálpsamur og skilningsríkur. Þar meini allir vel og 
hjálpist að enda í þessum bransa af lífi og sál. Samskiptaleiðir eru stuttar, samstarfið náið og 
eðlilegt að hans mati. Það þarf aldrei að bíða í tíu daga eftir svörum og þegar hann langar til 
að gera eitthvað þá hefur viðhorfið verið hjálplegt og skilningsríkt. Hann talar líka af reynslu 
þegar hann ráðleggur fólki að skrifa alls ekki undir samninga án þess að vera 100% viss um 
hvað verið sé að skrifa undir. Bransinn getur verið varasamur eins og heyra má á máli hans 
þegar kom að samningum við tónlistarforleggjara. Fleiri viðmælendur rannsakanda sögðu 
svipaðar sögur en það er vissulega erfitt að standa fastur á sínu og bogna ekki undan pressunni 
þegar loksins glittir í uppskeru erfiðisins. 

Þegar Viðmælandi 4 er spurður hvaða þrír þættir séu mikilvægastir í lífi tónlistarfólks til að 
skapa sér tekjugrunn segir hann að mikilvægasti þátturinn í hans rekstri sé sala tónlistar í 
kvikmyndir, stiklur og auglýsingar, frekar en plötusala og rafræn sala á netinu sem sé líklega í 
þriðja eða fjórða sæti. Það borgar sig að túra ef þú ert í bandi sem ekki of margir eru í en ef 
það eru fleiri en þrír eða fjórir þá þarf að athuga málin vel og vandlega. Ekki má gleyma 
stefgjöldum sem geta verið drjúg. Það er hins vegar undantekning í dag að sala á iTunes sé að 
fara að halda honum uppi eins og áður en það er ekki hægt að loka á það þegar um góðan 
„backkatalóg“ er að ræða. Í dag gefur Viðmælandi 4 út sjálfur og segist vera að fá jafnmikið 
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fyrir plötusölu og þegar hann var hjá útgáfufyrirtæki en málið sé hins vegar að hann sé ekki að 
fá neinar fyrirframgreiðslur upp í framleiðslu nýrra hljóðrita í dag en það gátu verið góðar 
summur áður fyrr.  

[É]g sé bara að sala er að minnka og þá sér maður minni tekjur af sölu en þetta er 
bara kynslóð sem finnst þau eigi bara ekki að borga fyrir músík (Viðmælandi 4). 

Við greiningu viðtala vakti það athygli að í máli þriggja viðmælenda voru framsalsmál 
höfundarréttar og samningar við tónlistarforleggjara (e. Publishers) ekki nægilega gegnsæ að 
þeirra mati. Allir höfðu gert samninga um þessi mál en lítið virtist vera að gerast hjá öllum 
nema Viðmælenda 3 og 4. Þar sem framsal á höfundarverkum til þriðja aðila er einn af 
meginþáttum í tekjustreymi listafólks er ekki laust við að hér þurfi að gera bragarbót á og leita 
eftir ráðgjöf og samtali við þá tónlistarforleggjara sem hlut eiga að máli.  

Stórar upphæðir koma oft í hlut hljómsveita sem ná að koma lögum í kvikmyndir og 
auglýsingar í gegnum tónlistarforleggjara og tónlistarráðgjafa (e. Music Supervisors) en það 
þarf að vinna í því stanslaust til að það gerist. Eftir því sem hljómsveitin vex og verður 
þekktari og tónlistin hennar heyrist víðar þá kemst músíkin í hendurnar á fleira fólki sem 
hefur áhuga á að nota hana og því þarf að vera góð tenging á milli listamanns og þeirra sem 
fara með þeirra mál á þessu sviði. 

Viðmælandi 2 er ekki viss hvað skal segja þegar hann er beðinn um að greina tekjustrauma 
sína. Plötusala hefur gengið ágætlega en þegar kemur að sölu laga í auglýsingar, kvikmyndir 
og aðra miðla segir hann að það mætti ganga mun betur. Oft koma tilboð sem svo detta upp 
fyrir. Lag komi t.d. til greina í auglýsingu en verði ekki fyrir valinu á endanum. Viðmælandi 
hefur oft spurt forleggjara sinn hvort það sé virkilega ekki verið að biðja um meiri tónlist frá 
honum en raun ber vitni en fær þau svör til baka að þetta sé erfiður bransi og samkeppnin 
mikil og því ekkert sem hægt sé að stóla á. Stefgjöldin eru hins vegar að skila sér og þegar 
kemur að plötusölunni sjálfri þá er hún fín þó hann þekki ekki hlutföllin á milli geisladiska, 
vínyls og svo stafrænnar sölu en viðurkennir að það væri áhugavert að skoða þau mál betur. 
Hann trúir því líka að það sé nóg til af fólki sem vilji kaupa plötur og diska þó sá hópur fari 
ekki endilega stækkandi. Tónleikaferðir eru síðan umtalsverður tekjupóstur og mikilvægt er 
að vera með góðan tónleikabókara. Hann er nýlega farinn að fá ágætlega greitt fyrir tónleika 
og því í góðri aðstöðu til að geta borgað hljómsveitarmeðlimum sæmileg laun fyrir 
mánaðartúr en síðan virkar það líka alltaf vel að selja plötur á tónleikum (Viðmælandi 2). 

Hið nýja stafræna módel sem við búum við í dag ræður miklu um þá möguleika sem 
listamenn hafa til að stýra sínum málum sjálfir og Viðmælandi 3 er er ekki í nokkrum vafa um 
það að þetta breyti hreinlega öllu. Það er miklu auðveldara að koma sér á framfæri af eigin 
rammleik í dag en áður og þó svo að afkomutalan sé ekki endilega frábær fyrir heildina þá eru 
tækifærin til staðar. Fleiri tónlistarmenn hafa tækifæri til að láta á þetta reyna og sumir eiga 
eftir að hafa fínt upp úr þessu. Sem listamaður er Viðmælandi 3 líka með skoðun sem er ekki 
byggð á efnahagslegu mati, skoðun sem er ekki endilega fjárhagslega góð en afar mikilvæg og 
hægt er að taka undir:  
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Fólk sem gerir tónlist alveg gjörsamlega óháð peningum og óháð því að þurfa að 
framfleyta sér, hún er oft alveg rosalega góð, og það er jafnvel betra fyrir listina 
að hún sé ekki tengd peningum! En sú skoðun er algjörlega andstæð við það að ég 
vil að það séu styrkir í tónlist og svona, en ég verð bara að vera hreinskilinn við 
sjálfan mig og þetta skiptir máli (Viðmælandi 3). 

6.2 Aðför að lögum – Aðdáendur 

Í hinum nýja stafræna tónlistariðnaði geta óháðir listamenn betur sniðgengið áhrif og umsvif 
þeirra sem lyklavöldin hafa. Samfélagssíður færa tónlistarmenn og hlustendur saman sem hafa 
svo aðgang að tónlistinni í gegnum heimasíður og tónlistarveitur á borð við Spotify, 
Tónlist.is, YouTube, Last.FM, Bandcamp og Deezer. Listafólk á í beinum samskiptum við 
aðdáendur og getur miðlað á nokkuð einfalda hátt efni til fólks án aðkomu annarra.  

Samskipti við aðdáendur á netinu er öllum viðmælendunum hugleikin og öllum ber saman um 
að þau þurfi að gera á vandaðan hátt. Það er vissulega mikilvæg vinna en ekki sérlega vinsæl 
hjá meðlimum þeirra sveita sem tengjast þessari rannsókn.  

Mér finnst það gaman ef það er eitthvað fyndið eða maður hefur frá einhverju að 
segja (Viðmælandi 1). 

Þetta er vissulega gefandi en að sama skapi má maður ekki verða ekki of upptekinn af 
samfélagsmiðlum segir Viðmælandi 1 einnig. Markmiðið er að nota þá þegar frá einhverju 
markverðu er að segja en annars er best að sleppa því. Þrátt fyrir að beinn aðgangur sé góður 
þá er mikilvægt að vera ekki að gera bjánalega hluti bara til að fá „Like“ (Viðmælandi 1).  

Þetta er hárrétt mat en rannsóknir sýna að aðdáendur vilja hafa samskipti sín við „stjörnurnar“ 
raunveruleg og sönn. Fólk nýtir samfélagssíður til að hafa áhrif og vera í sambandi og er fljótt 
að greina á milli þess sem er ekta og ekki ekta, því það „þekkir“ sitt fólk. Aldrei má heldur 
vanmeta þann þátt sem aðdáendur eiga í að breiða út ímynd og nýja tónlist til nýrra hlustenda 
en raunin virðist vera sú að mikið mark sé á þeim tekið og beinn kostnaður við kynningu af 
þessu tagi er nánast enginn (Baym og Burnett, 2009).  

Viðmælandi 2 hefur notað Facebook hóflega að eigin mati til að hafa samband við aðdáendur 
sína en er þar að auki með Twitter. Facebook er hans helsti samskiptamiðill og hann er 
nokkuð duglegur við að pósta stöðuuppfærslum þegar eitthvað er í gangi eins og t.d. 
tónleikaferðir og upptökur en svo dettur þetta niður þegar hann er í „fríi“. Hann hefur þó ekki 
fengist í of mikla rannsóknavinnu í kringum þetta en viðurkennir að hér sé vissulega um að 
ræða gagnlegt tæki og áhrifaríkt þegar kemur að auglýsingum og til að upplýsa aðdáendur um 
einhverjar ferilstengdar fréttir. 

Viðmælandi 3 hefur aftur á móti lagst í smá rannsóknarvinnu á því hvernig aðdáendur hans 
nota Facebook. Hann segir það skipta miklu máli að vera í sambandi við rétta fólkið og mikið 
af fólki og er markvisst að reyna að gera sveitina sýnilegri. Hann tekur samfélagsmiðlana fyrir 
þegar þörf er á því og eitthvað er að gerast sem segja þarf frá en bætir við að einnig þarf að 
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passa að vera ekki of duglegur og hugsa þurfi hlutina til enda. Með smá pælingum hefur 
honum tekist að kynna nýja túrinn og fá góð viðbrögð frá aðdáendum en hann er mikið að spá 
í því hvenær aðdáendur sínir eru mest á Facebook og Twitter. Þó að hljómsveitin sé sýnileg 
og hress á samfélagsmiðlunum þegar t.d. tónleikaferðir eiga sér stað hafa meðlimir passað sig 
á því að vera ekki of persónulegir. Hljómsveitin á sér rödd og það hefur hentað þeim vel að 
gera hlutina á þann hátt að deila ekki of persónulegum hlutum með aðdáendum sínum. 

Viðmælandi 5 man vel eftir því þegar MySpace var og hét en í dag er það Facebook sem 
ræður lögum og lofum þegar kemur að sambandi við aðdáendur. Honum finnst ekki rétt að 
leggja allt sitt lag við Facebook en hann viðurkennir fúslega að þar fari fram helstu samskiptin 
við aðdáendur. Hin gengdarlausa auglýsingarmennska sem samfélagssíður troða inn á síður 
sínar fer hins vegar í taugarnar á honum. Það að auglýsa sólbaðstofur undir stöðuuppfærslum 
og fréttum af sveitinni sé ekki draumur hans sem tónlistarmanns. Hann er á því að góð 
heimasíða sé nauðsynleg hljómsveitum til að öll eggin séu ekki í sömu körfu og bætir því við 
að hljómsveitir séu hreinlega orðnar að fyrirtækjum á Facebook. Hann viðurkennir samt 
fúslega að hljómsveitin hans sé upp á Facebook komin til að miðla upplýsingum og hann 
viðurkennir líka að þetta sé góður auglýsingamiðill sem hann noti mikið, en það þurfi að 
passa sig að veðja ekki bara á einn hest (Viðmælandi 5). 

Núna eru allar hljómsveitir orðnar eins og fyrirtæki á Facebook, það er glatað 
(Viðmælandi 5). 

Viðmælandi 5 gerir sér fyllilega grein fyrir því að fólk sem kaupir plötur og diska séu í bráðri 
útrýmingarhættu en engu að síður mikilvægur markhópur. Aðdáendur Justin Biber og Britney 
Spears eru ekki að kaupa tónlist á geisladiskum, þeir hlusta á músíkina á YouTube og Spotify 
og kaupa svo boli á tónleikum. Hann viðurkennir fúslega að hann noti sjálfur YouTube mikið 
og þá sérstaklega til að horfa á tónleikaupptökur. Sannir aðdáendur að hans mati eru þeir sem 
kaupa tónlistina og styðja listamanninn af hugsjón og mæta á tónleika en það skiptir virkilega 
miklu máli að túra. Aðdáendur hafa ótal möguleika til að nálgast efni með uppáhalds 
tónlistarfólkinu sínu í dag. Viðmælandi rifjar upp hvernig þetta þróaðist hjá vinahópnum hans 
en í upphafi var skipst á kassettum þar sem fjárhagurinn leyfði ekki nema viss útlát í nýja 
geisladiska. Næsta skref var síðan að brenna diska og fjölfalda í tölvum en síðan færðist þetta 
alveg yfir á netið. Það hefur alltaf tilheyrt bransanum að stunda sjóræningjaiðju og að 
aðdáendur skiptist á efni sín á milli. Þannig hafa senurnar orðið til og nýir kimar náð fótfestu 
og sprungið út (Viðmælandi 5). 

Viðmælandi 4 er ekkert allt of hrifinn af því að þurfa að verja miklum tíma í samfélagsmiðla 
eins og fram hefur komið. Vissulega er tæknin gagnleg og hann er með vel útfærða 
heimasíðu, Instagram, Facebook og allan pakkann en tíminn sem fer í þetta er dýrmætur og 
ekki auðvelt að meta árangurinn (Viðmælandi 4). 
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6.3 Þrír blóðdropar - Staðan í stafrænni veröld   

Markaðsöflin fóru inn í streymið án tónlistarmanna [...] Gerðu þetta bara út frá 
markaðssjónarmiðum en ekki endilega út frá hag tónlistarmanna. Nú er það 
hlutverk tónlistarmanna að ýta tilbaka vegna þess að þetta er þeirra efni sem verið 
er að nota. Þetta er ekki endilega góð kynning, sá frasi gildir ekki alltaf. Nú þurfa 
tónlistarmenn ekki endilega að segja: „Það þarf að loka þessu“. En það þarf að ýta 
tilbaka. Fólk getur ekki bara látið vaða yfir sig og mér finnst dálítið mikilvægt að 
tónlistarmenn taki smá slag núna því það er núna sem að grunnurinn verður 
ákvarðaður fyrir næstu tugi ára. Við höfum núna smá tækifæri til að ýta fast á 
þessar veitur og sýna klærnar [...] og þá er kannski hægt að hækka grunninn því að 
hann mun ekki gera neitt annað en lækka svo [...] þessi stóru fyrirtæki sem sömdu 
eru ekkert að semja bara um þá „artista“ sem þau eru að gefa út núna. Þau eru að 
semja um „back catalogue“ sko. Þau eru að fá svo rosalega stórar upphæðir því 
það er svo stór „back catalógur“ sem er að fara þarna inn sem er auðvitað allt 
önnur staða heldur en sko stakur tónlistarmaður eða hljómsveit jafnvel sem er 
ennþá verra dæmi því það „splittast“ niður á hljómsveitarmeðlimi svo þegar það 
er loksins komið til hljómsveitarinnar, og það eru ekki miklir peningar 
(Viðmælandi 3).  

Þetta eru þung orð og réttmæt og enduróma það sem David Byrne, Taylor Swift og fleiri hafa 
verið að segja um þessi streymismál. Það er ljóst að til að geta lifað af streymi þarf 
tónlistarmaðurinn að vera súperstjarna en ekki sjálfstæður og óháður tónlistarmaður með 
sæmilega stóran hóp fylgjenda. Tækniiðnaðurinn náði taki á tónlistargeiranum þegar hann var 
í niðursveiflu og stórfyrirtækin stukku um borð í von um að geta breytt um stefnu. Úrslit 
liggja engan veginn fyrir en eins og er finna allir fyrir því að tekjur hafa dregist saman af sölu 
hljóðrita.  

Viðmælandi 3 hefur ekki legið á skoðunum sínum þegar sala tónlistar á stafrænu formi hefur 
borið á góma. Hann segir staðfastlega að greiðsla fyrir hverja einingu í dag sé of lág þegar 
kemur að streymi en að hann sé nokkuð sáttur við stöðu mála þegar kemur að sölu niðurhals 
laga á MP3-formatti. Þar sé staðan ekki ólík því sem var að koma út úr sölu geisladiska áður 
fyrr (Viðmælandi 3).  

Streymi er mikið í umræðunni og eins mikið og neytendur fagna þessari þjónustu er tímabært 
fyrir tónlistarfólk að láta tónlistarveiturnar heyra málstað sinn. Það er mikilvægt fyrir 
streymisveiturnar að skoða þessi mál með opnum huga og skilja sjónarmið tónlistarfólks og 
útgefanda þeirra því að módelið verður að geta stutt við nýsköpun og staðið undir henni. Ef 
það gerist ekki þá verður það ekki fyrir alla að selja efnið sitt á þessum veitum og nú þegar 
eru stórir listamenn búnir að snúa bakinu við Spotify, nægir þar að nefna Thom Yorke og 
Taylor Swift. Fyrrum umboðsmaður U2, Paul McGuinness, hefur líka furðað sig á Spotify og 
sagt að engin hljómsveit ætti að láta nýjar plötur þangað inn fyrr en eftir ákveðinn tíma frá 
útgáfu en það er spurning hvort það sé raunhæft og hvað sé rétta leiðin en Taylor Swift virðist 
alla vega hafa grætt mjög vel á því (Hampp, 2012.; Malt, 2014).  
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Viðmælandi 3 segir erfitt að sjá í fljótu bragði hver niðurstaðan úr þessu öllu verði en hann er 
samt jákvæður og segir þetta vera að breytast til batnaðar. Tekjurnar hafa verið að hreyfast 
upp á við og þetta lítur ekki hræðilega út að hans mati. Hins vegar er það alveg ljóst að til þess 
að fá einhverja upphæð þarf mikla spilun (notkun) á móti, alltof mikla ef eitthvað er. Góðu 
fréttirnar eru þó þær að streymið er að aukast mjög mikið hjá notendum almennt og því eru 
tekjur af streymi að aukast miklu meira en á öðrum vígstöðvum. Á einu ári fór hljómsveitin 
hans upp um meira en milljón spilanir á Spotify en Viðmælandi 3 er fljótur að benda á að það 
þýði ekki endilega að vinsældir sveitarinnar séu að aukast heldur miklu frekar að Spotify sé að 
stækka og neyslan sem átti sér stað annars staðar sé að færast þangað. Mögulega var einhver 
hluti af þessari neyslu ólöglegt niðurhal sem nú er orðið að streymi og það er virkilega 
jákvætt. Að lokum er gott að það komi fram að honum líst ekki of vel á þá leið að taka allt 
efni út af Spotify. Hann sér það sem síðasta hálmstráið og vonar að ekki komi til slíkra 
örþrifaráða hvað varðar kjaramálin. Umræðan er mikilvægasta vopnið í baráttunni, að finna 
leiðir til að vinna sama og ná sátt í þessu nýja umhverfi því þetta sé komið til að vera 
(Viðmælandi 3). 

Mér finnst fólk, hugsun fólks sem ég hef tekið eftir, er að því finnst það eigi rétt á 
að stela lögum og þá hef ég verið að reyna að útskýra það að ég hef líka rétt til að 
leyfa ekki að láta stela lögunum mínum. Það ætti að vera mitt að velja það ef ég 
vil ekki þetta. En fólk segir, „ég kannski stel laginu og hlusta á það og þá vil ég 
kannski kaupa það“. Þetta segir einhver hlustandi. En þá segi ég á móti, „Er það 
þá ekki mitt val að ég vilji ekki leyfa þér að hlusta á lagið nema að þú kaupir 
það?“. Ég sem eigandi lagsins hlýt að geta sett þau skilyrði að ég vil ekki leyfa 
neinum að heyra þetta lag nema hann kaupi það, það hefur enginn rétt á því. Ég á 
þetta lag. Það hefur enginn rétt á að fá að heyra það nema hann kaupi það og þá 
sel ég bara tvö eintök af því ef ég vil en það er ekki réttur fólks að fá að heyra 
eitthvað sem ég vil ekki leyfa því að heyra nema að það kaupi það. Og þetta 
virðist fá fólk aðeins til að skilja (Viðmælandi 4). 

Samdráttur í sölu er vissulega eitthvað sem viðmælendur þekkja vel og Viðmælandi 5 hefur 
spáð mikið í þetta. Hann segir stöðuna samt ekki svo slæma þegar netið er annars vegar. Nú 
fyrst sé sala á hans plötum að ná einhverju marki og farin að skipta hann máli. Aðdáendum 
hafi fjölgað verulega síðustu tvö ár og það sé YouTube mikið að þakka og miklu áhorfi þar en 
hljómsveit hans hefur stækkað hratt síðustu misserin og nýtur vaxandi virðingar. 

Samkvæmt Viðmælanda 1 er það ekki óhugsandi að gefa út sjálfur í dag þó hann nenni engan 
veginn að standa í því. Hann heldur því fram að það sé munur á því að standa í þessu sjálfur í 
dag miðað við fyrir t.d. tíu árum. Að í dag virki hlutirnir betur listamönnum í hag og það sé að 
miklu leiti tækninni að þakka og eins að þekking sé útbreiddari meðal tónlistarfólks sem er 
duglegt að miðla henni sín á milli.  

Viðmælandi 5 segist hafa gefist upp á því að innheimta tekjur frá YouTube og viðurkennir 
fúslega að hann þurfi að taka sig á í þeim efnum. Það þurfi að koma málefnum sveitarinnar í 
betri farveg þegar erlendar höfundarréttargreiðslur eru annars vegar en verkefnið sé seinlegt 
og leiðinlegt. Hann er jákvæður er kemur að YouTube sem vettvangi þar sem fólk kemst í 
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kynni við tónlist hans. Hann bætir við að útgefandi hans selji meira af niðurhali og streymi í 
dag en af geisladiskum og vínylplötum en þó seldust 15 þúsund eintök af hans síðustu plötu 
og álíka mikið stafrænt (Viðmælandi 5). Þetta þykja mjög góðar tölur í dag en 1000 eintaka 
sala er ekki óalgeng fyrir margar óháðar sveitir (The Trichordist, 2014a).  

Þótt að YouTube hafi nýst Viðmælanda 5 vel til að kynna sig og sveit hans er hann ekki alltaf 
jafn hrifinn af því hvernig aðdáendur koma fram og miðla efni hljómsveita sín á milli með 
aðstoð YouTube. Hann ber því blendnar tilfinningar í brjósti til þessa miðils og finnst að fólk 
mætti vanda sig meira og sýna meiri virðingu þegar það er að deila efni sín á milli. Sem dæmi 
nefnir hann að það sé hreinlega asnalegt og óþolandi að plata leki öll á YouTube strax og hún 
komi út. Það er ekki gott kaffi að hans mati og sér í lagi ef platan er öll sem ein skrá og ekki 
skipt niður eftir lögum. Þá sé það enn verra þegar það gerist að menn setji inn plötur og hafi 
þær ekki einu sinni í réttri röð. Það er hins vegar gaman þegar notkun á verkum er frumleg og 
jákvæð, og nefnir til sögunnar aðdáendur sem hafi nýtt sér efni sveitarinnar á nýstárlegan hátt 
og blandað saman miðlum, endurblandað verk og skeytt saman við eitthvað allt annað (hér á 
við enska hugtakið Remix). Hann nefnir atriði við bíómynd sem tónlist hans er bætt við og sett 
upp á YouTube. Þrátt fyrir að þetta sé gert án allra leyfa þá er hann sáttur því þetta er 
aðdáandi sem er að gera hlutina fallega og á eigin forsendum og því ekki að hans mati brot á 
sæmdarrétti sveitarinnar (Viðmælandi 5). 

Að lokum berst talið að Spotify en Viðmælandi 5 er enginn aðdáandi tónlistarveitunnar. 
Kannski er hann bara á móti þessu til að vera á móti þessu en eins og staðan er finnst honum 
uppskeran vera rýr og þetta ekki aðlaðandi vettvangur. Þetta sé hins vegar það sem krakkarnir 
í dag alist upp við og við því sé lítið að gera, nema kannski að fylgja fordæmi Radiohead og 
taka allt efnið sitt út. Það myndi hafa einhver áhrif ef 80 af mest töff sveitum dagsins í dag 
myndu gera það segir hann en bætir svo við, en líklega ekki, það kæmi bara einhver annar 
(Viðmælandi 5).   

Eins og staðan er í dag er streymið að trufla myndina þar sem áhrif þess eru bæði góð og slæm 
að mati viðmælenda. Í heildina er samt enginn vafi á mikilvægi internetsins. Það minnkar 
fjarlægðir um leið og markaðurinn stækkar. Allir eiga kost á því að selja tónlist sína á 
alþjóðlegum vettvangi - eða að gefa hana ef því er að skipta. 

Breytingar og samdráttur hafa vissulega sín áhrif og það má segja að margir listamenn séu að 
fá stærri sneið af kökunni í dag með því reka sig sjálfstætt. Hins vegar er staðan sú að þessi 
sneið er af miklu minni köku en áður. Ef kakan væri jafn stór og fyrir 10 árum og listamaður 
væri að gera hlutina sjálfur þá væri hann bara í góðum málum segir Viðmælandi 4 sem er 
sjálfstætt starfandi. Hann tekur undir með Viðmælanda 2 og 3 um að streymi sé ekki til þess 
gert að framfleyta listamanni og það dugi alls ekki til að kosta plötugerð. iTunes-sala er sem 
betur fer ennþá að skila sér og án hennar og stefgjalda væri myndin svört (Viðmælandi 4).  

Viðmælandi 4 hefur reynslu af tónlistarforleggjurum en þegar hann er spurður út í þá möntru 
sem heyrist oft um að þangað verði tónlistarfólk að leita eftir peningum í dag er hann ekki viss 
hvað skal segja. Tónlistarforleggjarar hafa verið að sameinast og starfsfólki sagt upp en á 
sama tíma hefur tónlistarsafn þessara fyrirtækja stækkað gríðarlega. Það er ekki hægt að 
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treysta á tekjur úr þessari átt nema að hafa góða yfirsýn og að gera þetta sjálfur eða í 
samvinnu við minni fyrirtæki (Viðmælandi 4).  

Hver á að halda þínu efni á lofti þegar búið er að reka tengiliðinn þinn, allt orðið 
þungt í vöfum og fólk lengi að svara tölvupóstum vegna álags? [...] Maður verður 
að hafa sambönd og gera allt sjálfur en það er rosalega mikil vinna (Viðmælandi 
4). 

Viðmælandi 2 segir stöðuna vera góða í dag og þær breytingar sem hafa orðið eru ekki að 
spila stóra rullu hjá honum ennþá, að sér gangi vel en þetta sé tarna vinna sem reyni stundum 
á. Salan er ennþá góð og tónleikaferðir hafi verið árangursríkar. Þetta er á góðu róli og það 
mikilvæga sé að þetta er æðisleg vinna sem hann njóti einstaklega mikið. Það er gaman að 
semja og gaman að vera í hljóðveri en langir túrar taka vissulega á. Þeir eru bæði líkamlega 
og andlega erfiðir og það reynir á að vera frá vinum og ættingjum í lengri tíma en það sé hins 
vegar gaman að ferðast og reglan sé einföld – Það er bannað að kvarta! Hann er á góðum stað 
í sínum ferli og er ekki að hugsa sér að breyta til í bráð og bætir við að það sé frábært að geta 
lifað á listinni eins og staðan er í dag. 

6.4 Í góðri trú - Listsköpun og útgáfumál 

Ég held að þegar þú ert að byrja þá eigir þú hiklaust að vinna með einhverjum 
útgefenda. Því þegar maður er að byrja þá veit maður ekki neitt, en maður lærir 
smátt og smátt á bransann og maður verður að láta eitthvað gerast og það versta er 
að bara bíða endalaust þannig að ég held að það sé mjög gott fyrir þá sem eru að 
byrja að vinna með útgefendum. Bara að passa sig á að gera ekki samninga sem 
eru óendanlegir. Það er í rauninni það sem þarf að passa sko (Viðmælandi 4). 

Að taka þátt í listalífi krefst skipulags en listin er ekki skipulögð og öguð. Einn viðmælandi 
hefur á orði að hann sakni mikið óreiðunnar og óvissunnar sem tónleikar í fyrndinni buðu upp 
á. Að í dag sé ekki jafn oft brugðið út af vananum og allt sé skipulagðara enda allir betur inni í 
bransanum og búnir að læra á kerfið. Sami viðmælandi segist ekki hafa mikinn áhuga á að 
pæla mikið í samningamálum og hlutum sem snúa að kostnaði en treystir þess í stað á að 
tekjur komi til með að skila sér að lokum enda hafi síðasta plata alls ekki verið dýr 
(Viðmælandi 1). 

Þegar viðmælendur rannsóknarinnar eru spurðir út í útgáfumál og hvort hljómplötugerð skipti 
ennþá máli kemur það svo sannarlega í ljós: 

Já hún skiptir máli, hún skiptir miklu máli en það er alltaf breyting í umhverfinu, í 
kringum þetta en ég held samt þegar upp er staðið þá verður þú að vera með, því 
fólk er alla vega ennþá að hlusta á plötur og tala um plötur og það kemur 
umfjöllun um plötur og þessi rammi er til en forsendurnar eru mikið að breytast 
og fólk er ekki endilega mikið að kaupa þetta og kannski er það vegna þess að 
neytendurnir eru að breytast svo hratt án þess að gera sér grein fyrir því og að leita 
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að einhverju og nota til þess netið og allt þetta en eins og bransinn og bara 
fjölmiðlar og útgáfufyrirtæki og allt þetta en kannski ekki beinlínis „live-hliðin“. 
Hún er ekkert að breytast mikið. [...] en allt í þessum plötubransa er lengi að 
breytast, þetta er svo rótgróið. Þetta virkar svo vel og það eru svo miklir miklir 
peningar í þessu, en núna eru peningarnir að dreifast rosalega mikið. Það eru 
margar hljómsveitir og það er að koma upp millistétt af hljómsveitum, öflug 
millistétt af hljómsveitum sem maður tekur eftir líka og það er mjög áhugavert. 
Og neytendurnir eru að breytast miklu hraðar en bransinn, þeir nota bara það sem 
þeim hentar, og sumir fíla reyndar að kaupa plötur en sumir fíla það bara alls ekki, 
nenna bara ekki að hafa fyrir því og því er það rosa mismunandi hvað virkar en 
mér finnst mjög áhugvert þegar fólk prófar eitthvað nýtt eins og Beyoncé sem gaf 
út plötu án þess að kynna hana og láta neinn vita og það varð söluhæsta platan 
(Viðmælandi 1). 

Það er áhugavert að sjá hvernig Viðmælandi 1 metur plötubransann eins og sannur 
fræðimaður og les leikinn. Viðmælandi talar af reynslu þegar hann segir að bransinn sé 
svifaseinn og lengi að aðlagast breyttum aðstæðum og að neytendur séu langt á undan í að 
aðlagast nýjungum og í gegnum þá notkun verði breytingar og nýjar bylgjur. Lýsing 
viðmælenda á millistétt hljómsveita er einnig áhugaverð og sönn og fleiri tónlistarmenn hafa 
rætt um þessa þróun eins og t.d. raftónlistarmaðurinn Tycho í grein sem birtist á PandoDaily 
en þar segir hann að rétti tíminn til að semja við útgáfufyrirtæki sé þegar þú þarft ekki lengur 
á því að halda (Holmes, 2014). 

Viðmælandi 2 er hugfanginn af ferlinu sem felur í sér að gera plötu. Hann miðar 
lagauppröðun við vínylplötuna og bendir á að það sé bæði gaman og heppni að vera í þeirri 
aðstöðu að geta fengið að gera það því hljómplötugerð skipti hann miklu máli. Það er 
mikilvægt að geta boðið aðdáendum upp á vel gerðar og dýnamískar plötur sem hljóma mun 
betur en stafræn tónlist úr tölvuhátölurum þar sem hætta er á að vissir þættir týnist. Að auki 
þykir honum athöfnin við að hlusta á vínyl skemmtileg og náin þar sem athyglin er meiri á 
músíkina. Hann tekur samt fram að það sé jafnframt mikilvægt að hafa tónlistina á 
geisladiskum og stafrænu formi því margir hlusta á það, m.a. hann sem notar iPad við og við 
þegar þannig liggur á.  

Þegar spurt er út í hið listræna sköpunarferli þá segist hann sjá um allt. Hann semur tónlistina, 
tekur mest sjálfur upp og finnur síðan fólk til að aðstoða sig ef það er eitthvað sem hann getur 
ekki gert sjálfur. Þetta er bara hans stíll að vilja vera með puttana í öllu og stjórna ferlinu á 
sínum forsendum, annað væri óþægilegt og það er gott að útgefandinn leyfir honum að hafa 
þetta svona. Skipulagið er á hreinu og ekkert vesen á neinu. Listamaðurinn á að fá fullkomið 
frelsi til að sjá um tónlistina en svo gerir fólk bara meira ef það nennir, getur og skilur 
(Viðmælandi 2). 

Varðandi útgáfumál og þróun þeirra segir Viðmælandi 3 að útgáfufyrirtækin hafi verið að 
breytast og sérhæfast varðandi viðfang og vinnubrögð. Þau sinni sérstökum kimum eins og 
þungarokki, danstónlist eða indie-tónlist. Svo eru önnur fyrirtæki sem hafa bara brugðist við 
aðstæðum, skorið niður og kaupi nú þjónustu frá þriðja aðila en við það hætta þau að skipta 
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máli og missa sérstöðu sína. Ef þau eru ekki lengur kynningarmiðstöð, ekki lengur 
dreifingarmiðstöð, ekki með framleiðslu enda þau á því að verða miðlarar sem svarar 
tölvupóstum og það finnst honum ekkert sérstakt. Hann veit af eigin reynslu að þegar fyrstu 
skrefin eru tekin í útgáfumálum er gott að fá aðstoð ef hún býðst, að það sé vel þess virði til 
þess að komast yfir þröskuldinn. En hann bætir því við að rétt sé að passa upp á lengd 
samninga og fjölda platna, semja ekki um fleiri en tvær plötur og helst bara eina. Ef 
listamaður er hins vegar búinn að ná fótfestu og finna sinn markhóp, byggja upp aðdáendahóp 
og kominn með eitthvað í kringum 25.000 fylgjendur á Facebook er líklegt að hann sé í 
aðstöðu til að gefa út sjálfur og geti verið sjálfstæður ef hann tryggir sér góða dreifingu. Ef 
listamaður er fjárþurfi og þarf að komast í fjármagn til að kynna plötuna þá horfir dæmið 
öðruvísi við (Viðmælandi 3). 

Viðmælandi 4 leggur einnig ríka áherslu á að gera bara stutta samninga sem hægt er að segja 
upp með stuttum fyrirvara. Það verður að vera auðvelt að komast út úr samningum ef það 
kemur í ljós að hlutirnir eru ekki að virka (Viðmælandi 4). 

Viðmælandi 5 kveðst hafa fulla trú á plötugerð og leggur mikið upp úr henni. Hann er af 
gamla skólanum í þessum efnum og trúir því að góðar og vandaðar plötur selji og það skiptir 
hans aðdáendur máli að geta keypt heilsteypt verk sem fanga anda, stíl og stefnu sveitarinnar. 
Hann bendir á að vínylsérútgáfur og aðrir fylgihlutir seljst upp í forsölu en að sama skapi séu 
venjulegir geisladiskar að verða eins og nafnspjöld í dag ef ekkert sé aukaefnið og annað spes 
sem fylgir með í pakkanum. Samt segir hann safnarana vera í útrýmingarhættu, og að hann 
búist ekki við því að krakkar í dag verði með þessa veiki nema þeir fái afar sérstakt uppeldi. 

Viðmælandi 1 er á því að öll form eigi rétt á sér þegar kemur að útgáfu á tónlist þótt 
geisladiskar séu að hans mati ekki spennandi. Það er mikilvægt að tónlist fáist á föstu formi 
því þá fæst hærra verð fyrir tónlistina og þannig varning er gott að selja á tónleikum. 
Viðmælandi 1 er samt ekki viss um hvort tekjur framtíðarinnar liggi í plötusölunni þó hann 
hafi fengið góðan pening fyrir sölu síðustu útgáfu sinnar á Íslandi. Hins vegar tekur það lengri 
tíma að fá greitt fyrir plötusölu erlendis en það komi að jafnaði tvö uppgjör á ári. Viðmælandi 
1 hefur selt mjög vel erlendis í gegnum tíðina og sérstaklega á túrum og það eru í raun mjög 
góðar tekjur sem eru að koma inn í dag. Þær koma þegar þær koma og hann pælir ekki meira í 
því eins og staðan er í dag. 

Það má greina það á orðum Viðmælenda 1 að ekki hafi verið lagt upp með sérstaka áætlun 
aðra en þá að gera það sem honum og vinum hans í hljómsveitinni þótti skemmtilegt. 
Tónlistin var í fyrsta sæti og það sem gerðist í framhaldi var eitthvað sem þurfti bara að finna 
út úr og takast á við þegar þörf væri á. Þessi aðferðafræði, ef aðferðafræði er hægt að kalla, er 
falleg. Hún er falleg og áhrifarík út frá þeirri fagurfræði að hér er ekki verið að þvinga sér 
áfram eða stunda sölumennsku heldur verður til áhugi á því sem verið er að gera hjá 
utanaðkomandi aðilum og samningstaða sveitarinnar er sterk fyrir vikið. Í raun er þetta 
kannski ákveðið þema þegar kemur að óháðu íslensku senunni því oftar en ekki er 
utanaðkomandi áhugi til staðar hjá erlendum aðilum sem svo veita aðstoð og fagmennsku við 
að koma fólki á framfæri þar sem tónlistin er góð og sérstæð.  
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Viðmælendur eru sammála þeirri greiningu að hljómplötugerð sé ennþá mjög mikilvægur 
þáttur í þeirra störfum sem tónlistarfólks og spennandi sköpunarvettvangur. Plata er heilsteypt 
verk sem hægt er að tengja við tíma, rými og tilfinningar. Þar sé á ferðinni verk sem á sér 
ákveðinn líftíma, verk sem hægt er að kynna fyrir umheiminum og aðdáendum sem í kjölfarið 
eignast sín uppáhaldslög. Því næst er haldið í tónleikaferðir og svo byrjar hringrásin aftur eftir 
ár eða tvö (Viðmælendur 1,2,3,4,5).  

Sú staðreynd að helstu tekjur tónlistarfólks í dag koma í mörgum tilfellum til vegna 
tónleikahalds eða notkunar af þriðja aðila eykur mikilvægi þess að listamenn beri á borð nýtt 
efni með reglulegu millibili. Aðdáendur vilja heyra nýtt efni þegar um listafólk óháðu 
tónlistarsenunnar er að ræða og hver plata kallar á nýja nálgun í sviðsframkomu og sviðsmynd 
og því verður upplifunin önnur á milli tónleikaferða. Þannig má sjá að enn er hægt að tala um 
að tónleikaferðir og plötur séu samhangandi þættir í dag þótt það sé af og frá að tónleikaferðir 
séu aðeins farnar til að kynna og selja plötur. 

Vínylplötur er í miklu uppáhaldi hjá öllum viðmælendum rannsóknarinnar og gleðjast allir 
yfir þeirri miklu vínylvakningu sem á sér stað enda er þetta fallegur og persónulegur 
framleiðslumáti sem á sér fagurfræðilega áru. Fólk er að leggja mikinn metnað í þessar 
útgáfur og til eru dæmi þar sem vínyll selst í svipuðu magni og geisladiskur og stundum betur 
þegar um forsölu er að ræða (Viðmælendur 1, 2, 3 og 5).  

Viðmælandi 4 er varkár í yfirlýsingum sínum þegar talið berst að hljómplötugerð og sölu en 
hann leggur aðaláherslu á að selja tónlist sem niðurhal og hefur gert góða dreifingarsamninga 
í þeim efnum. Hann framleiðir ennþá geisladiska þegar um breiðskífur er að ræða en annars er 
áherslan á MP3 og rafræna dreifingu. Vínylvakninguna segir hann góða og sem fagurkeri 
kann hann vel að meta formið en hann tekur þessum fréttum með varkárni og sér vínylinn 
ekki sem þann bjargvætt sem margir láta í veðri vaka. Almenningur er að hlusta á Spotify í 
símanum sínum en ekki að fara að hlaupa til og kaupa vínylplötur segir hann. 
Tónlistarbransinn er vissulega að jafna sig en það að selja 10 eintök af einhverju og svo 20 
eintök viku seinna sé bara 100% aukning á einhverju sem er ekki að seljast svo mikið fyrir og 
því ekki líklegt til að breyta bransanum (Viðmælandi 4). 

Í lokin er vert að ítreka það að útgáfumál og samninga ber að taka alvarlega. Það að sitja uppi 
með óhagstæðan samning og engin réttindi er ekkert grín. Því er gott að hafa í huga þau ráð 
sem Viðmælandi 4 gefur öllum sem leita til hans en hann leggur t.d. mikla áherslu á að halda 
öllum réttindum hjá sér. Í stuttu máli á að gera stutta samninga nema fólk sé að fá einhverjar 
alvöru uppæðir þannig að það skipti máli um einhvern x-langan tíma. Hins vegar bendir hann 
á að ef fólk er bara að fá einhverjar litlar upphæðir þá á það bara að sama skapi að semja í 
stuttan tíma. Samninga ber að lesa vel og það er mjög mikilvægt að hafa útgöngupunkta, að 
hafa útgönguleiðir úr samningum er mikilvægt ef samningsaðilar eru ekki að standa við sitt og 
ekkert að gerast (Viðmælandi 4).  
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6.5 Höfuðlausnir - Rekstrarfyrirkomulag og stjórnun 

Viðmælanda 1, 2 og 5 þykir mikilvægt að hafa útgefanda því það felur í sér fjárhagslegt 
öryggi og stoðkerfi en Viðmælendur 3 og 4 starfa sjálfsætt, sjá sjálfir um sinn atvinnurekstur 
og útgáfumál. Viðmælendur 1, 2 og 5 þurfa ekki að leggja út fyrir öllum kostnaði í tengslum 
við útgáfu platna og fagfólk frá hljómplötuútgefendum stendur á bakvið mörg verkefni. Þetta 
gefur þeim kost á því að sinna betur því sem þeim þykir mikilvægast og er hinn listræni 
þáttur. Viðmælendur 3 og 4 setja líka listræna þáttinn í fyrsta sæti en erlendis starfa þeir ekki 
með útgefendum heldur með dreifingaraðilum. Báðir hafa þó reynslu af því að starfa með 
útgefendum en gera það ekki lengur af hagsýnisástæðum.  

Þegar Viðmælandi 1 er spurður út í rekstrarfyrirkomulag og útgáfumál segir hann: 

[M]ér finnst aðallega mikilvægt fyrir mig að hafa „label“ því það er fjárhagslegt 
öryggi og þú ert með net í kringum þig. Því þeir sem eru ekki með „label“ þurfa 
alltaf að leggja út fyrir öllu sjálfir en geta endað með því að græða miklu meira á 
því að sjálfsögðu en eins og ég sé hluti núna þá er það mjög þægilegt og gott að 
hafa einhvern til að starfa með, því þá er maður með fagmenn í þessu starfi til að 
vinna með sér og líka maður er með öryggi og svona fjárhagslegan stuðning þegar 
maður þarf á því að halda (Viðmælandi 1). 

Hér er um kalt mat að ræða og greinilegt að gróðasjónarmiðið er ekki látið ráða för. 
Viðmælandi 1 starfar líka með umboðsmanni en hefur orð á því að hann sé ekki að vinna 
vinnu sem er rosalega skemmtileg, mest bara að bóka flugmiða og skrifa tölvupósta með 
upplýsingum um túra og eitthvað leiðinlegt. Ekkert líkt og fólk ímyndar sér að umboðsmaður 
sé að gera. Þetta er ekki kúl vinna heldur bara mikil vinna segir hann. Að auki var hljómsveit 
Viðmælanda 1 með bókara en hann var rekinn þar sem hann bókaði svo óhagstæða túra. 
Viðmælendur eru almennt sammála um að góður bókari sé gulls ígildi því þessi mál sé 
mikilvægt að hafa á hreinu og því betri bókari því betri tónleikar, betra skipulag og betri 
greiðslur.  

Viðmælandi 2 segir að góðir hlutir gerist hægt og að hann stjórni rekstrinum ásamt útgefanda 
sínum en hann hafi prófað að vinna með umboðsmönnum og það hafi hreinlega ekki gengið 
upp. Kannski, viðurkennir hann, voru þetta ekki réttu samstarfsaðilarnir því áherslur þeirra og 
hans voru ekki þær sömu. Í framtíðinni er hann alveg opinn fyrir því að vinna aftur með 
umboðsmanni en það þarf þá að vera réttur aðili og gagnkvæmur skilningur þurfi að ríkja. 
Viðmælandi 2 mætti láta reyna á þetta því hann viðurkennir fúslega að sér þyki mun 
skemmtilegra að gera tónlist og eitthvað stuð heldur en velta sér upp úr flóknum málum sem 
tengjast rekstrinum. Það sé fínt þegar aðrir geri það fyrir mann því hann vilji helst ekki vera 
inni í öllum málum. Hann lærði það samt af reynslunni að það er ekki til gagns að bakka of 
mikið út úr öllu og láta aðra sjá um hitann og þungann af öllum samskiptum því þá missi fólki 
tenginu við það sem er að gerast og fólkið sitt. Það hafi verið ferlegt að upplifa slíkt og verði 
ekki endurtekið (Viðmælandi 2). 
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Viðmælandi 5 segir að samstarfsfólk hans sé fyrst og fremst hljómsveitin en svo komi 
umboðsmaðurinn, tónleikabókari í Evrópu og annar í Bandaríkjunum. Síðan er það 
plötufyrirtækið þar sem útgáfustjóri og kynningar- og blaðafulltrúi sveitarinnar starfa. 
Umboðsmaðurinn túrar líka með hljómsveitinni og sér þá um fararstjórn en líka um 
sölubásinn. Að lokum er hljómsveitin með hljóðmann. Viðmælandi er ekki í neinum vafa um 
að álagið sé að aukast og fleiri verkefni hvíli á hans herðum í dag en fyrir t.d. fimm árum 
síðan. Með aukinni velgengni komi aukin vinna og fleiri verkefni. Hann veit líka að menn eru 
mismunandi til verka, það sé ekki jöfn verkaskipting innan hljómsveitarinnar og hann sættir 
sig við það. 

Ekki er hægt að tala um tekjupósta án þess að fara í gegnum þann þátt sem snýr að tónleikum 
og tónleikaferðum. Hann er víða í hvað mestum vexti og á hraðri leið á að skipa stærstan hlut 
í tekjum og rekstrarkostnaði hljómsveita og listamanna sem eiga þess kost að leggja stund á 
þær. 

Fólk er mis metnaðarfullt þegar kemur að tónleikaferðum. Viðmælandi 1 hefur það á orði að 
sér leiðist að fara í stutta túra og koma út á núlli eða þaðan af verra, í mínus. Að það sé ekkert 
annað en bjánalegt að þurfa að gera það: 

Þetta er ekkert svo flókið og fólk er að gera of mikið úr þessu. Maður sér 
hljómveitir sem eru að taka með alla gítarana og gera allt og fara með allt fólkið í 
staðinn fyrir að reyna aðeins að minnka þetta og gera hlutina þægilega, reka 
þægilegt batterí en þá er þetta ekkert mál ef maður reynir að vera sniðugur og er 
líka í góðum samskiptum við „Agentana“ og „Prómóterana“. Þekkir einhvern hér 
og færð að gista hjá þeim. Maður verður að vera sniðugur og hugsa fram í tímann 
en margir eru svo spenntir að fara að túra að þeir taka með allt, allar græjurnar. En 
að skipuleggja allt með góðum fyrirvara skiptir ótrúlega miklu máli, að geta bókað 
allt og verið með allt tilbúið. Þá þarf maður ekki að mæta einhverjum 
aukakostnaði sem maður fattaði ekki eftir á. Eða flugmiðar eru dýrari eða eitthvað 
svona, að maður sé dálítið sniðugur (Viðmælandi 1).  

Hér má glöggt sá að tónlistarfólk þarf að taka virkan þátt í að koma sér á milli landa á sem 
hagkvæmastan hátt, vera í góðum samskiptum við þá sem eru að skipuleggja hlutina og hafa 
augun opin þegar kemur að því að spara peninga á ferðalögum. Undir þetta 
hagkvæmnissjónarmið tóku flestir viðmælendur. Það er mikilvægt að undirbúa sig vel og vera 
í góðum samskiptum við skipuleggjendur og tónleikabókara (Viðmælendur 1,2,3,4 og 5). 

Í dag starfar Viðmælandi 3 án þess að hafa umboðsmann í sínu liði. Verkefnum hefur verið 
skipt niður á milli hljómsveitarmeðlima og svo er öðrum verkefnum úthýst til 
kynningarfulltrúa eða tónleikabókarans. Það fer ekki á milli mála að bókarinn er mikilvægasti 
hlekkurinn í þeirra starfsemi en það er erfitt að komast að hjá góðum bókurum. 
Forgangsröðun er mikilvæg en fyrir fólk sem er á stöðugum ferðalögum getur verið erfitt að 
halda fókus, en þetta kemur fram í máli allra þeirra sem rætt var við. Það tekur mikinn tíma 
frá tónlistarsköpun hjá Viðmælanda 3 að vera starfandi umboðsmaður sveitarinnar þannig að 
hann flokkar niður verkefni og úthýsir þeim sem hann getur ekki sjálfur sinnt til að geta 
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fundið tíma fyrir tónlistina. Hljómsveitin vinnur eftir ákveðnum reglum sem meðlimir hafa 
sett sér, bæði út frá fjölskyldusjónarmiðum og til þess að geta starfað án þess að ofkeyra sig 
og kikna undan álagi. Ein reglan er á þá leið að spila aldrei nema fjóra daga í röð og svo einn 
dagur í hvíld og svo er önnur að keyra aldrei meira en 600 km á dag. Í dag fær bókarinn 
þessar upplýsingar frá sveitinni og ef það eru undantekningar frá reglunum þá þarf öll 
hljómsveitin að samþykkja þær. Það er ekki í boði fyrir bókarann að brjóta reglurnar. 
Reglurnar hafa reynst vel en Viðmælandi 3 hefur séð aðrar hljómsveitir brenna upp og hætta 
af því það hefur ekki verið gaman. Það þarf að hlúa að rekstrinum, hljómsveitinni, og sjálfum 
sér og ráða fólk í það sem er ekki gaman að gera og á ekki við mann. Passa þarf upp á álagið 
en það getur orðið mikið á túrum. Fólk á það á hættu að týnast vegna rótleysi og hraða 
(Viðmælandi 3). 

Viðmælandi 3 og hljómsveit hans er að vinna með bókara sem hefur starfað með sveitinni 
lengi eða frá því 2010, „[...] hann er yndislegur maður og hentar okkur mjög vel“ segir hann 
en hann starfar frá Svíþjóð og bókar bandið um alla Evrópu. Yfirbygging rekstursins er lítil og 
samband við helsta samstarfsfólk er með miklum ágætum. Meðlimir eru samstíga og gera 
áætlanir saman og þekkja sinn rekstur og styrkleika. Þetta er gaman og alvara í senn segir 
Viðmælandi 3. En þó að allt sé á uppleið þarf að fjárfesta í framtíðinni og þegar tónleikaferðir 
er skipulagðar og nýjar plötur kynntar fyrir almenningi kostar það fjárútlát. Á vissum 
tímapunktum reynir þetta á reksturinn því oft er bið eftir greiðslum vegna tónleikahalds og 
uppgjör aðeins tvisvar eða þrisvar á ári vegna plötusölu og streymis. Viðmælandi 3 segir að 
hljómsveitin hafi í raun verið afar heppin núna í ár því bandið seldi lag í auglýsingu sem 
hjálpaði mjög mikið. Ef þessi auglýsing hefði ekki komið til væri staðan önnur og sveitin 
hefði þurft að leggja mun fyrr af stað í tónleikaferðina sína en þar sem um er að ræða 
fjölskyldufólk er það ekki efst á óskalistanum. 

Þegar Viðmælandi 3 er inntur eftir því hvað hafi breyst á síðustu árum í starfsemi hljómsveitar 
hans og hvaða áhrif þær breytingar hafi haft segir hann muna mest um það að sveitin sagði 
skilið við útgáfufyrirtækið sitt þar sem hugmyndalegur ágreiningur kom upp og því var 
samkomulaginu breytt í dreifingu í stað útgáfu. Sveit hans er því sjálfstætt starfandi í dag og 
getur gert hlutina með styttri fyrirvara en áður og fylgt eftir hugmyndum um leið og þær 
koma. Meðlimir eru ekki lengur í þeirri aðstöðu að þurfa að leggja mál undir útgefanda og 
bíða eftir svörum. Ágreiningurinn var ekki á listrænum nótum heldur alfarið viðskiptalegs 
eðlis. Honum finnst það frelsandi að vinna án útgefanda erlendis en bætir við að þarna þurfti 
margt að læra strax í  upphafi (Viðmælandi 3). 

Þegar litið er yfir sviðið og spáð í innkomuliði er staðan sú að tónleikar eru í fyrsta sæti sem 
helsti tekjupóstur hljómsveitar Viðmælanda 3. Næst á eftir koma tekjur vegna flutnings og 
sölu á tónlist í auglýsingar og kvikmyndir, í þriðja sæti er sala á ýmsum varningi á 
tónleikaferðum og svo rekur plötusala og streymi lestina. Kostnaður er hins vegar mestur 
þegar kemur að tónleikaferðum og segir Viðmælandi 3 að meðlimir hafi þurft að byggja upp 
digra sjóði til að ráða við það að byrja tónleikaferðir. Þó að túrinn skili hagnaði að lokum þá 
þarf kannski 3 milljónir í upphafi til að leggja í hann og því þarf að plana vel fram í tímann til 
að láta allt ganga upp. Til að mynda hefur sveitinni tekist að gera afar hagstæðan 
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viðskiptasamning við íslenskt flugfélag sem hefur ekkert með tónlist að gera en kemur sér 
afar vel fyrir sveitina (Viðmælandi 3). 

Þegar Viðmælandi 5 er spurður út í tekjustreymi og vinnu má heyra að álag og tímaleysi geri 
það að verkum að þættir eins og stefgjöld, höfundaréttargreiðslur og sala til notkunar af þriðja 
aðila eru vannýttir og jafnvel í ólestri. Hljómsveit hans er vissulega með samning við 
forleggjara en samstarfið er óskipulagt. Viðmælandi 5 viðurkennir að þetta sé honum að 
kenna en það hafi hreinlega verið nóg að gera síðustu ár til þess að hann hafi nokkuð getað 
gert frekar í þessum málum. Það sé nú ver og miður enda hann ekki sá sem best sé til þess 
fallinn að fylgja á eftir málefnum sem eru flókin og langdregin. Viðmælandi 5 segir tekjur af 
plötusölu í dag vera ágæta og sveit sína heppna því að salan á plötunum þeirra virðist ekki 
dala. Það hafi sýnt sig að líftími þeirra sé langur og það hafi meira að segja komið útgefanda 
þeirra á óvart. Þessu þakkar hann tíðum tónleikaferðum síðustu tvö ár. Laun erfiðisins hafa 
ekki látið á sér standa, aukin plötusala og fleira fólk sem mætir á tónleika. Sveitin er bókuð á 
stærri staði og svið en nokkru sinni fyrr og útgáfur þeirra vekja alls staðar athygli. Tekjur af 
túrum renna aftur í reksturinn því það hefur kostað sitt að komast á þennan stall. Það má segja 
að um miklar fjárfestingar hafi verið að ræða því hljómsveitin hafi í raun keypt sig inn á 
tónleikaferðir stærri sveita og þannig náð að vaxa sem skyldi (Viðmælandi 5). 

Aðspurður hvort það hafi hvarflað að Viðmælanda 5 að gera þetta allt sjálfur og að eiga 
útgáfuréttinn og sjá um útgáfuna sjálfur segir hann það ekki vera í boði. Hljómsveitin hans 
hafi nóg á sinni könnu og þetta sé orðið stærra en svo að það sé hægt. Sveitin hefur náð 
góðum og stuttum samningum við útgefandann sinn og það ríkir gagnkvæmur skilningur og 
traust þar á milli. Útgáfan sér líka um kynningarmál og markaðssetningu auk þess að 
fjármagna upptökur og framleiðslu en ef sveitin stæði ein á bakvið útgáfuna væri afar 
ósennilegt að hún gæti fjármagnað jafnmargar glæsilegar útgáfur í takmörkuð magni og selt 
sama magn í forsölu. Þarna er líka fólk að vinna fyrir hann sem býr yfir tengslaneti, hefur 
sérþekkingu á dreifingu og markaðssetningu og leggur metnað sinn í að sinna sínum böndum 
vel. Það er virkilega ánægjulegt og viss forréttindi að hafa í sínu liði útgefanda sem sé til í 
tuskið og tekur af skarið. Það hefði aldrei verið raunhæfur möguleika til að mynda að selja 
5000 eintök af vínyl í forsölu ef útgáfan hefði ekki verið jafn glæsileg og hún var. En þótt 
plötusala sé að ganga vel um þessar mundir er Viðmælandi 5 ekki í neinum vafa um að 
framtíðartekjurnar liggi í tónleikaferðum og fleiri tónleikaferðum því tónlistarmenn í hans 
stöðu þurfi að túra til að selja plötur og annan varning eins og hljómsveitaboli og peysur eða 
eins og hann segir pent: „Þú verður að hreyfa á þér rassgatið og vinna!“ (Viðmælandi 5). 

Listamenn hafa í mörgu að snúast og því eru flókin og leiðinleg mál oft látin sitja á hakanum. 
Mál eins og t.d. að fylgjast með greiðslum, senda reikninga og að fara yfir kostnaðaráætlanir 
og hvernig þeim er fylgt eftir af t.d. útgefanda en sjálfstætt starfandi listamenn hafa ekkert val 
þegar að þessum málum kemur, þeir bara verða.  

Viðmælandi 1 segir að íslenskur útgefandi sinn hafi hjálpað til með kostnaðarþætti en þegar 
öllu er á botninn hvolft eru samningamálin flókin og tímafrek. Þótt hann reyni að hafa 
ákveðna yfirsýn er varla að hann nenni því og því sé gott að hafa einhvern í vinnu til að sinna 
þeim málum eins og umboðsmann, lögfræðing eða endurskoðanda (Viðmælandi 1). 
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Það er við hæfi að enda þennan kafla á ummælum viðmælenda um samninga og gerð þeirra. 
Rétt eins og David Byrne kemur inn á í sínu máli þá eru réttindi tónlistarfólks gríðarlega 
mikilvæg. Það þarf að vita um hvað er verið að semja og athuga möguleika sína til að halda 
þeim, passa upp á að semja ekki frá sér möguleika á framtíðar tekjum með of löngum útgáfu- 
og höfundarréttarsamningum.  

Viðmælandi 5 bendir á að það sé lenska í tónlistariðnaðinum að bjóða hljómsveitum sem þrá 
ekkert heitar en að komast að hjá plötufyrirtæki slæma samninga og því sé það gríðarlega 
mikilvægt að lesa þá vel yfir, leita ráða og gera gagntilboð. Þetta þekki hann sjálfur af eigin 
reynslu. Hann ráðleggur fólki að fá einhverja „harðhausa“ til að vinna í þessum málum fyrir 
hönd hljómsveita. Þetta geta verið umboðsmenn eða bara klárir lögfræðingar sem láta ekki 
glepjast af því að geta fengið sleikjó og sitja svo uppi með versta samning sögunnar og í tómu 
tjóni. Svona vinnubrögð eru hins vegar innbyggð í þennan bransa og því þurfa listamenn að 
fara varlega í samskiptum sínum við útgáfufyrirtæki og lesa vel yfir samninga (Viðmælandi 
5). 

6.6 Millilending - Nýjar leiðir og tækifæri 

Fólk er að fá minni pening, punktur. Og það er allt að breytast og færast til, maður 
sér það bara. Bransinn er búinn að minnka alveg fáránlega mikið en samt hefur 
aldrei verið gert jafnmikið af tónlist, þetta er ótrúlega áhugavert, ótrúlega skrítið 
og þetta er skemmtilegt en líka hver á að hlusta á þetta (Viðmælandi 1)? 

Tækifæri sem kunna að glatast í rekstri hljómsveita er ekki alltaf auðvelt að greina. Þegar 
leitað er eftir svörum hjá viðmælendum um hvað megi betur fara í þeirra rekstri nefna flestir 
framsalssamninga á höfundarefni sínu til þriðja aðila og sölu á tónlist í kvikmyndir og 
auglýsingar. Nokkrir nefna mikilvægi þess að túra á hagkvæman hátt með það að markmiði að 
koma ekki bara út á sléttu, og að endingu ólöglega dreifingu og minnkandi plötusölu.  

Þegar tónlistarfólkið er spurt hvort listamenn séu að missa stjórn á möguleikum sínum til að 
hafa tekjur af tónlistinni sinni í stóra samhengi hlutanna, með tilliti til tilkomu streymisveita 
sem greiða lágar þóknanir og allskonar dreifingar á netinu svarar Viðmælandi 1 fullur af 
bjartsýni og hvergi banginn:  

Það er ótrúlega mikið að gerast og maður ætti kannski að reyna að njóta þess í 
staðinn fyrir að vera að böggast og segja hvað allt sé erfitt og leiðinlegt, en það er 
leiðinlegt að fólk er að „downloada“ öllu ólöglega og er að hlusta á allt frítt en það 
þarf að finna upp eitthvað nýtt og sniðugt. Það þarf eitthvað að breytast og 
hugarfarið að breytast hjá öllum, tónlistarfólki, útgefendum og neytendum líka en 
þeir þurfa að vakna því það er ekki hægt að gera þetta án þess að hafa fólk sem er 
að hlusta á tónlist því án þess getur þú ekkert gert! Þú getur ekki haldið viðburði, 
getur ekki selt vöruna þína en það þarf að vera einhver sem vill kaupa en þeir eru 
líka að halda lífi í þessu. Þú þarft líka að vera með tónlistarfólk en það er 
algjörlega kjarninn eins og við sögðum, þeir sem eru að gera þetta, en þetta helst 



 

67 
 

svo mikið í hendur, mögnuð dýnamík á milli. Þannig að ef einhver er að fara 
þangað þá fara allir líka þangað, það fylgist allt að (Viðmælandi 1). 

Breyttar aðstæður kalla á breytt vinnubrögð og nú hefur færst í aukana hópfjármögnun 
verkefna í gegnum síður eins og Karolina Fund, MusicPledge og Kickstarter. Þar er 
aðdáendum gefinn kostur á að taka þátt í að fjárfesta í verkefnum listafólks og koma þeim á 
koppinn með því að kaupa efni í forsölu. Þetta er einskonar samvinna sem dregur úr áhættu 
hjá þeim sem er að hrinda verkefni í framkvæmd. Margir sjá þetta sem nýja og áhrifaríka leið 
til að ná endum saman við framkvæmd verkefna þegar tónlistarmenn fá ekki lengur háar 
fyrirframgreiðslur eða sama pening fyrir hverja plötu selda. Flestir viðmælendur tóku undir 
þetta sjónarmið því það er vissulega kostur að geta fjármagnað útgáfuna með hópfjármögnun.  

Þegar Viðmælandi 2 er spurður hvort hann myndi vilja sjá um útgáfumálin sjálfur og hvort 
slíkt væri raunhæft segir hann að staðan sé góð. Hann er með útgáfusamning og getur sinnt 
tónlistinni fyrst og fremst svo það er ekki mikið pælt í því. Vissulega væri það alveg 
raunhæfur kostur og kannski hægt með hópfjármögnun en eins og staðan er í dag þá er þetta 
lokuð bók og hann hefur bara ekki hugmynd um hvað það kostar að gefa út plötu. Hann lítur á 
hópfjármögnun sem mjög jákvæðan hlut og hvernig hún hefur komið inn sem 
fjármögnunarmöguleiki verkefna listafólks. Þarna er líka leið til að selja plöturnar sínar í 
forsölu. Hins vegar er staða hans mjög góð og nægt fjármagn stendur til boða fyrir næstu 
upptökur vegna góðrar sölu síðustu plötu: 

[M]ér finnst kúl þegar fólk gerir það bara sjálft. Þá er maður náttúrulega líka bara 
laus allra mála hvað varðar þú veist eitthvað að splitta plötusölu. Maður myndi 
kannski frekar vilja dreifingu eða fá fólk til að dreifa eða eitthvað svoleiðis en þá 
er maður laus við einhvern þriggja plötu samning og einmitt þetta 50/50 splitt og 
þú veist, allt í einu bara á plötufyrirtæki masterinn af lögunum (Viðmælandi 2). 

Þegar leitað er eftir svörum hjá viðmælendum sem tengjast framtíðinni, um þróun hluta sem 
varða reksturinn, hvernig eigi að selja tónlist, hvaðan tekjur koma og þar fram eftir götunum 
eru svörin á ýmsa vegu. Viðmælandi 1 segir að hann sé ennþá bara að reyna að hafa gaman að 
þessu, að það sé aðalatriðið: 

Ég hef ekkert sest niður og pælt í því hvaðan ég er að fá allar mínar tekjur en þær 
koma þegar þær koma og ég er ekkert að hafa áhyggjur[...] get séð fyrir mér ef ég 
ætla að halda áfram svona en ef ég ætla að eiga hús og bíl og hund og kött þá þarf 
ég að gera það en ég þarf ekki að gera það af því að ég er í þeirri stöðu að ég geri 
það ekki. [...] mér finnst miklu mikilvægara að vera bara að njóta þess sem maður 
er að gera og bara að passa sig á því að vera ekki vitlaus [...] vera með vit á því 
sem maður er að gera og gera ekki mistök (Viðmælandi 1). 

Þegar rætt er við Viðmælanda 1 um sanngjarnar greiðslur og þann tíma sem fer í 
tónlistarsköpun þá stendur ekki á svörum. Að hér sé um órjúfanlega þætti að ræða og ef 
stefnan er önnur en að vera áhugamaður þá þurfi fólk að fá greitt fyrir vinnu sína og það gangi 
ekki upp að öll tónlist fáist frítt á netinu. Á hinn bóginn býður netið upp á marga nýja 
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möguleika til að gera hlutina fyrir listamenn sem það kjósa og það sé betra að láta reyna á 
hlutina en fara í einhverja vörn: 

Þeir sem ætla að gera eitthvað úr þessu verða að vera með stragedíu, að hugsa 
stórt og fara langt og ætla sér að gera hluti, og gera þá því það er hægt. Það þarf 
hugarfar en við búum á þeim tímum að það er allt hægt en það er bara svo 
mismunandi hvernig fólk fer að því að gera það. Það er ekki lengur einhver ein 
formúla sem gengur að eitthvað label tekur þig og gerir þig að stjörnu. Þú verður 
líka að vera sniðugur. Þetta er svo áhugavert, svo áhugavert  allt saman,  og skrítið 
því það er mikið að breytast og ekki hægt að segja hvernig á að gera hlutina, og 
kannski er það að hræða fólk líka en ég veit ekki veit ekki? [...] það eru margir 
möguleikar og mér þykir það mjög áhugavert og fólk verður að vera opið fyrir 
því. Það er svo leiðinlegt ef fólk fer bara í kerfi yfir því, vegna þess að það er ekki 
allt eins og það var. Það er ekkert eins og það var held ég, og þá er betra að bara 
njóta þess heldur en að vandræðast yfir því (Viðmælandi 1). 

Framtíðarmarkmið Viðmælanda 5 er að geta séð fyrir sér með því að túra 1-2 mánuði á ári 
enda er búið að plægja jarðveginn. Strit síðustu ára er farið að bera ávöxt enda búið að sá 
fræjum um alla Evrópu. „Þetta ströggl er fortíðin“ segir hann, og núna er tími til kominn til að 
taka næstu skref enda allt hægt. Þetta er raunhæft markmið sem ætti að geta skilað góðum 
arði. Framtíðin er að vera duglegur að túra, stækka enn frekar og selja plötur því þar skila 
tekjur sér strax en eru ekki fastar í óskiljanlegum pípum í mörg ár. Málið er að reka batteríið 
af vandvirkni, ekki eyða peningum í óþarfa, plana vel fram í tímann og vinna, vinna og vinna 
en næst á dagskrá er að klára 18 mánaða túrprógramm í kringum nýju plötuna (Viðmælandi 
5).  

Viðmælandi 3 er sammála þegar hann er spurður hvaðan tekjurnar koma og hvar tækifærin 
liggja. Túrar eru núna aðaltekjulindin og það sem gildir er að hafa góðan bókara sem þekkir 
vel til og hefur gott tengslanet. Í dag sér hann vínyl sem góðan söluvarning á tónleikum enda 
persónulega í miklu uppáhaldi hjá honum og ekki spillir fyrir að með hverjum vínyl fylgir 
platan á stafrænu formi sem niðurhal (Viðmælandi 3).   

Það er helst tíminn sem vantar en það kemur fram í máli allra viðmælenda. Viðmælandi 4 
segist vera í þessu 100% og fullnýti sólarhringinn eins og hann geti. Tækifærin séu mörg og 
það þurfi helst tíma til að geta fullnýtt þau. Nýlega náði hann t.d. að komast að hjá einu 
stærsta PR fyrirtæki í Bandaríkjunum sem er að vinna fyrir stærstu listamenn í heimi. Hann 
segist jafnframt geta gert allt það sem plötufyrirtæki geti gert en bætir svo við, „þegar ég er 
með fjármagn“ (Viðmælandi 4). 

Viðmælandi 5 segir það gott að geta sinnt tónlistinni meira en áður og látið öðrum það eftir 
sjá um viðskiptahliðina. Það er ný staða og góð því nú þarf hann ekki lengur að reka 
netbúðina og bóka tónleika svo dæmi sé tekið. Hann bætir við að ef markmiðið sé að ná 
lengra þá sé bara hægt að gera ákveðið mikið sjálfur og með aðstoð tækninnar, en að hann 
gæti ekki hugsað sér að taka meiri vinnu á sínar herðar núna:  
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Það er hægt að sjá um sig á Íslandi að mestu leyti sjálfur en ef þú vilt ná lengra og 
ef það gengur vel þá vindur þetta fljótt upp á sig og hver óskar þess ekki að þetta 
vindi upp á sig? Sá sem gerir það ekki myndi bara sleppa þessu öllu ef svo væri 
(Viðmælandi 5).  

Það er mat Viðmælanda 5 að tæknin komi mönnum langt og mun lengra heldur en fyrir 30 
árum og að nú sé hægt að gera margt á eigin spýtur. Það er hægt að taka upp sjálfur, dreifa 
tónlistinni sjálfur og setja myndbönd á YouTube og deila þessu beint til aðdáenda á Facebook. 
Það er eitthvað sem var bara í höndum atvinnumanna í plötubransanum fyrir nokkrum árum 
síðan en þegar hjólin eru farin að snúast þá er betra að ráða fagfólk í sínar raðir: 

Það er annað að vera að bóka þrjá tónleika í Reykjavík á ári eða 60 tónleika á 60 
dögum um allan heim. Þú gerir það ekkert bara svona eftir hádegi með kærustunni 
þinni [...] ég er þannig að ég er að gera tíu hluti í einu en ég veit að ég get ekki 
sjálfur verið að bóka tónleikana [og] það þarf að vera plötufyrirtæki [ef ekki] þá 
væru við bara ekkert að gera þetta. Ég veit, ég þekki sjálfan mig. Ég kann alveg að 
fara í stúdíó og semja tónlist, fara á túr og selja boli. Ég kann ekki að koma 
tónlistinni minni í Grey‘s Anatomy [og] þegar maður er á túr þá er maður bara 
annað að hugsa (Viðmælandi 5). 

Þarna liggur kjarni málsins.  Það er ekki auðvelt að sinna svo ólíkum verkum sem hér er lýst 
og tónlistarfólk sem er sjálfstætt starfandi þarf að sinna. Það er gleðiefni fyrir flesta að geta 
tekið skrefið til fulls og fá fólk til liðs við sig sem kann til verka á meðan það sinnir sjálft 
listrænum verkefnum sem allt þeirra starf byggir á.  

6.7 Á bleikum náttkjólum – Ísland 

Þegar rannsakandi spyr viðmælendur út í fjárhagslegan stuðning og ráðgjöf sem standi til 
boða á Íslandi frá hinu opinbera og atvinnulífinu eru þeir þeirrar skoðunar að bæta megi í og 
gera betur. Einnig eru viðhorf meðal stjórnmálamanna og í samfélaginu almennt gamaldags.  

[M]ér finnst allir geta gert meira. Mér finnst ríkið ekki vera að gera ótrúlega mikið 
og hægt að bera þetta saman við óteljandi landbúnaðarstyrki og 
sjávarútvegskjaftæði en þetta kemur sér vel fyrir samfélagið og er að skila fullt af 
tekjum en fólk er eitthvað miður sín yfir því að geta horft á eitthvað fólk í 
vinnunni vera að skapa, skemmta sér og njóta lífsins og finnst það, já eins og 
stjórnmálafólk sé eitthvað sárt að vera ekki í listum. Samfélagið er búið að segja 
öllum í samfélaginu að fólk eigi að fara og mennta sig og ná sér í háskólagráðu og 
gera hlutina svona og svona og ef það geri það svona og svona þá líði því vel og 
þegar fólk horfir á fólk komast upp með það að gera það alls ekki þá á það alveg 
erfitt með sig og fordómarnir koma örugglega þaðan. [...] Við erum að tala um 
tónlist en ég er að tala um listir, að fólk geti lifað á því að vera listamenn og sótt 
um styrki og lifað óhefðbundnu lífi. Mér finnst það að fólk sé ekki vant því og 
finnist það ekki sanngjarnt því það er búið að lifa við það alla tíð að heyra að lífið 
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sé einhvern veginn öðruvísi. [...] Maður er kannski með verkefni og lítur þá í 
kringum sig eftir styrkjum. En mér finnst ég ekki fá það mikið út úr því, ég fer að 
leita og veit ekki hvar ég á að leita en þetta mætti vera aðgengilegra og þægilegra 
(Viðmælandi 1). 

Vissulega eru góðir hlutir til staðar eins og Tónlistarsjóður, Nordic Music Export og 
Útón/IMX sem styðja við markaðsmál og útflutning. STEF (Samband tónskálda og eigenda 
flutningsréttar) er að vinna mikilvægt starf með því að veita fólki ráðgjöf við ýmislegt sem 
snýr að samningagerð við útgefendur, tónlistarforleggjara og framsalsmál. Útón veitir fólki 
einnig fræðslu en skrifstofan stendur fyrir reglulegum námskeiðum sem eru iðulega vel sótt. 
Hins vegar er fjármagn af skornum skammti og innviðir á margan hátt veikir og það þarf að 
laga (Viðmælendur 1, 2, 3, 4, 5). 

Að mörgu leyti eru hlutirnir á réttri leið á Íslandi og margir nefna að tilkoma Loftbrúar hafi 
skipt sköpum og sé alveg frábært fyrir tónlistarmenn sem búa á eyju úti í miðju Atlantshafi. 
Hins vegar er aðstöðuleysi hljómsveita þegar kemur að æfingaraðstöðu bagalegt og þetta á sér 
í lagi við yngri sveitir sem eru að byrja og hafa ekki á marga staði að leita. Hér finnst 
Viðmælanda 5 að ríkisvaldið og Reykjavíkurborg eigi að gera betur því alls staðar séu 
íþróttahallir og körfuboltaspjöld en hvergi hægt að stinga í samband og vera með hávaða 
nema kannski úti í horni í félagsmiðstöð og þá með lélegum eða engum græjum (Viðmælandi 
5). Þetta má bæta til muna því nógu oft ratar íslensk tónlist í erlenda fjölmiðla og inn í 
hátíðarræður ráðamanna sem oftar en ekki eiga lítið í þeim árangri sem náðst hefur.  

Viðmælandi 2 segir ýmislegt ákjósanlegt vera í boði og að mikilvægt sé að vera duglegur að 
sækja um allt. Það er um að gera að sækja sér lista yfir sjóði og stofnanir og vera duglegur að 
sækja um stuðning og styrki. Hann hafi t.d. sótt um í Kraum og á fleiri staði og að endingu 
hafi þetta allt borgað sig. Næst sé kannski kominn tími til að sækja um listamannalaun en 
málið sé að vera nógu duglegur, nógu þrjóskur og nógu þolinmóður og þá fáist alltaf eitthvað 
einhversstaðar. 

Að sögn Viðmælanda 2 mættu meiri peningar renna til þessara málaflokka en hann fagnar þó 
öllum styrkjum sem eru í boði. Í stóra samhenginu er tónlistin að gera góða hluti og hún ber 
hróður lands og þjóðar víða. Þjóðin er tilbúin að státa sig af listafólki og þeim sem er að ganga 
vel en svo eru efndirnar oft á ská og skjön og orðræðan neikvæð eins og t.d. á hverju ári 
varðandi listamannalaunin. Í dag er hann heppinn og kominn á þann stað að geta unnið sem 
tónlistarmaður og við sinn tónlistarferil. Ekki sé langt síðan að hann hafi líka starfað sem 
tónlistarkennari en síðan þurft að segja því starfi lausu vegna tónleikaferða en ungir nemendur 
þurfa rútínu og festu. Varðandi Ísland og tónlistarmenninguna hér þá eru hlutirnir ennþá pínu 
gamaldags og heimilislegir sem er ágætt en bransinn er vissulega að breytast og vaxa. Í dag 
eru margir sem hægt er að leita til og allir hafa sína sérstöðu og þekkingu. Það er kominn 
hópur fólks með víðtæka reynslu af bransanum og það er auðvelt að fá hjálp. 

Við eigum það sameiginlegt að búa á þessari eyju (Viðmælandi 2). 

Aðspurð um hvort það sé ekki bara gott að vera tónlistarmaður á Íslandi segja viðmælendur 
svo vera. Það eru helst fjarlægðir sem séu þreytandi og kostnaðarsamar. Viðmælanda 1 finnst 
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hann losna við þessa samkeppnistilfinningu og neikvæða strauma sem hann hafi upplifað 
erlendis, að hér finni hann fyrir meiri samheldni sem er mjög mikilvægt. Erlendis finni hann 
mun meira fyrir samkeppni en ekki samkennd á milli hljómsveita.  

Allir viðmælendur eru á þeirri skoðun að þótt margt gott megi tína til sé ekki nægilega mikið 
gert til að styðja við tónlistarlíf í landinu. Stærsti hluti fjárlaga sem rennur til tónlistar fer í 
rekstur Sinfóníuhljómsveitar Íslands en restin skiptist á margar hendur og dreifist í raun mjög 
illa. Þetta mætti skoða betur og ekki endilega með það í huga hvort hækka eigi framlög heldur 
líka bara hvernig farið er með fé, segir Viðmælandi 4. Hann tekur fram að sér þyki það alveg 
eðlilegt að hið opinbera komi að því sem er að ganga vel og styrki það. Það virðist hins vegar 
vera innbyggð rökvilla í kerfinu því að styrkjakerfið á Íslandi gangi mikið út á það að styrkja 
það sem gengur ekki vel í staðinn fyrir það að styrkja það sem gengur vel. Tækifæri séu því 
vannýtt því það eigi frekar að ýta vel undir það sem er að ganga og það sem skapar gjaldeyri 
en ekki alltaf að styrkja það sem er ekki að ganga vel (Viðmælandi 4).  

Viðmælandi 4 hefur einnig orðið var við sömu þróun hjá íslenskum útgefendum og þeim 
erlendu. Þegar skóinn kreppi lækki upphæðir og fyrirframgreiðslur sem listamenn fá til að 
vinna að verkum sínum og lítið sé að hafa frá einkageiranum til að brúa bilið, hvorki sem 
fjárfestingu né í formi styrkja. Þar hafi ekki verið um auðugan garð að gresja síðan fyrir hrun. 
Það eina markverða sem staðið hafi eftir var Kraumur tónlistarsjóður. Þetta leiðir óneitanlega 
til þess að nýjum útgefnum titlum fækkar (Viðmælandi 4). 

Viðmælandi 3 er ekki í neinum vafa um að hljómplötugerð fyrir íslenskan markað gæti ekki 
staðið undir sér ef streymi stæði þar eitt að baki. Fólk þarf að hafa geisladiska og vínyl til sölu 
ef það er eingöngu að sækja á heimamarkaðinn, það er engin spurning. Staðan sé alvarleg því 
að þó svo að tekjurnar af streymi séu að aukast dugi það ekki til og miðað við hvernig er 
borgað fyrir þetta í dag sé ekki hægt að reka plötufyrirtæki eða reka sig sem tónlistarmaður, 
sér í lagi með það í huga að ekki eru allir tónlistarmenn í þeirri aðstöðu að geta túrað til að 
bæta upp tekjutapið.  

Hljómsveit Viðmælanda 3 spilar reglulega á Íslandi og hefur vel upp úr þeirri vinnu. Hins 
vegar er íslenskur markaður ekki opinn fyrir sölu á tónlist til notkunar í auglýsingar en 
eftirspurnin er mikil. Þetta er ein þeirra reglna sem sveitin setti sér og hún hefur enn ekki 
verið brotin. Það langar engum að skemma heimamarkaðinn og skemma einhver lög á Íslandi. 
Það að þurfa að búa við það að heyra lagið sitt í tengslum við eitthvað markaðsbrölt daginn út 
og inn er ekki þess virði í stóra samhenginu. Auglýsingar erlendis eru annað mál en það er 
samt skrítið að spila lög á tónleikum sem ratað hafa í auglýsingar. 

Viðmælandi 5 er alfarið þeirrar skoðunar að sér finnist að það henti honum á engan hátt að 
vera sjálfstæður útgefandi á alþjóðlegum markaði, sérstaklega þar sem hann er í hljómsveit en 
ekki einyrki. Varðandi Ísland horfir málið öðruvísi við og hann og hljómsveit hans sjá um sín 
kynningarmál og tónleikabókanir innanlands en dreifing er í höndum fagaðila. Stundum er 
óreiða í rekstrinum á Íslandi segir Viðmælandi 5, og bætir við að hann sé ekki sáttur við það 
og að skipulagið gæti verið betra. Hann nefnir svo Pál Óskar og Mugison sem dæmi um menn 
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sem sjái um sín mál alfarið sjálfir hér á Íslandi og geri það vel, að enginn gæti gert þetta betur 
fyrir þá en þeir sjálfir. 

Senan hér er þægileg að mati viðmælenda og ekki mikið stress í gangi. Það er gott að vera á 
Íslandi til að prófa sig áfram með nýtt efni og kynna á tónleikum. Peningar vegna plötusölu á 
Íslandi hafa verið að skila sér vel að flestra mati og á Íslandi bjargar fólk sér.  

Á Íslandi er það voða mikið þannig að allir gera allt og þá sjálfir sem er mjög 
áhugavert og mjög fallegt líka (Viðmælandi 1).  

Breski umboðsmaðurinn og kynningarfulltrúinn John Rogers vinnur mikið með íslenskum 
listamönnum. Hann tekur undir þetta sjónarmið og segir styrkleika íslensku tónlistarsenunnar 
leynast í fólkinu sem kemur að henni. Þetta er þéttur og samofinn hópur af hugmynda- og 
hæfileikaríku tónlistarfólki sem er tilbúið að hjálpast að, deila hæfileikum og vinna fyrir hvort 
annað, auk þess sem það lánar hljóðfæri og tæki. Helstu veikleikarnir eru nokkrir og má þar 
helst nefna hve afskekkt og fá við erum en einnig er tónlistariðnaðurinn á Íslandi ennþá að 
taka út þroska (John Rogers, 2014). 

Það sem mætti helst laga á Íslandi er fagmennskan og það að skapa meiri menningu fyrir því 
að vera með allt á hreinu. Eins og þegar fólk er að bóka bönd, þá eru ekki þessir milliliðir líkt 
og erlendis sem búa til þetta kerfi, það er einhvern veginn ekki til. Það verður stundum dálítið 
skrítið hvað fólk er að gera þar sem fáir hafa þessa faglegu þekkingu og nálgun. Íslenskur 
bransi er enn að taka út þroska í þessum efnum þegar hlutirnir eru metnir út frá alþjóðlegum 
samanburði (Viðmælandi 1). 

6.8 Loftmynd – Umræður  

[Þ]essi verkefni [hafa] verið stofnuð til af hreinskilni og hógværð og ástríðu og 
mér finnst það rosa fallegt en ef maður ætlar að lifa af þessu, borga reikningana og 
sjá um hundinn og köttinn og allt þetta þá þarf maður líka að hafa risastóra 
drauma. Það er rosa mikilvægt að vera með drauma, því ef manni dreymir ekki 
neitt og maður veit ekki neitt þá gerist ekkert. Alla vega eitthvað minna held ég 
örugglega. Ég er viss um það. [...] Maður er meðvitaðri og það er hægt að vera 
bjartsýnn því annars væri maður ekkert að þessu og færi bara að gera eitthvað 
annað. Það er svo bjánalegt að sitja og vorkenna sér [...] fólk á að gera tónlist 
vegna þess að því finnst það skemmtilegt og þess vegna geri ég tónlist. Maður 
þarf að hafa öryggi og sjálfstraust til að þora og leyfa sér að vilja eitthvað. Það eru 
mistök hjá fólki að leyfa sér ekki að vilja eitthvað en það er kannski að hlífa sér 
við vonbrigðum en það er kannski bara allt í lagi að verða fyrir vonbrigðum [...] 
en þá snýst það ekki bara um að komast á ákveðinn stað heldur líka bara um 
leiðina þangað sem er líka mikilvægt (Viðmælandi 1). 

Staða tónlistarfólks hefur breyst með auknum áhrifum internetsins og breyttum neysluvenjum 
fólks. Tekjur af plötusölu hafa dregist saman og tónleikahald og sala tónlistar til þriðja aðila 
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orðnir mikilvægari þættir en áður í rekstri tónlistarfólks. Það sem skiptir samt eflaust mestu 
máli er að tónlistarfólk þarf að vinna meira til að ná að sinna öllum þeim verkefnum sem fyrir 
þeim liggja því að til að brúa bilið hefur tónlistarfólkið farið að sjá um rekstur sinn og 
viðskiptamál í auknu mæli. 

Hér að framan liggur fyrir greining á stöðu, stemningu, og framtíð tónlistarfólks með þeirra 
orðum út frá upplifun þeirra á tónlistariðnaði nútímans. Það er meðvituð afstaða sem höfundur 
tekur með tónlistarmanninum en hinn nýi tónlistariðnaður verður að aðlaga sig að aðstæðum 
og koma fram við þá sem leggja til vinnu og hugverk af virðingu og heilindum. 

Breytt aðgengi að markaðnum hefur galopnað dyrnar og kollsteypt tónlistariðnaðinum. Þannig 
hefur tækifærum tónlistarfólks fjölgað til muna og margir eiga þess nú kost að stýra sínum 
ferli að miklu leyti sjálfir með vali á samstarfsfólki, góðu aðgengi að upplýsingum, sterkari 
samningsstöðu, lægri rekstarkostnaði og beinum og milliliðalausum samskiptum við 
aðdáendur.  

Viðmælandi 2 leggur mikið upp úr því að geta treyst sínu samstarfsfólki og að geta átt í 
persónulegu og nánu samstarfi við það. Þannig er staðan í dag og sér í lagi þegar kemur að 
samvinnu við fagfólk í tónlistariðnaðinum. Hann leggur einnig mikið upp úr því að hafa fulla 
stjórn á sínum málum þegar kemur að tónlistinni og hljómplötugerðinni en það sé afar 
mikilvægt að hafa fullt listrænt frelsi og gildir það jafnt um alla þá sem rætt var við í þessum 
viðtölum. 

Viðmælandi 3 segir hvað það er í raun og veru mikilvægt og gott fyrir hljómsveitir sem eiga 
þess kost að halda útgáfuréttinum eða gera stutta samninga til að öðlast réttindin sín á ný 
þegar samningar renna út. Hann þekkir það af eigin raun að þurfa að ná vissri stærð til að það 
skipti einhverju máli upp á samningsstöðu en það þarf fagmennsku, reynslu og aðstoð frá 
þeim sem til þekkja til að ná eyrum fólks. Hann sér málin frá báðum hliðum í dag en fyrir 
einhverju síðan hefði hann líklega bara sagt fólki að gera sem mest sjálft, sama hvað. En það 
er kannski pínu ósanngjarnt því það eru ekkert allir að gera popptónlist og það eru ekki allir 
að gera tónlist sem fær fólk til að koma á tónleika. Því er mikilvægt að fá hjálp til að finna 
fólkið sem myndi koma á tónleika og vinna með útgefendum og öðrum sem geta greitt götu 
þína en hann leggur áherslu á að tónlistarfólk geri ekki langa samninga. Lykilatriðið sé að 
vera með góða dreifingu og með góðan bókara og þá er fólk í góðum málum  (Viðmælandi 3). 

Þegar rætt var við Viðmælanda 3 um hvað betur mætti fara og laga í starfi sveitarinnar nefndi 
hann tengslamyndun. Ný sambönd geta alltaf komið sér vel, skilað tónleikum eða opnað nýjar 
dyr. Þetta er sá þáttur sem umboðsmaður gæti sinnt og gert betur heldur en hann sjálfur og 
aðrir meðlimir. Hann bendir á að hljómsveitin tekur öll aukna ábyrgð á sínum málum og því 
fylgir mikil vinna. Allir eru að leggja meira á sig í dag en fyrir 5 árum síðan því allt hefur 
stækkað og það eru bara fleiri atriði sem þarf að huga að með hverri útgáfu og hverjum túr. 
Viðmælandi samþykkir með semingi að hann sé orðinn „business-maður“ í þeim skilning að 
hann sé að reka fyrirtæki og að um órjúfanleg tengsl sé að ræða. Tekjurnar í dag duga fyrir 
launum og kjarnastarfsemi en bera ekki þann kostnað sem því fylgir að hafa umboðsmann. 
Dæmið er líklega þannig að tekjur hafi dregist saman um 20% og því er betra að kaupa sér 
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þjónustu fagaðila þegar þess er þörf en að greiða umboðsmanni fasta prósentu af allri 
innkomu (Viðmælandi 3).  

[Þ]að er ekkert annað í boði. [...] Ef við viljum gera tónlistina þurfum við að geta 
gert þetta líka (Viðmælandi 3). 

Viðmælandi 5 hefur hugann mikið við netið og ólöglega dreifingu efnis. Hann segir t.d. 
gallana við YouTube vera marga. Það er ekki nóg með það að erfitt sé að fá greitt fyrir þá 
tónlist sem hann eigi þar inni og nánast ómögulegt að hafa stjórn á því efni sem þangað ratar. 
Þá sé það líka orðið erfiðara að ná YouTube-kynslóðinni á tónleika og það sé afar slæmt. 
Krakkar nenna ekki lengur út úr húsi þar sem finna má allt á YouTube. Hann er samt 
bjartsýnn á að þetta komi til með að breytast og að ekkert jafnist á við tónleikaupplifun af 
fyrstu hendi en ekki í gegnum myndband úr einhverjum farsíma. Þetta sé fyrsta kynslóð 
snjallsímavæðingarinnar sem sé að taka út sinn þroska eftir að fá þessa nýju tækni upp í 
hendurnar (Viðmælandi 5). 

Hafa ber í huga að tónlistarmaður getur aldrei hætt að vera sá sem hann er og því má segja að 
hann sé alltaf í vinnunni eins og kanadíska rannsóknin sem vitnað var til í fræðilega kaflanum 
kemur inn á. Fólk getur ekki flúið sjálft sig og því eru alltaf líkur á því að stutt sé í 
vinnutengdar framkvæmdir eins og að svara einum tölvupósti, bara örstutt símtal frá 
blaðamanni eða spjall við aðdáanda á götuhorni. 

Viðmælendur komu inn á nokkur góð atriði varðandi gerð hljómplatna. Fyrst er gott og gaman 
að sjá að öllum þótti hljómplötugerð mjög mikilvægur þáttur í starfinu. Að skapa nýja tónlist 
og hljóðrita hana. Viðmælendur settu allir sköpunarferlið framar en tekjur, frægð og frama. 
Þetta er listafólkinu afar kært og þarna vill það hafa frið til að sinna sínum hugarefnum á sinn 
hátt. Hópfjármögnun er greinilega leið sem hentar sumum vel til að fjármagna upptökur og 
útgáfur þó svo að enginn úr þessum hópi hafi beitt þeirri aðferð ennþá. Hins vegar er 
greinilegt að forsala og sala á sérútgáfum beint til aðdáenda er að skila mjög góðum árangri 
sem er í takt við þær aðferðir sem eru almennt að skila útgefendum hagstæðari niðurstöðu í 
dag (Mooney, 2013). Sala á vínylplötum er líka að gera góða víðreisn og mátti heyra það á 
máli tónlistarfólksins að það format höfðaði best til þeirra. Greina mátti að allir höfðu mikinn 
metnað til að gefa út fallegar og flottar vínylplötur, en þarna sameinast fagurfræðilegur 
grunnur, góður hljómur og hátt verðgildi í einni og sömu vörunni.   

Líklega mættu þrír af þessum fimm listamönnum taka samskiptaveitur og samskipti við 
aðdáendur fastari tökum en það er að skila kollegum þeirra virkilegum árangri bæði hvað 
varðar kynningu og sölu á tónleikamiðum og öðrum varningi.  

Þó að stuðningur við tónlistarlífið gæti vissulega verið meiri þá vegur það þungt sem ríkið og 
Reykjavíkurborg eru að gera. Útón hefur með fé og fagmennsku lagt grunn að markvissum 
útrásarverkefnum á bransahátíðir eins og By:Larm og Eurosonic og stutt við bakið á 
hljómsveitum og listafólki við að túra og kynna verkefni sín erlendis (Útón, ed.).   

Ekki má heldur gleyma einu því allra mikilvægasta verkefni sem starfrækt er innan íslenska 
tónlistargeirans, Músíktilraunir Reykvíkurborgar. ÍTR og Hitt Húsið eiga með árlegri 
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framkvæmd Músíktilrauna stóran þátt í góðri endurnýjun íslenskrar popp- og rokktónlistar. 
Það starf sem þarna er unnið er feikilega gott og mikilvægt eins og sést þegar rennt er yfir 
þennan lista þar sem upptaldir eru nokkrir sigurvegarar Músíktilrauna: Greifarnir, Kolrassa 
Krókríðandi, Maus, Botnleðja, Mínus, XXX Rottweilerhundar, Jakobínarína, Agent Fresco, 
Of Monsters and Men, ReTroBot, Samaris, og Vök (Músíktilraunir, e.d.). 

Vitanlega má gera mun betur þegar kemur að styrkjum og bættri aðstöðu eins og kemur fram í 
máli tónlistarfólksins. Um það þarf ekki að fjölyrða og tekur rannsakandi heils hugar undir 
þau orð því um framlag tónlistar í formi efnahagslegs, samfélagslegs og félagslegs ábata þarf 
enginn að efast og þegar vinnutíminn er langur og launin ótrygg þarf öflugt stoðkerfi því 
ábatinn af starfi tónlistarfólks dreifist víða. 
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7. Niðurstöður 

Efnið hér til umfjöllunar er rannsakanda afar hjartfólgið enda stendur það honum nærri. Hann 
þekkir margt tónlistarfólk, hefur starfað að þeirra málum um árabil og hefur handbæra reynslu 
af þeim verkefnum, vandamálum og tækifærum sem að þeim snúa. Hann veit að þetta er ekki 
auðveldur geiri og fjármagn er ekki á hverju strái þrátt fyrir stórkostlega hæfileika, góð 
tækifæri og leiftrandi hugmyndir sem blómstra meðal tónlistarfólks. Tónlistarástundun getur 
reynt á þolrifin. Leiðin að sjálfbærri atvinnustarfsemi og góðum og gefandi ferli er löng og 
þyrnum stráð. Það þarf að takast á við mótlæti og vonbrigði, harða gagnrýni og langa 
vinnudaga oftar en ekki fjarri vinum og ættingjum. Ekki batnar ástandið þegar sala á 
hljómdiskum er að dragast saman og streymisveitur sem greiða lága þóknun fyrir notkun 
hugverka taka við en þær ná á engan hátt að bæta upp tekjutapið.   

Það er ljóst að íslenskir og óháðir tónlistarmenn eru að upplifa breytta tíma en um leið góða 
tíma. Það má heyra á máli þeirra að þeir þurfa að vera duglegir, vinna mikið og nýta tækifærin 
til að halda sjó. Viðmælendur voru þó á engan hátt að barma sér, þeir sáu allir hið jákvæða í 
starfi sínu sem er spennandi, fjölbreytt og umfram allt það sem þeir völdu sjálfir að gera. Það 
er gaman frá því að segja að mér varð það ljóst að allir fimm viðmælendur mínir eiga vaxandi 
velgengni að fagna. Lykilþættir í starfsemi þeirra voru í góðum höndum að mestu en það var 
helst starfsemi tónlistarforleggjara sem var ábótavant miðað við vaxandi mikilvægi þeirra. 

Ef við víkjum að rannsóknarspurningunni, „Er samhljómur á viðhorfum og upplifun hjá 
sjálfstætt starfandi tónlistarfólki þegar litið er á áhrif hins nýja tónlistariðnaðar á listsköpun, 
útgáfumál, rekstrarfyrirkomulag eða nýtingu tækifæra?“ þá er stutta svarið  - já.  

Það má greina mikinn samhljóm í upplifun þátttakenda rannsóknarinnar og sjálfstæðir 
listamenn eru að upplifa sömu hlutina þegar kemur að tónlistariðnaði nútímans. Viðhorf 
viðmælenda voru á margan hátt svipuð þegar kom að þessum meginþáttum sem ræddir hafa 
verið á þessum síðum. Þeir sem eru reynslumeiri höfðu orð á því að fleiri leiðir séu færar til 
að gera hlutina sjálfur og það er ódýrara en áður að taka upp tónlist, dreifa henni og kynna 
hana. Netið gerir þeim grikk þegar ólögleg dreifing er annars vegar og minnkandi plötusala er 
staðreynd sem allir finna fyrir á einhvern hátt. Hins vegar er staða þessa listafólks góð og þau 
eru ánægð með viðtökur hjá sínum aðdáendum enda er ferill þeirra vaxandi og það er alltaf að 
bæta í sölu og sífellt fleiri eru að mæta á tónleika þeirra. Allir voru sammála um að 
samskiptasíður hefðu jákvæð áhrif á kynningu en sumum fannst of mikil vinna í kringum 
samskiptamiðla og þó svo að beinn kostnaður við þá væri ekki hár þá væri tíminn tekinn frá 
öðrum mikilvægum störfum.  

Þar komum við að mikilvægu máli sem gaman væri að rannsaka frekar í framtíðinni, en það er 
vinnutími þeirra einstaklinga sem starfa sjálfstætt og þurfa að sjá að miklu leyti um sinn 
rekstur auk þess að flytja og semja tónlist. Í slíkum aðstæðum getur listamaður aldrei stimplað 
sig út eins og fram hefur komið. Umhverfi listamannsins og persóna hans gera honum það 
ekki kleift. Listamaðurinn er alltaf í vinnunni, hvert sem hann fer. 
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Þegar kemur að útgáfumálum í dag er um margar leiðir að velja sem hafa áhrif á feril og 
starfsumhverfi. Það að ákveða að stýra eigin ferli sjálfur og vera óháður útgefendum þegar 
kemur að öllum þáttum reksturs og framkvæmda hentar þeim betur sem eiga sæmilega stóran 
aðdáendahóp og geta unnið skipulega. Það kostar mikla vinnu og stundum óvissu en á móti 
kemur möguleikinn á hærri tekjum. Þegar listamaður sér sjálfur um eigin rekstur þarf hann að 
huga vel að því að tengjast réttum aðilum og velja samstarfsfólk til að sinna þeim verkefnum 
sem kunna að standa útaf borðinu eða eru sérstaklega mikilvæg eins og starf tónleikabókara. 
Allir viðmælendur lögðu á það ríka áherslu að starfa með góðum tónleikabókara og er það 
skiljanlegt þar sem tónleikar eru einn mikilvægasti tekjugrunnur þeirra í dag.  

Einstaklingar og hljómsveitir eiga auðveldara með það í dag en oft áður að starfa sem eigin 
útgefendur og reka sig frá A-Ö. Sú gróska sem er í gangi sýnir það og sannar en framboð af 
tónlist er gríðarlegt. Tónlistarfólki stendur til boða að gera ódýrari plötur en áður en einnig má 
fjármagna sig á margvíslegan hátt eins og t.d. með forsölu og ýmiskonar hópfjármögnun eins 
og hjá Karolina Fund.  

Þessi ritgerð tekur mið af þörfum og viðhorfum einstaklinga og starfi þeirra í tónlistariðnaði 
nútímans og ekki er annað að sjá en að allt sé uppi á borðinu þegar að útgáfumálum kemur. 
Það er greinilegt að útgefendur gegna mikilvægu hlutverki í starfi óháðra tónlistarmanna. Með 
fagþekkingu sinni, reynslu og tengslaneti gegna þeir brýnu starfi en útgáfufyrirtækin hjálpa 
m.a. til við fjármögnun verkefna og kynningu og miðað við upplifun og mikilvægi í lífi 
tónlistarfólksins sem rætt var við þá eiga þau sér ennþá framtíð. Það á sér í lagi við þær 
útgáfur sem starfa eftir listrænni hugmyndafræði og hugsjónum óháðra útgefenda eins og 
Viðmælandi 2 bendir á þegar hann ræðir um að útgefandi hans skilji hans listrænu sýn og 
hjálpi til við að brúa þau bil sem hann þarf hjálp með í sínum rekstri. Það má vel sjá á svörum 
viðmælenda að þeir kunna vel að meta útgefendur og leita oft eftir samstarfi við þá til lengri 
eða skemmri tíma. Það felur í sér fjárhagslegt öryggi og með fagmennsku og stærri 
yfirbyggingu leggur útgefandi til dreifileiðir, kynningu, þjónustu og innheimtu.  

Á Íslandi er algengt að tónlistarfólk starfi án aðstoðar umboðsmanna og haldi því utan um allt 
skipulag sem snýr að rekstrinum. Erlendis er staðan yfirleitt sú að umboðsmenn sjá um 
skipulag og rekstur en það er mál manna að mikilvægi umboðsmanna sé að aukast með auknu 
sjálfstæði tónlistarfólks og nýrra tækifæra í útgáfumálum. Frelsið og tæknina er tónlistarfólki 
mikilvægt að nýta til að byggja upp feril en þannig má ná sterkari samningstöðu ef tækifæri 
býðst síðar á ferlinum um útgáfu hjá stöndugu plötufyrirtæki (Mooney, 2013; John Rogers, 
2014). Stétt umboðsmanna hefur hins vegar verið fámenn á Íslandi þó það virðist vera að 
breytast til batnaðar en þessi mál mætti rannsaka enn frekar með tilliti til árangurs og 
skipulagsmála. 

Viðmælendurnir fimm áttu mismunandi reynslu að baki þegar kom að samningum, t.d. vegna 
útgáfu, framsals á höfundarrétti og samstarfi við umboðsmenn. Reynslan hefur kennt þeim að 
lesa samninga vel yfir, fara sér að engu óðslega og hafa samninga stutta til að byrja með ef 
ávinningurinn er ekki þeim mun stærri. Það veit enginn hvernig samstarf á eftir að þróast og 
því er mikilvægt að vera með stutta samninga og hafa útgönguleið. Þetta er eitt það 
mikilvægasta sem hægt er að gera til að tryggja sig og framtíð sína sem tónlistarmanns.  
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Aðdáendur hafa sannað mikilvægi sitt í stafrænu tónlistarumhverfi nútímans. Viðmælendur 
voru misjafnlega virkir á samfélagssíðum og þykir mismikið til þeirra koma. Það er engu að 
síður mikilvægt að rækta þetta samband á réttan hátt því rannsóknir hafa sýnt fram á 
mikilvægi þess þegar kemur að kynningu og ímynd tónlistarfólks. Aðdáendur eru þeir sem 
halda tónlistinni á lofti og ýta undir nýjar bylgjur og strauma.  

Á sama tíma og dregið hefur úr hagnaði vegna plötusölu þá hlustar almenningur meira á 
tónlist og fleiri lög og plötur líta dagsins ljós, það er þverstæða sem ýtir undir skilning á 
listafólkinu og styður kenninguna um að listin sé meginforsenda sköpunar en ekki peningar. 

Það er mikilvægt í svo róstusömu umhverfi þar sem áhrif menningariðnaðar og 
menningarpólitíkur blandast saman eins og raun ber vitni að passa upp á hið einstaka sem 
listamaðurinn hefur fram að færa og hlúa að grasrótinni sem hann sprettur úr. Það er 
samfélaginu mikilvægt að huga að þeim sem eru að koma sér á framfæri og aðbúnaði þeirra. 
Hið einstaklingsbundna frelsi til að skapa og uppfylla hæfileika felur í sér verðmæti sem ekki 
mega glatast og því þarf grunnurinn að vera til staðar. Í dag eru framleiðslutækin í höndum 
almennings, framleiðsluskilyrðin eru breytt, fjölföldun er auðveld, birgðahald úr sögunni og 
dreifileiðirnar fjölbreyttar. 

Nú verður vikið að þeim níu tilgátum sem urðu til við undirbúning og vinnslu ritgerðarinnar 
og minnst var á í fyrsta kafla. 

Tilgáta 1: Tækniframfarir og nýjar neysluvenjur hafa haft í för með sér verulega breyttar 
aðstæður fyrir tónlistarfólk.  

Rétt. Aðstæður eru breyttar hvað varðar útgáfumál og möguleika tónlistarfólks á því sviði. 
Einnig er þetta orðinn þjónustuiðnaður en ekki vörusala úr verslunum þegar horft er á sölu til 
almennings. Aðdáendur vilja þó ennþá eignast plötur og diska á föstu formi. 

Tilgáta 2: Breyting hefur orðið á högum tónlistarfólks. Aukið sjálfstæði og frelsi eykur 
þörfina fyrir samstarf, tengslanet og upplýsingar. Nú rekur listamaðurinn sig sem lítið 
fyrirtæki og ræður sér starfsfólk eftir þörfum.  

Það er ekki auðvelt að meta það af þessum hópi sem rætt var við en lesefnið gefur vissulega 
til kynna að svo sé. Fólk þarf að vinna meira og tekjur af plötusölu eru minni á móti. 
Listamenn reka sig sem lítil fyrirtæki og það á einnig við um viðmælendur mína og allir hafa 
fólk starfandi fyrir sig í tímabundnum verkefnum annað slagið til að létta undir og þá 
sérstaklega þeir sem ekki starfa með umboðsmönnum.  

Tilgáta 3: Í dag þarf tónlistarfólk að vinna meira og sinna fjölbreyttari störfum í sínum 
rekstri. 

Þessi tilgáta stenst og það væri virkilega áhugavert að kafa dýpra í hana með tilliti til tilgátu 2. 
Það má ekki gleyma því að til eru þeir sem leggja alltaf til að listamenn haldi fleiri tónleika til 
að hafa upp í tapaðar tekjur af plötusölu en gleyma að hugsa út í það að eitt sinn seldust plötur 
og listamenn gátu valið um það að túra eða sitja heima. Það að spila á tónleikum tekur tíma og 
kostar peninga en það er algengt að tónleikar borgi sig hreinlega ekki og skili engum hagnaði 
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og jafnvel tapi. Einnig geta þeir sem búa á litlum markaðssvæðum eins og Íslandi ekki 
bjargað sér á þennan hátt þar sem það þarf að líða tími á milli tónleika í litlu landi. 

Tilgáta 4: Listrænn ábati er meira metinn en gróði og plötuútgáfa skiptir tónlistarfólk ennþá 
miklu máli. Draumurinn er að afla nægilegra tekna og vinna við tónlistina. 

Þetta stenst algjörlega. Listafólkið leggur mikinn metnað í plötugerð og sér það fyrir sér sem 
listform sem á sér ákveðinn stað á ákveðnum tíma. Aðdáendur bíða með óþreyju eftir nýjum 
verkum frá tónlistarfólki í óháða tónlistargeiranum og enn má tengja saman tónleikaferðir og 
kynningu nýrra hljómplatna. 

Tilgáta 5: Tónlistarfólk velur að starfa með útgefendum til að einfalda sér lífið og til að geta 
sinnt listsköpun. 

Það er svo. Viðmælandi 2 og Viðmælandi 5 eru alveg á því að það breyti öllu að starfa með 
útgefenda. Í því felist fjárhagslegt öryggi og eins losi það þá undan rekstrarlegum þáttum sem 
þeir hafi ekki mikinn afgangstíma til að sinna. 

Tilgáta 6: Það er mikilvægt fyrir listafólk að passa vel upp á útgáfu- og höfundarrétt. 

Það er afar mikilvægt að passa vel upp á þessa hluti, og kom það fram í máli allra 
viðmælenda. Það er t.d. gert með því að gera stutta samninga, flýta sér ekki um of, fá fólk til 
að lesa yfir og muna að réttindi skapa framtíðartekjur. 

Tilgáta 7: Útgefendur eru mikilvægir og sérstaklega fyrir yngri listamenn. Þeir búa yfir 
þekkingu, hafa aðgang að markaði og þekkja neytendur vel. Hafa gott aðgengi að dreifingu 
og þéttofið tengslanet sem er mikilvægt þegar landamæri hafa þurrkast út. 

Þessi tilgáta stenst og það væri gaman að rannsaka gildi hennar frekar með því að ræða við 
fleiri unga listamenn. Þrír viðmælendur eru til að mynda með útgefendur erlendis og sjá það 
sem mikinn kost. 

Tilgáta 8: Krafan um að vera í stöðugu sambandi við aðdáendur. Ný tækni og að gera 
aðdáendum til hæfis.  

Kannski er ekki rétt að segja að það sé krafa aðdáenda að vera í stöðugu sambandi en 
rannsóknir sýna fram á að mikilvægi þess er mikið og að það hjálpar tónlistarfólki að nýta sér 
áhuga þessa fólks til að koma tónlist og ímynd sinni á framfæri. 

Tilgáta 9: Hljómplötusala er langt frá því að vera það sem hún var. Diskar eru góðir til að 
selja á tónleikaferðum og í plötubúðum sem ennþá selja diska en vínylplötur eru að koma 
sterkar inn á markaðinn á nýjan leik og þar sjá tónlistarmenn fagurfræði og leggja metnað í 
góðar útgáfur. Aðrir þættir en plötuútgáfa eru orðnir mikilvægir til tekjuöflunar þó 
plötuútgáfa sé ennþá tónlistarfólki mjög mikilvæg og sérstaklega í listrænu samhengi. 

Þetta hefur allt komið fram í rannsókninni. Plötusala dregst saman ár frá ári en þó hægar en 
áður og vínylsala er í vexti þó eintakafjöldinn sé ekki mikill enn sem komið er. Diskar eru 
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góðir til að selja á tónleikum og til aðdáenda en sérstakar útgáfur eru sérstaklega vel til þess 
fallnar.  

Það hefur reynst afar mikilvægt að heyra hlið listamannsins á þessum málum og að upplifa 
tónlistariðnað nútímans með þeirra lýsingum og orðum. En hvernig er fólk að nýta sér aukið 
frelsi. Og hvert er gjaldið fyrir það? Í stuttu máli má segja að gjaldið sé óvissa og meiri vinna. 
Frelsið felur í sér fleiri tækifæri og betri laun þegar þau eru í boði og vel er að gætt þegar til 
að mynda samningar eru gerðir og samstarfsfólk valið. Kostnaður fellur á listamann sem 
vinnur sjálfstætt og hann þarf að brúa bilið milli útborgunardaganna sem oft getur verið langt. 
Með því að nýta sér leiðir eins og Karolina Fund, Kickstarter, PledgeMusic á listamaðurinn 
kost á góðri ávöxtun ef vel gengur. Hins vegar má ekki gleyma því að margir listamenn kjósa 
að þurfa ekki að vera í þeim sporum að reka sjálfa sig 100% og því er gott að eiga góða að 
eins og Viðmælandi 2 og Viðmælandi 5 benda á. 

Ef spegla ætti niðurstöður í titli ritgerðarinnar, Ég á mig sjálf: Stærri markaður, meiri vinna 
og minni tekjur í tónlistariðnaði nútímans væri þetta sú mynd sem við blasir. Tónlistarmenn 
eiga þess kost í dag að eiga sér fjölbreyttan feril og velja um fleiri leiðir en áður þegar kemur 
að rekstri og útgáfumálum. Það má til að mynda vera með útgáfusamning á einu 
markaðssvæði en dreifingu á öðru og gefa svo út sjálfur á heimamarkaði. Það er afar 
mikilvægt að huga vel að sínum réttindum sem snúa að hugverkum og útgáfum. Höfundar- og 
útgáfuréttindi tónlistarfólks eru verðmæti sem passa þarf upp á og ekki selja frá sér fyrir lítinn 
pening í langan tíma. Internetið hefur gert allan heiminn að einum markaði og með góðri 
heimasíðu getur hljómsveit eða einyrki boðið tónlist sína til sölu öllum þeim sem hana vilja. 
Það er hins vegar ekki mikill slagkraftur í því svo dreifingarfyrirtæki eða útgefendur sem 
sérhæfa sig á ákveðnum markaðssvæðum eru góðir samstarfsaðilar til að vinna með og koma 
ár sinni fyrir borð hjá því sala og góð kynning á tónlist opnar svæði fyrir tónleikaferðir 
framtíðarinnar.  

Tekjur hafa dregist saman þegar kemur að plötusölu en margar hljómsveitir og listamenn eru 
að hafa meira upp úr tónleikahaldi. Tekjusamdrátturinn hefur áhrif á rekstrarfyrirkomulag og 
sífellt fleiri listamenn kjósa að ráða til sín samstarfsfólk í tímabundin verkefni en sjá annars 
um allan rekstur sjálfir. Þetta þýðir líka að margir kjósa að starfa ekki með umboðsmönnum 
þar sem það kostar föst fjárútlát af allri innkomu en þrír af þeim fimm listamönnum sem rætt 
var við kjósa að vinna án aðkomu þeirra. Þegar listamenn sjá meira og meira um sín mál og 
skipulag sjálfir krefst það meiri vinnu af þeirra hálfu en eins og komið hefur fram eru 
verkefnin æði mörg sem eru á verkefnalista tónlistarfólks. 

Það var verulega lærdómsríkt að ræða við tónlistarfólkið um þessi málefni og kann 
rannsakandi þeim bestu þakkir fyrir góðar og hlýjar móttökur. Vinnan sem fór í að rita upp, 
flokka og þemagreina viðtölin var mun meiri en hann gerði sér grein fyrir í upphafi en það var 
verulega áhugavert ferli sem færði rannsakanda mun nær kjarna ritgerðarinnar og nær 
upplifun þeirra sem við var rætt um tónlistariðnað nútímans. 
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8. Lokaorð 

Þegar ég var að skrifa lokaorðin gerðist hið óumflýjanlega, upp skaut kollinum bein tenging 
við verkefnið á netinu. Þar var á ferðinni ekkert minna en ný og skemmtileg grein um 
rannsóknarefnið. Þarna var hann mættur ókrýndur konungur óháða rokksins, Steve Albini, að 
flytja þennan frábæra fyrirlestur um stöðu tónlistariðnaðar nútímans á ráðstefnunni Face the 
Music í Ástralíu en fyrirlesturinn var birtur í heild sinni hjá The Guardian. Tónlistarmaðurinn 
og upptökustjórinn Steve Albini hefur alltaf verið harður gagnrýnandi á störf stórfyrirtækja 
tónlistargeirans og hvernig þau koma fram við flesta listamenn, greiðslur til listafólks af 
plötusölu og samninga þeirra. Í dag segir hann kampakátur að internetið hafi afbyggt kerfið og 
aukið réttmæti tónlistarfólks til athafna, gefið fólki tækifæri til að gera hlutina á eigin 
forsendum. Internetið hefur fært tónlistarfólki vopnin í hendurnar á ný til að dreifa tónlistinni 
til þeirra sem langar til að heyra hana á því verði sem þeim finnst sanngjarnt að borga (Albini, 
2014). Fyrirlesturinn er langur en Albini hefur áður komið inn á þessi mál, fyrst í frægri 
ritgerð sinni The Problem with Music (1993) og svo í tengdum viðtölum, nú síðast í vor en þar 
var hann jákvæður með þróun mála og það frelsi sem internetið býður upp á (McDuling, 
2014). Allt tengist þetta ritgerðinni en að sjá þetta á þessum tímapunkti kom mér skemmtilega 
á óvart þar sem ég notaði tilvitnun frá Albini í spurningum mínum þegar ég fékk viðmælendur 
til að segja mér skoðun sína á orðum Albini annars vegar og svo annarri tilvitnun sem David 
Byrne á hins vegar:  

a. The internet will suck the creative content out of the whole world until nothing is left.  
- David Byrne (2013) 
 

b. The Problem With Music´ has been solved by the internet. - Steve Albini (2014) 

Það er gaman að segja frá því að svörin létu ekki á sér standa. Enginn var hjartanlega 
sammála öðrum frekar en hinum en afar athyglisverðar vangaveltur spunnust út frá þessari 
spurningu. Viðmælandi 5 benti réttilega á að fólk er almennt hrætt við tækninýjungar og það 
taki tíma að venjast þeim sem er áhugaverður vinkill sem væri skemmtilegt að skoða með 
tónlistarfólk í huga í framtíðinni.   

Samdráttur á plötusölu er raunverulegur fylgifiskur nýja tónlistariðnaðarins. Það er erfitt fyrir 
tónlistarfólk og útgefendur sem verða fyrir tekjuskerðingu vegna minnkandi sölu hljóðrita í 
föstu formi að sætta sig við þær gríðarlega miklu breytingar sem hafa átt sér stað síðustu ár 
því enn sér ekki fyrir endann á þessari þróun. 

En eins og þetta snýr að mér snýst þetta um stefgjöldin sem eru einn af fáum 
tekjumöguleikum sem eftir eru í tónlistarheiminum nú þegar plötusala er orðin 
lítil, - Ragnheiður Gröndal (Júlía Margrét Alexandersdóttir, 2014, 49). 

Það er eins og framtíðarfræðingurinn Gerd Leonhard spáði svo réttilega fyrir um í bók sinni 
Music 2.0. Tónlist hefur þróast úr vöruiðnaði yfir í þjónustuiðnað, tónlist streymir um eins og 
vatn og fyrir hana er greitt áskriftargjald. Tónleikahald ásamt framsalssamningum á tónlist til 
þriðja aðila er orðin hinn dýrmæti tekjustofn (Leonhard, 2008). Með nútíma tækni er staðan 
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sú að það er hreinlega ekki hægt að krefja neytendur um sama verð og áður fyrir tónlist en 
vissulega getur verið að streymismódel tónlistarveita á borð við Spotify og Deezer séu 
eitthvað vanstillt þegar kemur að útreikningum á hlut hvers og eins. Aðstæður er vissulega 
aðrar í dag og ef verðið er of hátt þá selst varan ekki því það er tiltölulega auðvelt að nálgast 
vöruna frítt með öðrum leiðum á netinu. Sem neytandi gleðst ég yfir þeim möguleikum sem 
aðgangur að streymi veitir mér en ekkert leysir vínylinn af hólmi. Streymið er samt framtíðin 
en með vönduðum útgáfum getur tónlistarfólk skapað sér dágóðan tekjugrunn og komið til 
móts við sína hörðustu aðdáendur. 

Tónlist er vinsæl vara í öllu okkar daglega amstri sem enginn vill vera án. Tónlistarfólk þarf 
að velja sér leiðir sem þeim hentar og nýtast þeim til að koma henni til okkar sem viljum 
njóta. Það eru ekki endalokin að vera ekki með á Spotify svo eitt dæmi sé tekið því það eru 
óteljandi aðrar leiðir til að nálgast fólk sem fílar tónlistina. Þetta snýst heldur ekki bara um að 
búa til pening þegar litið er á stóra samhengið því þetta er tónlist sem hér er til umræðu og 
athugunar og í stóra samhenginu snýst hún um tilfinningar.  

Ég játa það fúslega að á þessum síðum er ég mikið að spá í útgáfumálum og plötugerð. Ég 
horfi á þessa hlið mála enda þekki ég hana vel og tengi við þær miklu breytingar sem eru að 
verða á þessu sviði. Hér er spennandi vettvangur þar sem list og tæknimál mætast og enn er 
ekki útséð hvernig þessum samruna reiðir af. 

Það sem þarf að betrumbæta hjá mörgu tónlistarfólk er skipulag í störfum þeirra sem snerta 
rekstur og innra starf en það má að vissu leyti skrifa á tímaleysi, minnkandi innkomu og hraða 
starfsins. Útgefendur og tónlistarfólk vinna vel saman en það kemur greinilega fram í máli 
viðmælenda rannsóknarinnar að það sé gott að vinna með útgefanda og þeir geti vissulega 
stutt við bakið á listafólkinu sínu með fjármagni, skipulagi og reynslu. Sumir kunna orðið að 
bjarga sér sjálfir og gera það vel en taka um leið áhættu og uppskera eftir því. 

Listamaðurinn er miðjan -  kjarninn í öllu því sem viðkemur tónlistariðnaði og tónlistarlífi. 
Það segir sig sjálft að viðskiptamódelið verður ekki rekið án aðkomu sköpunarkrafta 
listamanna og því þurfa þeir sem stóla á þann þátt að tryggja samstarfið og koma fram við 
fólk af heilindum því afkoma heildarinnar byggir á góðu samstarfi. Réttlátir samningar, 
réttlátur vinnutími og mannsæmandi tekjur eru þeir þættir sem þurfa að vera í lagi til að 
tónlistarfólk geti stolt litið í spegilinn. Það breytir engu hvort starfað sé sjálfstætt eða með 
útgáfu svo lengi sem einhver vill hlusta og dæmið sé að ganga upp, því þá er maður óháður 
öllu og öllum. 

Umræðan um þessi mál er oft heit og þrungin óvissu því eins og staðan er í dag eru tekjur af 
tónlistarútgáfu enn að dragast saman. Þegar vakin er athygli á þessum málum, eins og 
Haraldur Leví gerði nýlega heyrast oft þær raddir sem segja að listamenn þurfi bara að spila á 
fleiri tónleikum til að hafa í sig og á en það er eins og að bera saman epli og appelsínur. Gott 
er að hafa í huga að margir tónlistarmenn spila hreinlega aldrei á tónleikum og tónskáld og 
lagahöfundar (sem ekki eru flytjendur) þurfa að fá greitt eftir öðrum leiðum og hlutur 
lagahöfunda er t.d. mjög rýr þegar kemur að streymi. Það er önnur saga, önnur rannsókn. 
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Tónleikahald tekur líka mjög á en það þekkir til dæmis söngvaskáldið Svavar Knútur af eigin 
raun og segir í athugsemdum við frétt Ástu Sigrúnar Magnúsdóttur á DV: 

Tónleikaferðir eru gríðarlega erfiðar og taka á bæði líkamlega, andlega og á 
fjölskylduna. Og peningurinn sem kemur þar inn er langt úr samhengi við vinnuna 
sem fólk leggur á sig. Þetta er eins og að fara í Smuguna á frystitogara, mínus 
tvær milljónirnar í vasann og aldrei gist á sama stað, endalaust stress og vesen og 
afskaplega óreglulegt líf. Ekki endilega leiðinlegt, en afskaplega mikið álag, 
sérstaklega á fjölskyldur tónlistarfólks. Þess vegna vill maður láta hugverk sín 
vinna fyrir sig. Líka til að gefa sér tíma til að vinna að næstu sköpun. Meiri 
tónleikaferðalög þýða minni tími til að skapa meira (Svavar Knútur, 2014).  

Með samskiptaleiðum og samfélagveitum nútímans er fólki gert kleift á ný að njóta tónlistar 
með öðrum sem þurfa þó ekki að vera á sama stað í sama rými. Þetta er einmitt galdurinn við 
tónlist, hún kallar á samskipti og félagslíf. Tónlistin þarf alltaf að vera aðgengileg og frjáls og 
fólk þarf að geta gert hluti með tónlistinni, meira en bara að hlusta og hafa aðgang að henni. 
Sem dæmi má nefna Björk, og Biophilia-verkefnið en þá setti hún m.a. á markað smáforrit 
fyrir iPad og iPhone sem gerði fólki mögulegt að leika sér með lögin og upplifa tónlistina á 
nýjan hátt (Wikströmm, 2012). Af svörum viðmælenda rannsóknarinnar að dæma er nokkuð 
víst að dagar sölu hljóðrita sem varnings til neytenda og sem eins mikilvægasta tekjustofns 
tónlistarfólks eru taldir. Neytendur eru langflestir búnir að taka í sátt þá nýju tíma og þægindi 
sem streymið býður upp á og kjósa í dag að verja peningum sínum í annan tónlistartengdan 
varning eða þjónustu eins og boli eða tónleika. 

Það er líklegt að listamenn eigi eftir að þróa sín eigin módel þegar fram líða stundir og reyni 
enn frekar á samvinnu með aðdáendum sínum. Ekki er ólíklegt að framtíðin bjóði aðdáendum 
tónlistarfólks upp á meira en bara forsölu og hópfjármögnun heldur beina fjárfestingu í 
verkefnum, að eiga hlut í nýrri plötu eða tónleikaferð og fá svo greiddan arð, hver veit? 

Þó að tónlistariðnaður heimsins sé í mikilli endurhönnun og tekjur af plötusölu fari minnkandi 
þá er ungt tónlistarfólk vongott og tilbúið til að vinna þá vinnu sem þarf til að geta haft tónlist 
að atvinnu. Auðvitað er það ekki markmið allra tónlistarmanna að vinna við tónlist eins og 
Haukur S. Magnússon ritstjóri og tónlistarmaður lagði áherslu á í viðtali sem ég átti við hann 
á Skype en hann heldur því fram að þörfin sé dýpri en svo þegar sköpunarkrafturinn og 
listræn tjáning á sér stað. Ef fólk þarf pening til að fjármagna plötuútgáfu þá fer það og fær sér 
vinnu. Peningar og vinsældir eru ekki traust mælistika á mikilvægi listsköpunar og oftar en 
ekki er hún afar röng út frá fagurfræðilegum formerkjum. Sjálfstæðir listamenn leggja metnað 
sinn í hina listrænu sköpun fyrst og fremst, og starfa eftir eigin sannfæringu (Haukur S. 
Magnússon, 2014). 

Þessi ritgerð er tileinkuð þeim listamönnum sem standa frammi fyrir erfiðum ákvörðunum 
þegar kemur að rekstri og að koma sköpun sinni á framfæri. Allt það tónlistarfólk sem veitti 
kost á viðtölum og félagar þeirra sem þessi ritgerð snertir leggur mikið á sig. Þetta er fólk sem 
býr yfir miklum hæfileikum og semur tónlist sem snertir marga og margir vilja hlusta á. 
Tónlist þessa fólk er hægt að nálgast eftir ýmsum leiðum en það er von mín að það sé 
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samfélagslegur vilji fyrir því að greiða fyrir afnot hennar, hvort sem sú greiðsla er svo 
sanngjörn eða ekki læt ég liggja á milli hluta að sinni.   

Ég trúi því að tónlistarmenn finni alltaf leiðir til koma verkum sínum á framfæri og hið nýja 
tónlistarlandslag geti orðið þeim uppspretta nýrra tækifæra og vinsælda. Viðmælendur mínir 
eru á sama máli og sumir taka svo djúpt í árina að segja að ef ekki þá er bara málið að gera 
eitthvað annað sem er skemmtilegt. Þetta er bara spurning um skiptingu kökunnar, að finna 
leið til að geta haft ánægju og ábata af tónlistinni, ná til fólksins, eiga gott samband við 
aðdáendur sína og finna rétt samstarfsfólk sem vill gera góða hluti og trúir á tónlistina. Að 
lokum er mikilvægt að finna sína eigin leið en þannig má standa út úr fjöldanum og vera 
sáttur í eigin skinni. 

Mér hefur verið hugsað til þess við þessi ritgerðarskrif hversu margt hefur breyst í 
tónlistariðnaðinum síðustu 20 ár og hjá tónlistarfólki almennt. Eitt hefur þó ekki breyst og það 
er hve mikilvæg tónlistin er mér sjálfum og að ég vil ennþá veg hennar sem mestan. Þetta er 
búið að vera lærdómsríkt ferðalag og ég vona að ferðin hafi verið árangursrík og að hún komi 
til með að þjóna góðum tilgangi. Að hún muni hjálpa bæði tónlistarfólki og veita fræði-
mönnum dýpri þekkingu á þeim tímum sem við lifum á og tónlistariðnaði nútímans. 

Það er við hæfi að enda þetta á orðum eins viðmælenda ritgerðarinnar:  

[Þ]að eru margir möguleikar og mér þykir það mjög áhugavert og fólk verður að 
vera opið fyrir því. Það er svo leiðinlegt ef fólk fer bara í kerfi yfir því, vegna þess 
að það er ekki allt eins og það var. Það er ekkert eins og það var [...] og þá er betra 
að bara njóta þess heldur en að vandræðast yfir því. 
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Viðauki 1 – Spurningar 
 
Spurningalisti í viðtölum við tónlistarfólk 

Spurningar – Ítarspurningar: Grunnur og útgangspunktar  

1. Hvernig upplifir þú þína stöðu sem listamanns og hvernig sérðu framtíðina fyrir 

þér og hvað hefur breyst á síðustu fimm árum?  

a. Hvað hefur breyst – til hins betra / til hins verra? 

b. Ertu búin(n) að læra margt nýtt sem nýtist þér á þínum ferli – Og ef svo er 

þá hvað? 

c. Samskiptavefir og mikilvægi þeirra 

d. Tónlistarveitur og mikilvægi þeirra 

e. Samstarfsfólk og mikilvægi þess 

f. Aðdáendur og mikilvægi þess að vera í sambandi við þá 

 

2. Hver sér um þinn rekstur, skipulag og verkefnastjórnun þegar kemur að:  

a. Tónlist og sköpun / útgáfumálum / áætlanagerð? 

b. Sölu og markaðssetningu? 

c. Sambandi við ytra umhverfi: Dreifingaraðila, útgefendur, fjölmiðla og 

aðdáendur? 

d. Hvernig gerist þetta og hver sér um að taka af skarið og framkvæma? 

e. Hversu miklu máli skiptir stafræn dreifing og netið þig? 

f. Þarftu að vinna meira í dag en áður og af hverju – t.d. samskipti við 

umheiminn, til að ná endum saman, auknar vinsældir og eftirspurn? 

 

3. Hver er þín sýn/skoðun á útgáfumálum og á eftirfarandi atriðum? 

a. Skiptir hljómplötugerð þig ennþá máli, og ef svo af hverju? 

b. Er það raunhæft að gefa út á eigin vegum án útgefenda? 

c. Í hvaða formi á að gefa út: Geisladisk, vínyl eða á netinu? 

d. Getur útgáfufyrirtæki veitt meira en fé og fagmennsku? T.d. staðsett 

óþekktan listamann á tónlistarlitrófinu og veitt honum ákveðið kredit?  

e. Hvernig á að semja og hvaða réttindum á maður að halda í lengstu lög? 

f. Hvernig sérð þú framtíðina í þessum efnum og hlutina þróast / Hvernig á að 

selja tónlist? 
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4. Hvaðan koma tekjur tónlistarfólks í framtíðinni með minnkandi plötusölu? 

Hvernig myndir þú lýsa þínu rekstrarmódeli og tekjustreymi / hvaðan koma helstu 

tekjurnar? 

 

5. Hvaða tækifæri eru að glatast að þínu mati í þínum rekstri og hvernig má gera 

betur í þeim efnum? 

 

6. Telur þú listamenn hafa/eða vera að missa tökin (stjórnina) á möguleikum sínum 

til að hafa listræna stjórn og tekjur af tónlistinni á tíma niðurhals, streymis og 

dreifingar tónlistar á netinu – annars vegar vegna tilkomu streymisveita sem greiða 

lágar þóknanir miðað við sölu á tónlist á föstu formi og svo ólöglegrar dreifingar?   

 

7. Hvað eiga tónlistarmenn að sjá um alveg sjálfir – DIY – án aðkomu annarra og 

hvað eiga aðrir að framkvæma? Ertu með hugmyndir/býrðu að reynslu um hvað á 

að forðast að gera þegar kemur að samningum, kynningarmálum o.s.fr.? 

 

8. Hvernig er að vera tónlistarmaður á Íslandi og er stuðningur nægilegur? Hefur þú 

átt auðvelt með að fá fjárhagslega og/eða faglega aðstoð? 

a. Frá hinu opinbera 

b. Viðskiptalífinu 

c. Vinum og ættingjum  

d. Hefur þú farið á námskeið hjá fagfélögum og ef svo hvaða? 

 

9. Nærðu að starfa eingöngu sem tónlistarmaður eða ertu í annarri vinnu? 

 

10. Lítur þú á það að vera tónlistarmaður sem skemmtilega vinnu eða er þetta ástríða? 

a. þarftu að vinna meira en þú gerðir fyrir fimm árum / meira en þú vilt? 

b. er hætta á burn-out / viltu oft hætta þessu og gera eitthvað annað? 

c. Þarf maður kannski að vera „business-maður“ í dag til þess að geta starfað 

sem tónlistarmaður? Er það kannski órjúfanlegt og nauðsynlegt að hafa 

þessi mál á sinni könnu? 
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11. Er nýja stafræna módelið sem við búum við í dag betra fyrir listamenn heldur en 

hið gamla þar sem listamaðurinn vann eingöngu með útgefanda – stórum eða 

smáum? 

 

12. Áttir þú þér drauma og væntingar þegar þú byrjaðir í þessu harki? 

 

13. Hvað finnst þér um þessar tvær staðhæfingar kollega þinna? Ertu sammála annarri 

frekar en hinni: 

a. “The internet will suck the creative content out of the whole world until 

nothing is left,” wrote David Byrne, 

b. „The Problem With Music“ has been solved by the internet – Steve Albini 

 

14. Spyrja aftur að upphafsspurningunni – athuga hvort nýtt viðhorf / hugmyndir hafa 

kviknað. 

 

15. Umskipting yfir í tækniiðnað þar sem hlutirnir voru endurmetnir án aðkomu 

tónlistarfólksins og án þess að greiða fyrir þeirra hugverkasmíð. (Nota bara ef við á 

og tími gefst). 
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Viðauki 2 – Samþykki viðmælanda 
 

Upplýst samþykki fyrir viðtali vegna eigindlegrar rannsóknar við MA-skrif.  

 

• Viðmælanda ber ekki skylda til þess að taka þátt og er frjálst að hætta hvenær sem er í 

rannsóknarferlinu. 

 

• Viðmælanda er frjálst að neita að svara einhverri spurningu.  

 

• Markmið rannsóknar er að fá innsýn í stöðu og starf tónlistarfólk og hvernig það horfir 
á stöðuna í dag og svo til framtíðar. Hvað sé breytt með tilkomu netsins og nýrra 
neysluvenja og hvaðan tekjurnar eiga eftir að koma? 

 

• Rannsóknin byggist á eigindlegum viðtölum við tónlistarfólks á Íslandi sem starfar á 
alþjóðlegum vettvangi. Viðtölin koma til með að veita frekari innsýn í störf þess og 
stöðu.  

  

Mér hefur verið kynntur tilgangur þessarar rannsóknar og í hverju þátttaka  mín er fólgin. Ég 
er samþykk(ur) þátttöku.  

  

  

 

  

___________________________ 
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