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Útdráttur 

Þessi rannsókn fjallar um umhverfi og upplifun tónlistarmanna á Íslandi. Megintilgangur 

hennar er að að greina hvað í menningu tónlistarmanna jaðarsetur tónlistarkonur. 

Niðurstöðurnar eru settar í samhengi við hugmyndir um karlmennsku og kvenleika, 

kynímyndir og staðalímyndir auk hugtaka Bourdieu um veruhátt, menningarauð, fagurfræði 

og smekk. Rannsóknin, sem er eigindleg, skoðar reynslu og upplifun nítján tónlistarmanna, 

karla og kvenna, auk þess að greina orðræðu fimm lykilmanna innan tónlistariðnaðarins á 

Íslandi. Það er gert til þess að fá innsýn í reynsluheim tónlistarmanna og það umhverfi sem 

mótar upplifun þeirra. 

Niðurstöður benda til þess að erfitt sé fyrir konur að sækja sér hlutdeild í menningarauði 

þar sem þær þurfa ýmist að tileinka sér karllægni iðnaðarins eða eru jaðarsettar fyrir að ögra 

ríkjandi menningu. Karllægur smekkur mótar fagurfræði markaðarins og skapar ríkjandi 

viðmið. Meðvitund um kynjaða mismunun og ólíkar birtingarmyndir hennar er lítil meðal 

þeirra sem búa að menningarauði tónlistariðnaðarins þar sem gagnrýni á karlaslagsíðuna er 

oft talin óvægin og ósanngjörn. Gauramenning ráðandi karlmennsku er eitt af því sem 

viðheldur undirskipun tónlistarkvenna. Tókenismi er algengur þar sem kynjuð viðskeyti eru 

notuð um tónlistarkonur. Konur eru gjarnan settar í hlutverk skraufjaðra auk þess sem litið er 

framhjá gerendahæfni kvenna og gert er ráð fyrir þekkingarskorti þeirra og áhugaleysi. Loks 

hafa samfélagslegar hugmyndir um móðurhlutverkið mikil áhrif á jaðarsetningu 

tónlistarkvenna auk dulinna og sýnilegra fordóma.  

Rýmisaukning og valdeflandi kvennarými þar sem krítískir gerendur herja á yfirráðasvið 

tónlistariðnaðarins er ein leið til aukins jafnréttis innan tónlistariðnaðarins á Íslandi. 
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Abstract 

The environment and the perceptions of musicians in Iceland is the topic of this research 

paper. The main purpose is to analyse how the music industry’s culture contributes to the 

marginalisation of female musicians.  The conclusions are put in the context of ideas of 

masculinity and femininity, gender roles and stereotypes, as well as Bourdieu’s concepts of 

habitus, cultural capital, aesthetics and taste. The research, which is qualitative, explores the 

experiences and perceptions of nineteen musicians, male and female, and analyses the 

discourse of five key persons within the music industry in Iceland. This is done to gain insight 

into the lifeworld of musicians and the environment that shapes their perceptions.  

The conclusions suggest that women find it harder to gain access to cultural capital since 

they either need to adapt to the male values of the industry or else be marginalised for 

challenging the dominant culture. Male values shape the aesthetics of the market and create 

dominating criteria. Awareness of gendered discrimination and its various manifestations 

seems low amongst those who have access to the cultural capital of the music industry. 

Criticism of its male dominance is often said to be unfair and relentless. Lad culture, 

characterised by male dominance, is a decisive factor in maintainin the subordination of 

female musicians. Tokenism, where sexualised adjunctions are used about female 

musicians, is common and they need to work hard on proving themselves. Women are often 

featured as accessories, their abilities and willingness to perform questioned. Furthermore, 

social ideas of motherhood contribute to the marginalisation of female musicians, not to 

mention hidden and evident prejudice. 

The expansion of space and the creation of empowering female space, where critical 

motivators attack the dominating field of the music industry, is one way of increasing equality 

within the music industry in Iceland.  
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Formáli 

Rannsóknin er metin til 60 eininga í kynjafræði við Stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands. 

Leiðbeinandi rannsóknarinnar var dr. Gyða Margrét Pétursdóttir og færi ég henni mínar 

innilegustu þakkir fyrir persónulega og faglega leiðsögn í gegnum öldudal efasemda og 

feminískra sigra. Mest af öllu vil ég þó þakka henni fyrir að leiða mig í gegnum femíníska 

vitundarvakningu og veita mér þá ráðgjöf og aðstoð sem ég þurfti á að halda. Gyða er mér 

ótrúlega mikilvæg fyrirmynd. 

Þakkir færi ég viðmælendum mínum fyrir að skapa þessa þekkingu með mér og veita mér 

innsýn í kynjaðan reynsluheim tónlistarmanna. Sérstakar þakkir færi ég gleðigjöfunum 

mínum Arnari, Emblu Guðríði og Rúnari Kormáki fyrir endalausan stuðning, þolinmæði og 

ást. Foreldrum mínum þakka ég stuðninginn og aðstoð á álagsstundum. Ég vil þakka Karen 

Ástu Kristjánsdóttur fyrir innblástur, femíníska leiðsögn og lífsnauðsynlegan félagsskap við 

vinnslu rannsóknarinnar. Einnig þakka ég Ástu Kristínu Benediktsdóttur fyrir yfirlestur og 

góðar ábendingar. 

Rannsóknin er tileinkuð 243 félagskonum KÍTÓN, félags kvenna í tónlist. Áfram með 

smjörið! 
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1 Inngangur 

Árið 2012 tók ég þátt í stofnun KÍTÓN, félags kvenna í tónlist. Á stofnfundi félagsins heyrði 

ég í fyrsta sinn aðrar tónlistarkonur tala um upplifun sína sem átti margt skylt við mína. Í 

fyrsta sinn eftir tíu ára feril í tónlist á Íslandi fór ég að velta fyrir mér hvort það gæti talist 

eðlilegt að langflestir sem kæmu að tónlistariðnaðinum á Íslandi væru karlar. Gæti það verið 

að tónlistarkonur ættu erfiðara uppdráttar sökum þeirrar karlaslagsíðu? Ég fór að rifja upp 

atvik úr eigin lífi. Þegar ég var nýbúin að gefa út fyrstu plötuna mína hitti ég karl sem starfar í 

útvarpi og það sem hann hafði um plötuna mína að segja var: „Þú ert svo langsætasta 

stelpan í tónlist núna“. Gagnrýni um plötuna mína fjallaði um það hversu krúttleg ég væri. 

Það rifjuðust upp þau ófáu skipti sem gengið var að því sem vísu að ég vissi ekki hvað ég 

væri að gera eða að ég ætti ekki tónlistina mína sjálf; þau ófáu skipti sem strákarnir í 

hljómsveitinni fengu heiðurinn af tónlistinni; þau ófáu skipti sem strákarnir í hljómsveitinni 

fundu fyrir áhugaleysi kunningja sinna í garð „kvennatónlistar“; þau ófáu skipti sem ég lagði 

mig alla fram við að gera mig fína og sæta áður en ég fór á svið vitandi það að ég yrði dæmd 

eftir útlitinu; þau ófáu skipti sem ég hélt að kynþokkinn væri valdeflandi; þau ófáu skipti sem 

ég hef þurft að kyngja særindum yfir því að ekki sé gert ráð fyrir því að ég sé hluti af hópnum 

og þau ófáu skipti sem ég hef bara hætt og gefist upp um stundarsakir.  

Heiti rannsóknarinnar, „Þú þarft ekkert að breyta uppskriftinni að Coca-Cola bara af því að 

það þarf að setja dass af meira kvenkyni í það“ vísar til þeirrar orðræðu sem er ríkjandi innan 

tónlistariðnaðarins á Íslandi og verður til skoðunar í næstu köflum. Dæmigerð fyrir þessa 

orðræðu er afstaða eins viðmælenda míns þegar fjallað var um útvarpsstöðina Bylgjuna en 

þar koma fáar konur að þáttagerð og fáar konur fá lögin sín spiluð (Lára Rúnarsdóttir, 2013). 

Þrátt fyrir það mælist Bylgjan með mestu hlustunina af útvarpsstöðvum landsins („Mest 

hlustað“, 2015). Þannig gengur kvennalausa formúlan þeirra upp fyrir stöðina og viðmælandi 

minn taldi því enga ástæðu til þess að bæta við dassi af kvenkyni meðal starfsmanna 

Bylgjunnar eða bæta við fleiri lögum eftir konur til spilunar. Þessi rannsókn er unnin með það 

að markmiði að komandi kynslóðir tónlistarkvenna þurfi ekki að ganga í gegnum kynbundna 

mismunun og til þess að skapa þekkingu sem varpar ljósi á birtingarmyndir jaðarsetningar 

tónlistarkvenna. Hún er unnin til þess að varpa sýn á þá anga tónlistariðnaðarins sem koma í 

veg fyrir að kynin eigi jafna möguleika til þess að fá áheyrn og virðingu fyrir tónlistarverkefni 

sín. Hún er unnin til að stuðla að valdeflingu og rýmisaukningu kvenna og hún er unnin fyrir 

KÍTÓN, sem getur í krafti fjöldans breytt hlutunum til betri vegar. Hún er unnin fyrir konur og 

fyrir jafnrétti.  

Björk Guðmundsdóttir tónlistarkona steig fram í nýlegu viðtali við veftímaritið Pitchfork og 

greindi frá þeirri mismunun sem hún hefur orðið fyrir vegna kyns síns innan 

tónlistariðnaðarins.  
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Mig langar til að styðja við bakið á stelpum á tvítugsaldri og 
segja við þær: Þetta er ekki ímyndun hjá ykkur. Þetta er erfitt. 
Allt sem strákar segja einu sinni þurfið þið að segja fimm 
sinnum. Stelpur í dag horfast líka í augu við ný vandamál. Ég 
hef gerst sek um eitt: Eftir að hafa verið eina stelpan í 
hljómsveitum í tíu ár lærði ég – með því að reka mig á – að ef 
ég ætlaði að koma hugmyndum mínum á framfæri yrði ég að 
láta sem þeir – karlarnir – ættu hugmyndina. Ég varð svo góð í 
þessu að ég tók varla eftir því sjálf.1 („The invisible“, 2015)  

Það er ekkert nýtt að konur hljóti ekki lof innan tónlistariðnaðarins fyrir tónlistina eða vinnuna 

sem þær vinna og að körlum sé eignaður heiðurinn. Það skiptir hins vegar miklu máli að 

konur stígi fram og greini frá þeirri mismunun sem þær hafa orðið fyrir. Það er mikilvægt að 

varpa ljósi á að list, í hvaða formi sem hún er, er ekki kynlaus í tíma og rúmi. Sú orðræða er 

ríkjandi innan tónlistariðnaðarins á Íslandi og leitar skjóls undir áru kynjajafnréttis, þar sem 

karlar og konur sannfæra sig sjálf um að jafnrétti hafi náð fram að ganga þó að raunin sé 

önnur. Ára kynjajafnréttis, sem hér verður til skoðunar, geymir margvíslegar birtingarmyndir 

misræmis milli þess sem er, þess sem er gert og þess sem er talið ákjósanlegt (Gyða 

Margrét Pétursdóttir, 2012). Ríkjandi orðræða gerir því ráð fyrir að grunnstoðir 

tónlistariðnaðarins færi konum og körlum jöfn tækifæri til velgengni og virðingar í popp- og 

rokktónlist á Íslandi. Haustið 2014 fór í gang keðja á Facebook þar sem átti að tilgreina tíu 

uppáhaldsplöturnar sínar. Þar var hægt að fylgjast með lykilmönnum í íslenskum 

tónlistariðnaði velja áhrifamestu plöturnar í lífi þeirra. Nær undantekningalaust völdu karlar tíu 

plötur eftir tónlistarkarla eða hljómsveitir skipaðar körlum. Einhver hefur líklega bent á þessa 

karllægni því stuttu síðar var búinn til nýr listi þar sem valdar voru áhrifamestu 

„kvennaplöturnar“. Svarið við spurningu minni hér í upphafi er því nei, það er ekki eðlilegt að 

flestir þeir sem koma að tónlistariðnaðinum á Íslandi séu karlar og já, þessi karlaslagsíða 

bitnar á konum. 

1.1 Markmið rannsóknar og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á ólíkar birtingarmyndir kynjamismunar innan 

tónlistariðnaðarins á Íslandi, nánar tiltekið í tónlistarstefnunum popp- og rokktónlist. Skoðuð 

er reynsla og upplifun tónlistarmanna, kvenna og karla, af því að starfa í tónlistariðnaðinum 

og hún borin saman. Grunnstoðir tónlistariðnaðarins eru síðan skoðaðar til þess að varpa 

                                                      
1
 I want to support young girls who are in their 20s now and tell them: You’re not just imagining things. It’s tough. Everything 

that a guy says once, you have to say five times. Girls now are also faced with different problems. I’ve been guilty of one thing: 

After being the only girl in bands for 10 years, I learned—the hard way—that if I was going to get my ideas through, I was going 

to have to pretend that they—men—had the ideas. I became really good at this and I don’t even notice it myself. 
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ljósi á það umhverfi sem tónlistarmenn starfa í og þá menningu sem hefur áhrif á upplifun 

þeirra og reynslu.  

Sumarið 2013 vann ég að kortlagningu á stöðu kvenna í popp- og rokktónlist og 

rannsóknin, sem var styrkt af Nýsköpunarsjóði námsmanna, leiddi í ljós að fáar konur starfa 

við popp- og rokktónlist á Íslandi. Í Plötutíðindum 2012 voru 12 plötur eftir tónlistarkonur en 

35 eftir tónlistarkarla, ef miðað er við tónlistarmenn sem gefa út undir eigin nafni eða 

listamannanafni og eru ekki hluti af hljómsveit. Konur hljóta um 9% af greiddum 

höfundaréttargjöldum og rata sjaldan inn á topp tíu lista Rásar 2 og Bylgjunnar. Konur eru 

enn fremur víðs fjarri þegar kemur að ákvarðanatöku innan ráða og nefnda sem lúta að 

popp- og rokktónlist á Íslandi. Fáar konur sitja í tónlistarráðum og hlustendaráðum 

útvarpsstöðvanna eða við þáttagerð í útvarpi og sjónvarpi. Engar konur stjórna útgáfumálum 

og fáar konur koma að bókunum tónleika og tónlistarhátíða. Fáar konur skrifa um tónlist í 

blöðum auk þess sem tilhneigingin er sú að hampa tónlistarkonum fyrir naumhyggju meðan 

kraftur og snilligáfa er talin einkenna tónlistarkarla (Lára Rúnarsdóttir, 2013).  

Í kjölfar kortlagningarinnar fannst mér mikilvægt að leita svara við því hvers vegna fáar 

konur velja sér að starfa innan tónlistariðnaðarins auk þess að skoða hvað felst í mismunun 

karlaslagsíðunnar. MA-verkefnið mitt í kynjafræði við Háskóla Íslands var því kjörinn 

vettvangur til þess að leita svara við þeim spurningum. Ég lagði upp með að skoða hvaða 

þættir hafa áhrif á stöðu tónlistarmanna, sérstaklega hvaða máli kyn, kynhneigð, menntun, 

aldur, tegund tónlistar og útlit skiptir fyrir tónlistarmenn á Íslandi. Það var sett í samhengi við 

það umhverfi og menningu sem tónlistarmenn starfa innan og grunnstoðir tónlistariðnaðarins 

byggja á, s.s. útvarp, útgáfu, Íslensku tónlistarverðlaunin auk tónlistarmenningar. Fljótt kom í 

ljós að kyn er lykilþáttur þegar kemur að upplifun og reynslu tónlistarmanna á Íslandi og því 

verður kyn í forgrunni í þessari rannsókn.  

Tekin voru hálfstöðluð viðtöl við fjórar tónlistarkonur og þrjá tónlistarkarla sem starfa við 

popp- og rokktónlist á Íslandi. Einnig voru tekin viðtöl við fimm starfsmenn tónlistariðnaðarins, 

blaðamann (kvk), útvarpsmann (kk), tónleikabókara (kk), fyrrverandi starfsmann 

útgáfufyrirtækis (kk) og lykilmann stoðkerfis tónlistar2 (kvk). Tveir af starfsmönnum 

tónlistariðnaðarins voru einnig tónlistarkarlar og tveir voru einnig þáttagerðarmenn í 

sjónvarpi. Auk þess byggi ég niðurstöður mínar á rýnihópaviðtölum við tólf tónlistarmenn, 

konur og karla, en viðmælendur mínur voru alls tuttugu og fjórir. Rannsóknarspurningar sem 

leitast er við að svara í rannsókninni eru: 

• Hverjar eru grunnstoðir tónlistariðnaðarins og hvernig virka þær? 

                                                      
2 Hér verður ekki greint nánar frá starfsheiti til þess að tryggja nafnleynd.  
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• Hverjir búa yfir menningarauð og skilgreina fagurfræði markaðarins? Hafa konur 

aðgang að þeim menningarauði? 

• Hvernig birtast hugmyndir um karlmennsku og kvenleika innan tónlistariðnaðarins á 

Íslandi? 

• Hvað er það í umhverfi og menningu tónlistariðnaðarins sem viðheldur jaðarsetningu 

kvenna? 

• Hvernig er hægt að stuðla að jafnrétti innan tónlistariðnaðarins á Íslandi og auka rými 

kvenna?  

Það er von mín að niðurstöður rannsóknarinnar varpi ljósi á mikilvægi þessa málaflokks auk 

þess að þær geti í besta falli betrumbætt starfsumhverfið þannig að allir öðlist jafna 

möguleika á að njóta eigin atorku og þroska hæfileika sína óháð kyni  (sbr. Lög um jafna 

stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008). Tilgangur rannsóknarinnar er að bæta líf 

kvenna í tónlist og vera innlegg inn í jafnréttisumræðuna á Íslandi.  

1.2 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðinni er skipt upp í átta kafla og í hverjum kafla má finna nokkra undirkafla. Í kafla tvö 

geri ég grein fyrir því fræðilega sjónarhorni sem ég byggi rannsóknina á. Má þar helst nefna 

kenningar í kynjafræði um karlmennsku og kvenleika, staðalímyndir og kynímyndir. 

Kenningar Pierre Bourdieu um veruhátt, fagurfræði, menningarauð og smekk verða auk þess 

kynntar auk skilgreininga á popp- og rokktónlist en rannsóknin er afmörkuð við þá tegund 

tónlistar. Í þriðja kafla fer ég yfir aðferðafræði en rannsóknin byggir á eigindlegri 

aðferðafræði. Greint verður frá ferli gagnasöfnunar, gagnagreiningar, réttmæti rannsóknar, 

staðsetningu rannsakanda auk siðferðilegra álitamála. Fjórði kafli gerir grein fyrir því hvernig 

tónlistariðnaðurinn virkar á Íslandi út frá útvarpi, útgáfu, Íslensku tónlistarverðlaununum, 

menningu tónlistariðnaðarins og tengslaneti. Í fimmta kafla verður skoðað hverjir búa yfir 

menningarauði á Íslandi og hugað að hlutdeild kvenna í menningarauði. Greint verður frá því 

með hvaða hætti menning og umhverfi tónlistariðnaðarins jaðarsetur konur þegar þær 

sækjast eftir aðild að menningarauði. Sjötti kafli skoðar kyngervi tónlistarmanna út frá 

eðlishyggjuhugmyndum og félagslegri mótunarhyggju en kenningar í kynjafræði ganga út frá 

því að kyngervi karla og kvenna sé félagslega mótað og skapi hugmyndir okkar um kvenleika 

og karlmennsku. Skoðað verður hvernig karlmennska og kvenleiki birtast og móta það 

umhverfi sem tónlistarmenn starfa við. Sjöundi kafli greinir frá ólíkum birtingarmyndum 

mismunar innan tónlistariðnaðarins sem viðheldur jaðarsetningu tónlistarkvenna auk þess 

sem skoðuð er samræming fjölskyldu- og tónlistarlífs á Íslandi. Áttundi kafli kynnir helstu 

niðurstöður ásamt því að leggja fram leiðir að útlausnum til þess að bæta umhverfið, upplifun 

kvenna og jafna tækifæri kynjanna. Sérstaklega eru skoðaðar hugmyndir um kvennarými og 
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rýmisaukningu kvenna auk kenningar Patriciu Hill Collins (2000) um fjögur svið yfirráða og 

leiðir til valdeflingar á hverju sviði fyrir sig.  
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2 Fræði og kenningar 

Femínískt sjónarhorn á rætur sínar í mótunarhyggju sem lítur á veruleikann sem félagslega 

mótaðan og háðan tíma og samhengi (Guðný Gústafsdóttir, 2012). Hugmyndum um 

eðlislæga tvíhyggju sem rekja má aftur til tíma Aristótelesar er hafnað. Hugmyndafræði 

Aristótelesar, sem er tvíþætt, lýtur annars vegar að líffræðilegum og eðlislægum 

kynjamismun og hins vegar samfélagslegri greiningu á mismunandi hlutverkum kynjanna. 

Aristóteles gekk út frá því að hið eina og eiginlega kyn væri karlkynið og að kvenkynið væri 

afleitt frá því. Þannig var samfélagsleg staða konunnar, heimilisstörf og móðurhlutverkið, 

réttlætt með tilvísun í kveneðlið. Á móti var litið svo á að körlum væri eðlislægt að taka þátt á 

opinberum vettvangi til þess að styrkja skynsemi og eigið sálarlíf. Allt sem viðkemur sálinni 

og menningunni, skynseminni og því hlutlæga væri svið karla, rökstutt með karleðlinu, og 

andstæða þess, það sem viðkemur líkamanum og náttúrunni, tilfinningum og því huglæga 

væri svið kvenna, rökstutt með kveneðlinu. Réttlæting á yfirráðum karla hefur í gegnum tíðina 

beitt slíkri tvíhyggju máli sínu til stuðnings og ennþá má finna eðlislæga tvíhyggju í 

samtímanum, til dæmis þegar því er haldið fram að þegar eigi að bæta hlut kvenna sé 

sjálfkrafa verið að ganga á rétt karla (Sigríður Þorgeirsdóttir, 2001, Gyða Margrét 

Pétursdóttir, 2004).  

Eðlishyggjusjónarmiðið byggir gjarnan á þeirri hugmynd að líffræðilegt kyn ráði því hvað 

konur og karla geta og gera (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004) og ættu að gera. Það er 

afar heftandi að tileinka sér hugmyndafræði sem sér hlutina eingöngu í tveimur litum, 

sérstaklega í ljósi þess að hægt er að finna meiri mun á einstaklingum innan hóps karla eða 

kvenna en á milli kynjanna (Þorgerður Einarsdóttir, 2004). Mannfræðingar voru fyrstir til þess 

að benda á að kynhlutverk, sem talin voru byggð á eðli kynjanna, eru breytileg frá einu 

samfélagi til annars. Kven- og karleðli er því menningarleg afurð en ekki óbreytilegt 

náttúrufyrirbæri. Eðlishyggjuhugmyndir horfa framhjá litrófi einstaklinga og fjölbreytileika og 

gera þær kröfur að allir finni sig innan ramma karlmennsku og kvenleika og þess sem telst 

viðeigandi hlutverk, hegðun og útlit karlmennsku og kvenleika. Þetta er til þess fallið að 

niðurnjörva einstaklinga og hefta félagslegt svigrúm þeirra (Þorgerður Þorvaldsdóttir, 2000).  

Femínistar hafa með rannsóknum sínum varpað ljósi á samtvinnun þekkingar, vísinda og 

stofnana. Í sögunni hefur þekkingin orðið til út frá karllægu forræði þar sem þekking og völd 

karla fá meira vægi en kvenna (Guðný Gústafsdóttir, 2012). Þorgerður Einarsdóttir (2004) 

bendir á að forréttindi séu því minnst sýnileg þeim sem njóta þeirra. Þar sem karlar eru 

handhafar hins samfélagslega valds styður ríkjandi kerfi enn frekar við sýn þeirra á heiminn. 

Þeir eru því ónæmari en konur hvað varðar að skilja og viðurkenna þöggun (og 

jaðarsetningu) kvenna (Þorgerður Einarsdóttir, 2004). Þessi rannsókn nýtir kenningar úr 
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kynjafræði og menningarfræði til þess að greina umhverfi og upplifun tónlistarmanna sem 

starfa í tónlistariðnaðinum á Íslandi. 

2.1 Karlmennska og kvenleiki 

Flokkun karlmennsku og kvenleika ræðst af tvíhyggju kynjakerfisins, sem er félagslegt 

yfirráðakerfi þar sem karlar njóta góðs af undirskipun kvenna (Walby, 1990). Hlutverk kvenna 

og karla eru skilgreind með vísun í orðræðu ríkjandi menningar hvers tíma. Hlutverkin móta 

atgervi einstaklingsins sem birtist sem kyngervi, sem er félagslega mótað í gegnum daglegar 

gjörðir og félagsleg samskipti og viðhaldið af ríkjandi hugmyndum okkar um kvenleika og 

karlmennsku (Guðný Gústafsdóttir, 2012; West og Zimmerman, 1987). Kyngervið er því 

menningarbundinn munur á konum og körlum sem tákngerir þau kynjuðu valdatengsl sem 

liggja til grundvallar hverju samfélagi (Guðný Gústafsdóttir, 2012). Kynjaðri tvíhyggju er 

þannig viðhaldið í gengum kvenleika og karlmennsku.  

Karlafræðingurinn Raewyn Connell, sem rannsakað hefur samfélagslega viðurkennd 

kynhlutverk, leggur fram hugtök til þess að lýsa kynhlutverkum karlmennsku og kvenleika. 

Ráðandi karlmennska (e. hegemonic masculinity) snýst um það að á hverjum tíma í hverju 

samfélagi fyrir sig er ein tegund karlmennsku ráðandi í stigveldi karlmennskunnar. Neðar í 

stigveldinu eru hópar, svo sem konur og samkynhneigðir karlar. Ráðandi karlmennska er 

oftast tengd við unga, hvíta og menntaða millistéttarkarla og er því eingöngu aðgengileg 

þröngum hópi karlmanna. Ætlast er til þess að allir karlmenn sækist eftir ráðandi 

karlmennsku (Connell, 1995). Messerschmidt (2010) notar hugtakið ríkjandi karlmennska (e. 

dominant) yfir þá karlmennsku sem er víðkunn og útbreidd án þess að vera ráðandi. Þannig 

er ríkjandi karlmennska útbreidd þar sem fáir karlar uppfylla skilyrði ráðandi karlmennsku. 

Hugtak Connell (1995) styðjandi kvenleiki (e. emphasized femininity) er systurhugtak ráðandi 

karlmennsku. Ráðandi karlmennska og styðjandi kvenleiki eiga í gagnvirku sambandi þar 

sem einkenni styðjandi kvenleika er að leitast við að viðhalda athöfnum og gjörðum sem 

stofnanabinda yfirráð karla yfir öðrum hópum, svo sem konum og samkynhneigðum körlum. 

Hlýðni er eitt af því sem einkennir styðjandi kvenleika auk tryggðar við gagnvirkt samband 

styðjandi kvenleika og ráðandi karlmennsku. Eitt af hlutverkum styðjandi kvenleika er að 

koma í veg fyrir að aðrar tegundir kvenleika hljóti hljómgrunn í menningunni.  

Samkvæmt Connell (1995) er engin ein gerð kvenleika ráðandi, eins og í tilfelli ráðandi 

karlmennsku, þar sem staða kvenna er og hefur verið önnur en staða karla. Hins vegar eru 

hópar kvenna sem njóta ákveðinna forréttinda fram yfir aðrar konur (t.d. hvítar konur í mið- 

og efristétt) og undirskipaða karla. Mimi Schippers (2007) telur hins vegar styðjandi 

kvenleika, sem hún kýs að kalla ráðandi kvenleika, vera ráðandi í samfélaginu. Í staðinn fyrir 

að tala um undirokaðan kvenleika sem andstæðu þess leggur hún fram hugtakið mengandi 
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kvenleiki.3 Sú tegund kvenleika hefur það markmið að afbyggja yfirráð karlmennskunnar og 

sýnir því myndugleika með því að taka málin í sínar hendur og vera óhlýðin. Schippers 

(2007) segir eiginleika karlmennskunnar verða að vera óaðgengilega konum þannig að þegar 

konur beiti kvenleika sínum mynduglega teljist það til fráviks frá því sem er skilgreint sem 

fullkomin ímynd kvenleikans (styðjandi kvenleiki). Mengandi eiginleikar eru taldir fráhrindandi 

í félagslegu samhengi.  

Félagsfræðingurinn Michael Kimmel (2000), sem hefur skoðað karlmennsku og yfirráð, 

bendir á að karlar upplifi almennt ekki að þeir hafi yfirráð og skynji sig jafnvel valdalausa. 

Póststrúkúralískar kenningar líta svo á að hugmyndir og ímyndir um kvenleika og 

karlmennsku séu mótaðar í orðræðu og verði þar að viðteknum hugmyndum. Þannig er 

karlmennska og kvenleiki í raun hugmynd um karlmennsku og kvenleika. Hugmyndir geta 

ekki verið áþreifanlegar heldur eru þær staðalímyndir af því sem orðræðan telur vera 

„eðlilega“ konu og karl (Ingólfur Ásgeir Jóhannsson, 2004). Í þessari rannsókn verður skoðað 

hvernig ríkjandi og ráðandi karlmennska birtist í tónlistariðnaðinum sem og styðjandi og 

mengandi kvenleiki.  

2.2 Poppmenning staðal-  og kynímynda sem mótun þekkingar 

Manfred Beller (2011) skilgreinir hugtakið staðalímynd sem alhæfingu um hóp fólks þar sem 

næstum öllum í hópnum eru eignuð ákveðin einkenni, án tillits til þess hvort meðlimirnir séu 

ólíkir. Þegar staðalímyndir um hópa hafa fest í sessi breytast þær hægt á grundvelli nýrra 

upplýsinga og þær eru því iðulega notaðar til framsetningar á fordómum í myndum eða máli. 

Staðalímyndir verða að fordómum þegar þær eru notaðar til alhæfingar um hóp fólks eða 

þegar lagt er mat á fólk út frá hópnum sem það tilheyrir. Staðalímyndir, hvort sem þær eru 

notaðar á jákvæðan eða neikvæðan hátt, valda því að einstaklingar eru ekki metnir að eigin 

verðleikum heldur út frá ímynd þess hóps sem þeir tilheyra (Stangor, 2009). Jákvæðar 

staðalímyndir geta einnig flokkast sem fordómar, til dæmis þegar talað er um að konur séu 

samviskusamar eða stelpur hlýðnar. Með staðalímyndum sem þessum er verið að ýta undir 

undirlægni minnihlutahópa en þar sem staðalímyndunum er stillt upp á jákvæðan hátt eiga 

þær þátt í að hylja ójafnvægið í samfélaginu (Brown, 2010). Töluverða fordóma má til dæmis 

víða sjá í garð tónlistarkvenna þar sem staðalímyndin um tónlistarmanninn er í hugum flestra 

karlmaður. Einnig má víða finna staðalímyndir um kynþokkafullu tónlistarkonuna og 

tónlistarkonuna sem kann ekki að tengja græjurnar sínar. Á þessum staðalímyndum byggir 

tónlistariðnaðurinn sína menningu.  

                                                      
3 Styðjandi- og mengandi kvenleikar eru þýðingar Gyðu Margrétar Pétursdóttur (2012) á hugtökunum emphasized femininity 

og pariah femininity. 
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Staðalímyndir um kynin nefnast kynímyndir. Kynímyndir vísa til ríkjandi hugmynda 

samfélagsins um hvað það þýðir að vera karl eða kona og birtingarmynda hugmynda um 

karlmennsku og kvenleika. Víða í samfélaginu má finna sýnilegar kynímyndir sem eru hluti af 

dægurmenningu. Auglýsingar, dagblöð, tímarit og sjónvarp eru miðlar sem allir viðhalda 

tilteknum kynímyndum og viðteknum hugmyndum um hvaða skilyrði beri að uppfylla sem karl 

eða kona. Ríkjandi kynímyndir eru breytilegar eftir stað og stund líkt og hugmyndir okkar um 

karlmennsku og kvenleika. Klassískar kvenímyndir eru til dæmis ofurkonan, sem lítur vel út, 

hefur náð langt í atvinnulífinu og rekur samhliða því heimili og fjölskyldu með natni og hefur 

alltaf löngun og orku fyrir kynlíf. Umhyggjusama móðirin er hin klassíska íslenska kvenímynd 

og tálkvendið er hin kynþokkafulla drós. Klassískar karlímyndir má sjá í ímynd 

veiðimannsins, ofurtöffarans, jakkafataklædda karlsins, sem einnig er handhafi fjármuna og 

valds, og ímynd hins ábyrga föður (Þorgerður Þorvaldsdóttir, 2001). Þessar kynímyndir má 

einnig sjá innan tónlistariðnaðarins á Íslandi. 

Auglýsingar, sem hluti af dægurmenningu, hafa það hlutverk að koma skilaboðum áleiðis 

til neytenda. Skilaboðin eru oft í formi kynhlutverka, til dæmis varðandi útlit og hegðun sem er 

talin viðeigandi fyrir kynin svo úr verða kynímyndir eða hugmyndir um hvað það þýðir að vera 

karl eða kona í samfélaginu (Lindner, 2004). Við byggjum svo mat okkar á þessum 

hugmyndum. Líkt og fram kemur í grein Maríu Ingunnar Þorsteinsdóttur og Auðar 

Hermannsdóttir (2012) eru konur iðulega sýndar  í auglýsingum sem tálkvendi þar sem nekt 

verður söluvara fyrir hið karllæga augnarráð. Þessir sjónrænu þættir kynímynda endurspegla 

og festa í sessi ákveðin siðferðisleg mörk samfélagsins. Hugtakið hið karllæga augnaráð var 

fyrst sett fram af Lauru Mulvey (1975) en hún fjallaði um hvernig órum hins karllæga 

augnaráðs er varpað yfir á óvirku konuna í kvikmyndum. Konan hefur tvær skyldur; hún er 

kynferðislegt viðfang söguhetjunnar og viðfang karlkyns áhorfanda þegar myndavélin fylgir 

henni eftir (Mulvey, 2003). Michel Foucault (1975) notaði hugtak Mulvey til þess að lýsa og 

greina hvernig athöfnin að fylgjast með og tilfinningin að fylgst sé með manni skapa 

valdatengsl milli þess sem beitir augnaráðinu og þess sem verður fyrir því. Þeir sem verða 

fyrir augnarráðinu læra  að beita sjálfa sig eftirliti og yfirráðum þannig að úr verður agavald 

sjálfsins. Hið huglæga augnaráð veldur því að einstaklingum líður eins og stöðugt sé verið að 

fylgjast með þeim (Foucault, 1975).  

Sandra Bartky (1998) notar hugmyndir Foucaults um agavald kvenlíkamans og bendir á 

að agavaldið hreppir konur í ánauð þess að þurfa að hugsa stöðugt um eigið útlit sem síðan 

birtist sem hlýðni við kynjakerfið (styðjandi kvenleiki). Bartky segir agakerfið samanstanda af 

þremur meginreglum: því sem snýr að stærð kvenlíkamans eftir viðmiðum kvenleikans hverju 

sinni; því sem snýr að hreyfingu og látbragði kvenlíkamans þar sem konum ber að taka lítið 

pláss og lúta augnaráði karlmannsins; og loks það sem snýr að kvenlíkamanum sem 
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skrautmun þar sem æskilegt er að konur fylgi ákveðnum fegurðarstöðlum. Bartky segir þessi 

þrjú reglukerfi vera hluta af því að skilgreina sig sem konu (Bartky, 1998). Hugtakið eigin 

hlutgerving (e. self-objectification) vísar til ferlis þar sem „stúlkur læra að hugsa um og koma 

fram við líkama sinn sem viðfang fyrir langanir annarra“ (Report of the APA Task Force on 

the Sexualization of Girls, 2007: 18). Þær eru aldar upp í menningu sem hlutgerir 

kvenlíkamann í formi kynímynda og það veldur því að þær beita eigin hlutgervingu (Cortese, 

2004) eða agavaldi sjálfsins. Kynferðisleg hlutgerving á sér stað þegar einstaklingur er 

hlutgerður í kynferðislegum tilgangi þannig að hann missir sjálfstæði sitt til athafna og 

ákvarðanatöku (Report of the APA Task Force on the Sexualization of Girls, 2007). 

Rannsóknir sýna að markaðs- og auglýsingafólk dægurmenningar dansar á mörkum þess 

leyfilega þar sem sífellt er gengið lengra þess að ná til fjöldans (Katrín Anna Guðmundsdóttir, 

2010).  

Í þessari rannsókn verður skoðað hvaða áhrif dægurmenning hefur á stöðu 

tónlistarkvenna á Íslandi og hvernig hið karllæga augnarráð mótar hugmyndir tónlistarmanna 

um útlit, aldur og kynþokka. Innan dægurmenningar má sjá skýra vísun í kynímyndir sem 

móta hugmyndir okkar um samfélagið og sömuleiðis sýn samfélagsins á okkur (Þorgerður 

Þorvaldsdóttir, 2001). Þessar kyn- og staðalímyndir, sem lúta lögmálum samfélagsins um 

hvað það þýðir að vera karl eða kona, móta enn fremur sjálfsmynd okkar. Sjálfsmynd er 

einstaklingsvitund, kennd, sjálfsskynjun, sjálfsíhugun og sjálfsstaðsetning en erfitt er að 

aðgreina þessar skilgreiningar því þær skarast. Í einstaklingsvitundinni býr hin huglæga sýn 

þar sem heimurinn er skoðaður og honum mætt á meðan íhugun samanstendur af kenndum 

og sjálfsskynjun. Þessar skilgreiningar fela allar í sér skynjun á eigin aðgreiningu; hver er ég í 

samanburði við aðra. Í einstaklingsvitundinni má sjá átök milli hins skynjandi hugar og 

umhverfisins og þau breytilegu mörk sem eru milli sjálfsins og þess sem það skynjar en 

skynjunin mótast af því sem við flokkum sem ríkjandi viðmið (karlmennska og kvenleiki). 

Reynslan af því að tilheyra eða ekki er upphafspunktur þegar fást á við fjölbreytileika 

heimsins og liggur til grundvallar staðalímyndum (Leerssen, 2011) auk þess sem það mótar 

sjálfsmyndina. Í rannsókninni verður því einnig skoðað hvaða áhrif umhverfi og menning 

tónlistariðnaðarins hefur á sjálfsmynd tónlistarmanna.  

2.3 Menningarauður, veruháttur og smekkur 

Pierre Bourdieu (2007) fjallar um ólíkar tegundir auðs: efnahagslegan auð (fjármagn og 

eignir), félagslegan auð (tengslanet), táknrænan auð (frægð, virðing og verðlaun) og 

menningarauð. Menningarauður er grundvallarhugtak í smiðju Bourdieu en það nær yfir þá 

menntun, siðfágun og menningu sem nýtur virðingar og skapar vald þeim sem búa yfir 

menningarauði (Bourdieu, 2007). Annað mikilvægt hugtak í skrifum Bourdieu er veruháttur 

(e. habitus) sem vísar til félagslegra forskrifta að hegðun, skynjun og umhugsun (sjálfsmynd) 
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sem eru náttúrugerðar sem viðmið og því beitt umhugsunarlaust. Menningarauður og 

veruháttur eru nátengd hugtök og sameinast í hugmyndum Bourdieu um smekk, þar sem 

eiginleikar neytanda og afurðar mætast og renna saman (Bourdieu, 2007). Bourdieu tengir 

smekk við félagslega stöðu og telur að með smekk gefi fólk upp gildismat sitt sem síðan 

gefur til kynna hver þjóðfélagsstaða þeirra er. Fagurfræðilegur og listrænn smekkur er ekki 

náttúrulegur heldur félagslega mótaður og lærður og á sér hliðstæður í tungumálinu sem 

einstaklingurinn tileinkar sér. Hæfileikinn að sjá, skilja og njóta er þannig þekking sem fólk 

þarf að öðlast. Þessi félagsmótun virðist náttúruleg en er þó lærð, meðal annars innan veggja 

fjölskyldna. Þar sem þessi þekkingarsköpun á sér stað snemma í lífi fólks vanmetur það 

gjarnan þessa fræðslu eða skilyrðingu sem birtist sem forréttindablinda. Veruháttur 

einstaklinga rennur saman við valdskipun samfélagsins sem veldur því að undirskipaðir 

hópar (t.d. konur) hafa tilhneigingu til þess að líta á stöðu sína sem náttúrulega. Á þeim 

veruhætti byggja konur vanmat sitt á eigin getu og tækifærum innan samfélagsins. Bourdieu 

segir að með aukinni menntun og þekkingu skapist nýr veruháttur sem ögrar ríkjandi 

valdakerfi (Bourdieu, 2007) líkt og sá veruháttur sem femínísk þekkingarsköpun ýtir undir. 

Valdakerfið hefur hins vegar það markmið að gera konur að hlýðnum förunautum sem styðja 

yfirráð karla en sá stuðningur er þá hluti af veruhætti kvennanna (styðjandi kvenleiki). Þessi 

þáttur agavaldsins er ákveðin tegund hæfni sem þær tileikna sér. Þetta má til dæmis sjá 

þegar tónlistarkonur telja bágari stöðu sína í tónlistariðnaðinum vera eðlilega með vísun í 

söguna og náttúrulega hæfileika karla.  

Bourdieu segir „augað“ – sem ég yfirfæri á „eyrað“ – vera afsprengi sögunnar sem 

menntun endurframleiðir (Bourdieu, 2007). Þannig verður eyra menningarauðvaldsins það 

sem mótar hugmyndir samfélagsins um hvað telst vera gott og hvað ekki. Bourdieu (2007) 

segir til að mynda skólakerfið eyða ummerkjum stéttarforgjafar, sem yfirfæra má á aðrar 

mismunabreytur eins og kyn. Hann segir hlutlausa einkunnagjöf ala á þeirri hugmynd að 

nemendur sem njóta forréttinda séu álitnir vel gefnir og tengir þetta við ást við fyrstu sýn. 

Tilhneiging þeirrar ástar er að ómeðvitað verðlauna þá sem búa yfir þessum forréttindum. Ef 

þetta er yfirfært á kynjaforréttindi innan tónlistariðnaðarins má sjá hvernig þeir sem búa yfir 

forréttindum hafa greiðari aðgang að markaðnum og ástin leiðir til þess að þeir hljóta fremur 

umtal og athygli. Þá eru konur jaðarsettar því ástin sem skapar viðmiðin er ekki til staðar. Til 

þess að öðlast aðild að menningarauð þarf annaðhvort að fæðast með hann (forréttindi) eða 

leggja mikið á sig til þess að læra leikreglurnar og ríkjandi viðmið (Oddný Eir Ævarsdóttir, 

2002). Veruháttur þeirra sem fæðast ekki með menningarauð er oft í ósamræmi við þau gildi 

sem eru sjálfgefin hópnum en með tímanum nær viðkomandi að tileinka sér veruhátt hópsins 

(Bourdieu, 2007), líkt og sjá má innan tónlistariðnaðarins þegar konur tileinka sér veruhátt 

ríkjandi hóps (karla) til þess að hljóta aðild að menningarauði. Þegar inngöngu er náð þarf að 

hafa fyrir því að viðhalda auð og valdi. Innan hópsins verður til sérstakt tungumál (sbr. 
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tæknimál í tónlist), samræming í listasmekk auk sameiginlegrar tómstundaiðkunar og 

áhugamála (Oddný Eir Ævarsdóttir, 2002). Þegar konur hljóta inngöngu og aðgengi að 

menningarauði innan tónlistariðnaðarins eru fæstar tilbúnar að gagnrýna karllægnina sem 

þar ríkir . Jaðarsetning tónlistarkvenna á sér stað til dæmis þegar karlar taka ákvarðanir við 

iðkun tómstunda sem konur eru ólíklegri til þess að taka þátt í, svo sem á gólfvellinum eða á 

sportbörum.  

Menningarauður birtist á þrenna vegu: í fyrsta lagi sem líkamnaður eða innhverfur (e. 

embodied) auður sem felst í menntun og sérstakri færni; í öðru lagi sem hlutgerður (e. 

objectified) auður sem birtist í formi menningarverðmæta eins og tónverka, geisladiska, tækja 

og hljóðfæra; og í þriðja lagi sem stofnanabundinn (e. institutionalized) auður sem birtist í 

tilteknum stofnunum samfélagsins (Bourdieu, 1986). Hér verður fjallað um menningarauð á 

þessa þrjá vegu með því að skoða hvernig færni er metin innan tónlistariðnaðarins auk 

menningarverðmæta á borð við tilnefningar til verðlauna og aðgengi að tækjum og 

hljóðfærum. Síðan verður skoðað aðgengi tónlistarmanna að stoðkerfi tónlistariðnaðarins, 

svo sem sjónvarpi, útvarpi, útgáfu og dagblöðum.  

2.4 Fjögur svið yfirráða  

Patricia Hill Collins (2000) hefur lagt fram kenningu um fjögur svið yfirráða og leiðir til 

valdeflingar á hverju sviði. Fyrsta sviðið, svið formgerðarvaldsins, vísar til þess hvernig 

félagslegar stofnanir samfélagsins viðhalda undirskipun ákveðinna hópa. Þessar félagslegu 

stofnanir, til dæmis skólar, réttarkerfið og fjölmiðlar, ganga út frá því að allir hafi jöfn tækfæri 

og að spurningin sé bara hvernig tækifærin séu nýtt. Svið formgerðarvaldsins gengst ekki við 

forréttindum valdhafa og þjáist af lit- og kynblindu. Valdefling á þessu sviði felst í umbreytingu 

félagslegra stofnana, stefna og aðgerða sem stuðla að þessari útilokun. Annað svið yfirráða 

er svið agavaldsins en jafnvel eftir að breytingar á stefnum formgerðavaldsins eiga sér stað 

breytist menningin innan stofnana hægt. Menningin sér um jaðarsetja þá sem komast inn 

fyrir múr formgerðarvaldsins, til dæmis með kynímyndum og úreltum staðalímyndum. Collins 

leggur áherslu á meðvitund og þekkingarsköpun þeirra sem komast inn fyrir múrinn þannig 

að hægt sé að stækka smugurnar og þar með breyta kerfinu innan frá. Þriðja sviðið, svið 

lögmætisvaldsins, sér um að móta hugmyndafræðina sem menningin og vitundin byggir á út 

frá hagsmunum kerfisins. Sviðið tryggir lögmæti þeirra stofnana og sviða sem fara með 

formgerðar- og agavaldið. Með því að notfæra sér ríkjandi hugmyndafræði og menningu 

virkar lögmætisvaldið sem tenging milli stofnana, skipulags þeirra og hversdagslegra 

félagslegra samskipta (t.d. með orðræðu). Þannig verður ákveðin menning samþykkt og 

öllum ber að fylgja henni. Valdefling á þessu sviði felst í því að öðlast meðvitund um og 

gagnrýna ríkjandi viðmið og endurheimta þannig skilgreiningarvaldið yfir ríkjandi viðmiðum. 

Fjórða sviðið, persónulega valdasviðið, er þegar formgerðir samfélagsins, lögmætisvaldið og 



 

 

20 

kúgarinn hafa tekið sér bólfestu innra með einstaklingnum. Á sama hátt og veruháttur 

undirskipaðra stuðlar að eigin undirskipun (Bourdieu) og agavald sjálfsins sér til þess að 

kröfum kerfisins sé fylgt (Foucault) stuðlar bólfesta kúgarins hið innra að eigin kúgun sem 

viðheldur ríkjandi valdaskipan. Valdefling á persónulega sviðinu snýst um meðvitund um að 

leita leiða til þess að andmæla ríkjandi valdakerfi. Collins segir að þar sem sé kúgun þar sé 

líka andstaða og þessi togstreita milli valdbeitingar og valdeflingar undirskipaða hópsins 

getur leitt til samfélagslegra breytinga á öllum sviðunum. Í áttunda kafla verður skoðað 

hvernig þessi fjögur svið yfirráða birtast innan tónlistariðnaðarins og kenning Collins er notuð 

til þess að finna leiðir til valdeflingar tónlistarkvenna á hverju sviði fyrir sig.   

2.5 Tvíhyggja tónlistar 

Hugtökin popp- og rokktónlist hafa verið nokkuð á reiki. Skilgreiningin á popptónlist hefur náð 

yfir alla flóru tónlistar, hvort sem hún tilheyrir lág-, hversdags-, afþreyingar- eða 

dægurmenningu. Popptónlist, undir þeim formerkjum, sameinar ólíkar stefnur eins og rokk, 

hip hop, danstónlist og R&B (rhythm and blues). Þessar stefnur eiga sameiginlegt að tónlistin 

er vinsældarvæn og auðmeltanleg. Orðið popptónlist er dregið af enska orðinu „popular“ og 

hún er þess vegna tónlist fjöldans. Hugtakið rokk er gjarnan notað yfir aðeins þyngri tónlist og 

getur, eins og popptónlist, náð yfir margar tónlistarstefnur, eins og „alternative“ og „indie“, 

eða öðru nafni jaðartónlist (Sæmundur Rúnar Þórisson, 2007). Í þessari rannsókn verður 

gengið út frá þessari skilgreiningu. Auk þess verður litið svo á að popp- og rokktónlist sé ekki 

það sem telst klassík, jazz eða samtímatónlist, sem eru flokkar innan Íslensku 

tónlistarverðlaunanna.  

Popp- og rokktónlist hefur í gegnum tíðina verið flokkuð í meginstraums- og jaðartónlist. 

Meginstraumurinn hefur verið beintengdur poppinu á meðan rokktónlistin og undirflokkar 

hennar hafa stundum verið flokkaðir sem jaðartónlist. Í umfjöllun um popp- og rokktónlist hafa 

tekist á andstæðir pólar sem endurspegla hugmyndina um „listina listarinnar vegna“, list sem 

er framsækin (jaðartónlist) og hins vegar listina sem söluvöru sem hefur fyrst og fremst 

skemmtanagildi (meginstraumstónlist) og er því ekki talin „list listarinnar vegna“ (Sæmundur 

Rúnar Þórisson, 2007). Meginstraumstónlist er þýðing á enska orðinu „mainstream“ og vísar 

til þess sem er aðgengilegt og þóknast fjöldanum. Richard Shusterman (2000), sem fjallað 

hefur um kenningar Theodors Adorno og Bourdieu, segir form listarinnar aðeins hafa það 

hlutverk að þjóna listinni, andstætt því sem tíðkast innan poppmenningar, þar sem efni og 

innihald vísa til fyrirbæra utan listarinnar og þeirrar skemmtunar sem eru talin einkenna 

meginstrauminn. Þó að hugmyndafræði póstmódernismans, þar sem skilin á milli há- og 

lágmenningar, „alvöru“ lista og afþreyingar, voru þurrkuð út, hafi verið áhrifamikil hafa stoðir 

flokkunarinnar haldist í einhverri mynd og sú tilhneiging að flokka list samkvæmt slíkri 

tvíhyggju er enn til staðar. Hins vegar fer þeim ört fækkandi sem halda því fram að öll 
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popptónlist sé skemmtitónlist og vísi eingöngu til fyrirbæra utan listarinnar (Sæmundur Rúnar 

Þórisson, 2007). Þó að mörk meginstraums- og jaðartónlistar verði sífellt óljósari má ennþá 

finna leifar þessarar skiptingar innan tónlistariðnaðarins á Íslandi.  

 

Kenningarnar sem rannsóknin byggir á sæki ég í smiðju kynja- og menningarfræði. Má þar 

helst nefna kenningar um kyngervi, kvenleika og karlmennsku, staðal- og kynímyndir, hið 

karllæga augnarráð og mótun sjálfsagans. Í þessum kafla hefur verið byggt á kenningum 

Pierre Bourdieu um menningarauð, veruhátt og smekk og í framhaldinu verður skoðað 

hvernig þær móta viðhorf til tónlistar og tónlistarmanna. Skilgreind voru hugtökin popp- og 

rokktónlist þar sem afmörkun rannsóknarinnar miðast við þær tónlistarstefnur. Í næsta kafla 

verður farið yfir aðferðafræði rannsóknarinnar þar sem ég kynni þátttakendur, gagnasöfnun, 

gagnagreiningu, réttmæti og staðsetningu rannsakanda.  
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3 Aðferðafræði 

Í kaflanum verður farið yfir þá aðferðafræði sem rannsóknin byggir á, svo og staðsetningu og 

fræðilegt sjónarhorn rannsakandans. Greint verður frá ferli gagnasöflunar og 

gagnagreiningar og færð rök fyrir vali á eigindlegri aðferðafræði og greiningaraðferðum 

þemagreiningar og gagnrýnnar og foucaultískrar orðræðugreiningar. Að lokum verður farið í 

gegnum réttmæti rannsóknarinnar, staðsetningu rannsakanda gagnvart viðfangsefninu og 

greint frá þeim siðferðislegu álitamálum sem komu upp á meðan á rannsókninni stóð og þeim 

álitamálum sem kunna að koma upp í kjölfar rannsóknarinnar.  

3.1 Rannsóknarsnið 

Rannsóknin er feminísk rannsókn byggð á eigindlegri aðferðafræði og unnin út frá 

fyrirbærafræðilegri nálgun (e. phenomenology). Stuðst er við þemagreiningu og gagnrýna og 

foucaultíska orðræðugreiningu, kennda við franska fræðimanninn Michel Foucault, og þeim 

aðferðum er beitt á gögnin sem safnað var í gegnum rýnihópviðtöl og hálfstöðluð viðtöl. 

Þessar nálganir verða útskýrðar betur í köflum 3.2 og 3.3. 

Í femínískum rannsóknum er fyrirliggjandi rannsóknarhefðum fléttað saman við femínískar 

hugmyndir. Femíníska sjónarhornið er í sífelldri mótun og endurskoðun eftir því sem 

heimsmyndin breytist og femínískt fræðastarf þróast. Í femínískum rannsóknum er kyn 

miðlægt en femínistar líta á kynferði og kynbundna mismunun sem grundvallaratriði 

félagslegs lífs. Áherslan er á konur, veröld kvenna og reynslu en einnig tengsl þeirra við karla 

og kynjamisrétti. Femínistar vilja að hægt sé að nota rannsóknir þeirra til þess að bæta líf 

kvenna bæði í gegnum einstaklingslega styrkingu og félagslegar breytingar. Talað er um að 

femínistar sjái tvöfalt sem þýðir að þeir skoða bæði hefðbundinn menningarlegan skilning á 

aðstæðum kvenna auk þess að gagnrýna þann lærða skilning á tilverunni sem allir hljóta í 

arf. Femínistar leggja mikla áherslu á að afhjúpa hvaða afleiðingar slíkur arfur hefur fyrir 

konur og hafna þeirri hugmynd vísindanna að til þess að skapa réttmæta þekkingu þurfi að 

gera skil milli rannsakanda og þátttakanda (Rannveig Traustadóttir, 2013). Líkt og Gill (1995) 

bendir á er hið persónulega pólitískt og femínísk rannsókn er því pólitísk framkvæmd. Í 

samfélagi þar sem einstaklingar hafa misjafna stöðu eftir kyni, kynhneigð, þjóðerni og 

stéttarstöðu er óumflýjanlegt að þeir valdamestu hafi áhrif á þá sem neðar eru í stigveldinu. 

Þess vegna er mikilvægt að skoða reynslu þeirra sem eru undirskipaðir því sú reynsla er 

fremur jaðarsett. Svörin felast ekki endilega í reynslu þessa hóps heldur einnig í skoðunum 

og athöfnum þeirra sem búa yfir valdinu (Harding, 1996). Þess vegna er mikilvægt að skoða 

þá sem tilheyra undirskipaða hópnum (konur), þá sem eru ofar í stigveldinu (karlar), svo og 

þá sem búa yfir valdinu (handhafar menningarauðs, karla og konur), líkt og ég geri í þessari 

rannsókn. 
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Eigindlegar rannsóknir má rekja til heimspeki fyrirbærafræðinnar. Markmiðið er að skilja 

heiminn frá sjónarhorni þess sem verið er að rannsaka (Bogdan og Bilken, 1998). Eigindleg 

aðferðafræði felur í sér kerfisbundna söfnun á upplýsingum sem gera rannsakendum kleift að 

skilja hvernig til dæmis einstaklingur, stofnun, eining, viðburður eða hópur starfar. Markmiðið 

er að ná fram heildstæðri mynd og setja upplýsingar í rétt samhengi (Berg, 2009) eins og sjá 

má í fjórða kafla þar sem grunnstoðir tónlistariðnaðarins eru kynntar. Rannsóknir 

fyrirbærafræðinnar ganga út á að skilja merkingu og sjónarhorn hópsins sem rannsakaður er 

og beinast að daglegri reynslu og hvaða merkingu fyrirbæri, hugtök eða atburðir hafa á líf 

fólks (Creswell, 2007). Þar sem að ég er að skoða hvernig tónlistariðnaðurinn virkar, hverjir 

búa yfir menningarauði og hvort konur hafi hlutdeild að þeim auði, auk þess að leitast við að 

skilja reynslu bæði tónlistarkarla og tónlistarkvenna til þess að geta borið hana saman, 

hentar þessi eigindlega aðferðafræði mjög vel.  

3.2 Þátttakendur og gagnasöfnun  

Heildarfjöldi viðmælenda í rannsókninni var tuttugu og fjórir, tólf konur og tólf karlar. Í 

rannsókninni var stuðst við þrjú rýnihópaviðtöl við alls tólf einstaklinga en líkt og Sóley S. 

Bender (2013) bendir á í grein sinni Samræður í rýnihópum er sú tegund viðtala tilvalin til 

þess að fá innsýn í viðhorf, reynslu og gildismat fólks á viðfangsefni rannsóknarinnar. Í 

rýnihópunum var hlustað á samskipti og rökræður hópanna til þess að öðlast dýpri sýn á 

reynslu og upplifanir tónlistarmanna á Íslandi. Rýnihópaviðtöl eru lík einstaklingsviðtölum að 

því leyti að þau gefa viðmælendunum svigrúm til þess að segja frá sjónarmiðum sínum.  

Fyrir viðtölin útbjó ég viðtalsramma sem ég hafði eingöngu til hliðsjónar (sjá viðauka I). 

Passað var upp á að hafa spurningarnar opnar þannig að rými gæfist fyrir mikilvæg 

sjónarhorn sem ekki var hægt að spá fyrir um. Fyrsta rýnihópaviðtalið var skipað fjórum 

tónlistarkonum, annað viðtalið fjórum tónlistarkörlum og þriðja viðtalið tveimur tónlistarkonum 

og tveimur tónlistarkörlum. Þetta var gert til þess að skapa möguleika á að sameiginleg 

reynsla kæmi fram. Líkt og Kruger (1994) bendir á býr fólk yfir víðtækri reynslu sem oft á 

eitthvað sammerkt. Þess vegna er mikilvægt að vanda val á þátttakendum í rýnihópum með 

því að velja saman í hóp einstaklinga sem eiga eitthvað sameiginlegt (Sóley S. Bender, 

2003) en þátttakendurnir í þessari rannsókn áttu það sameiginlegt að starfa við popp- og 

rokktónlist á Íslandi. Leitast var við að fá fram sem fjölbreyttasta reynslu til þess að skoða 

ólíka túlkun fólks á mismunandi aðstæðum með því að fá tónlistarmenn á ólíkum stigum 

innan tónlistariðnaðarins til þátttöku. Þannig komu saman í rýnihópaviðtölunum þar sem 

þátttakendur voru annað hvort allir karlar eða allir konur þátttakandi sem var ekki búinn að 

gefa út efni, þátttakandi sem var búinn að gefa út eina plötu, þátttakandi sem var hluti af 

hljómsveit og þátttakandi sem var búinn að taka þátt í mörgum ólíkum verkefnum. Þetta var 

gert til þess að hægt væri að skilja hvernig reynslan mótar upplifun tónlistarmanna af því að 



 

 

24 

starfa í tónlistariðnaðinum á Íslandi. Í rýnihópaviðtali þar sem þátttakendur voru bæði karlar 

og konur var leitast við að hafa sambærilega reynslu af því að starfa í tónlistariðnaðinum á 

Íslandi. Það var gert til þess að hægt væri að bera saman upplifun tónlistarkarla og 

tónlistarkvenna af sambærilegri starfsreynslu. Passað var upp á að aldursbilið væri ekki of 

breitt og voru viðmælendurnir allir á aldrinum 25–40 ára.  

Stuðst var við heimasíðuna Icelandmusic.com við leit að þátttakendum en þar er að finna 

ágætan lista yfir starfandi tónlistarmenn á Íslandi. Listinn er þó nokkuð bundinn við jaðarinn 

og til að víkka út hringinn var til dæmis notast við nafnaleit í úrklippum úr tónlistargagnrýni úr 

Fréttablaðinu og Morgunblaðinu á tímabilinu 2010–2012 en það voru gögn sem voru notuð 

við kortlagningu á stöðu kvenna í popp- og rokktónlist á Íslandi (Lára Rúnarsdóttir, 2013). 

Þannig skapaðist betri yfirsýn yfir þá tónlistarmenn sem skilgreina sig innan popp- og 

rokktónlistar.  

Haft var samband við hugsanlega þátttakendur í gegnum tölvupóst eða á Facebook, þar 

sem ég kynnti mig og rannsóknina. Allir tóku vel í beiðnina og voru tilbúnir að taka þátt. Ég 

ákvað staðsetningu viðtalanna, sem var í þægilegu hornherbergi á kaffihúsi sem skapaði 

vinalega stemningu og þægilegt andrúmsloft. Allir þátttakendur veittu leyfi til þess að 

samræðurnar yrðu teknar upp með hljóðupptöku. Fullum trúnaði var heitið, svo og loforði um 

að nafn þátttakenda yrði tekið út og persónueinkenni sem gætu borið kennsl á þá falin. 

Viðtölin voru afrituð orðrétt og voru þau á bilinu 50–90 mínútur. Að lokinni afritun var 

upptökum eytt og afrituðum viðtölum var einnig eytt þegar rannsókninni og ritun var lokið.  

Rýnihópaviðtölin voru góður grunnur til þess að byggja á í hálfstöðluðu 

einstaklingsviðtölunum en rannsóknin byggir einnig á tólf slíkum viðtölum. Þau hafa þann 

tilgang að lýsa og veita skilning á fyrirbærum í lífi fólks og félagslegum ferlum. Í eigindlegum 

viðtölum er leitast við að ná dýpt í umfjöllun um viðfangsefnið og það skoðað út frá mörgum 

ólíkum sjónarhornum. Það er gert til þess að ná fram eins mörgum blæbrigðum og mögulegt 

er (Kvale og Brinkmann, 2009). Hálfstöðluð viðtöl fela í sér fyrirframákveðnar spurningar og 

sérstök umræðuefni. Venjan er að rannsakandinn spyrji spurninganna á kerfisbundinn hátt 

en hann hefur sveigjanleika til þess að fara út fyrir efnið og bæta þannig við þekkingu sem 

annars hefði ekki komið fram (Berg, 2009). Stuðst var við viðtalsvísi sem hafði að geyma þau 

þemu sem til rannsóknar voru, svo og upplýsingar um kyn, aldur, útlit, kynþátt, tengslanet, 

fjölskyldustöðu, menntun, tegund tónlistar og stétt (sjá viðauka I). Viðtalsvísirinn var 

eingöngu hafður til hliðsjónar en ekki var stuðst beint við hann.  

Til þess að finna viðmælendur var notað tilgangsúrtak en þá eru viðmælendur valdir með 

hliðsjón af þörfum rannsóknarinnar og því er tryggt að þeir búi yfir víðtækri þekkingu á efninu 

sem er verið að rannsaka. Einnig var stuðst við fræðilegt úrtak en þá beinist val viðmælenda 

að því að ná fram upplýsingum um efnisflokka þar til mettun hefur verið náð (Coyne, 1997). 
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Mettun á sér stað þegar heildarmynd af fyrirbærinu hefur tekið á sig form í huga 

rannsakandans og hann hættir að heyra eitthvað nýtt um fyrirbærið (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013). Þegar gagnagreining var hafin var þannig bætt við viðtölum við aðila úr ákveðnum 

starfsstéttum tónlistariðnaðarins til þess að fá sem skýrasta mynd af því hvernig 

tónlistariðnaðurinn gengur fyrir sig. Auk þess var leitað sérstaklega að tónlistarkonum sem 

opinberlega höfðu tilkynnt að þær hefðu ekki orðið fyrir mismunun í íslenskum tónlistariðnaði. 

Tryggt var að viðmælendur hefðu mismunandi bakgrunn varðandi kyn, aldur, búsetu og 

tegund tónlistar, svo eitthvað sé nefnt. Það var gert til þess að forðast úrtaksskekkju en hún 

verður þegar nauðsynlega breidd skortir í úrtakið og skekkja verður í heildarmynd 

fyrirbærisins. Slík skekkja er ein helsta ógnunin við réttmæti eigindlegra rannsókna (Katrín 

Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Farin var sama leið og við rýnihópaviðtölin; leitað 

var að viðmælendum í gegnum síðuna Icelandmusic.com og í úrklippum sem notaðar voru 

við kortlagningu á stöðu kvenna í popp- og rokktónlist á Íslandi (Lára Rúnarsdóttir, 2013).  

Tekin voru viðtöl við fjórar tónlistarkonur og þrjá tónlistarkarla. Einnig voru tekin viðtöl við 

fimm starfsmenn tónlistariðnaðarins, tvær konur og þrjá karla; einn á vegum tónlistarhátíðar 

(kk), einn starfsmann stoðkerfis tónlistar (kvk) , einn blaðamann (kvk), einn útvarpsmann (kk) 

og einn á vegum útgáfufyrirtækis (kk). Tveir af starfsmönnum tónlistariðnaðarins voru einnig 

tónlistarkarlar og tveir voru einnig þáttagerðarmenn í sjónvarpi. Ég komst í samband við alla 

viðmælendurna í gegnum tölvupóst eða á Facebook. Allir tóku mjög vel í þátttöku þó að 

mislangan tíma hafi tekið að boða þá í viðtal. Í flestum tilvikum vildu viðmælendur mínir að ég 

veldi staðsetningu og urðu þá hljóðeinangruðustu kaffihús Reykjavíkur fyrir valinu. Fimm 

viðmælenda minna tóku á móti mér á skrifstofum sínum, einn í viðtalsherbergi á 

Þjóðarbókhlöðunni og einn í heimahúsi viðmælanda. Öll viðtölin hófust á að ég kynnti mig og 

rannsóknina og bað viðmælendur um að gera stuttlega grein fyrir sjálfum sér. Síðan var 

hafist handa við að skoða og kryfja reynslu þeirra út frá rannsóknarefninu. Öll viðtölin voru 

hljóðrituð með samþykki viðmælenda og afrituð orðrétt. Viðtölin voru á bilinu 50–90 mínútur. 

Þátttakendum hafa verið gefin gervinöfn og öllum rekjanlegum upplýsingum verið eytt. Að 

lokinni afritun var upptökum eytt og afrituðum viðtölum var eytt þegar rannsókninni og ritun 

var lokið.  

3.3 Gagnagreining 

Samtals samanstanda gögnin sem rannsóknin byggir á af rúmlega 500 blaðsíðum af 

afrituðum viðtölum, vettvangsnótum og athugasemdum rannsakanda, auk hugleiðinga á 

minnisblöðum og í dagbókum. Gagnagreining fór fram á tímabilinu október 2013 til janúar 

2015. Við gagnagreiningu var stuðst við þemagreiningu auk gagnrýnnar og foucaultískrar 

orðræðugreiningar. Í þessum kafla verður fjallað um hvað felst í þeim greiningaraðferðum og 

hvernig ég beitti þeim.  

http://www.icelandmusic.com/
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Eftir að viðtöl voru afrituð studdist ég við aðferð grundaðrar kenningar við 

þemagreininguna og notaði opna kóðun til þess að lesa ítarlega yfir gögnin til þess að finna 

þemu og mynstur sem komu fyrir í textanum. Síðan beitti ég markvissri kóðun sem fólst í því 

að lesa gögnin út frá völdu þema og í kjölfarið leita eftir atriðum í gögnunum sem tengdust 

þemanu. Þemun voru síðan flokkuð niður í yfir- og undirþemu eftir áherslum og mikilvægi og 

viðeigandi gögn flokkuð undir þau (Creswell, 2007, Charzman, 2006). Ég leitaðist einnig við 

að skoða hvað ákveðin þemu áttu sameiginlegt og hvað greindi þau að. Ný gögn voru alltaf 

borin saman við þau þemu sem höfðu þegar verið lögð fram (Bogdan og Biklen, 1998). Gerð 

verður grein fyrir niðurstöðunum í fjórða til sjöunda kafla út frá þemunum en ekki hverju 

viðtali fyrir sig.  

Orðræðugreining felur í sér að rýnt er í merkingu orða og skoðað með hvaða hætti og í 

hvaða tilgangi þessi orð eru notuð auk þess að leitast við að skilja hvernig orðaval 

endurspeglar hugmyndir fólks um heiminn (Kvale, 1996) og hvernig einstaklingar haga sér í 

samræmi við það (Gill, 2000). Orðræðugreining er mjög nytsamleg til þess að koma auga á 

mótsagnir í frásögnum þar sem verið er að lýsa mismunandi aðstæðum þar sem hún skoðar 

með hvaða hætti frásagnirnar virka, við hvaða aðstæður og í hvaða samhengi (Willig, 2001). 

Gagnrýnin orðræðugreining leggur áherslu á að skoða hvernig hugtök og fyrirbæri ná 

yfirburðastöðu í samfélaginu og hvernig þau verða að náttúrulegu fyrirbæri. Það er gert með 

því að kryfja það sem býr undir yfirborðinu. Hugtök og fyrirbæri sem skapa orðræðuna eru oft 

hluti af ráðandi hugmyndafræði og þjóna því aðeins ráðandi valdhöfum. Orðræðugreining 

kryfur því birtingarmyndir fordóma (staðal- og kynímyndir) gagnvart undirokuðum hópum. 

Með því að beita gagnrýnni orðræðugreiningu er hægt að greina með hvaða hætti verið er að 

mismuna einstaklingum og hvernig það verður að samþykktu athæfi (Cameron, 2001). Sem 

dæmi má nefna orðræðuna um að staða tónlistarmanna sé eingöngu bundin hæfni og að 

vandamálið liggi hjá einstaklingunum en það er orðræða sem getur að mörgu leyti grafið 

undan umræðunni um jafnrétti. Þegar horft er framhjá kerfislægum þáttum sem skapa 

einstaklingum mismunandi aðstæður er samfélagslegt misrétti einstaklingsgert (Þorgerður 

Einarsdóttir, 2010). Valdhafar geta takmarkað með hvaða hætti er fjallað um ákveðin hugtök 

og þannig stuðlað að því að undirokaður hópur gangist undir ríkjandi viðmið hópsins. 

Gagnrýnin orðræðugreining skoðar áhrif valds og hvernig sá hópur sem býr yfir valdinu 

skilgreinir hvað skiptir máli og hvað og hvernig beri að fjalla um fyrirbæri (Cameron, 2001). 

Innan tónlistariðnaðarins fer ákveðinn hópur fólks með þetta vald sem skapar orðræðuna og 

viðheldur henni og í greiningunni leitast ég við að bera kennsl á hver orðræðan er og hvar 

hún verður til.  

Michel Foucault þróaði aðferð byggða á sifjafræði (e. genealogical analysis) sem gengur 

út á að greina orðræðu með því að afhjúpa net valds og þekkingar. Sifjafræðin er þannig 

notuð sem gleraugu til þess að skoða þríhyrnt samband orðræðu, valds og þekkingar. 
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Orðræðan hefur áhrif á ríkjandi hugmyndir samfélagsins og stjórnar þannig hugmyndum 

fólks. Orðræðan er síbreytileg og tækifærissinnuð og styðst við fyrirliggjandi hugmyndir (kyn- 

og staðalímyndir) til þess að skilgreina ákveðin málefni (Carabine, 2001) þegar það hentar 

valdhöfum. Innan tónlistariðnaðarins má víða sjá hvernig úreltar hugmyndir eru notaðar til 

réttlætingar á ríkjandi kerfi, til dæmis þegar skýringar á kynjaskiptingu hljóðfæra er leitað í 

líkamlegum mun kynjanna. Þetta er mikilvægt að hafa í huga þegar því er haldið fram að 

misrétti í garð kvenna sé einstaklingsbundið vandamál en ekki vandamál samfélagsins. 

Orðræðan býr til samþykkta þekkingu sem er talin viðmið eða norm. Þessi normalísering 

veldur því að undirskipaðir hópar eru jaðarsettir. Jaðarsetning tónlistarkvenna birtist til dæmis 

þegar fjallað er um hljómsveitir skipaðar konum sem kvennahljómsveitir en hljómsveitir 

skipaðar körlum eru einfaldlega hljómsveitir. Innan tónlistariðnaðarins eru karlar viðmiðið en 

konur frávikið. Orðræðan staðfestir þau viðmið sem allir eru mældir út frá og einstaklingar 

meta sjálfa sig með því að semja um hana og festa í sessi. Það á til dæmis við þegar 

tónlistarkonur ögra ekki ríkjandi menningu heldur sætta sig við hana til þess að hljóta 

inngöngu og festa hana þannig í sessi.  

Með því að beita sifjafræðilegri nálgun Foucaults á orðræðuna er markmiðið að kortleggja 

ferli og skoða atferli þeirra sem eiga þátt í að framleiða orðræðu og þannig viðhalda þekkingu 

og völdum. Það er því ekki verið að leita sannleikans um eðli ákveðinna fyrirbæra (Carabine, 

2001). Ég styðst við sifjafræði til þess að skoða sögulega þróun á framleiðslu valds og 

þekkingar í því skyni að bera kennsl á birtingarmyndir stigveldis og valdaskipunar þeirra sem 

skapa, viðhalda og festa í sessi ákveðna orðræðu. Til þess verður einnig notast við hugtök 

Bourdieu um veruhátt, smekk og menningarauð en þannig er hægt að henda reiður á hverjir 

fara með valdið sem skilgreinir fagurfræði markaðarins. Gagnrýnin orðræðugreining er því 

notuð til þess að skoða vald þessara hópa, sem ég skilgreini sem valdhafa menningarauðs, 

og foucaultísk orðræðugreining til þess að skoða hvernig ríkjandi orðræðu er viðhaldið og 

hvernig hún skapar félagslegan veruleika fólks – það er hvernig orðræðan skapar stöðu 

tónlistarmanna innan tónlistariðnaðarins á Íslandi. Auk þess er horft til þess hvernig ríkjandi 

orðræða sem hefur skilgreiningarvald um hvað telst vera æskilegt viðheldur jaðarsetningu 

tónlistarkvenna. Gagnrýnin og foucaultísk orðræðugreining er byggð á póststrúktúralískum 

grunni, það er því viðhorfi að allt liggi í orðræðunni. Hins vegar byggir kenningarfræðilegur 

grunnur rannsóknarinnar á krítískri raunhyggju sem spyr hvað megi finna handan 

orðræðunnar og má því gera ráð fyrir því að birtingarmyndir undirskipunar kvenna eigi sér 

einnig farveg handan orðræðunnar.  

3.4 Réttmæti 

Creswell (2007) setti fram átta aðferðir til að tryggja að niðurstöður teljist réttmætar og taldi 

æskilegt að rannsakandi styddist við minnst tvær þeirra. Hér verður stuðst við þrjár. Sú fyrsta 
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er margprófun en sú aðferð tryggir að viðfangsefnið sé skoðað út frá mörgum sjónarhornum. 

Það er gert til þess að varpa ljósi á tiltekið efni. Í rannsókninni styðst ég við bæði 

rýnihópaviðtöl og hálfstöðluð viðtöl, auk þess sem viðmælendur mínir eru bæði starfandi 

tónlistarmenn og lykilmenn innan stoðkerfis tónlistariðnaðarins. Þannig öðlast ég dýpri innsýn 

í starfsemi og virkni tónlistariðnaðarins á Íslandi. Önnur aðferðin sem ég styðst við úr smiðju 

Creswells er staðsetning rannsakanda en sérstakur undirkafli er tileinkaður þeirri aðferð. Þar 

sem rannsóknin er femínísk rannsókn legg ég mikla áherslu á að gera grein fyrir stöðu minni 

og sjónarhorni gagnvart rannsóknarefninu. Í ljósi staðsetningar minnar, sem starfandi 

tónlistarkona, leitast ég við að vísa oft og ítarlega í gögnin til þess að lesandinn fái sjálfur 

rými til að túlka niðurstöður. Þriðja aðferðin sem stuðst var við er gagnrýni samstarfsmanna. 

Tvisvar í rannsóknarferlinu kynnti ég rannsóknina fyrir samstarfsnemendum mínum í 

rannsóknarmálstofu fyrir kynjafræðinema. Frá þeim og kennurum mínum fékk ég mjög góðar 

ábendingar sem stuðst var við.  

3.5 Siðferðisleg álitamál 

Í þessum kafla verður farið yfir þau siðferðislegu álitamál sem komu upp í rannsókninni og 

hvað var gert til þess að tryggja að siðferðislegar skyldur væru uppfylltar. Líkt og Berg (2009) 

bendir á þurfa rannsakendur að tryggja rétt, friðhelgi og velferð þeirra sem eiga í hlut. 

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar samkvæmt tilkynningaskyldu og leyfisskyldu til 

þess að vinna með persónuupplýsingar (nr. 712/2008). Siðareglur Háskóla Íslands (2003) 

voru hafðar til hliðsjónar í rannsóknarferlinu en reglurnar miða að því að skapa siðferðislegan 

ramma með áherslu á fagleg vinnubrögð, heiðarleika og samvitund rannsakanda.4  

Þau siðferðislegu álitamál sem varða rannsóknina lúta að persónulegum upplýsingum um 

viðmælendur. Þar sem tónlistariðnaðurinn er smár þarf að passa vel að ekki sé hægt að bera 

kennsl á viðmælendurna þar sem það kann að skaða stöðu þeirra innan tónlistariðnaðarins. 

Loforð var gefið um nafnleynd og viðmælendur fengu gervinöfn strax í upphafi afritunar. Til 

þess að standa við loforð mitt mun ég, þar sem við á, nota mismunandi gervinöfn fyrir sama 

fólkið. Það kann því að líta út fyrir að viðmælendur mínir hafi verið fleiri en tuttugu og fjórir. 

Þetta er gert til þess að koma í veg fyrir að hægt sé að bera kennsl á viðmælendur út frá 

tilvitnunum. Gætt var trúnaðar í rýnihópaviðtölunum og þátttakendur voru beðnir um að halda 

upplýsingunum sem þar komu fram fyrir sig. Í sumum viðtölunum varð ég hluti af 

rannsóknarefninu þegar samræður mynduðust þar sem ég var beðin um að svara 

spurningunum eða leitast var eftir samtali. Ég var þó mjög meðvituð um að láta það ekki hafa 

áhrif á gagnagreininguna eða skekkja niðurstöður. Hins vegar gerir staðsetning mín, sem 
                                                      
4
 Siðareglur Háskóla Íslands (2003) voru í gildi þegar rannsóknin hófst. Síðan þá hafa verið samþykktar vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands (2014) sem sjá má á heimasíðu skólans: 

http://www.hi.is/sites/default/files/admin/meginmal/skjol/vshi_sidareglur_16_1_2014.pdf 
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vísað verður til í næsta kafla, það að verkum að erfitt er að útiloka mig úr rannsókninni. Ég 

nálgaðist viðmælendur mína á jafningjagrundvelli en miðað við efni og niðurstöður 

rannsóknarinnar tilheyri ég undirskipuðum hópi tónlistarkvenna gagnvart hluta viðmælenda 

minna sem tilheyra hópi ríkjandi valdhafa. Ég passaði mig á að láta eigin sýn ekki stýra 

viðtölunum, nálgaðist allt efni af virðingu og hélt mínum skoðunum út af fyrir mig. Þegar 

beina þurfti viðtalinu á ákveðnar brautir notaði ég reynslu annarra viðmælenda til þess að 

koma viðtalinu í þann farveg sem gagnaðist rannsókninni og til þess að fá svör við 

rannsóknarspurningunum.  

3.6 Staðsetning rannsakanda 

Líkt og Creswell (2003) bendir á er ekki hægt að flýja þá staðreynd að staðsetning höfundar 

litar rannsóknarefnið. Rannsókn mín er femínísk rannsókn byggð á femínískri þekkingarfræði 

og kenningum. Það er því við hæfi að ég staðsetji mig sem hvíta, 32 ára gamla konu sem er 

langskólagengin og úr millistétt. Ég hef starfað við tónlist á Íslandi í rúmlega tíu ár, var í 

tónlistarskólum alla mína æsku og kem úr tónlistarfjölskyldu, þar sem faðir minn starfar bæði 

við rokk- og popptónlist og klassíska tónlist. Ég er gift tónlistarkarli og saman eigum við tvö 

börn. Ég beiti mér fyrir femínisma og er einn stofnenda KÍTÓN, félags kvenna í tónlist. Ég hef 

starfað í tónlistariðnaðnum á hinum ýmsu sviðum ásamt því að vera tónlistarkona, meðal 

annars hjá útgáfufyrirtækinu Senu, plötuversluninni Skífunni og við kennslu, auk þess sem ég 

sit núna í fagráði Iceland Airwaves og í stjórn KÍTÓN og FTT, félags tónskálda og 

textahöfunda. Ég er þess vegna mjög samofin viðfangsefninu og hef upplifað margt sem 

fylgir því að starfa í íslenskum tónlistariðnaði. Íslenskur tónlistariðnaður er mjög lítill í sniðum 

sem gerir það að verkum að ég þekki til flestra þeirra sem koma að honum á einn eða annan 

hátt. Það auðveldaði mér aðgang að viðmælendum en gerir skilin á milli mín og viðmælenda 

minna minni.  

Í rannsókninni beiti ég gagnrýnni og foucaultískri orðræðugreiningu og rýni í 

tónlistariðnaðinn með kynjagleraugunum. Mögulegt er að það bitni á stöðu minni sem 

tónlistarkonu þar sem í henni felst gagnrýni á löngu úrelt kerfi þar sem fáir aðilar mynda 

sterka karlaslagsíðu. Í kjölfar stofnunar KÍTÓN, félags kvenna í tónlist, og eftir ófá samtöl við 

fólk úr ýmsum áttum um stofnun félagsins og stöðu kvenna í tónlist á Íslandi fannst mér 

þrenns konar orðræða vera ríkjandi. Sú fyrsta var að leita í smiðju einstaklingshyggjunnar þar 

sem hæfileikar og gæði eru talin forsenda virðingar og velferðar innan tónlistariðnaðarins. 

Þannig voru upplifanir kvenna og jaðarsetning gjarnan einstaklingsgerðar. Ég tók eftir því að í 

tónlistariðnaðinum hefur skort samtal um kynjapólitík og jafnrétti. Fáar konur eru tilbúnar að 

gagnrýna tónlistariðnaðinn eða benda á misrétti sem þær hafa orðið fyrir sökum hættu á að 

vera taldar bitrar og að verða útskúfað úr tónlistariðnaðinum. Önnur orðræða sem er ríkjandi 

er að list sé kynlaus og jafnréttisumræðan eigi þar af leiðandi ekki við innan 
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tónlistariðnaðarins. Þessi sýn tekur ekki tillit til félagsmótunar og misskiptingar valds; hún 

leggur fæð á sértækar aðgerðir og kynjakvóta og telur slíkt bitna á gæðum tónlistar. Þriðja 

orðræðan er að tónlistarkonur séu svo fáar og að þá sé ekki hægt að tala um misskiptingu 

valds. Það sé eðlilegt að minna sé fjallað um þær, minna spilað eftir þær og að minni tekjur 

falli í hendur kvenna sökum þessa. Þetta gerir það að verkum að síður er sett 

spurningamerki við kynjaskiptingu tónlistariðnaðarins eða leitað svara við því hvers vegna 

svona fáar konur starfi í tónlistariðnaðinum. Sjálf hef ég í gegnum tíðina sótt mikið í kvenkyns 

fyrirmyndir, sérstaklega í tónlist. Fjöldi tónlistarkvenna hefur veitt mér óendanlega mikinn 

innblástur og hvatningu til þess að gefast aldrei upp. Skortur á kvenkyns fyrirmyndum, þar 

sem konum er síður hampað í fjölmiðlum og dægurmenningu, tel ég vera lykilástæðu þess 

að færri konur en karlar starfi við tónlistariðnaðinn. Það er von mín að rannsóknin skapi 

samtal um jaðarsetningu tónlistarkvenna sem byggir á fordómum í menningu og umhverfi 

tónlistariðnaðarins á Íslandi.  

 

Hér hefur verið farið yfir aðferðafræðina sem þessi rannsókn byggir á. Rannsóknin er 

femínísk og byggir á aðferðum eiginlegra rannsókna. Notast var við þemagreiningu til þess 

að halda utan um mikið magn gagna auk gagnrýnnar og foucaultískrar orðræðugreiningar 

sem beitt var til þess að skoða samverkan orðræðu, valds og þekkingar. Næsti kafli, sem 

jafnframt er fyrsti niðurstöðukaflinn, svarar því hverjar séu grunnstoðir tónlistariðnaðarins og 

hvernig þær virka. 
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4 Tónlistariðnaðurinn í popp- og rokktónlist á Íslandi 

Hér verður leitast við að svara rannsóknarspurningunni: 

• Hverjar eru grunnstoðir tónlistariðnaðarins og hvernig virka þær? 

Fjallað verður um umhverfi tónlistarmanna og þá þætti stoðkerfis tónlistariðnaðarins sem 

viðmælendur mínir lögðu mesta áherslu á í viðtölunum og töldu skipta mestu máli fyrir 

upplifun tónlistarmanna á Íslandi. Lögð verður áhersla á að greina verkferla innan útvarps, 

útgáfu og við val á tilnefningum til Íslensku tónlistarverðlaunanna auk þess sem greint verður 

frá því hvernig menning tónlistariðnaðarins gengur fyrir sig og hvaða máli tengslanetið skiptir 

fyrir stöðu tónlistarmanna á Íslandi. 

4.1 Útvarpsspilun 

Verkferlar tveggja stærstu útvarpsstöðva landsins, Bylgjunnar og Rás 2, verða hér til 

skoðunar. Útlistun á verkferlum Bylgjunnar fékk ég í gegnum tölvupóstsamskipti við 

forsvarsmenn stöðvarinnar en upplýsingar um verkferla Rásar 2 byggi ég á upplýsingum frá 

viðmælenda mínum sem er starfsmaður á Rás 2. Skoðað verður sérstaklega hvað veldur því 

að lög fá spilun í útvarpi og hvaða máli það skiptir fyrir tónlistarmenn að fá lögin sín spiluð.  

Bylgjan er í eigu 365 miðla og því einkarekin útvarpsstöð. Þegar valin er tónlist til spilunar 

á Bylgjunni fer hvert lag í gegnum matsferli um hvort að það passi tónlistarstefnu Bylgjunnar 

sem fer eftir því hvort starfsmenn stöðvarinnar hafi trú á að lagið veki hrifningu hlustenda. 

Starfsmenn Bylgjunnar, að meðaltali 5–7 manns, velja lög í gegnum fyrstu síu. Ákveði 

starfsmenn að senda lög í gegn fara lögin út í næstu hlustendaráðskönnun Bylgjunnar en allir 

geta skráð sig í hlustendaráð stöðvarinnar og þannig tekið þátt í að velja hver af þeim lögum 

sem starfsmennirnir hleypa í gegn fari í spilun. Rúnar Róbertsson, þáttagerðarmaður, segir 

könnunina senda út á þriggja vikna fresti á nokkur þúsund manns. Að meðaltali berast 

rúmlega 200 svör. Rúnar og Ágúst Héðinsson, yfirmaður útvarpssviðs, velja síðan 

endanlegan lagalista Bylgjunnar og raða lögunum niður í þrjá flokka A, B og C, og hafa 

niðurstöður hlustendaráðskönnunar til hliðsjónar við þá vinnu. Tekið skal fram að 

hlustendaráðskannanir eru eingöngu notaðar til viðmiðunar en skera ekki endanlega úr um 

hvort lag fái spilun eða ekki (Ágúst Héðinsson og Rúnar Róbertsson vefpóstur, 10. febrúar 

2013). Segja má að lög fari í gegnum þrefalda síu áður en þau eru valin til spilunar. Fyrst eru 

þau metin af starfsmönnum stöðvarinnar, síðan af hlustendum og að lokum af 

þáttagerðarmanni og yfirmanni útvarpssviðs. Á heimasíðu Bylgjunnar má sjá topp 20 lista 

stöðvarinnar sem er settur saman eftir tölfræði spilunar.  

Líkt og segir í Ársskýrslu Ríkisútvarpsins (2013) hefur Rás 2 gegnt mikilvægu hlutverki við 

að kynna til sögunnar ungt íslenskt tónlistarfólk. Margt af þessu unga fólki hefur stigið sín 

fyrstu skref í samstarfi við stöðina og þannig hefur orðið til sú krafa á starfsmenn 
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stöðvarinnar að þeir sinni óþekktu tónlistarfólki og ólíkum tónlistarstefnum (Ríkisúrvarpið 

[Rúv], 2013). Sævar, einn viðmælenda minna og starfsmaður á Rás 2, lýsir verkferlum Rásar 

2 við val á tónlist til spilunar. Stöðin styðst við tvöfalt kerfi, sem þýðir að tónlistarráð velur úr 

aðsendum lögum og raðar þeim í A, B og C-flokka. Þumalputtareglan er að útvarpsmaðurinn 

spilar um helminginn af þeim lagalista sem settur er saman af tölvukerfinu eftir fyrirmælum 

tónlistarráðs. Lögin þurfa þannig að fara í gegnum tvöfalda síu; það er ekki nóg að 

tónlistarráð velji lag í A-flokk, eða kraftspilun, heldur þarf lagið að fanga athygli 

útvarpsmannsins á vakt. Í tónlistarráði sitja dagskrárgerðarmenn Popplands, sem er þáttur á 

dagskrá Rásar 2 alla virka daga frá 12.45–16.00, en allir starfsmenn stöðvarinnar hafa 

tillögurétt og geta mælt með lögum. 

 

Sævar: Allt þetta A, B og B+ og C er allt ný músík og svo erum við með aðra flokka 
sem eru bara E, G , H og I sem er svona, sem er bara gamalt íslenskt og svona, nýlegt 
íslenskt við erum með bara alveg graut af lögum sem við búum síðan til súpur úr og 
getum valið fyrir hvern klukkutíma fyrir sig og getum þá sagt við viljum tvö A lög og 2 B 
og 1 C og svo viljum við fá eitt 60’s og eitt 80’s og þá verður það til, það er sem sagt 
þetta sem við leggjum til fyrir hvern þátt eða hvern klukkutíma en við gerum bara kröfu 
um að nýju lögin séu spiluð, hitt er meira optional, við erum með það mikið af nýju 
lögunum að útvarpsmaðurinn kemur þeim ekki öllum að ... þannig að hann velur það 
sem honum finnst best. 
 

Tónlistarráð Rásar 2 fá gríðarlegt magn af tónlist inn á borð til sín sem þarf að hlusta á og 

velja úr. Það sem tónlistarráð Rásar 2 hefur til hliðsjónar við val á tónlist til spilunar er eigið 

mat á því hvaða lög eru líkleg til vinsælda. Aðeins eru 12 lög í A-flokki spilunar, sem fær 

mesta spilun á Rás 2, og 15 lög í B-flokknum sem kemur þar á eftir. Sævar lýsir því hvernig 

magnið sem hann fær sent geri það að verkum að lög gleymist oft. Hann leggur þess vegna 

áherslu á að tónlistarmenn minni á sig og lögin sín. Hann segir tónlistarráð reyna eftir bestu 

getu að leggja sína eigin skoðun til hliðar. Hann hefur hins vegar áhyggjur af því að 

hlutleysið, það er að sem flestum er gefinn séns (eitt af áðurnefndum einkennum 

stöðvarinnar), valdi því að þeir verði skoðanalausir og missi fókusinn. Ástæðan sé að þeir 

séu ekki að hlusta fyrir sjálfa sig heldur hlustendur rásarinnar og velji eftir því. Hann segir það 

ekki skipta máli hvaðan lagið komi, hvort það sé eftir tónlistarmann sem hefur skapað sér 

nafn eða eftir einhvern sem er að stíga sín fyrstu skref.  

 

Sævar: Við reynum að setja okkur, núllstilla okkur sko og hérna af því að þetta er 
ríkisútvarpið ... maður verður svona einhvern veginn opnari og umburðarlyndari gagnvart 
öllu og stundum hef ég áhyggjur af því að maður sé orðinn algjörlega skoðanalaus ég 
meina þú ert að finna lög og ert að finna músík sem þú heldur að höfði til þeirra sem eru 
að hlusta og og við erum frekar í því að gefa séns heldur en ekki ... Ef það kemur lag 
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sem er gjörsamlega þú veist sem er bara í þokkalegu lagi þá er það alveg sama hvort 
það sé Bubbi Morthens, Björgvin Halldórs eða bara einhver Sveinn frá Seyðisfirði ef að 
lagið er bara svona ágætis útvarpslag sko þá spilum við það. 
 
Hérna nefnir Sævar þrjá tónlistarkarla, tvo sem eru farsælir tónlistarmenn og eitt 

karlmannsnafn sem hann býr til í því skyni að undirstrika mál sitt.  

Margir tónlistarmenn draga í efa að hægt sé að setja eigin smekk til hliðar og telja val 

útvarpsmanna á því hvaða lög fara í spilun byggt á geðþóttaákvöðunum fárra aðila. Ella, 

tónlistarkona, segir að útvarpsmenn verði að bera meiri ábyrgð, sérstaklega á Rás 2 sem er 

ríkisútvarp. Hún lýsir því hvernig einn maður stjórnar þar öllu og hvernig hans smekkur getur 

haft áhrif á að sumar hljómsveitir hljóti aldrei umfjöllun eða spilun.  

 

Ella: ... eins og útvarpsstöðvarnar, þá er hann að ákveða hvað er spilað, svona ein 
manneskja og maður er eitthvað oh dude [ó maður] hvað ertu að spá, hann hefur 
ótrúlega mikil völd um hvað er spilað og hvað ekki og gegnum 13 ára feril 
hljómsveitarinnar þá hefur það aldrei verið spilað í útvarpi og við erum alltaf að ferðast út 
um allan heim bara einhverja heimstúra og það er aldrei talað um neitt. 
 

Róbert, tónlistarkarl, segir að á Bylgjunni hafi ákveðnir tónlistarmenn sjálfkrafa aðgang að 

spilun vegna þess að útvarpsmenn eru aðdáendur tónlistarinnar. 

 

Róbert: Sálin, sem að þeir eru svo einstakir aðdáendur að til dæmis, það er bara spilað 
lag eftir lag eftir lag af plötunum þeirra, það er alveg magnað, það kemur bara nýtt lag 
með Sálinni og það fer bara í powerplay [kraftspilun] bara alltaf og spáðu hvað þetta 
skiptir þá gríðarlegu máli. 
 

Þrír karlar sjá um að velja tónlist til spilunar á Rás 25 og þar sem þeir eru starfsmenn 

ríkisins leitast þeir við að leggja eigin smekk til hliðar. Bæði á Bylgjunni og á Rás 2 er 

leitast við að velja það sem útvarpsmennirnir telja sig vita að hlustendur vilji heyra.  

4.2 Útgáfa 

Á Íslandi eru starfandi nokkur útgáfufyrirtæki. Má þar helst nefna Senu, Geimstein, Dimmu, 

Record Records, Smekkleysu og 12 tóna. Plötusala hefur dregist töluvert saman á síðustu 

árum vegna niðurhals og streymis á tónlist í gegnum tónlistarveitur eins og Tónlist.is og 

Spotify. Samkvæmt Eiði Arnarssyni (2015), fyrrum útgáfustjóra Senu, voru 444.424 eintök 

seld af íslenskri tónlist í efnislegu formi árið 2004. Árið 2009 voru seldir geisladiskar 311.826 

talsins en árið 2014 voru seld eintök í efnislegu formi 158.956. Plötusala hefur því dregist 
                                                      
5
 Það hefur breyst síðan viðtölin voru tekin, því í dag er ein kona þáttagerðarmaður í Popplandi.  
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saman um 65% á þessu tímabili, 2004–2014. Fyrsta skráning á niðurhali eða streymi frá 

Hagstofunni er frá árinu 2010 en á árunum 2010–2013 jókst niðurhal um 41% og streymi um 

49% (Hagstofa Íslands, 2015). Aukning í stafrænni sölu milli 2013 og 2014 var 100%. Íslensk 

tónlist er hins vegar ekki nema 14–18% af heildarstreymi hjá Spotify en 80% af 

heildarstreymi hjá Tónlist.is. Peningaupphæðirnar sem tónlistarmenn fá fyrir niðurhal og 

streymi frá þessum tónlistarveitum eru afar lágar miðað við sölu á efnislegum plötum á 

geisladiskum eða vínil. Viðmið Spotify eru um það bil ein króna á streymi en hjá Tónlist.is eru 

það sjö krónur. Almennt skiptist upphæðin þannig að útgefandi fær 50% og flytjandi 50% af 

því sem hlýst fyrir hvert streymi að frádregnum höfundargjöldum (Eiður Arnarsson vefpóstur, 

14.april 2015). 

Margir tónlistarmenn eiga afar erfitt með að taka þessari þróun og finnst hún bæði vera 

óréttlát og niðurlægjandi. Baldur, tónlistarkarl, er ósáttur við að geisladisksformið sé að deyja 

út. 

 

Baldur: ... að þessu sé svona kippt undan fótunum á okkur, plötusala sem er ógeðslega 
svona maður er kannski að selja frá 50–100 plötum á tónleikum á litlum 150 manna 
tónleikum og að þetta sé svo á leiðinni út og að Spotify sé að taka við það er bara svona 
það er ekki alveg nógu heilbrigt.  
 

Það að plötusala dragist saman þýðir að færri tónlistarmenn fá hefðbundinn útgáfusamning 

og útgáfufyrirtækin eru síður tilbúin að taka áhættur. Útgáfusamningar hafa einnig breyst 

mikið með þessari þróun auk þess sem miklu minna fé er sett í einstök verkefni.  

Líkt og í útvarpi fá útgáfufyrirtækin inn á borð til sín umtalsvert magn af tónlist. Finnur, 

fyrrum starfsmaður útgáfufyrirtækis segir magnið sem kemur inn á borð til hans verða til þess 

að hann nái ekki að hlusta á allt. Hann eigi það þá til að beita útilokunaraðferð sem byggð sé 

á fordómum. 

 

Finnur: Það er bara eiginlega ekki hægt [að hlusta á allt] ... þannig að maður varð svona 
að vissu leyti að beita hreinum og klárum fordómum í að velja á hvað var hlustað og 
hvað ekki, á hvað var hlustað vandlega og hvað ekki. 
 

Aðspurður hvað sé þess valdandi að hann hlusti fremur segir hann að ábendingar frá 

einhverjum sem hann treystir auki líkurnar á því að hann hlusti.  

 

Finnur: ... í öllu því sem við þekkjum persónulega þá vitum við alveg að ef að einhver 
nákominn eða einhver sem þú treystir segir þér eitthvað þá hefuru miklu ríkari tendence 
[tilhneigingu] til þess að trúa því sem sagt er eða fylgja því eftir sem beðið er um. 
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Víða í viðtölunum mátti heyra óánægju í garð útgefenda; að þeir sinni verkefnum illa og seint 

og hugsi ekki um þá tónlistarmenn og hljómsveitir sem þeir hafa samið við. Það sé augljóst 

að ástríðan fyrir tónlistinni víki fyrir rekstrarsjónarmiðum. Margrét, tónlistarkona, lýsir því 

hvernig samstarfi við hennar útgáfufyrirtæki var háttað. 

 

Margrét: ... já þeir voru bókstaflega ekkert að gera, ekki fylgja honum [plötunni] eftir, 
senda tilkynningar en samt átti ég að vera hlaupandi út um allt að árita sem ég gerði sko 
en mér leið bara eins og öll hin skiptin, ég veit að þeir eru svona þeir eru bara þeir hugsa 
allt öðruvísi en maður sjálfur ... þeir vinna ekki fyrir listamenn. 
 

Í kjölfar samdráttar í sölu tónlistar á geisladiskum á síðustu árum hafa útgáfufyrirtæki 

minnkað umfang sitt til muna. Tónlistarmenn lýsa metnaðarleysi og áhugaleysi af hálfu 

útgáfufyrirtækja sem skýrist líklega af takmörkuðu fjármagni og minnkandi plötusölu.  

4.3 Íslensku tónlistarverðlaunin 

Íslensku tónlistarverðlaunin eru afhent á hverju ári og hafa það að markmiði að vera 

uppskeruhátíð íslenska tónlistargeirans „þar sem það sem vel er gert er hafið til vegs og 

virðingar“ (Iston.is, 9.september 2013). Auk þess eru þau kjörið tækifæri til að kynna íslenska 

tónlist fyrir landi og þjóð með það að markmiði að auka umtal í kjölfar sölu (Lára Rúnarsdóttir 

og Gyða Margrét Pétursdóttir, 2013:4). Tómas situr í stjórn Íslensku tónlistarverðlaunanna. 

Hann lýsir verkferlum við val á dómnefndum sem síðan velja hverjir hljóta tilnefningar fyrir 

verk sín.  

 

Tómas: Þetta er tvískipt, annars vegar eru forvalshópar og hins vegar eru dómnefndir, 
forvalshóparnir eru 12–15 einstaklingar í hverri grunnflokkun og flokkarnir eru sem sagt 
jazz- og blústónlist, sígild- og samtímatónlist og popp- og rokktónlist ... við höfum 
algörlega reynt að fara eftir því í vali á forvalshópunum eftir hvað eigum við að segja 
preference [tengingu], tónlistarlegum preference [tengingu] viðkomandi af því eins langt 
og maður getur metið það úr fjarlægð. 
 

Hann segir einnig að reynt sé að passa að kynjaskipting og aldursskipting dómnefndar sé 

sem jöfnust auk þess sem reynt sé að blanda saman áhugamönnum og fagaðilum úr 

tónlistariðnaðinum. Forvalshópurinn velur í leynilegri kosningu og svarblöðum er skilað í 

gegnum tölvupóst. Í kjölfarið tekur dómnefnd hvers flokks við, eftir að hafa fengið afhendan 

lista yfir þá titla eða einstaklinga sem hlutu flest atkvæði í forvalinu. Dómnefndin hefur leyfi til 

þess að bæta við tveimur í hverjum flokki sem ekki eru á þeim lista. Dómnefndin velur á 

endanum fimm tilnefningar í hverjum flokki en stundum fleiri ef ómögulegt hefur verið að 
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komast að niðurstöðu um hverjar þessar fimm skuli vera. Útgefnar plötur á hverju ári eru 

mjög margar, skipta jafnvel hundruðum þrátt fyrir minnkandi plötusölu eins og kom fram í 

kafla 4.2. Íslensku tónlistarverðlaunin eru opin öllum útgáfum og verkefnum sem koma út á 

tímabilinu. Einu skilyrðin eru að til þess að útgáfa teljist íslensk verður aðalflytjandi eða 

aðalhöfundur að búa og starfa á Íslandi eða vera íslenskur (Iston.is, 9.september 2013). 

Vegna fjölda útgefinna verka eru mjög miklar líkur á að margar þessara platna hafi aldrei 

heyrst í útvarpi og því ekki náð til hlustenda. Í dómnefnd árið 2010 sátu sjö karlar og tvær 

konur en á síðustu árum hefur verið reynt að gæta jafns kynjahlutfalls í dómnefndum (Lára 

Rúnarsdóttir, 2013).  

Tómas segir erfitt að setja þá kröfu á forvalshóp að hann hlusti á allt efni sem kom út á því 

tímabili sem verið er að skoða.  

 

Tómas: Já það er gerð krafa á að fólk hlusti mjög vel það má segja að sko það er gerð 
krafa að sjálfsögðu að fólk hlusti á allt þetta sem er búið að þröngva niður í 10, engin 
spurning, en það er erfiðara að gera kröfu á hinn hópinn að hafa hlustað á allt, þess 
vegna er hann fjölmennur, þetta fólk fær t.d. áskrift að Tónlist.is, það fær diska, það er 
allt gert til þess að hjálpa þeim að hafa þetta við höndina.  
 

Áður en tilnefnt er til Íslensku tónlistarverðlaunanna fara verk eða einstaklingar því fyrst í 

gegnum forvalsdómnefnd og síðan velur aðaldómnefnd fimm tilnefningar.  

4.4 Menning tónlistariðnaðarins 

Eins og hefur komið fram hefur plötusala dregist mikið saman síðustu ár og áherslur 

útgáfufyrirtækja breyst mjög mikið. Þar sem tekjur sem fást í gegnum niðurhal tónlistar og 

tónlistarveitur eru litlar þurfa tónlistarmenn að leita annarra leiða við tekjuöflun. Ein af þeim 

leiðum er tónleikahald og tónlistarflutningur. Hér verður farið yfir upplifun tónlistarmanna af 

tónleikamenningunni, stöðu og fagmennsku í tónlistariðnaðinum á Íslandi, markaðssetningu 

og virðingu í garð tónlistarmanna. Auk þess er fjallað um átökin sem fylgja því að reyna að 

lifa á tónlist og starfa innan tónlistariðnaðarins.  

Tónleikastöðum í Reykjavík fer ört fækkandi, fjölda staða hefur verið lokað að undanförnu 

og tónlistarmenn finna mikið fyrir þessu. Þeir tónleikastaðir sem eru í boði, eins og Harpa og 

Gamla bíó, eru mjög dýrir í leigu. Þetta verður til þess að breiðara bil myndast á milli stærri 

hljómsveita og þeirra sem tilheyra grasrótinni eða eru að stíga sín fyrstu skref innan 

tónlistariðnaðarins. Tónleikar hefjast yfirleitt mjög seint og tímasetningar standast sjaldan. 

Ástandið á tónleikagestum er oft skrautlegt og mikið um drykkju. 
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Bára: ... komandi úr þessum bransa þar sem við erum að byrja klukkan eitt á nóttunni að 
spila fyrir fólk í mjög mismunandi ástandi ... þú veist ekki bara fullt heldur líka á 
eiturlyfjum.  
 

Leifur, einn skipuleggjenda tónlistarhátíðar, segir íslenskan tónlistarbransa vera lítinn og 

erfiðan en þó hafi margt breyst til batnaðar á undanförnum tíu árum. Fólk sé orðið faglegra 

auk þess sem fleiri umboðsmenn séu farnir að starfa innan íslenska tónlistariðnaðarins.   

 

Leifur: Þessi íslenski bransi hann er mjög erfiður og lítill ... svona síðustu tíu ár sem 
manni finnst hafa orðið miklu meiri svona professionalismi [fagmennska], minna rugl og 
svona meiri fólk einhvern veginn að vinna vinnuna sína og kunna að vinna vinnuna sína.  
 

Það getur verið erfitt að lifa á tónlistartekjum einum saman þegar markaðurinn er svo lítill, 

plötusala hefur dregist saman og tónleikastöðum farið fækkandi, auk þess sem íslenskur 

tónlistariðnaður er lítill og þröngur heimur. Það veldur því að æ fleiri leita út fyrir landsteinana 

til þess að geta starfað við tónlist. Biggi, tónlistarkarl, lýsir því hvernig tónleikaferðalög geta 

tekið á, sérstaklega hvað varðar samskipti hljómsveitarmeðlima. Keyrslan sé mjög mikil og 

lítið um frítíma. 

 

Biggi: ... þú veist það hefði verið gagnlegra fyrir mig að fara í sálfræði heldur en að vera 
að læra eitthvað meira á gítarinn eða eitthvað því þetta er oft mjög tricky sko, 
sérstaklega á löngum túrum og svona þá þarf að vera þá þarf allt að vera í lagi sko, þú 
ert sko kannski að spila eitthvað gigg og svo kannski er löng keyrsla daginn eftir og 
kannski keyrirðu 2–3 tíma eftir giggið og sefur í 3–4 tíma og keyrir aftur í sex tíma, 3–4 
daga í röð, þá þarf að vera helvíti góður mórall.  
 

Biggi er í hljómsveit sem hefur vegnað mjög vel, bæði á Íslandi og erlendis. Hann leggur 

áherslu á að útrás tónlistar út fyrir landsteinana sé ákveðinn rekstur eða fjárfesting. Allar 

tekjurnar sem hljómsveitin hafði hér heima hafi verið notaðar til kynningar á erlendri grundu. 

 

Biggi: Við ákváðum að borga okkur ekkert út, borga okkur bara einhver lúsalaun og erum 
bara að nota þennan pening í projectið [verkefnið] þannig að við erum búnir að vera að 
túra, kynna okkur og plötuna núna í heilt ár, á bara peningunum sem við áttum ... þetta 
er bara rekstur, það er það sem þetta er, og ég meina túrinn sem er í tvær vikur er með 
tap upp á tíu milljónir.  
 

Ein leið til þess að fjármagna tónleikaferðir út fyrir landsteinana er að sækja í styrktarsjóði. 

Útflutningsstofa íslenskrar tónlistar, Útón, vinnur mikið starf við að styðja við tónlistarmenn 
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sem eru á tónlistarferðalögum og hjálpa þeim að kynna sig og tónlistina sína (Uton.is, 

11.april 2015). Sökum smæðar markaðarins þykir sífellt mikilvægara að sækja sér markhóp 

og sölu á tónlistinni fyrir utan Ísland.  

Tónlistarmenn tala einnig um að litið sé niður á vinnu tónlistarmanna, að skortur sé á 

virðingu í garð tónlistar sem starfsgreinar, fólk telji starfið eingöngu vera áhugamál og víli 

ekki fyrir sér að hlaða tónlist niður ólöglega. Biggi talar um skort á skilningi á þeirri vinnu sem 

hann er að sinna.  

 

Biggi: ... þá var ég bara alltaf að leika mér, það er bara, ég var að leika mér en þetta er 
líka vinnan mín. 
 

Margrét, tónlistarkona, talar um það að finna sér „almennilega vinnu“ og þó að hún setji það í 

gæsalappir virðist það vera viðhorfið sem ríkir til starfsgreinarinnar.  

 

Margrét: ... frekar fer ég að vinna „almennilega“ vinnu heldur en að vera að gera 
einhverja leiðinlega tónlist.  
 

Leifur, einn skipuleggjenda tónlistarhátíðar, lýsir hversu erfitt það geti verið að halda sér 

inni eða njóta hylli til frambúðar. Tónlistarbransinn sé alltaf að leita að einhverju nýju og 

fersku. Hann talar um samkeppnina innan tónlistariðnaðarins og hvernig lögð sé áhersla á að 

vera fyrstur til að uppgötva eitthvað.  

 

Leifur: Það eru eiginlega allir ef það gerist eitthvað svona alveg nýtt sem enginn hefur 
uppgötvað og allir eru að tala um og ekki verið með neitt, það eru allir brjálaðir í það, en 
ef þú ert búinn að gefa út tvær plötur og þú meikar það ekki á fyrstu plötunni þinni þá en 
ert svo með kannski alveg stórkostlega þriðju plötu þá bara nei ... þú þarft að ná 
einhverju svona massívu og þá áttu möguleika eða byggir þig upp og ert eitthvað cult 
[dýrkaður] ... ég öfunda engan að vera í þessum bransa núna þetta er alveg, farðu 
aðeins afturábak og skoðaðu hljómsveitir sem voru alveg peppaðar upp í tætlur hérna 
2010, hvar eru þær núna? Bara komnar á Tesco [bónus] kassann, allir, þannig að þetta 
er mjög ruthless [miskunnarlaus] og harður bransi ... 
 

Það er hins vegar ekki allra að sækja út fyrir landsteinana í þá samkeppni og hörku sem þar 

ríkir. Rannveig, tónlistarkona, flutti út mjög ung til þess að lifa á tónlistinni. Hún lýsir þeim 

fórnum sem hún þurfti að færa til þess að taka þátt í því sem hún kallar sirkus.  

 

Rannveig: Ég held það hafi ekki verið hollt heldur að vera svona rosalega ung í þessum 
major label [risa útgáfu] tónlistarbransa þetta er hörku bisness, þetta er bisness frá a til ö 
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og lifa og hrærast í þessum heimi og ég leyfði mér ekki einu sinni að eiga persónulegt líf 
...  

 

Flestir eru þó sammála um að það séu forréttindi að fá að starfa við tónlist. Þórir, 

tónlistarkarl, segir það vera draum að fá að vinna við það sem honum finnst skemmtilegt. 

 

Þórir: ... bara eins og að fá að lifa draum sinn að fá að vinna við það sem þér þykir 
skemmtilegast. 
 

Tónleikastöðum fer fækkandi á Íslandi og þegar tónleikar eru haldnir byrja þeir seint auk 

þess sem ástand gesta getur verið mismunandi. Þekking á því hvernig tónlistariðnaðurinn 

gengur fyrir sig mætti vera meiri þó að allt horfi til betri vegar. Tónlistarmenn finna fyrir 

virðingarleysi fyrir tónlistinni og að hún sé talin áhugamál fremur en atvinna. Tónlistarmenn 

þurfa í auknum mæli að sækja út fyrir landsteinana til þess að afla tekna og hlustenda, sem 

getur verið bæði kostnaðarsamt og erfitt og krafist fórna.  

4.5 Tengslanet 

Tónlistarmennirnir sem rætt var við eru flestir sammála um að tenglanet sé lykillinn að góðu 

gengi innan tónlistariðnaðarins á Íslandi. Vegna smæðar markaðarins á Íslandi eru 

vináttuböndin sterk og auðvelt er að mynda tengslanet.  

 

Inga: ... svo finnst mér líka senan á Íslandi sem að við erum í einhvern veginn þessi stóri 
vinahópur ... Það er enginn að reyna eitthvað að vera betri en einhver annar ... 

 

Inga, tónlistarkona, segir kost smæðar tónlistariðnaðarins vera að vinskapur myndast milli 

tónlistarmanna. Vináttuböndin séu sterk og flestir séu tilbúnir til þess að hjálpast að. 

Tónlistarskólar hafa einnig verið mikilvægur liður í því að skapa tengslanet en Inga segir 

annað vera uppi á teningnum varðandi vinahópa innan tónlistarskólanna en þar ríkir oft mikil 

samkeppni á milli tónlistarmanna um hver geti spilað hæstu og hröðustu nóturnar. 

 
Inga: Mér finnst geðveikt gaman að spila djass en ástæðan fyrir því að ég hætti að spila 
djass var af því að ég meikaði þessa samkeppni sem virtist alltaf vera að spila hæstu 
nótuna eða gera hraðar. 

 

Tengslamyndun getur leitt til klíkumyndunar sem þýðir að hóparnir verða lokaðir. Karl, 

þáttagerðarmaður í sjónvarpi sem hefur verið gagnrýndur fyrir klíkuskap og að hygla fáum 
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útvöldum, segir ástæðuna vera að hann sé að einfalda sér lífið. Um leið og farið sé að nýta 

fólk héðan og þaðan verði erfiðara að koma fólki saman og finna tíma.  

 

Karl: Þetta eru mjög ákveðnar kreðsur, ákveðnar grúppur sem vinna bara saman þetta er 
þannig þú veist að ef þú ert í þessari grúppu og líka í þessari grúppu að þá ertu alltaf 
upptekinn þegar ég hringi í þennan, þá er hann, hann er alltaf að spila með þessum 
þannig að þú veist það er langt best að þetta sé svona því þá eru þeir bara alltaf lausir á 
sama tíma og eru bara að vinna einhvern veginn saman sko, ég held að þetta sé nú 
aðallega bara út af því sem þetta er svona grúppumiðað.  
 

Þessari réttlætingu á því að hygla vinum sínum svipar mjög til þeirrar orðræðu að erfitt og 

tímafrekt sé að fá konur í verkefni líkt og ég kem inn á í næsta kafla. Þá er ekki gert ráð fyrir 

því að fólk sé fengið í verkefni með fyrirvara sem gerir þáttagerðarmönnum erfitt fyrir og 

flækir hlutina. Þess vegna sé einfaldast að halda störfunum innan vinahópsins. Þetta verður 

til þess að útiloka aðra en þá fáu útvöldu sem tilheyra hópnum. Flestir eru því sammála um 

að tengslanet skipti gríðarlega miklu máli til þess að fólki vegni vel í tónlistariðnaðinum á 

Íslandi. Þórir, tónlistarkarl,  segir það skipta öllu máli.  

 

Þórir: Tengslanet skiptir öllu máli ... ég hef lagt gríðarmikla áherslu á tengslanetið og 
þegar upp er staðið þá skilur það milli feigs og ófeigs, tengslanetið þitt, þú getur verið 
með alla hæfileika heimsins en ef þú ert ekki með tengslanet þá ertu með alla hæfileika 
heimsins en það er ekkert að gerast, slæmur tónlistarmaður með gott tengslanet hann 
getur náð ótrúlega langt.  
 

Tengslanetið skiptir því lykilmáli hvað varðar að skapa sér tækfæri innan íslensks 

tónlistariðnaðar en getur þó leitt til klíkuskaps og samkeppni. 

4.6 Samantekt 

Í upphafi kaflans spurði ég: Hverjar eru grunnstoðir tónlistariðnaðarins og hvernig virka þær? 

Þegar lög eru valin til spilunar á tveimur stærstu útvarpsstöðvum landsins, Bylgjunni og Rás 

2, þurfa lög að fara í gegnum síur tónlistarráðs, hlustendaráðs og útvarpsmanna á vakt. 

Útvarpsmenn segjast reyna eftir fremsta magni að horfa framhjá eigin smekk, líta fremur 

hlutlausum augum á tónlistina og láta líkur til vinsælda ráða mestu. Tónlistarmenn draga það 

hins vegar í efa að hægt sé að horfa framhjá eigin smekk. Plötusala hefur dregist saman á 

undanförnum árum með tilkomu tónlistarveita á borð við Tónlist.is og Spotify og það hefur 

haft þær afleiðingar að tekjuöflun tónlistarmanna hefur að miklu leyti færst yfir á tónleikahald. 

Útgáfufyrirtæki taka færri sénsa og tónlistarmenn eru almennt ósáttir við starfsemi þeirra. 

Nær allir viðmælendurnir voru sammála að tengslanetið sé mjög mikilvægt fyrir tónlistarmenn 
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og að kosturinn við tónlistariðnaðinn á Íslandi sé að hann sé lítill og því sé auðvelt að skapa 

vináttutengsl. Hins vegar leiði það oft til þess að vinahygli ráði við ráðningar í verkefni.  
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5 Jaðarsetning tónlistarkvenna 

Í þessum kafla og þeim sem á eftir fylgja verður leitast við að svara 

rannsóknarspurningunum: 

• Hverjir búa yfir menningarauði og skilgreina fagurfræði markaðarins? Hafa konur 

aðgang að þeim menningarauði? 

• Hvað er það í umhverfi og menningu tónlistariðnaðarins sem viðheldur jaðarsetningu 

kvenna? 

Tónlistariðnaðurinn er einn angi vinnumarkaðarins þar sem margir, bæði karlar og konur, 

hafa atvinnu af tónlist. Hér verður horft til kynjaskiptingar tónlistariðnaðarins og hugað að því 

hverjir búa að menningarauði. Skoðað verður hvað liggur að baki slíkum auði og hverjir innan 

stoðkerfis tónlistariðnaðarins fara með það vald að skilgreina fagurfræði markaðarins. Síðan 

verður skoðað hvernig konur eru jaðarsettar þegar þær sækjast eftir hlutdeild að 

menningarauði og hversu mikilvægt það er að tónlistarkonur séu krítískir gerendur innan áru 

kynjajafnréttis.  

5.1 Menningarauður 

Handhafar menningarauðs skapa fagurfræði markaðarins sem sömuleiðis takmarkar og 

hefur áhrif á neyslu tónlistar og hvað nær hlustun og athygli. Innan tónlistariðnaðarins eru 

það helst flytjendur, útgefendur, gagnrýnendur og annað fjölmiðlafólk, umboðsmenn auk 

þeirra sem eru leiðandi í menningarumræðunni sem búa yfir slíkum auð (Sæmundur Rúnar 

Þórisson, 2007). Leifur, starfsmaður tónlistarhátíðar, segir ákveðna aðila vera fastar stærðir 

innan fjölmiðlanna. Það séu alltaf sömu karlarnir sem stjórni þáttum tengdum tónlist og 

dægurmenningu á Íslandi. 

 

Leifur: ... ég meina hverjir ráða öllu hérna ... allt sjónvarp, allt útvarp, allt draslið þetta eru 
allt einhverjir karlar sem sjá um allt ...  
 

Kortlagning á stöðu kvenna í popp- og rokktónlist leiddi af sér sömu niðurstöður og Leifur 

vitnar til hér. Þeir sem búa að menningarauði eru í miklum meirihluta karlar (Lára 

Rúnarsdóttir, 2013). Karl, stjórnandi sjónvarpsþáttar, segist leggja sig fram við að skapa störf 

handa sjálfum sér og vinum sínum. Þegar lítið sé að gera leggi hann sig fram við að búa til 

verkefni.   

 

Karl: ...  ég notaði þá bara endalaust í alls konar gigg, í alls konar verkefnum og það 
bara svona innan í því var bara svona hluti af staying alive [halda sér á lífi] þú veist ... 
notaði alltaf bara sömu mennina til þess að þú veist að við værum bara með vinnu.  
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Karl er leiðandi í menningarumræðunni og býr yfir þeim menningarauð að ákveða hvað hlýtur 

umfjöllun í sjónvarpi. Hann kýs að nýta þennan auð til þess að tryggja sömu mönnunum fasta 

innkomu. Starfsmaður á Rás 2 og einn þriggja karlmanna sem sitja í tónlistarráði Rásar 2 

segir lengi hafa staðið til að fá konur inn í tónlistarráðið og að það sé eitthvað sem eigi eftir 

að gerast mjög fljótlega. Hins vegar reynir tónlistarráð að setja sig í stellingar fyrir bæði konur 

og karla sem eru að hlusta. 

 

Sævar: Við náttúrulega reynum að setja okkur í þær stellingar því þeir sem eru að hlusta 
á útvarpið eru konur og karlar og við viljum ekkert hafa þetta karlaútvarp. 
 

Bæði karlarnir í tónlistarráði Rásar 2 og í tónlistarráði Bylgjunnar segjast setja sig í spor 

kvenna þegar velja á tónlist á stöðina. Starfsmaður Rásar 2 er ekki viss hvort að það skipti 

einhverju máli að það séu bara karlar að velja efni sem spilað er á stöðinni.  

 

Sævar: Það gæti haft eitthvað að segja, við viljum trúa því að það skipti ekki máli og en 
sko kannski, ég ætla alls ekki að útiloka það.   
 

Sævar segir að það kunni að hafa áhrif á tónlistarkonur að eingöngu karlar velji efni fyrir 

stöðina. Haraldur, þáttagerðarmaður í sjónvarpi, segist hafa fengið mikla gagnrýni á sig 

vegna skorts á kvenflytjendum og höfundum í þættinum hans. 

 

Haraldur: ... ég var rosalega mikið að passa upp á það að það væri einhvers konar 
balance [jafnvægi] í þessu að þetta sýndi tónlistarflóruna á Íslandi, ég hugsaði ekki út í 
einu sinni þetta konur og karlar ... það sem vakti fyrir mér sko ég hafði áhyggjur af því að 
það var enginn djass. 
 

Meðvitund um að gæta kynjahlutfalls og þannig stuðla að auknu jafnrétti virðist ekki hafa 

vera ofarlega á listunum hjá þeim sem skipuleggja þætti fyrir sjónvarp og útvarp. Það eitt og 

sér gefur tilefni til að skapa þekkingu og meðvitund um mikilvægi þessa málaflokks. Þegar 

rætt var um það hvort konur og karlar væru ólík þegar kæmi að sköpun og flutningi tónlistar 

vildi Sævar, einn starfsmanna á Rás 2, meina að svo væri ekki. Hann hlustaði þó meira á 

karla auk þess sem uppáhalds tónlistarmenn hans væru karlar. Haraldur segist ekki sjá 

mikinn mun á körlum og konum og að það sé því að þakka að í umhverfi hans hafi alltaf verið 

mikið af konum. Fyrir honum er það sjálfsagður hlutur að konur séu við stjórn enda hafa 

margir af hans yfirmönnum í gegnum tíðina verið konur. Það sé ástæðan fyrir því að hann 

hafi ekki verið eins meðvitaður um kynjahlutfallið þegar ráða átti tónlistarmenn í þættina. 
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Haraldur: ... hugsanlega hefur bara mitt umhverfi hérna þú veist, umhverfið hefur 
náttúrulega áhrif á mann sko hugsanlega ef ég hefði ekki unnið með svona mikið af 
konum þá væri ég einhvern veginn öðruvísi sko, en ég sé ekki, ég á erfitt með að sjá 
þennan mun. 
 

Hérna segist Haraldur vera blindur á kynjamun, fyrir honum er jafnrétti til staðar þar sem 

konur eru „úti um allt“. Haraldur meinar vel en áttar sig ekki á hvernig ára kynjajafnréttis, sú 

trú að jafnrétti hafi náð fram að ganga, skapar þessa blindu sem útilokar konur. Forréttindi 

eru oft minnst sýnileg þeim sem njóta þeirra og segir Bourdieu „samstillingu“ eiga sér stað 

þegar einstaklingur yfirgefur ekki það umhverfi sem hann er sprottinn úr. Það veldur því að 

honum finnst heimurinn og umhverfið vera sjálfsagt, eðlilegt og náttúrulegt (Bourdieu, 2007). 

Mikilvægt er að þeir sem búa að menningarauð geri sér grein fyrir forréttindum sínum og setji 

sig í spor annarra til þess að öðlast þekkingu og geta horft á heiminn frá fleiri sjónarhornum 

en sínu eigin.  

5.2 Hlutdeild kvenna í menningarauði 

Það er ekki langt síðan konur fóru að ryðja sér rúms innan tónlistariðnaðarins á Íslandi. Þórir, 

sem starfað hefur í tónlistariðnaðinum í fjörtíu ár, lýsir upplifun sinni af stöðu kvenna á þeim 

tíma þegar Grýlurnar voru að stíga fram á níunda áratug síðustu aldar.  

 

Þórir: Íslenski tónlistarbransinn hefur verið gríðarlega karllægur og aftur komum við að 
því að honum er stjórnað af karlmönnum ... þeirra sýn var karllæg skilurðu og konur hafa 
bara ekki átt framan af upp á pallborðið, þetta breytist með Röggu Gísla ... en ég man 
líka að þegar Grýlurnar komu fram þá hlógu menn, þær geta ekki neitt, þær kunna ekki á 
hljóðfærin og bla bla bla, þetta var svona mantran sem fór í gang. 
 

Þórir segir að þó að konum hafi fjölgað í iðnaðinum eigi þær ennþá erfiðara með að ná í 

gegn.  

 

Mér finnst samt breyting til batnaðar þú veist, það eru sterkar konur að koma og komnar 
fram og eru í bransanum og semja sitt efni og gera sitt efni ... en mér finnst þær að 
mörgu leyti ekki fá sömu umfjöllun í fjölmiðlum. 
 

Elísabet tekur í sama streng. Hennar upplifun af því að starfa á dagblaði við skrif um tónlist 

er sú að plötur kvenna hljóti ekki sömu athygli og plötur karla. Ein af ástæðunum sé að konur 

tilheyri síður klíkunni og að skilyrðin fyrir inngöngu inn í klíkuna sé að vera strákur. 

 

Elísabet: ... en það er enginn vafi á að plötur með konum fara lægra og þær fá ekki sömu 
athygli og það er ekki þessi, þær eru ekki jafn auðveldlega í klíkunni og það að vera í 
klíkunni er svoldið það að vera strákur.  
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Sjónvarps- og útvarpsþættir og leit að viðmælendum og tónlistarmönnum virðist oft vera 

unnin undir tímapressu. Oft má heyra þáttagerðarmenn segja að konur hafi ekki viljað koma í 

þáttinn; að reynt hafi verið að fá konur en þær ekki komist. Bæði Haraldur og Karl hafa 

skipulagt þætti í sjónvarpi og segja mjög erfitt að fá konur í þætti.  

 

Karl: ... fyrir þá sem prufa að hringja í músíkanta þá vita þeir alveg hvernig það er að fá 
konur í jobb [vinnu], það er bara miklu miklu erfiðara. 
 

Þetta rímar við það sem Karl sagði í kafla fjögur þar sem hann réttlætti vinahygli sína við 

ráðningu í verkefni með því að verið væri að einfalda hlutina. Konur eru því jaðarsettar vegna 

fjárskorts og tímaleysis. Jafnréttisáætlun Ríkisútvarpsins er frá árinu 2003 en þá var lögð 

mikil áhersla á að jafna hlut kynjanna í dagskrá auk þess að tryggja að viðhorf bæði karla og 

kvenna væru sýnileg í allri dagskrá (Ríkisútvarpið [ruv], 2011). Haraldur segir umræðuna um 

kynjakvóta og þá gagnrýni sem hann hefur fengið vera ósanngjarna. 

 

Haraldur: ... þetta er alveg svona okkar stefna, það er hérna jafnréttisstefna að 
sjálfsögðu og þú veist það er alveg sjálfsagt en stundum finnst mér þetta vera pínulítið of 
mikill þrýstingur og unfair [ósanngjarnt] því mér finnst að sko að besti einstaklingurinn 
þurfi að vera ráðinn.  
 

Með því að tala um að besti einstaklingurinn eigi að vera ráðinn er Haraldur að 

einstaklingsgera vandann en sú orðræða viðheldur þeirri hugsun að konur þurfi bara að vera 

sýnilegri og gerir ekki ráð fyrir þeim kerfislægu hindrunum sem standa í vegi þeirra. Í því felst 

blinda á aðstæður og þá menningu sem útilokar konur og þær afleiðingar sem orðræða eins 

og þessi hefur á stöðu tónlistarkvenna. Karl er sammála Haraldi um að hæfasti 

einstaklingurinn verði að vera ráðinn, sérstaklega þar sem tónlistarkonur séu ekki allar góðar 

að hans mati.  

 

Karl: ... þegar þú ert með þátt sem hefur ákveðið budget [fjármagn] þá er svoldið blástur 
og strengir úti af borðinu og þá ertu eiginlega með þá sem eru frontar [söngkonur] og 
þær eru ekkert mjög margar sem að eru það sko en svo er líka svo er líka þær eru 
heldur ekki allar góðar, þó þær séu nokkrar, þá eru þær ekki allar góðar ... hérna í 
grunninn vildum við bara að það væri eitthvað í þáttunum sem okkur þætti skemmtilegt 
... 
 

Karl og samstarfsmenn hlutu mikla gagnrýni fyrir að vera ójafnt kynjahlutfall viðmælenda en 

út frá fullyrðingu Karls má draga þá ályktun að þeim hafi hvorki fundist konurnar góðar né 
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nægilega skemmtilegar. Þar fyrir utan var þátturinn upphaflega settur á dagskrá til þess að 

skapa störf fyrir Karl og kunningja hans. Haraldur er sammála Karli um það að það sé erfitt 

að fá konur í þáttinn. Hann hafi reynt að fá konur eins og Björk, Emilíönu Torrini og Nönnu í 

Of Monsters and Men en þær hafi ekki komist. Hinar tónlistarkonurnar virðast ekki vera 

nægilega góðar fyrir sjónvarpsþættina sem Karl og Haraldur stjórna. 

 

Haraldur: ... við reyndum að fá Of Monsters and Men en það gekk ekki, þar er 
náttúrulega Nanna numero uno [númer eitt], við reyndum að fá Emiliönu Torrini, það 
gekk ekki, við reyndum að fá Björk, það gekk ekki þannig að sko konurnar sem okkur 
langaði mest til að fá og eru í rauninni í þeim hópi af listamönnum sem voru bara alveg á 
topp fimm ... 
 

Þessi orðræða er ein birtingarmynd jaðarsetningar kvenna þar sem forréttindi 

tónlistarkarlanna eru réttlætt með því að þáttastjórnendum hafi ekki tekist að fá heimsfrægar 

tónlistarkonur í þáttinn. Konur þurfa þá að vera heimsfrægar til þess að hljóta aðgang að 

þáttunum á meðan þeir karlar sem fá inngöngu eru margir langt frá að vera á sama stað á 

ferlinum og þær. Eins og fram kom í inngangi ritgerðarinnar segir Björk sjálf að konur þurfi að 

hafa fimm sinnum meira fyrir því að tekið sé eftir hæfileikum þeirra en karlar, sem er einnig 

mjög augljóst í þessu tilfelli.  

Tómas, sem er í stjórn Íslensku tónlistarverðlaunna, segir gagnrýnina á karllægni 

verðlaunanna, það er að fáar konur hljóti tilnefningu, vera ósanngjarna. Hann telur að þetta 

snúist eingöngu um gæði og eigi alls ekki að snúast um kyn.  

 

Tómas: ... þetta er bara niðurstaða sem að ég leyfi mér að fullyrða að er ekki tekin út frá 
neinum kynjahugsunum, þetta eru bara plötur og lög og flytjendur, höfundar og ég leyfi 
mér að vona að það sé enginn að hugsa um kyn ... það sem mér fannst alltaf vanta inn í 
þá gagnrýni eins og alla svona gagnrýni, hvað var það sem mátti víkja í staðinn fyrir 
hvað átti konan að koma inn með þetta verkefni hérna ... bara út frá gæðum 
tónlistarinnar sem var á þessum plötum en niðurstöðurnar eru alltaf háðar smekk þeirra 
sem sitja í dómnefndum. 

 

Hér talar Tómas um það að kynjavinkillinn eigi alls ekki að vera til skoðunar þegar meta á 

gæði verka. Hann gerir ráð fyrir því að kynin komi jöfn að borðinu og séu metin að sömu 

verðleikum. Hann spyr hvað hefði mátt víkja fyrir konunum og honum finnst mikilvægt að þeir 

sem gagnrýna karlaslagsíðuna bendi á það sem hefði þá átt að víkja. Þessi réttlæting á 

rýrum hlut kvenna gerir ráð fyrir því að gæði verka karla séu töluvert meiri en verka kvenna 

og það þýðir að konur séu ekki nægilega góðar til þess að öðlast hlutdeild og virðingu á borð 

við það sem felst í tilnefningu til Íslensku tónlistarverðlaunanna. Aftur má sjá annmarka þess 
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að meðvitund um mismunun kynjakerfisins er ekki til staðar þar sem fullyrt er að rýr hlutur 

kvenna stafi af því að þær séu ekki nægilega virkar eða sýnilegar.  

Cecila Björck (2011) bendir á að sjónarmið sem einstaklingsgeri vandann á þennan hátt 

gangi út frá því að engin kerfisbundin hindrun sé í vegi fyrir konum, heldur þurfi þær að 

breyta sér, vera ákveðnari og láta raddir sínar heyrast. Ástæðan fyrir því að tónlistarkonur fá 

minna pláss innan tónlistariðnaðarins er álitið einstaklingsvandamál. Björck bendir á að ef 

ástæður kynjamisréttis eru smættaðar niður í persónueinkenni kvenna og lausnin sé að 

breyta eða bæta konur, þá sé vert að skoða hvort ríkjandi karllæg gildi séu þröskuldurinn 

sem tónlistarkonur þurfa að yfirstíga til þess að fá inngöngu í tónlistariðnaðinn. Líklegt er að 

það eigi við í tónlistariðnaðinum á Íslandi þar sem karlar eru í flestum lykilstöðum innan 

iðnaðarins og skilgreina fagurfræði markaðarins. Gildi markaðarins eru því karllæg og 

jaðarskipun tónlistarkvenna felst í því að einstaklingsgera vandamálið án þess að gera ráð 

fyrir þeim kerfislegu hindrunum sem standa í vegi þeirra. 

Bourdieu (1997) tengir smekk við félagslega stöðu og telur að með smekk sínum gefi fólk 

upp gildismat sitt sem gefur til kynna hver þjóðfélagsstaða þeirra er. Fagurfræðilegur og 

listrænn smekkur er ekki náttúrulegur heldur félagslega mótaður og lærður (Bourdieu, 1984). 

Þegar konur eru ekki taldar nægilega góðar til þess að fá pláss í þáttum sem stjórnað er af 

körlum má velta því upp hvernig hinn félagslegi smekkur sé mótaður. Viðmið 

tónlistarsögunnar, eins og komið hefur fram, hafa verið karllæg og það sem telst til kvenlægni 

er metið skörinni lægra en það sem karllægt er. Haraldur, þáttastjórnandi, sækir innblástur 

sinn til tónlistarkarla og hefur alla tíð hlustað mikið meira á karla en konur. 

 

Haraldur: ... ég meina ég held mikið upp á U2 og Rolling Stones og Bob Dylan og David 

Bowie og Led Zeppelin og skiluru þetta er bara svona, þeir eru ekki risar rokksögunnar út 

af engu. 

 

Mjög líklegt er að „risar rokksögunnar“ hafi haft áhrif á það hvernig Haraldur skilgreinir hver 

sé best til þess fallinn að taka að sér ákveðin verkefni. Alveg eins og félagsmótun hans og 

hið kvenlæga umhverfi gerði hann blindan fyrir muninum á konum og körlum gerir smekkur 

hans hann blindan fyrir því hvernig karllægt skilgreiningarvald jaðarsetur konur. 

5.3. Krítískir gerendur 

Tónlistarkonur í dag segjast finna mikið fyrir karllægni tónlistariðnaðarins og hvernig 

menningin hindrar framgang þeirra og vægi innan hans.  
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Bára: ... ég sé það, tónlistarheimurinn er karllægasti bransi sem bara til er á Íslandi og 
alls staðar. Það er ógeðslega erfitt að fá eitthvað að segja, hafa vald.  
 

Finnur, fyrrum starfsmaður útgáfufyrirtækis, segir konur eiga erfiðara með að komast inn í 

tengslanetið og finna sig í þessum karllæga iðnaði. Hér vísar hann til fyrrverandi 

samstarfskvenna sinna. 

 

Finnur: ... en kúltúrlega [menningarlega] var það dálítið erfitt, þær áttu erfiðara með að 
komast inn í tengslin við þennan dálítið karllæga bransa. 
 

Samkvæmt þessu eiga konur erfiðara með að komast inn í tengslanet tónlistariðnaðarins en 

karlar en líkt og kom fram í síðasta kafla er tengslanetið það sem flestir tala um sem 

mikilvægasta þáttinn í því að farnast vel í tónlistariðnaðnum á Íslandi. Líkt og Finnur bendir á 

ríkir ákveðinn kúltúr innan iðnaðarins sem er erfiðara fyrir konur að tileinka sér og stíga inn í. 

Þegar skoðað er það viðmót sem konur, sem annaðhvort hafa öðlast inngöngu eða eru að 

sækja sér hlutdeild á nýjum sviðum, hljóta má sjá að þær eiga erfitt uppdráttar. Elísabet 

segist hafa sóst eftir því að fá að fjalla um tónlist í útvarpi en þrátt fyrir reynslu og þekkingu 

hafi hún aldrei fengið tækifæri til þess. Hún segist ekki hafa haft þennan sjálfvirka aðgang að 

störfum eins og karlarnir.  

 

Elísabet: ... þeir eru svona meira að gera þessa hluti og ég meina þetta er ekki eitthvað 
svona sem maður hefur einhvern sjálfvirkan aðgang að ... ég fékk aldrei neitt tækifæri 
þar inni og ég var þar í fjögur ár og hann vissi alveg hver ég var og ég var alveg löngu 
byrjuð að skrifa um músík þarna ... ég bara soldið gafst upp á þessu, ég nennti þessu 
ekkert, ég nennti ekkert að suða um að komast inn í þáttinn. 
 

Tinna, tónlistarkona og fyrrum starfsmaður á Rás 2, hefur einnig upplifað þetta og lýsir því 

hvernig síður var tekið mark á hugmyndum hennar en hugmyndum karla. 

 

Tinna: ... það var oft nánast sama hvað ég sagði það heyrði það enginn, ég kom með 
hugmyndir og ef þær voru teknar inn þá voru þær teknar inn sem hugmyndir annarra ... 
og yfirleitt er þetta honum [karlmaður] því maður þarf að nota þá [karla] til að komast inn 
þannig að hugmyndin er ekki tekin alveg gild nema hún komi frá honum [karlmanni]. 
 

Tinna lýsir hér því sama og Björk opinberaði í nýlegu viðtali við tímaritið Pitchfork sem vísað 

var til í inngangi. Það sama á við um Lóu, sem starfar innan stoðkerfis tónlistariðnaðarins, en 

hún segist nýta sér það markvisst að gefa öðrum hugmyndirnar sínar til þess að þær verði að 

veruleika. Ef hugmyndirnar eru mikilvægar þarf að finna þeim farveg þar sem líklegt er að 

þær fái áheyrn og tónlistariðnaðurinn tekur frekar mark á körlum.  
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Lóa: ... stundum þarf bara að hugsa svona, maður þarf að hugsa stragetískt af því að þó 
að ég eigi hugmyndina og svona, ég hef átt alveg fullt af hugmyndum sem ég hef þurft 
að láta aðra feisa af því að ég vissi að ég hefði ekki náð því fram hefði ég feisað það 
sjálf.  
 

Útilokunin sem bæði Tinna og Lóa hafa orðið fyrir innan tónlistariðnaðarins hindrar 

framgöngu kvenna innan samfélagsins. Samkvæmt þröskuldakenningunni eru kerfislægar 

hindranir sem koma í veg fyrir að konur nái að hasla sér völl. Kenningin um glerþakið gengur 

út á að víða í samfélaginu fyrirfinnist einhvers konar ósýnilegar hindranir sem valda því að 

konur komist ekki á efstu þrep valdapíramídans (Þorgerður Þorvaldsdóttir, 2002). Leiðin fyrir 

konur innan tónlistariðnaðarins virðist vera að tileinka sér karllægni markaðarins þar sem 

forsenda þess að fá að taka þátt er að spila með í leiknum eða gefa körlum eftir hugmyndir 

sínar til þess að þær verði að veruleika. 

 

Tinna: ... þetta er rosalega karla, mikið svona karlaveldi og karlabransi, fjölmiðlarnir, ef að 

maður er ekki inn undir þá náttúrulega er maður ekkert með ... 

 

Elísabet, sem starfaði lengi við að skrifa um tónlist, segir lítið svigrúm ríkja fyrir eitthvað 

annað en að tileinka sér menninguna og verða ein af strákunum. 

 

Elísabet: ... mig langaði ekkert endilega að vera eins og þeir, en það var einhvern veginn 
eina módelið sem maður hafði. 
 

Finnur lýsir því hvernig tónlistarkonurnar í þeim hljómsveitum sem hann hefur starfað með 

urðu sjálfkrafa hluti af strákahópnum.  

 

Finnur: Tónlistarkúltúrinn er karllægur, það er engin spurning bara prumpufýlan í rútunni 
er karlapakki sko, hún er það, að því leytinu til er það erfitt, og ég meina ég hef oft upplifað 
það til dæmis Karen og Anna sem eru þær söngkonur sem ég hef lang mest starfað með, 
þær hafa bara orðið one of the boys [ein af strákunum]. 
 

Þessu fylgir ákveðin blinda á aðstæður. Þar sem konurnar létu ekki í sér heyra er menning 

karla talin sjálfsagður hlutur sem konurnar þurfa bara að aðlagast. Þess vegna skiptir máli að 

gangast ekki við ríkjandi viðmiðum heldur stuðla að breytingum í átt að jafnrétti. 

Childs og Krook (2009) segja mikilvægt að leggja áherslu á að til þess að breytingar eigi 

sér stað þurfi einstaklingar í hópnum, bæði konur og karlar, að vera krítískir gerendur (e. 

crititcal actors). Í staðinn fyrir að einblína á fjölda kvenna sem hljóta inngöngu á að tryggja að 
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þeir sem hljóti inngöngu séu krítískir gerendur sem ögra og pota í ríkjandi kerfi. Þetta geta 

verið bæði konur og karlar en forsendan verður að vera þekking og meðvitund um það að 

menningin jaðarsetur konur og vilji til þess að breyta því. Krítískum gerendum svipar til 

mengandi kvenleika sem vikið verður að nánar í sjötta kafla en hlutverk þeirra er að hrinda af 

stað tillögum að stefnumótun eða virkja aðra til þess framkvæma en einnig að skapa 

meðvitund um þá þætti sem undirskipar konur (Childs og Krooks, 2009). Þannig er ekki nóg 

að fjölga konum til þess að jafnrétti nái fram að ganga heldur þarf að fræða og skapa 

meðvitund. Elísabet segir að allt of oft víki menntaðar og meðvitaðar konur fyrir körlum og 

konum sem eru ekki krítískir gerendur eða beita ekki mengandi kvenleika. 

 

Elísabet: ... það eru miklu fleiri strákar sem eru eitthvað nafn, þannig að maður er svona, 
maður fær ekkert sama tækifæri til þess að skapa sér nafn ... t.d. konur í fjölmiðlum fengnar 
inn af því að þær eru eitthvað nafn en ekki af því að þær geta eitthvað ... það eru 
fegurðardrottningar í Kastljósinu.  
 

Hérna má sjá stigveldi kvenleikans sem vikið verður nánar að í sjötta kafla. 

Fegurðardrottningin á greiðari leið inn í fjölmiðla af því að hún spilar eftir settum reglum og 

ríkjandi viðmiðum. Hún ögrar ekki ríkjandi valdaskipan og beitir styðjandi kvenleika. Konur 

sem sækja sér hlutdeild að menningarauði og neita að athafna sig á forsendum karla og 

beita mengandi kvenleika mæta aftur á móti glerveggjum. Lóa lýsir því hvernig reynt hafi 

verið að bola henni út og hún hafi þurft að taka á honum stóra sínum til að geta haldið áfram.  

 

Lóa: ... í kerfinu hef ég oft fundið að ég hef rekist á veggi af því að ég þú veist það 
ákveða einhverjir karlar að þeir ætla ekki að hleypa mér lengra en hvort það er af því að 
ég er kona eða af því að ég vinn svo ástríðufullt að því sem ég trúi á ... maður finnur 
svona: stoppið stelpuna þarna. Maður veit alveg að þetta er það sem er pískrað ...en 
stundum verður maður sigraður en það þýðir ekkert að sitja heima og grenja þú verður 
að standa upp og halda áfram. 
 

Þær konur sem neita að gangast undir karllæg viðmið til þess að hljóta inngöngu er ýtt til 

hliðar og þær eru taldar frekar ef þær krefjast áheyrnar á eigin forsendum. Rannveig, sem 

starfaði lengi erlendis og var þar meðlimur hljómsveitar, lýsir reynslu sinni af því hvernig hún 

sætti jaðarsetningu fyrir að láta ekki bjóða sér hvað sem er.  

 

Rannveig: ... það var alltaf verið að reyna að ýta mér út í horn og raun af slæmri reynslu 
þó að það hafi þurft bara eitthvað plat hugrekki til þess að segja bara hey ég á þetta 
skilið líka en djöfull var það erfitt og fyrstu skiptin sem ég þurfti að stappa niður fætinum 
og ná í það sem ég vildi ... þegar maður er kona og segir sínar skoðanir bara blákalt þá 
er maður bara frekja og erfið og díva og ég veit ekki hvað. 
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Rannveig lýsir því hvernig konur hafa minna rými til þess að segja skoðun sína og láta í sér 

heyra. Slíkt leiði oft til útilokunar eða jaðarsetningar.  

Orðræða tónlistarmanna og upplifun þeirra af því að starfa í tónlistariðnaðinum á margt 

sammerkt með niðurstöðum Guðnýjar Guðbjörnsdóttur (2006) en hún hefur greint orðræðuna 

um konur sem leiðtoga. Hún segir þá orðræðu skiptast í þrennt: í fyrsta lagi að kyn skipti ekki 

máli; í öðru lagi að konurnar sjálfar séu vandamálið þar sem þær skorti mikilvæga þætti; og í 

þriðja lagi eru það hindranir sem tengjast beint skipulagsheildum eða samfélaginu, til dæmis 

að gerðar séu meiri kröfur til kvenna, umhverfið sé þeim óvinveitt, karlar séu taldir passa 

betur inn í hópinn, karlar í valdastöðum þaggi óvinveitt mál niður, konur fái ekki hvatningu og 

stuðning eða séu útilokaðar frá óformlegum tengslanetum (Guðný Guðbjörnsdóttir, 2006). 

Sömu orðræðu má finna innan tónlistariðnaðarins, það er orðræðu þess efnis að kyn skipti 

ekki máli og að konurnar séu vandamálið en það beinist oft að tónlistinni sjálfri. Meiri kröfur 

eru gerðar til kvenna, umhverfið er þeim óvinveitt, þær skortir hvatningu og fyrirmyndir innan 

popp- og rokktónlistar, karlar fá frekar verkefnin, þöggun á sér stað og erfiðara er fyrir 

tónlistarkonur að skapa sér tengslanet. Þegar þær hljóta inngöngu þurfa þær að gangast við 

karllægni sem er ríkjandi í menningu tónlistariðnaðarins. Nánar verður farið í þessa þætti í 

kafla sjö. 

5.4 Ára kynjajafnréttis 

Margt hefur gerst í jafnréttisbaráttunni undanfarin ár og þar er tónlistariðnaðurinn ekki 

undanskilinn. Konum fer ört fjölgandi innan ólíkra anga iðnaðarins auk þess sem nokkrar 

íslenskar tónlistarkonur hafa átt mjög farsælan tónlistarferil. Má þar helst nefna Björk, 

Emiliönu Torrini, Nönnu í Of Monsters and Men, Ólöfu Arnalds og Sóley. Hins vegar sýnir 

kortlagning á stöðu kvenna í popp- og rokktónlist á Íslandi að konur eru í miklum minnihluta 

höfunda í popp- og rokktónlist á Íslandi. Í félagi tónskálda og textahöfunda eru 42 konur en 

292 karlar auk þess sem konur hljóta rétt rúmlega 9% af greiddum höfundarréttartekjum frá 

STEFi, Sambandi tónskálda og eigenda flutningsréttar (Lára Rúnarsdóttir, 2013).  

Gyða Margrét Pétursdóttir (2012) notar hugtakið ára kynjajafnréttis um þau félagslegu ferli 

sem eiga sér stað þegar konur og karlar sannfæra sjálf sig um að jafnrétti hafi náð fram að 

ganga þó að raunin sé önnur. Orðræðan þess efnis að á Íslandi sé mesta jafnrétti í heimi 

veiti áru kynjajafnréttis aukið lögmæti (Sigríður Þorgeirsdóttir, 2002). Innan 

tónlistariðnaðarins má sjá orðræðu þess efnis að staða karla og kvenna sé jöfn þar sem 

tilfinning margra er að konur séu jafn margar og karlar og fái sömu umfjöllun og athygli.  
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Guðni: ... mér finnst jafnvel bara fleiri gellur í ár [2012] kannski á Airwaves líka, mér líður 
þannig en það er kannski ekki málið. 
 

Guðni hefur það á tilfinningunni að konur hafi verið fleiri en karlar á tónlistarhátíðinni Iceland 

Airwaves árið 2012 en á hátíðinni það árið spiluðu 25 íslenskir tónlistarkarlar og níu íslenskar 

tónlistarkonur sem starfa sjálfstætt undir eigin nafni eða listamannsnafni (Lára Rúnarsdóttir, 

2013), auk allra þeirra hljómsveita sem eru að meirihluta skipaðar körlum. Ella, tónlistarkona, 

hefur sömu tilfinningu hvað varðar konur í tónlist og segist ekki hafa tekið eftir því að konur 

séu í minnihluta eða að á þær halli í íslensku tónlistarsenunni. 

 

Ella: Mér finnst einhvern veginn eins og stelpur séu alveg að fá alveg jafn mikla ég hef 
það allavega á tilfinningunni þó ég hafi ekkert skoðað það ég meina þú veist Samaris og 
Sóley og fleiri og fleiri stelpubönd mér finnst það fá alveg fullt af athygli ég finn 
allavegana ekki eða hef aldrei verið að pæla í því að það sé verið að mismuna þeim 
eitthvað mikið ekki innan þessarar senu. 
 

Ef horft er á Íslensku tónlistarverðlaunin má sjá að konur eru afar sjaldan tilnefndar og ef 

að þær hljóta tilnefningar eru litlar líkur á að þær hljóti verðlaunin í flokknum sem þær eru 

tilnefndar (Lára Rúnarsdóttir, 2013). Rannsóknir sýna að á þeim sviðum þar sem karlar hafa 

lengi verið með yfirhöndina verður upplifun fólks af því þegar konur stíga að auknum mæli 

fram, þó að hlutfall þeirra sé lítið, sú að þær séu að taka yfir. Líkt og kemur fram í grein 

Kristínar Loftsdóttur og Helgu Björnsdóttur „Í fréttum er þetta helst: Myndræn og kynjuð 

orðræða fjölmiðla“ (2005) hafa fjölmiðlar ákveðin þolmörk varðandi umfjöllun um konur; 

þegar umfjöllunin nær því að vera 25% virðist hámarkinu vera náð. Það sama á við þegar 

myndbirtingar kynjanna eru skoðaðar; þegar myndir af konum eru jafn margar og af körlum 

er tilfinning lesenda sú að myndirnar séu eingöngu af konum. Þetta bendir aftur til þess að 

konur séu frávik frá viðmiðinu sem er karlar.  

Áru kynjajafnréttis fylgja oft efasemdaraddir um sérstök úrræði til þess að tryggja jafnari 

stöðu og aukið jafnrétti. Sú skoðun heyrist að í raun sé þetta allt á réttri leið og við þurfum 

bara að bíða.  

 

Guðni: ... það er að koma vonandi bylgja það bara það er ekki til við erum ekki alveg 
komin þangað ennþá því það er kannski fleiri tónlistarkarlar menn sem eru að semja rokk 
og nýtt og indie og eitthvað bla bla bla en mér líður eins og það séu að koma fleiri og 
fleiri konur. 
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Þetta þýðir að sýna þurfi þolinmæði, þetta sé allt að koma og nóg sé að bíða eftir næstu 

kynslóð eða næstu bylgju. Í því tilliti þykir baráttan og umræðan um ójafna stöðu kynjanna 

óvægin og ósanngjörn.  

Biggi, tónlistarkarl, segir að sum tímabil séu góð fyrir konur en önnur ekki og að þegar 

plötur kvenna séu ekki nægilega góðar í ákveðinn tíma þurfi konur að passa sig á því að vera 

ekki ósanngjarnar. 

 

Biggi: Já já en sko svo er líka konur verða líka að passa sig á að vera ekki ósanngjarnar 
í gagnrýni þú veist, þú veist eins og bara sum tímabil eru bara góð fyrir konur, það koma 
bara fullt af góðum plötum út sem konur eru að gera en svo koma bara önnur tímabil 
sem eru bara ekki eins góð og þá verður bara að viðurkenna það, í ár komu bara ekki út 
góðar plötur með konum. 
 

Hér má sjá dæmi um að karlar eru viðmiðið; konur eiga bara tímabil þar sem þær fá 

tímabundinn aðgang að auði karlanna og það er rökstutt með gæðum. Sævar segir 

þrýstinginn á að auka hlutdeild kvenna oft vera óvæginn, sérstaklega í ljósi þess að besti 

einstaklingurinn eigi að vera ráðinn. Sævar gerir sér samt grein fyrir því af hverju sértækar 

aðgerðir eins og kynjakvóti séu nauðsynlegar.  

 

Sævar: ... besti einstaklingurinn þarf að vera ráðinn ... mér finnst það ekki gott 
[kynjakvótar], ég veit samt að þessi þrýstingur er til þess að jafna þetta og þá verður 
þetta meira svona natural [náttúrulegt]. 
 

Innan áru kynjajafnréttis ómar sú hugmynd að staða tónlistarmanna snúist eingöngu um 

hæfni. Þeir sem eru á móti kvótum og sértækum aðgerðum telja þær gjarnan sniðganga 

lögmál samkeppninnar og þá reglu að sá besti eða hæfasti skuli vinna, hljóta áheyrn eða 

vera ráðinn í störf. Þegar talað sé um kvóta og að hlutverk hans eigi að vera að leiðrétta 

skertan hlut kvenna sé í raun verið að gera lítið úr konum. Mismununin sem eigi sér stað sé 

eingöngu frávik í annars réttlátu kerfi (Bacchi, 2006). Þessi orðræða er mjög ríkjandi innan 

tónlistariðnaðarins. Bacchi (2006) segir að breyta þurfi áherslunum þegar rætt er um 

sértækar aðgerðir og kvóta. Kynjakerfið sé gegnsósa af hindrunum sem hafa kynbundnar 

afleiðingar og eru kvótar því ein leið til þess að leiðrétta forréttindi og skapa réttlátara kerfi. Til 

þess að forðast orðræðu um aumingjavæðingu og að verið sé að gera lítið úr konum sem 

gerir ráð fyrir áhrifaleysi kvenna er sterkara að tala um að afbyggja eða aflétta foréttindum og 

umframvaldi vissra hópa (Þorgerður Einarsdóttir, 2007).  

Þó að Sævar skilji tilgang sértækra aðgerða finnst honum að hæfni eigi að vega þyngra. 

Þessi skoðun Sævars virðist hins vegar eingöngu gilda þegar kynjavinkillinn er ræddur því 

seinna í viðtalinu segir hann: 
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Þú þarft að vera bara rosalega sterkur karakter til þess að ná almenninlega í gegn alls 
staðar og mér hefur líka fundist vera þannig að það er ekki endilega mesta 
hæfileikafólkið sem nær í gegn heldur þeir sem eru duglegastir.  
 

Það ætti því að nægja fyrir konur, hvort sem þær eru hæfileikaríkar eður ei, að vera duglegar. 

Einnig má heyra afskiptaleysi Karls þegar rætt er um rýran hlut tónlistarkvenna á 

útvarpsstöðinni Bylgjunni þar sem mjög fáar konur koma að þáttagerð.  

 

Karl: Þú þarft ekkert að breyta uppskriftinni af cocacola bara afþví að það þarf að setja 
dass af meira kvenkyni í það 
 

Líkt og fjallað var um í inngangi rannsóknarinnar telur Karl að óþarfi sé að bæta við konum á 

Bylgjuna þegar stöðin mælist með mestu hlutun af útvarpsstöðvum landsins. Ára 

kynjajafnréttis er lífseig innan tónlistariðnaðarins eins og annars staðar í samfélaginu og 

setur spurningarmerki við sértækar aðgerðir í ljósi þess að jafnrétti sé handan við hornið og 

að slíkar aðgerðir bitni á gæðum. McRobbie (2004) segir verkefni femínisma vera að færa 

rök fyrir því að konur skipi ekki jafnan sess og karlmenn á flestum samfélagssviðum. Þessar 

raddir þurfa að heyrast jafn hátt til þess að hreyfa við áru kynjajafnréttis sem heldur því fram 

að femínismi sé óþarfur. 

5.5 Samantekt 

Í upphafi kaflans spurði ég: Hverjir búa yfir menningarauði og skilgreina fagurfræði 

markaðarins? Hafa konur aðgang að þeim menningarauði? Hvað er það í umhverfi og 

menningu tónlistariðnaðarins sem viðheldur jaðarsetningu kvenna? Karlmenn eru í miklum 

meirihluta þeirra sem búa yfir menningarauði í tónlistariðnaðinum á Íslandi. Þeir hafa vald til 

þess að ákveða hvað fær athygli og eftirtekt og skapa þannig fagurfræði markaðarins. Erfitt 

er fyrir konur að sækja sér hlutdeild að menningarauði þar sem þeim mæta glerþök og 

glerveggir; þær þurfa ýmist að tileinka sér karllægni iðnaðarins eða vera jaðarsettar fyrir að 

ögra ríkjandi menningu. Mikilvægt er að skapa þekkingu sem býr til krítíska gerendur, konur 

og karla, innan tónlistariðnaðarins. Þó virðist raunin vera sú að tónlistarkonur eigi erfitt með 

það. Kynjaða meðvitund skortir innan tónlistariðnaðarins meðal þeirra sem búa að 

menningarauði þar sem ára kynjajafnréttis lifir góðu lífi. Innan áru kynjajafnréttis eru 

tónlistarkonur jaðarsettar á meðan gagnrýni á karllægni tónlistariðnaðarins er ekki tekin 

alvarlega og lausnin er talin koma með næstu bylgju eða næstu kynslóð.  
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6 Karlmennska og kvenleiki 

Hér verður leitast við að svara rannsóknarspurningunni: 

• Hvernig birtast hugmyndir um karlmennsku og kvenleika innan tónlistariðnaðarins á 

Íslandi? 

Ásamt því verður haldið áfram að skoða hvað það er í umhverfi og menningu 

tónlistariðnaðarins sem viðheldur jaðarsetningu tónlistarkvenna. Til þess að svara því verður 

skoðað hvernig ólík félagsmótun stúlkna og drengja mótar sjálfsmynd þeirra og hvernig 

kyngervi birtist sem afurð félagslegrar mótunar og hefur áhrif á þátttöku í tónlistartengdu 

starfi. Skoðað verður hvaða skilyrði eru gerð til karlmennsku og kvenleika og hvernig þau 

birtast í jaðartónlist annars vegar og meginstraumstónlist hins vegar, sérstaklega með 

hliðsjón af þeirri karllægu menningu sem kalla má gauramenningu. Kvenleikinn verður 

sérstaklega skoðaður út frá þörf tónlistarkvenna til þess að staðsetja sig innan hans.  

6.1 Leiðin mörkuð 

Rannsóknir sýna að stúlkum er frekar umbunað í grunnskóla fyrir samviskusemi, ábyrgð, 

hlýðni og hjálpsemi meðan drengir komast frekar upp með að tala hátt, grípa fram í og tala 

án þess að rétta upp hönd (Þorgerður Einarsdóttir og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2005). 

Sæunn, tónlistarkona segir að lögð hafi verið áhersla á hógværð þegar hún var að alast upp.  

 

Sæunn: ... ég fann það sjálf bara snemma með mínu uppeldi þegar ég hugsa tilbaka að 
hvernig þetta er, hvernig maður er alinn upp og maður sér bara í gegnum kynslóðir. Æi 
passaðu þig að vera kurteis, afsakið, er ég fyrir þér hérna ... að vera ekki að trana mér 
mikið áfram og mamma er þannig og amma og þá er það einhvern veginn alið upp í mér. 
 

Samkvæmt Williams (2002) er mikill munur á uppeldi kynjanna þar sem áherslan á hlédrægni 

og prúðmennsku stúlkna er réttlætt með því að vernda þurfi stúlkurnar. Afleiðingarnar eru að 

stúlkur taka færri sénsa þar sem þær skortir sjálfstraust og öðlast því ekki sömu reynslu og 

drengir. Í viðtölunum kom nánast undantekningarlaust fram umræða um lítið sjálfstraust 

tónlistarkvenna. Daníel telur til dæmis ástæðuna fyrir því að færri konur starfa í 

tónlistariðnaðinum á Íslandi vera að þær séu feimnari og ragari við að láta til skarar skríða. 

 

Daníel: En eru þær ekki bara feimnari að koma sér á framfæri að eitthvað eða bara þora 
ekki að taka af skarið allavega í minni reynslu. 
 

Þrátt fyrir það sækja fleiri stúlkur en drengir tónlistarnám, eða 54% stúlkna og 46% drengja á 

landsvísu. Mikil kynjaskipting er þegar kemur að hljóðfærum þar sem vinsæl „stelpuhljóðfæri“ 
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tilheyra þeim hópi hljóðfæra sem algeng eru við flutning á klassískri tónlist og eiga sér sterka 

hefð í tónlistarskólastarfi, svo sem harpa, þverflauta og fiðla auk söngs. Drengir velja sér 

frekar hljóðfæri sem eru algengari í dægurlagatónlist, eins og rafgítar, áslátturshljóðfæri og 

kontrabassa (Sigrún Grendal vefpóstur, 15. febrúar 2009). Strax í upphafi 

tónlistarskólagöngu má sjá þessa kynjaskiptingu hljóðfæra hjá nemendum. Vilborg, 

tónlistarkona talar um muninn á strákum og stelpum og segir stráka hafa það sjálfstraust sem 

þarf til þess að leika sér og glamra á hljóðfærið á meðan „stelpuhljóðfærin“ krefjist þess að 

farið sé í gegnum mikið tónlistarnám. Vilborg lýsir því hvernig félagsmótun og staðalímyndir 

valda því að hljóðfæraskipun er kynbundin. 

 

Vilborg: Það eru miklu fleiri stelpur sem eru menntaðar á fiðlu eða selló eða í einhverju 
þú veist þar sem þú þarft að ganga í gegnum ótrúlega mikinn tónlistarskóla á meðan 
strákum finnst meira gaman að fá gítar og byrja bara að læra hljóma og glamra ... okkur 
finnst fiðlan ótrúlega falleg og prinsessuleg eða eitthvað þá er þetta bara svona hlutgert 
fyrir okkur ... 
 

Gunnar, tónlistarkarl segir leið stúlkna inn í popp- og rokktónlistariðnaðinn vera með 

öðrum hætti en drengja. Strákar byrji fyrr í bílskúrnum þar sem félagsskapurinn er mikilvægur 

meðan stelpurnar eru komnar í framhaldsskóla þegar þær fara að prófa sig áfram og þá oft í 

einrúmi.  

 

Gunnar: Leiðin að því að verða að tónlistarmanni er svona ólík ... strákarnir byrja svona í 
bílskúrnum, ég byrjaði í bílskúrnum níu ára ... svo er það þannig að í unglingadeild 
kannski en held ég oftast þegar þær eru komnar í framhaldskóla þá svona fari stelpurnar 
svona að hérna „þetta er kannski eitthvað sem mig langar að gera“ meðan það er kannski 
um tólf ára aldur sé meira strákarnir það er eins og þeir byrji fyrr og eru ... já og fara meira 
að grúska meira saman og hittast í bílskúrnum meðan þær verða svona aðeins fyrir utan 
þetta og koma seinna inn í þetta og þá er það eftir svona öðrum leiðum. 
 

Rannsóknir sýna að í tónlistarsköpun kjósa strákar fremur að vinna einir í sköpunarvinnu en í 

hóp en því er öfugt farið meðal stúlkna. Þegar drengir vinna saman í hóp vilja þeir fremur 

vinna sköpunarvinnu með öðrum drengjum en stúlkum (Cooper, 2009) og er það ein ástæða 

þess að stúlkur taka ekki þátt í bílskúrsmenningunni. Í því felst ákveðin útilokun stúlkna frá 

kynjablönduðum rýmum sem veldur því að leið kvenna inn í tónlistariðnaðinn er með öðrum 

hætti en karla. Baldur, tónlistarkarl lýsir því forskoti sem leiðin inn í tónlistariðnaðinn veitir 

körlum. Þegar tónlistarkonur eru að byrja að stíga fram eru karlarnir þegar búnir að finna sinn 

eiginn hljóðheim.  
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Baldur: ... við erum kannski búnir að finna okkar hljóðheim skilurðu meðan þið eruð 
kannski mig langar að verða söngkona skiluru og þá meikar það meira sens að þið þurfið 
svona meira utanumhald og meira fólk í vinnu með ykkur að spila þú veist. 
 

Hérna lýsir Baldur því forskoti sem bílskúrsmenningin færir tónlistarkörlum á sama tíma og 

hann gerir lítið úr gerendahæfni tónlistarkvenna hvað varðar að skapa eigin hljóðheim og að 

geta staðið á eigin fótum. Nánar verður fjallað um það í kafla 7.2. Loks er, líkt og Íris bendir 

á, bílskúrinn ekki beint stelpulegur staður.  

 

Íris: ... margar sem byrja þú veist í skóla og kynnast einhverjum þar og fara svo að gera 
eitthvað og kannski svona minna kannski sem byrja út frá sér í bílskúrnum þegar þær 
eru fjórtán ára það er ekki mjög svona stelpulegt að gera það. 
 

Bílskúrinn er karllægt rými og staðalímyndir valda því að stúlkur sjá sig síður innan þeirrar 

menningar.  

Fyrirmyndir hafa ótrúlega mikið að segja hvað varðar hljóðfæraval og starfsval. Bayton 

(2005) segir ástæður þess að konur spila síður á hljóðfæri á borð við rafgítar og trommur 

vera félagslegar. Stúlkur læri af umhverfi sínu, frá fjölskyldu, skóla og fjölmiðlum þar sem 

skilaboðin eru að karllægar athafnir eins og að rokka samræmist ekki kvenleika. Þá þykir það 

að spila á fiðlu, flautu og píanó vera kvenlæg athöfn. Útskýring á kynjaskiptingu hljóðfæra 

vísar oft til líffræðilegra þátta. Þá að konum skortir styrkinn sem þarf til þess að spila á 

trommur eða að bassahálsinn sé of langur fyrir faðm kvenna.  

 

Finnur: ... í einhverjum tilvikum bara hreinlega einhverjir líkamlegir örðugleikar við að 

spila á sum hljóðfæri eins og til dæmis á trommur, bassa og gítar það þarf örlítið meiri 

styrk, líkamlegan styrk til þess að geta gert það með sama krafti sem kannski karlar geta 

eðlilegar gert ... 

 

Sterk karlaslagsíða ofan á sterk kynjuð skilaboð gerir stelpum erfiðara fyrir að brjótast út úr 

kynhlutverkum sínum. Sökum skorts á fyrirmyndum er hugmyndin um þessi hljóðfæri fjarlæg. 

Sæunn var hins vegar ung þegar hún sá stelpuhljómsveit spila rokk í söfnuðinum sem hún 

gekk í sem unglingur. Þá datt henni í fyrsta sinn í hug að stelpur gætu líka spilað á gítar og í 

kjölfarið gekk hún til liðs við hljómsveitina sem bassaleikari.  

 

Sæunn: ... ég tólf ára og labba inn og sé að það er svona stelpuhljómsveit, fullt af 
stelpum með gítar að syngja og ég bara vá þetta er geðveikt og þá kviknaði einhver 
svona blossi vá mig langar að læra á gítar. 
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Hér má sjá dæmi þess hversu mikilvægt er að stúlkur sjái að þær eiga möguleika á að spila á 

„strákahljóðfæri“ og því er mikilvægt að ekki sé gengið að því vísu að stúlkur spili á fiðlu eða 

píanó og drengir á bassa eða trommur. Green (1997) segir kennslustofuna viðhalda 

hugmyndum um kynjaða hljóðfæraskipan. Kennarar nálgist viðfangsefni sitt án 

kynjagleraugna og meðvitundar um kynjaða verund nemenda sinna og viðhaldi þannig 

staðalímyndum og mismunandi hlutverkum karla og kvenna innan tónlistariðnaðarins. Þetta 

rímar við hugmyndir Bourdieu (2007) sem segir skólakerfið eyða ummerkjum forgjafar þar 

sem hlutlaus einkunnagjöf ali á þeirri hugmynd að nemendur sem njóta forréttinda séu á 

einhvern hátt klárari eða betri. Félagsleg mótun kynjanna gefur tónlistarkörlum ákveðið 

forskot innan tónlistariðnaðarins en forskotið færir þeim aukna reynslu og tækifæri sem verða 

í kjölfarið viðmiðið sem gæði og hæfni eru miðuð út frá.  

6.2 Karlmennska og gauramenning 

Hæfni, hæfileikar og greind er samofin hugmyndum um karlmennsku (Berglind Rós 

Magnúsdóttir og Þorgerður Einarsdóttir, 2005) og þessum tengslum er viðhaldið í 

orðræðunni. Í orðræðunni má finna þrástef, sem eru endurteknar staðhæfingar sem festa 

ákveðin viðhorf í sessi, tengd líkamlegum styrk, íhygli, sjálfsaga, rökvísi og samkeppni 

karlmennskunnar (Ásta Jóhannsdóttir og Kristín Anna Hjálmarsdóttir, 2011). Það sama er 

uppi á teningnum í tónlistarheiminum þar sem litið er á hæfileika karla sem náttúrulega. Það 

má sjá til dæmis í orðatiltækjum eins og „undrabarn tónlistar“ (musical prodigy), „söngvari og 

lagahöfundur“ (singer-songwriter), „konungur rokksins“ (King of Rock) og „metal-guð“ (metal-

god) sem öll vísa í hugmyndir um karlmennsku (Coates, 1997). Haraldur, þáttagerðarmaður í 

sjónvarpi, talar til dæmis um átrúnaðargoð sín í tónlist sem alvöru risa.  

 

Haraldur: ... á þeim aldri sko þá var ég að hlusta á Bob Dylan og Led Zeppelin og hérna 
og svo Neil Young og ég hef haldið tryggð við þessa vini mína síðan og David Bowie þú 
veist ég var alveg í svona þessari, þar sem þetta eru svona alvöru risar rokksögunnar ...  
 

Kvenleiki og karlmennska eru byggð á tvíhyggju og rótgrónum hugmyndum um eðli  

kvenna og karla þar sem konum og körlum er stillt upp sem andstæðupari. Þannig er 

karlmennskan ekki til nema sem andstæða kvenleika (Connell, 1995). Líkt og rannsókn 

Bjargar Sveinbjörnsdóttur og Valgerðar Pálmadóttur leiddi í ljós einkennist popp- og 

rokkheimurinn af hugmyndum um karlmennsku þar sem þeir eiginleikar sem eru í hávegum 

hafðir eru karllægir og það sem fellur utan karlmennskunnar, kvenleikinn, er á skjön (Björg 

Sveinbjörnsdóttir og Valgerður Pálmadóttir, 2006). Upplifun þeirra tónlistarkvenna og -karla 

sem tóku þátt í þessari rannsókn rímar við þetta. Tónlistarkonan er til dæmis talin koma frá 

ólíkum stað hvað sköpun og flutning varðar.  
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Guðni: Vorum að tala um hormónana og biological factor [líffræðilega þætti] en hvað ef 
við erum bara alls ekki eins í því hvað við erum að hugsa og semja og þurfum bara 
svona að embraca [umfaðma] það líka.  

 

Hérna má sjá hvernig tvíhyggjuparið birtist sem andstæður sem útskýrðar eru með 

líffræðilegum þáttum.  

Þegar skoðuð eru valdatengsl milli ólíkra tegunda karlmennsku og kvenleika má sjá að 

sérstök tengsl myndast innan tónlistariðnaðarins og á milli tónlistarmanna. Bourdieu (2007) 

segir kvenleika og karlmennsku birtast með mismunandi hætti hjá ólíkum stéttum, sem 

yfirfæra má á jaðar- og meginstraumstónlist. Þó að skilin á milli jaðars og meginstraums séu 

að mást út má ennþá koma auga á töluverða fordóma á milli hópa og tónlistarstefna á 

Íslandi. 

 

Finnur: Það er það sem hefur nokkuð meira en minna bara máðst út ... ég held hins 

vegar að það sé dálítill munur á fordómum eða áhuga þess litla sem eimir eftir af leftfield 

[jaðar] og rightfield [meginstraumur] að leftfield [jaðar] hefur minni áhuga á því sem að 

rightfield [meginstraumur] er að gera en rightfield [meginstraumur] hefur meiri áhuga á 

því sem að leftfield [jaðarinn] er að gera, ég held að aðdáunin sé meiri í þá átt. 

 

Þegar skoðað er hvaða karlmennskur eru ráðandi innan tónlistariðnaðarins er því mikilvægt 

að skoða tengsl jaðar- og meginstraumstónlistar til þess að átta sig á valdaskipan 

karlmennskunnar, það er muninum á milli ráðandi, ríkjandi og undirskipaðrar karlmennsku. 

Ólíkar áherslur ríkja innan jaðar- og meginstraumstónlistar sem yfirfæra má á hugmyndir um 

karlmennsku. Ríkjandi karlmennska innan jaðartónlistar er þannig ekki sú sama og innan 

meginstraumstónlistar. Innan jaðartónlistar er meira rými til þess að tileinka sér þá eiginleika 

sem í samfélagslegu samhengi tilheyra undirskipaðri karlmennsku líkt og Connell setur hana 

fram. Þetta eru eiginleikar eins og mýkt, tilfinningasemi og sjálfsrýni. Þessi tegund 

karlmennsku hefur stundum verið kölluð metrókarlmennska sem er ein birtingarmynd 

karlmennsku og ögrar viðteknum karlmennskuhugmyndum. Metrómaðurinn er 

gagnkynhneigður en óhræddur við að sýna á sér kvenlegar hliðar (Ásta Jóhannsdóttir og 

Kristín Anna Hjálmarsdóttir, 2013) en þar sem að hann ögrar ekki gagkynhneigðu forræði 

ráðandi karlmennsku tilheyrir metrókarlmennskan ekki undirskipaðri karlmennsku. Hér verður 

hins vegar notað hugtakið ríkjandi karlmennska innan tónlistariðnaðarins um þann hóp sem 

ekki uppfyllir skilyrði ráðandi karlmennsku en er þó ekki undirskipaður. Undirskipuð 
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karlmennska á því hér eingöngu við samkynhneigða karlmennsku sem er talin ógna 

gagnkynhneigðu forræði ráðandi karlmennsku.  

Ella fjallar um metrókarlmennskuna sem jafnframt er ríkjandi karlmennska innan 

jaðartónlistar og segir strákana hafa leyfi til þess að gera fíngerða tónlist. 

 

Ella: ... í músík mér finnst alveg jafn margir strákar vera að gera einhverja fíngerða frá 
hjartanu músík.  
 

Innan jaðartónlistar má sjá hvernig ríkjandi karlmennska er ekki hluti af ráðandi karlmennsku 

í samfélagslegu samhengi. Inga, sem staðsett er innan jaðartónlistar, lýsir körlunum sem eru 

með henni í hljómsveit sem mjög stelpulegum.  

 

Inga: Ég held bara að ef að fólk er á sömu bylgjulengd þegar maður er kominn á þennan 
aldur þá skiptir það engu máli hvort maður er að vinna með stelpum eða strákum ef 
maður er að vinna með fólki sem maður fílar þú veist t.d. stákarnir sem eru með mér í 
hljómsveit eru mjög svona stelpulegir eða þú veist þeir eru ekki mjög mikið 
karlmannlegir. 

 

Inga segir það ekki skipta máli að tónlistarkarlarnir (sem tilheyra jaðrinum) séu kvenlegir því 

að hin ríkjandi karlmennska sé ekki undirskipuð innan tónlistariðnaðarins.  

Ef skoðaður er meginstraumurinn einn og sér ríkja önnur viðmið varðandi karlmennsku 

innan hans en það rímar við hugmyndir um karlmennsku almennt í samfélaginu, það er 

hugmyndina um hinn gagnkynhneigða, líkamlega sterka og félagslega sterka karlmann, sem 

byggð er á staðalímyndinni um karlmanninn og hvaða skilyrði beri að uppfylla til þess að vera 

sannur karlmaður. Ráðandi karlmennskur eru ýktar birtingarmyndir af staðalímyndum 

kynjanna og sýna gjarnan karla í hefðbundnum kynhlutverkum. Meginstraumstónlist fylgir oft 

meira fjármagn og sterkara bakland sem eykur sölu og tryggir meiri sýnileika meðal þeirra 

sem neyta tónlistar. Gunnar segir muninn á meginstraumi og jaðartónlist helst liggja í því 

hvort tónlistin sé tónlistarinnar vegna eða gerð til þess að seljast. 

 

Gunnar: ... hver er ástæðan fyrir útgáfu tónlistarinnar ... þegar það er svolítið svona 
augljóst að þarna er verið að framleiða vöru til þess að selja. 

 

Þannig er ríkjandi karlmennska meginstraumsins líka ráðandi í samfélagslegu samhengi. 

Það segir okkur að ríkjandi karlmennska jaðarsins kallar á aðra gerð karlmennsku en er 

ráðandi bæði innan meginstraums tónlistar og í samfélaginu almennt.  
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Þó að aukinn sveigjanleiki sé fyrir mýkt og tilfinningar meðal ríkjandi karlmennsku á 

jaðrinum eru allar karlmennskur undir þeirri pressu að þurfa að uppfylla skilyrði ráðandi 

karlmennsku. Staðal- og kynímyndir ráðandi karlmennsku í fjölmiðlum skapa viðmið sem 

karlmenn sækjast eftir. Þessar staðalímyndir skapa andrúmsloft gauramenningar (e. new-lad 

culture), þar sem  eiginleikar ráðandi karlmennsku eru í forgrunni ásamt póstfemínískum 

hugsunarhætti (ólík hlutverk kynjanna talin eðlileg og litið svo á að jafnrétti sé þegar háð), 

nautnahyggju, áhuga á bjórdrykkju, fótbolta og að sofa hjá konum. Fjölmiðlar hygla þessari 

menningu og viðhalda henni (Gill, 2003) eins og sjá má til dæmis á netmiðlum eins og 

menn.is auk alls þess afþreyingarefnis sem viðheldur hugmyndum um eiginleika ráðandi 

karlmennsku. Ójafnt kynjahlutfall innan hópa á það til að festa þessa gauramenningu enn 

betur í sessi en eitt af einkennum hennar er ákveðin hegðun í garð kvenna sem viðheldur 

jaðarsetningu kvenna og er niðurlægjandi fyrir þær. Í menningunni er kynferðisleg hegðun, 

kvenfyrirlitning og kynferðisleg áreitni normalíseruð og réttlætt með eðli karla og þeim 

hugmyndum að karlar ráði ekki við kynferðislega virkni sína (Gi 

ll, 2003). Þessari menningu fylgir oft samkeppni á milli karla og vilji til þess að upphefja sig 

eða sýna hæfni sína á einhvern hátt, sama hvort karlmennirnir tilheyra ráðandi karlmennsku 

eða ekki.  

Tónlistarkarlar finna fyrir andrúmslofti samkeppni þvert á tónlistarstefnur. Baldur fjallar um 

andrúmsloft innan sameiginlegs rýmis upptökustjóra og tónlistarmanna í Reykjavík og lýsir 

andrúmsloftinu sem „professjónalisma“ þar sem samtölin gangi út á að metast um flottustu 

græjurnar sem þyki nauðsynlegt að eiga til þess að geta skapað og búið til tónlist.  

 
Baldur: Maður finnur svoldið þegar maður kemur inn ... hvað það er ógeðslega mikið af 
... professionals [fagmönnum] og indie og svona og maður kemur þarna og alveg hæ 
rosalega gengur þér vel og maður veit ekki hvort það er verið að samgleðjast eða að 
vera á móti með afbrýðisemi.  
 

Gyða Margrét Pétursdóttir (2007) hefur fjallað um samkeppniskarlmennsku í tengslum við 

útrásarvíkinga bankahrunsins en hugtakið vísar til þess hvernig tekist er á um völd í stærra 

eða smærra samhengi. Samkvæmt niðurstöðum Gyðu Margrétar myndast ákveðin þversögn 

milli þess að skapa vinnuumhverfi sem byggist á samkeppni á milli aðila og á sama tíma 

halda í andrúmsloft samvinnu. Þetta má glöggt sjá meðal tónlistarmanna þar sem samkeppni 

og vináttusambönd mynda ákveðna þversögn. Hluti af samkeppniskarlmennskunni innan 

tónlistariðnaðarins er að hafa farið í gegnum þá manndómsvígslu sem harkið er. Í því felst að 

hafa þurft bera græjur og róta og upplifa að spila á skítabúllum fyrir fáa eða enga áhorfendur. 

Í rýnihóp barst talið til dæmis að tónlistarmanni sem hóf feril sinn með ótrúlegum látum og 

hoppaði yfir það stig að þurfa að harka.  



 

 

62 

 

Daníel: Ég heyrði líka einu sinni að hann hafði bara aldrei rótað og ég bara svona maður 
er búinn að vera að harka svo mikið að setja inn í bíla og svona og keyra út um allt og ég 
hversu tryllt er það að maður komi og það er bara ok þetta er tengt.  
 

Connell og Messerschmid (2005) segja mismunandi tegundir karlmennsku iðulega í 

samkeppni sín á milli eins og sjá má innan tónlistariðnaðarins. Gauramenningin verður til 

þess að karlar taka þátt í samkeppni eða félagslegri hegðun sem þeir telja alla jafna ekki 

viðeigandi.  

 

Þórir: ... þrátt fyrir allt þá séu karlmenn sko þeir haga sér öðruvísi í hóp, karlmenn í hóp 
þeir breytast í úlfahjörð þeir breytast í einhvers konar eitt stórt keðjuverkandi JÁ, fattarðu 
mig? ... ég held þetta sé bara í eðlinu ... og einhvern veginn sko verður þetta svona 
lúppa hjá hjörðinni, hjá strákunum, ég hef séð þetta í böndum hvernig menn stama hvorn 
annan upp í þetta verður bara svona og ég er ekki undanskilinn ég hef verið þarna þar 
sem hins vegar ég hef gengist við því og ég hef hugsað já ok út af hverju er þetta svona, 
út af hverju látum við svona. Ég man bara þegar ég var ungur og var í rútunni með 
strákunum, jesús pétur, það var rosalegt hvernig við höguðum okkur og ég held að þetta 
sé bara eitthvað sem er svo langt langt aftur í forneskju þannig að og mér finnst í lagi að 
það sé þú veist mér finnst í lagi að karlmenn eru karlmenn og konur eru konur og það 
truflar ekki neitt en það sem mér finnst ekki í lagi hins vegar er þegar karlmenn telja sig 
vera karlmenn með því að ganga á rétt konunnar skilurðu mig og það gerist í bransnaum 
líka og hefur verið að gerast í bransanum því miður. 
 

Gauramenningin verður drifkrafturinn sem skapar hegðunarviðmið sem karlmenn láta 

stjórnast af og konur taka jafnvel þátt í til þess að vera ekki jaðarsettar. Finnur lýsir kúltúrnum 

í rútunni á tónleikaferðalögum og hvernig húmorinn og andrúmsloftið er karllægt.  

 

Finnur: Ef að tvær karlahljómsveitir túra saman þá heldur bara karlahúmorinn og 
fílíngurinn allur áfram ... hann er bara eins og hann er.  
 

Finnur segir jafnframt að hann haldi að konum sé ekkert á móti skapi að tileinka sér karllægni 

tónlistarkúltúrsins og segir óeðlilegt að kona reyni að breyta karlapakkanum í eitthvað annað 

en hann er. 

 

Finnur: Kúltúrinn, hvort sem hann er karllægur eða kvenlægur, hann er bara eins og 
hann er, og ef það er fimm eða sex manna hljómsveit og þar af ein kona sé ég hana 
ekkert reyna að gjörbreyta kúltúrnum ekki frekar en að einn væri anti-sportisti eða að 
einn væri samkynhneigður eða þú veist. 
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Konur geta samkvæmt Finni ekki gert þá kröfu að menningunni sé breytt þó að hún komi 

niður á þeim. Líklegt er að þetta viðhorf sé ein ástæða þess að konur taka þátt í 

gauramenningunni og ögra henni ekki til þess að vera taldar einar af strákunum og vera ekki 

jaðarsettar innan hópsins.  

Í gauramenningu má koma auga á margs konar útilokun tónlistarkvenna en einnig 

samkynhneigðra tónlistarkarla sem eru neðar í stigveldi karlmennskunnar. Róbert, sem er 

samkynhneigður karl sem starfar innan meginstraumstónlistar, upplifði það að honum var 

ekki boðið með að koma með strákunum á barinn eftir vinnu. 

 

Róbert: ... maður upplifir það meira eins og ég fór ekki á föstudögum og mér var ekki 
boðið kannski að fá okkur einn öl, ég var svona minna í þessum félagsskap út af því 
[kynhneigðinni]. 
 

Hérna má sjá hvernig samkynhneigð karlmennska er undirskipuð og sett í flokk með 

kvenleika í sambandi karlmennsku og kvenleika. Róbert hefur orðið fyrir fordómum þar sem 

ekki er ætlast til þess að hann hafi áhuga á hlutum eins og þungarokki þar sem hann er 

samkynhneigður karlmaður innan meginstraumsins. 

 

Róbert: ... oft [er sagt] þú hefur engan áhuga á þessu og þeir svona ákveða það og ég 
bara why af hverju ekki? 
 

Róbert hefur upplifað gauramenninguna og segir hana einkennast af því að talað sé um 

konur og oft á kynferðislegan hátt.  

 

Róbert: Það bara þetta er svona strákarnir fara í einhvern svona gír eins og þegar þeir 
fara út á land sko og fer svona þú veist það er verið að spila og það er verið að tala um 
kerlingar og svona . 
 

Að tala um „kerlingar“ inniheldur oft kynferðislegar athugasemdir í garð kvenna. Margrét 

segist hafa orðið uppvís af slíku tali og hvernig það hafi orðið að ráðandi orðræðu innan 

hópsins sem hluti af gauramenningunni.  

 

Margrét: Já klámbröndurum og allsskonar ... eins og þetta sé eitthvað front eins og þú ert 
að segja að fara á einhverja búllu eða vera með einhverja dónabrandara því að það er 
eitthvað svo töffaralegt en líka mjög hallærislegt. 
 

Margrét, sem er búin að starfa í tónlistariðnaðinum í rúmlega þrjátíu ár, segir menninguna 

breytast með aldrinum og kynferðislegum athugasemdum fækka með auknum þroska. Meðal 

ungra karla er kynferðisleg virkni talin lykilatriði karlmennskunnar og því er mikilvægt að tala 
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opinskátt um eigin virkni við aðra karla, hvort sem það er hugarburður eða atferli. Þannig 

getur gagnkynhneigt kynlíf verið það sem tengir karla saman félagslega. Rannsóknir benda 

til þess að ungir karlar telji sambönd við konur sem eru byggð á platónskum grunni en ekki 

kynferðislegum stangast á við hugmyndina um karlmennsku og séu því hættulega kvenleg 

(Flood, 2007).  

Gauramenningin sem hér hefur verið rætt um er ekki endilega meðvituð aðgerð karla til 

þess að útiloka konur heldur afleiðing þess að tónlistariðnaðinum hefur verið stjórnað af 

körlum og þeir hafa verið í miklum meirihluta þar alla tíð. Gauramenning þrífst mjög vel í 

hópum með ójöfnu kynjahlutfalli (Gill, 2003). Karlar eiga það ennþá til innan 

tónlistariðnaðarins að hittast og mynda tengsl á stöðum þar sem konur koma sjaldan eða 

hafa minni áhuga á að fara á.  

 

Lóa: ... en auðvitað fann ég fyrir því að karlarnir í bransanum þeir networka [skapa 
tengslanet] öðruvísi þeir fara saman í golf og gera svona þannig að við konurnar erum 
ekkert svo mikill partur af því ... ég hef ekki áhuga á klámbúllum eða dansstöðum og ég 
veit að á sínum tíma þá voru mikið af körlum sem fóru, sem höfðu skemmtun af því að 
fara saman. 
 

Leifur tekur í sama streng og segir vandamálið meðal annars liggja í því að ákvarðanir eru 

teknar á stöðum sem konur sækja síður.  

 

Leifur: Sko ég held að vandamálið sé að hérna að það eru þetta er ennþá rosalega stór 
svona karlaklúbbur og karlar þetta eru ennþá þessir barir þessi svona hittast á barnum, 
let’s do lunch [fáum okkur hádegismat] ...og það er þarna sem ákvarðarnir eru teknar, 
vinirnir taka ákvarðanir ... þetta eru hindranir. 
 

Ríkjandi karlmennska jaðarsins er útbreidd en ekki ráðandi. Flestir karlar sameinast um það 

að þurfa að uppfylla skilyrði ráðandi karlmennsku sem brýst fram í gauramenningunni. Innan 

tónlistariðnaðarins á Íslandi má sjá hvernig gauramenning karlmennskunnar jaðarsetur 

tónlistarkonur, meðal annars með niðurlægjandi og kynferðislegum athugsemdum um konur. 

6.3 Kvenleikar og fegurðarstaðlar 

Líkt og kom fram í öðrum kafla er hugtakið styðjandi kvenleiki (e. emphasized femininity) 

systurhugtak ráðandi karlmennsku og hefur það hlutverk að styðja við yfirráð ráðandi 

karlmennsku. Mengandi kvenleiki er andstæða styðjandi kvenleika sem sýnir myndugleika og 

ögrar yfirráðum ráðandi karlmennsku.  

Sæunn segir kvenlega eiginleika meðal tónlistarmanna síður viðtekna meðal þeirra sem 

skilgreina fagurfræði markaðarins og búa að menningarauði. Hún segir þá tónlist sem hún sé 
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að gera, rokk, blús og indie, vera viðtekna innan tónlistariðnaðarins á meðan tónlist 

samstarfskvenna hennar sem „höfðar meira til kvenna“ og er „væmnari“ hljóti síður virðingu 

og sé því jaðarsett innan tónlistariðnaðarins. 

 

Sæunn: ... ég fór að pæla út frá þessu ókei hvernig tónlist er ég að gera og ég var þekkt 
fyrst sem blús og stundum er ég að jaðra við rokk og eitthvað svona la la og það er 
svona ef þú pælir í því hverjir eru að stjórna þessum útvarpsstöðvum og hvaða músík 
þeir eru að fíla og sjónvarpsstöðvum þetta er karlabransi þeir fíla mikið meira blús, rokk 
og indie og það og svo eins og vinkonur mínar sem eru að gera ógeðslega flotta músík 
en eru kannski ekki eins og sumir mundu segja væru væmnari ... og höfðar meira til 
kvenna. 

 

Það sem er tengt því kvenlega og því sem Sæunn kallar hér „væmna“ tónlist hlýtur ekki 

hljómgrunn innan tónlistariðnaðarins og er því hluti af mengandi kvenleika í því samhengi. 

Hið karllæga gildismat sem skilgreinir fagurfræði markaðarins verður til þess að konur reyna 

að uppfylla skilyrði ríkjandi viðmiðs til þess að hljóta inngöngu. Ella lýsir því hvernig konur 

leggja sig fram við að losna við þann kvenlega stimpil að vera kölluð dúlla og tileinka sér 

þess í stað karlmannlega eiginleika. 

 

Ella: ... stelpur hérna á Íslandi frekar fara að hallast í hina áttina að stelpur fara að gera 
svona meira masculine [karlmannlegt] til þess að vera ekki dúlla. 
 

Innan tónlistariðnaðarins gangast konur því við karllægni menningarinnar með því að vera 

„gaur“, líkt og Ella skilgreinir sjálfa sig, og styðja þannig við ríkjandi karllæga menningu. Í 

þessu félagslega samhengi beita þær styðjandi kvenleika þar sem þær ögra ekki ríkjandi 

fyrirkomulagi. Þær konur sem fara ekki þessa leið, að tileinka sér karllæga eiginleika og 

gangast við ríkjandi menningu (styðjandi kvenleiki), hljóta annaðhvort útilokun, líkt og 

samstarfskonur Sæunnar, eða jaðarsetningu þegar inn er komið.  

Rannveig upplifði jaðarsetninguna þegar hún var meðlimur í hljómsveit og segist ekki hafa 

fengið sama vægi sem lagahöfundur og flytjandi innan hljómsveitarinnar. Hennar hlutverk var 

talið liggja í öðrum þáttum sem voru meira tengdir kynþokka. 

 

Rannveig: ... og mínar hugmyndir voru ekki alltaf teknar jafn gildar og hjá strákunum og 
ég var einhver svona skrautfjöður og ég hélt að ég væri að koma inn í þessa hljómsveit 
af því að styrkur minn sem lagahöfundur eða söngkona væri mikilvægur en það var bara 
samt í rauninni jújú ég kunni að syngja, kunni að spila á hljóðfæri og ég var sæt, það var 
svona svoldið lyktin af þessu að ég átti að vera sex appealið [kynþokkafull] fyrir 
hljómsveitina. 
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Hugtakið hið karllæga augnaráð, sem fjallað var um í kafla 2.2, þar sem órum hins karllæga 

augnaráðs er varpað yfir á konuna sem kynferðislegu viðfangi með kynferðislegri 

hlutgervingu á sér stað þegar tónlistarkonum er stillt upp í þetta hlutverk, að vera einhvers 

konar kynferðislegt aðdráttarafl fyrir hljómsveitina. Þá er verið að gera lítið úr gerendahæfni 

þeirra og þær eru útilokaðar frá öðru starfi innan hljómsveitarinnar. Íris segir meiri pressu 

vera á hana en aðra hljómsveitarmeðlimi, sem allir eru karlar, að vera vel til höfð (kvenleg) 

og vísar hér í athugasemdir sem hún fékk frá tónleikabókara hljómsveitarinnar. 

Íris: ... ég var með náttúrulega hárlitinn minn í fyrsta skiptið í rosalega langan tíma og fór 
í gallabuxur og bol þegar ég var að spila og við héldum tónleika og hann var sko með 
fýlusvip alla tónleikana og hann var geðveikt pisst [fúll] eftir tónleikana af því að ég hafði 
ekki verið nógu sko flott sko og strákarnir voru allir í gallabuxum og bol skiluru og ég var 
ekki nógu mikið trófí [skrautfjöður].  
 

Mikil áhersla er lögð á útlit og kynþokka í tónlistariðnaðnum sem endurspeglast í orðræðu 

tónlistarmanna. Líkt og kom fram í kafla 2.2 notar Foucault (1975) hugtakið karllægt 

augnarráð um sjálfsögunina sem felst í þeirri tilfinningu að verið sé að fylgjast með manni. 

Myers og Raymond (2010) fjalla um hugtakið fallið (e. the fall) í grein sinni „Elementary 

School Girls and Heteronormativity: The Girl Project“. Fallið er stig í þroskaferli 

unglingsstúlkna þar sem þær fara að skilgreina sjálfar sig fyrst og fremst í gegnum augnaráð 

drengja. Sjálfstraust þeirra minnkar, þær byrja að gagnrýna og fyrirlíta líkama sinn ásamt því 

að frammistaða þeirra í skóla versnar. Rannsókn Myers og Raymond leiddi í ljós að stelpur á 

aldrinum 5–11 ára stunda gagnkynhneigð við upphaf skólagöngu. Með því er átt við að þær 

uppfylla kyngervi sitt í sambandi karlmennsku og kvenleika. Tónlistarkonurnar sem rætt var 

við lögðu nær undantekningalaust áherslu á að staðsetja sig innan kynþokkans og nýta hann 

til eigin valdeflingar. 

 

Íris: ... það er náttúrulega kynþokki er eitthvað sem rosa mikið er gert út á en ég 
persónulega hef fengið rosalega mikið af þannig kommentum [athugasemdum] þegar ég 
var í hljómsveitinni ... það var einhvern veginn svona eins og það væri svoldið mitt thing 
[minn styrkur] og svona aðalatriðið sem fólk einblíndi svolítið á ... æi ég veit það ekki veit 
ekki hvað mér finnst um það sko ... maður náttúrulega alveg notfærir sér þetta eða 
eitthvað því þetta er eitthvað sem fólk sækir í og er hrifið af. 
 

Hér má sjá hvernig tónlistarkonur læra að beita sjálfa sig agavaldi hins karllæga augnarráðs 

þótt þær leggi mikið upp úr því að gera það á eigin forsendum. Fallið í þroskaferli stúlkna 

gerir það að verkum að tónlistarkonurnar setja ekki spurningamerki við að staðasetja sig út 

frá hinu karllæga augnarráði enda búið að vera hluti af þeirra tilvist frá því þær voru ungar 

stúlkur. Íris segist notfæra sér kynþokka vegna þess að fólk einblíni á það. Þannig verður 
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kynþokkinn viðmið sem krafist er að tónlistarkonur uppfylli. Ella leggur áherslu á að kynþokki 

þurfi ekki að innihalda nekt.  

 

Ella: ... mér finnst ég alltaf svona þó að ég hafi verið í einhverjum samfestingi sem var 

voða eitthvað ... mér finnst gaman að sýna fram á að maður getur alveg verið sjálfur og 

sterkur og það að vera eitthvað hot stuff [kynferðislega aðlaðandi] þýðir ekki að fara úr 

fötunum til dæmis heldur getur maður, kynþokkinn getur legið í öðru en að vera eitthvað 

klæðalítill.  

 

Hérna mætti segja að Ella beiti mengandi kvenleika út frá kenningu Schippers (2007) þar 

sem hún neitar að gangast við skilgreiningarvaldi hins karllæga augnarráðs og leitast við að 

útvíkka hugtakið. Líkt og Sinclair (1999) bendir á er kynímyndin og kynþokkinn mikilvægur 

partur af sjálfsmyndinni. Hún segir kynþokka og völd vera nátengd í tilviki karla en það sama 

eigi ekki við um konur. Það er því spurning hvort kynþokkinn út frá forsendum tónlistarkvenna 

sé raunverulega valdeflandi í því umhverfi sem setur mikla pressu á tónlistarkonur að 

uppfylla kröfur um kynþokka, huga að útlitinu og hegðun og vera kvenlegar. Það má velta 

fyrir sér hvort gerendahæfni þeirra komist til skila þegar athafnir þeirra eru metnar.  

Rannveig, sem notfærði sér meðvitað kynþokkann sem eins konar gjörning við 

ímyndarsköpun á poppplötunni sinni, finnur fyrir því hvernig hún var sjálfkrafa metin út frá 

hinu karllæga augnarráði sem gerir sér enga grein fyrir gerendahæfni hennar og forsendum. 

Hún hafi til að mynda fengið mjög óviðeigandi beiðni um að mæta og dansa í ákveðnum 

búningi og syngja tónlist eftir Britney Spears. 

 

Rannveig: ... þá vildi hann að ég kæmi í spandex gallanum og myndi syngja Britney 
Spears lög af því að vinur hans væri svo mikill Britney Spears aðdáandi og ég benti 
honum vingjarnlega á að það væri kannski fyndnara að fá einhverja hugsanlega leikkonu 
sem væri tilbúin að skella sér í þetta hlutverk eða jafnvel bara strippara, ég sagði honum 
að ég hafði engin vandkvæði fyrir því að vera sexy ef það væri á mínum forsendum við 
mína tónlist en ég væri nú ekkert mikið fyrir það að skella mér í svona búninga til þess 
að æsa upp karlmenn ... en um leið og ég skellti mér í sexy búning þá ég hef aldrei verið 
meira busy [upptekin] og hérna „geturu komið í gallanum“? 
 

Hérna má sjá hvernig Rannveig er kynferðislega hlutgerð frá sjónarhóli hins karllæga 

augnaráðs. Hún hefur verið beðin um að mæta í ákveðnum klæðnaði sem þykir 

kynþokkafullur sem verður þá ein forsenda ráðningarinnar. Að beita kynþokkanum á 

kynferðislegan hátt líkt og Rannveig gerði varð til þess að hún var jaðarsett innan 

tónlistariðnaðarins meðal þeirra sem fara með skilgreiningarvaldið á fagurfræði markaðarins 

og búa yfir menningarauði.  
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Rannveig: ... ég tók þetta sexy [kynþokkafullt] dæmi gerði það í fyrsta skipti ég hef aldrei 
verið þannig týpa í mínum hljómsveitum ... þetta vakti athygli og fólk hló að mér eða 
fannst ég hallærisleg ... maður var bara flokkuð sem einhver svona froðu popptónlistar 
vara skilurðu í staðin fyrir að fá virðingu fyrir það ... ég held að þar hafi kynþokkinn 
skemmt fyrir mér skiluru kynþokkinnn á bak við þetta verkefni eða popp umbúðirnar ég 
held að þær hafi skemmt fyrir mér til þess að vera svona credable artist [trúverðugur 
listamaður]. 
 

Hér lýsir Rannveig því hvernig minna mark var tekið á henni sem tónlistarmanni innan 

tónlistariðnaðarins vegna umbúðanna sem hún klæddi plötuna sína í. Þá má spyrja hvort 

hægt sé að hugsa sér rými fyrir konur þar sem þær ráða yfir eigin kynþokka eða hvort það 

verði alltaf á forsendum ríkjandi kerfis. Forsendur hins karllæga augnarráðs virðist tengjast 

kynferðislegri hlutgervingu sterkum böndum. Ef konur uppfylla ríkjandi skilyrði kynþokkans 

sem hið karllæga augnarráð skilgreinir eru forsendurnar oftast kynferðislegar, líkt og 

skilgreiningin á hugtakinu segir til um (Mulvey, 1975). Tónlistarkonur aðgreina sig því 

meðvitað frá tónlistarkonum eins og Beyoncé Knowles sem beitir kynþokkanum á 

kynferðislegan hátt.  

 

Hanna: ... þá er maður kannski að tala um líkama en röddin getur verið kynþokkafull þú 
þarft ekkert að vera eitthvað hérna að fetta þig eins og Beyoncé. 
 

Finnur skilur ekki að tónlistarkona eins og Beyoncé, sem býr yfir hæfileikum í tónlist, þurfi að 

leggja áherslu á kynþokkann á þann hátt sem hún gerir. 

 

Finnur: Mér hefur til dæmis alltaf fundist Beyoncé allt of mikil glenna, þú veist í allri 
framsetningu á henni, því hún er frábær söngkona, hvers lags áhersla er það á hana að 
vera alltaf með hana hálfbera eða Christinu Aguilera, ég hef skilið það betur með kannski 
sumar aðrar söngkonur sem hafa ekki jafn mikið fram að færa listrænt en alltaf haft mjög 
svona íllan bifur á þessari nálgun. 
 

Kynþokkinn virðist samkvæmt ummælum Finns vera ákveðin afgangsstærð þeirra sem hafa 

ekkert annað, þar sem þær sem beita honum verða fyrir fordómum. Litið er niður á konur 

eins og Beyoncé sem sýnir kynþokkann á kynferðislegan hátt og þær eru þar með taldar 

þjóna hinu karllæga augnarráði. Þetta viðhorf samræmist upplifun Rannveigar af því að 

klæðast kynþokkanum meðvitað og hljóta fyrir það útilokun af hálfu tónlistariðnaðarins, þar 

sem handhafar menningarauðs dæmdu plötuna út frá framsetningu hennar á kvenlíkamanum 

fremur en verkinu sjálfu. Því mætti segja að Rannveig beiti mengandi kvenleika út frá 

kenningu Schippers (2007) þar sem kynþokki hennar er talinn fráhrindandi innan 

tónlistariðnaðarins.    
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Það virðist einnig skipta mjög miklu máli hvað varðar kynþokka hvaða tegund tónlistar 

verið er að flytja. Tónlistarkonur sem eru staðsettar innan meginstraumstónlistar hljóta síður 

skjól frá hinu karllæga augnarráði við birtingu á kynþokka eða nekt enda tengist kynferðislegi 

kynþokkinn og popptónlistin sterkum böndum, sem var einmitt ein ástæða þess að Rannveig 

ákvað að beita kynþokkanum til kynningar á poppplötu sinni. Önnur viðmið virðast gilda 

innan jaðartónlistar og klassískrar tónlistar. Stigskipting kynþokkans vísar þannig til 

stigskiptingar á tegund tónlistar. Þar sem jaðartónlistin er andstaða og oft andspyrna gegn 

ríkjandi meginstraumi telst ekki viðeigandi að stilla kynþokkanum upp fyrir hið karllæga 

augnarráð þar og enn síður innan klassískrar tónlistar. 

 

Rannveig: Ef þú ert poppstjarna þá áttu að vera sexy þú veist þetta ef þú ert skilurðu að 
syngja dúllulega indietónlist þá áttu að vera í ullarpeysu ... og ef þú ert óperusöngkona 
þá áttu að vera i fínum kjól. 
 

Hér má sjá hvernig kynþokkinn er takmörkunum háður. Rannveig kaus eftir þessa upplifun 

að leggja kynþokkafulla gallann á hilluna og snúa aftur í jaðartónlist og að þeim 

staðalímyndum hvað varðar klæðaburð sem honum fylgja.  

Það er sorglegt að sjá hvernig kynþokkanum er stjórnað og konum ætlað að hlýða 

tilskipunum kynjakerfisins í þessum efnum. Gert er lítið úr konum sem flytja popptónlist og 

sýna kynþokka; þær eru sjálfkrafa gerðar að kynferðislegu viðfangi sem rýrir gerendamátt 

þeirra og tónlist. Sjá má hvernig stigskipting tónlistartegunda viðheldur valdakerfinu og 

undirskipun kvenna. Margir viðmælendur töluðu um Miley Cyrus og Beyoncé í þessu 

sambandi þar sem alltaf væri gert lítið úr gerendahæfni þeirra og þær taldar viðföng sem 

stjórnað er af kerfinu. Þær raddir má einnig heyra meðal femínista þegar rætt er um Beyoncé 

og opinberun hennar á sinni eigin femínísku sjálfsmynd („Beyoncé: being“, 2013). Rannveig 

segist fegin að Íslendingar hafi ekki átt tónlistarkonu sem svertir ímynd íslenskra kvenna. 

 

Rannveig: ... ég er svo guðslifandi fegin að við höfum aldrei átt einhverja sem svertir 
ímynd íslenskra kvenna á tónlistarsviðinu þú veist einhvera svona skiluru að ég ef við 
tölum bara um þetta frá mér að ég hafi ekki orðið þessi dirty [slæma] litla Britney Spears 
týpa. 
 

Hérna má sjá hvernig Rannveig gagnrýnir þá sem gangast undir hið karllæga augnarráð með 

kynþokka sínum og dregur úr gerendahæfni kvenna eins og Britney Spears, nákvæmlega á 

sama hátt og tónlistariðnaðurinn og þeir sem búa að menningarauði drógu úr gerendahæfni 

Rannveigar og skilgreindu hana út frá beitingu kynþokka.  

Ef mengandi og styðjandi kvenleiki er skoðaður í stærra samfélagslegu samhengi, út frá 

sambandi styðjandi kvenleika og ráðandi karlmennsku, má sjá að beiting kynþokka á 
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kynferðislegan hátt er hluti af styðjandi kvenleika þar sem kynþokkinn styður við yfirráð 

ráðandi karlmennsku sem býr yfir hinu karllæga augnarráði. Konur sem tileinka sér karllæga 

eiginleika, líkt og Ella talar um í upphafi kaflans, eru að brjóta niður staðalímyndina um 

tónlistarmanninn sem er karlmaður. Í stærra samfélagslegu samhengi er tónlistarkonan sem 

spilar á karllægt hljóðfæri að beita mengandi kvenleika. Þó svo að Ella beiti styðjandi 

kvenleika innan tónlistariðnaðarins þar sem hún skilgreinir sig sem „gaur“ og viðgengst 

karllægum gildum tónlistariðnaðarins. Það má finna ákveðna annmarka á kenningu 

Schippers (2007) þegar greina á beitingu kynþokka innan tónlistariðnaðarins. Schippers segir 

mengandi kvenleika sýna myndugleika og vera óhlýðinn og að mengandi eiginleikar flekki 

einstaklinginn og teljist fráhrindandi í því félagslega samhengi sem honum er beitt. Rannveig 

notar meðvitað kynþokkann til framsetningar við kynningu á poppplötunni sinni og hlýtur fyrir 

það jaðarsetningu innan tónlistariðnaðarins. Kynþokkinn telst því rýra gerendahæfni hennar 

þar sem tónlistin er eingöngu metin út frá framsetningu kynþokkans en ekki eftir innihaldi. 

Kynferðislegur kynþokki er fráhrindandi innan tónlistariðnaðarins og ætti því samkvæmt því 

að vera mengandi. Spurningin er hins vegar hvort kynþokki geti verið mengandi út frá þeirri 

forsendu Schippers (2007) að mengandi kvenleiki ögri sambandi ráðandi karlmennsku og 

styðjandi kvenleika og ógni því yfirráðum ráðandi karlmennsku. Rannveig sýnir frumkvæði og 

gerendahæfni þegar hún beitir kynferðislegum kynþokka á eigin forsendum, meðvituð um 

hvaða valdatengsl liggja honum að baki. Hún sýnir hins vegar ekki myndugleika eða óhlýðni 

og mætti því fremur segja að hún væri að beita óæskilegum kvenleika innan 

tónlistariðaðarins sem er þó ekki mengandi í skilningi Schippers (2007). Ella beitir einnig 

gerendahæfni til þess að færa skilgreiningarvaldið á kynþokkanum til þeirra sem beita 

honum, þannig að kynþokkinn þurfi ekki alltaf að vera kynferðislegur á þann hátt sem hann 

birtist innan dægurmenningar. Forsendur Ellu eru mengandi þar sem hún vill afbyggja 

ríkjandi karllægar hugmyndir um það hvað telst kynþokkafullt. Í ljós kemur þó að sama 

hverjar forsendurnar eru virðist kynþokkinn vera skilgreindur út frá hinu karllæga augnarráði.  

Beiting kynþokkans hjá Ellu getur því ekki talist mengandi þar sem hann ögrar ekki sambandi 

ráðandi karlmennsku og styðjandi kvenleika. Þess vegna væri betra að segja að hún hverfi 

frá styðjandi kvenleika fremur en beiti mengandi kvenleika þar sem hann er ekki talinn 

fráhrindandi í því félagslega samhengi sem hún beitir honum. Kenning Schippers (2007) um 

ríkjandi/styðjandi og mengandi kvenleika nær því illa að fanga það hvort beiting kynþokka 

teljist mengandi eða styðjandi. 

Kynþokkinn kom ekki fram í viðtölunum við tónlistarkarla nema til þess að ræða um 

kynþokka kvenna. Hins vegar var aðeins rætt um útlit og þá tengt fatavali á tónleikum. Í 

flestum tilvikum tengdist það þægindum og fram kom að best væri að klæðast fötum sem 

væru praktísk.  
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Guðni: Ég svitna svo vangefið mikið sko ég bara allt fæturnir á mér eru bara rennandi ég 
svitna ógeðslega mikið ... þá er ekki séns að ég fari í fallegustu skyrtuna mína og 
eitthvað þú veist bara auka layer [lag] af fötum þegar ég veit að þetta verður bara 
rennandi þannig að þetta er alltaf bara svartar buxur, svartan bol. 
 

Poppmenningunni fylgir ákveðin æskudýrkun, sérstaklega í tengslum við dægurmenningu 

ungs fólks. Flestir viðmælendanna töldu það vera erfitt að eldast í tónlistariðnaðinum en Lóu 

fannst augljóst að það væri erfiðara fyrir konur en karla.  

 

Lóa: Já það skiptir meira máli fyrir konur en karla það er alveg ég heyri meira talað um 
það, ef kona fer eitthvað að fara yfir þrítugt þá er hún ekki ... en það er enginn 
sérstaklega að spyrja hvað einhver singer/songwriter [lagahöfundur] er gamall ef hann er 
karl það er meira spurt af því þegar það er kona. 
 

Togstreitan sem skapast við það að eldast í tónlistariðnaðinum fer þannig bæði eftir kyni og 

tegund tónlistar. Erfiðara er að eldast innan meginstraumstónlistar þar sem áherslan er á útlit 

og kynþokka sem stjórnað er af hinu karllæga augnarráði. Þórir segir erfitt fyrir leðurtöffarann 

að rokka á gamals aldri með hárkollu og bumbu.  

 

Þórir: ... þá er ákveðin tegund rokktónlistar hún er aldurstengd og ákveðin tegund tónlistar 
tilheyrir ákveðnu aldurskeiði það er ekkert átakanlegra heldur en að sjá fimmtugan rokkara 
með hárkollu í leðurbuxum með bumbu að vera einhvern veginn grínútgáfa af sjálfum sér. 
 

Mikil áhersla er lögð á kynþokka, æsku og útlit tónlistarkvenna. Tónlistarkonurnar sem 

rætt var við töluðu um að staðsetja sig innan kynþokkans á eigin forsendum en ákveðnar 

forsendur virðast liggja til grundvallar kynþokkanum þar sem skilgreiningarvald hins karllæga 

augnarráðs ræður ríkjum.   

6.4 Samantekt 

Í upphafi kaflans spurði ég: Hvernig birtast hugmyndir um karlmennsku og kvenleika innan 

tónlistariðnaðarins á Íslandi? Hvað er það í umhverfi og menningu tónlistariðnaðarins sem 

viðheldur jaðarsetningu tónlistarkvenna? Ólík félagsleg mótun stúlkna og drengja hefur áhrif 

á sjálfsmynd þeirra. Áherslan á hlýðni og prúðmennsku stúlkna færir þeim minni trú á eigin 

getu sem veldur því að þær taka færri áhættur. Félagsmótun drengja færir körlum sterkan 

grunn til að byggja sjálfsmynd sína á. Karlmennska birtist með mismunandi hætti innan 

jaðartónlistar og meginstraumstónlistar, þar sem ríkjandi karlmennska jaðarsins veitir aukinn 

sveigjanleika fyrir mýkt og tilfinningar. Ríkjandi karlmennska meginstraumsins er sömuleiðis 

ráðandi karlmennska, bæði þar og í stærra samfélagslegu samhengi, og er því tengdari 

hugmyndinni um hinn sterka og vel stæða karlmann. Gauramenning, sem byggist á 
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samkeppniskarlmennsku, ríkir þvert á tónlistarstefnur innan tónlistariðnaðarins en um er að 

ræða þá tilhneigingu að uppfylla skilyrði ráðandi karlmennsku út frá þeim staðalímyndum 

sem fjölmiðlar búa til og eru ríkjandi innan tónlistariðnaðarins. Gauramenning stuðlar að 

undirskipun kvenna og samkynhneigðra karla og er ein birtingarmynd jaðarsetningar, hvort 

sem tekið er þátt á forsendum karla eða ríkjandi menningu ögrað og viðkomandi jaðarsettur 

fyrir það. Kvenlegir eiginleikar í tónlistarsköpun eru síður viðteknir innan tónlistariðnaðarins 

og því leggja tónlistarkonur sig fram við að vera ekki taldar dúlla eða væmnar. Þær konur 

sem hljóta inngöngu í bransann finna hvernig áherslan sem lögð er á kynþokka gerir það að 

verkum að kröfurnar sem eru gerðar til þeirra tengjast útliti fremur en tónlistartengdu starfi. 

Tónlistarkonur leggja áherslu á að staðsetja sig innan kynþokkans á eigin forsendum en hið 

karllæga augnarráð virðist í félagslegum aðstæðum dægurmenningar alltaf búa yfir 

skilgreiningarvaldinu.  
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7 Kynjuð tilvera tónlistarkvenna 

Í þessum kafla verður haldið áfram að leita svara við rannsóknarspurningunni: 

• Hvað er það í umhverfi og menningu tónlistariðnaðarins sem viðheldur jaðarsetningu 

kvenna? 

Þessari spurningu verður svarað með því að skoða þörf tónlistarkvenna fyrir að skapa 

sérstakt kvennarými þar sem þær fá skjól frá karllægni tónlistariðnaðarins auk þeirrar 

jaðarsetningar sem má finna í tókenisma. Skoðað verður hvernig tónlistarmenn, konur og 

karlar, draga úr gerendahæfni tónlistarkvenna og hvernig sú orðræða viðheldur jaðarsetningu 

kvenna. Að lokum verður samræming fjölskyldu- og tónlistarlífs meðal tónlistarmanna á 

Íslandi skoðuð.  

7.1 „Kvennahljómsveit“ og „kvennarými“ 

Hugtakið tókenismi vísar til duldrar útilokunar sem lítur ekki út fyrir að vera skaðleg þótt 

annað komi í ljós við nánari skoðun. Í tilfelli kvenna vísar tókenismi til jaðarsetningar þeirra 

sem hljóta inngöngu í karllæg rými. Þá er tókenkona látin standa í forsvari fyrir hópinn sem 

hún tilheyrir auk þess sem hæfni hennar verður að hæfni hópsins þar sem alhæft er um 

hópinn út frá tókeninu. Í tilfelli tónlistarkvenna hlýtur tókenkona inngöngu í karllæg rými og út 

frá hæfni hennar er alhæft um tónlistarkonur. Tókenkonur eiga auðvelt með að vera mjög 

sýnilegar en verða auðveldlega fyrir fordómum staðalímynda og eru iðulega settar undir 

smásjá þar sem þær eru skoðaðar gaumgæfilega.  

Í rannsókn Kanter (1977) komu fram þrjár birtingarmyndir tókenisma: sýnileiki, mótsagnir 

og samlögun. Tóken fá, samkvæmt Kanter, meiri athygli og sýnileika vegna smæðar hópsins 

en athyglin veldur því að það skapast mikil pressa á þær að sýna fram á getu og hæfni. 

Tóken þurfa ekki að hafa mikið fyrir því að tekið sé eftir þeim en þurfa að hafa meira fyrir því 

að tekið sé eftir hæfni þeirra. Tónlistarkonurnar sem rætt var við finna fyrir tókenisma þegar 

þær spila á karllæg hljóðfæri og segjast þurfa að hafa miklu meira fyrir þvi að sanna sig en 

karlar. Öll augu beinast að þeim og ef þeim mistekst er það ákveðin réttlæting á 

kynjaskiptingu hljóðfæra.  

 
Bára: ... það er miklu meiri gagnrýni sem við verðum fyrir. Við þurfum miklu meira að 
sýna að við kunnum eitthvað ef við ætlum að spila á svona karllæg hljóðfæri 
 

Kyngervi tónlistarkvenna verður þannig það sem þær eru dæmdar út frá. Tónlistarkonur fá oft 

beiðni um þátttöku eða ráðningu á þeim forsendum að þær séu konur. Þetta samræmist 

kenningu Kanter um mótsagnir sem birtast í tókeninu; tónlistarkonan er sýnileg en hún þarf 

að hafa meira fyrir því að tekið sé eftir færni hennar.  
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Inga: ... mér finnst það líka oft vera málið ... að það vanti stelpu og þess vegna er hringt í 
mann bara af því það vantar stelpu, af því það þarf tvo stráka og eina stelpu.  
 

Það þýðir að tónlistarkonur taka oft ekki þátt í verkefnum á sömu forsendum og tónlistarkarlar 

og finna þess vegna fyrir meiri pressu að þurfa að standa sig. Gunnar hefur tekið eftir þessu 

hjá tónlistarkonum sem hann hefur unnið með. 

 

Gunnar: ... ef það er tekist á við eitthvað verkefni þá hugsa þær já ég þarf að undirbúa 
þetta alveg rosalega vel ef þetta ætlar að takast og lokaniðurstaðan þarf þá að vera 
alveg pottþétt ... en strákarnir er þetta verkefnið oh ég kann þetta ekki en ég vinga [kem 
mér í gegnum þetta]. 
 

Líkt og hefur komið fram áður er kyn oft miðlægt þegar kemur að umfjöllun um tónlistarkonur 

þar sem viðskeytin „kvenna-“ eða „stelpu-“ eru iðulega notuð. Það þykir merkilegt og 

kynþokkafullt þegar konur spila á „strákahljóðfæri“ en óvenjulegt ef þær gera það vel. 

 

Bára: Ef þú ert stelpa að spila á bassa þá ertu bara ó my god [guð minn góður], þetta er 
stelpa og hún spilar á bassa og hún kann að spila á bassa ... kona sem spilar bassa hún 
er sexý . 
 

Það sama eigi við í umfjöllunum um hljómsveitir skipaðar konum. 

 

Leifur: ... ef að stelpa gerir það þá er það stórmerkilegt ... þegar ég hugsa um það er 
Savages þú veist stórmerkilegt band það er það ekki, það eina sem er kannski merkilegt 
við það er að þetta eru allt stelpur og þær spila vel. 
 

Þegar konur hafa hlotið athygli fyrir að spila á karllæg hljóðfæri er iðulega fjallað um þær sem 

til dæmis „bassastelpur“ í stað eiginnafns. Það sama á við um hljómsveitir skipaðar konum 

sem hljóta umfjöllun og athygli þar sem viðurnefni þeirra sem tengist kyni vísar til þess fráviks 

sem þær eru innan tónlistariðnaðarins.  

 

Vilborg: Já svo er þetta geðveikt fyndið þú veist konur sem eru þú veist frægar sem 
trommarar eða bassaleikarar er kölluð „bassastelpan“. 
 

Vegna smæðar hópsins segir Finnur erfitt að manna hljómsveit með konum svo vel sé. Hins 

vegar sé annað uppi á teningnum varðandi karlana. 
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Finnur: Ég held það sé í litlu samfélagi erfitt að manna „kvennahljómsveit“ svo vel sé af 
öllum þessum sömu ástæðum, ef þú til dæmis pælir í því þó það sé algjört side step 
[hliðarspor] í þessu, hvernig í ósköpunum getur það átt sér stað að þegar menn eru 16 
ára gamlir þá veljist þeir saman í hljómsveit sem heitir Mezzoforte, þú veist, að þeir 
hljóðfæraleikarar sem saman mynduðu þess hljómsveit að þeir urðu þessi virtuosar 
[snillingar] sem þeir urðu. 
 

John Stuart Mill sagði fyrir hartnær 160 árum: „Snillingur dregur ekki andann nema í frjálsu 

andrúmslofti. Eðli málsins samkvæmt eru snillingar gæddir ríkara einstaklingseðli en annað 

fólk“ (Mill, [2009]/1859: 127). Þessi tilvitnun á vel við snilliorðræðu um tónlistarkarla sem 

draga andann í frjálsu andrúmslofti karllægs tónlistariðnaðar. Í tilvitnun Finns má einnig sjá 

hvernig kynjað viðskeyti er aðeins notað um konur sökum þess að karlar eru viðmiðið. 

Hljómsveit skipuð konum verður að „kvennahljómsveit“ á meðan hljómsveit skipuð körlum er 

bara hljómsveit. Svipað er uppi á teningnum hjá samkynhneigðum tónlistarkörlum, þar sem 

kynhneigð þeirra er tekin fyrir í umfjöllun um tónlistina.  

 

Róbert: Allavegana í mínu tilfelli ég er, með okkur sem erum hinsegin í tónlist, það kemur 
mjög oft fram í umfjölluninni þannig að það maður finnur það alveg þetta er svona þetta er 
alltaf eitthvað svona fréttapunktur. 
 

Sökum smæðar þessara hópa, kvenna og samkynhneigðra karla, verður umfjöllunin oft 

tengd kyni og kynhneigð þeirra. Að leggja áherslu á það sem aðskilur hópinn frá ríkjandi 

viðmiði er til þess fallið að jaðarsetja hópana.  

bell hooks (1990) segir það skipta máli hvort staðsetning á jaðrinum sé skipuð af 

kynjakerfinu og samfélagslegum valdastrúktúr eða hvort konur kjósa sjálfar að staðsetja sig á 

jaðrinum. Því skiptir máli hvort kynjað viðskeyti sé notað til þess að viðhalda „hinun“ eða„ 

öðrun“ kvenna eða hvort konur kjósi að nota það til eigin valdeflingar. hooks segir: 

 

Ég er staðsett á jaðrinum. Ég geri skýran greinarmun á 
jaðarsetningu kúgandi afla og þeim jaðri sem kosinn er sem 
vettvangur andófs – sem staður róttækra möguleika og 
opnunar. (...) Við umbreytumst sem einstaklingar og sem hópur 
þegar við búum til róttæk skapandi rými sem styðja við og 
viðhalda sjálfsveru okkar, rými sem mynda nýja staðsetningu 
þaðan sem við mótum sýn okkar á heiminn.“ (hooks, 1990: 153) 

 

Hugtakið rými vísar til svæðis þar sem samfélagstengsl eru mynduð og þar sem breytingar á 

gildum og ferlum eru staðsett (Massey, 2004). Gott dæmi um kvennarými er Ljónagryfjan, 
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rappkvöld Reykjavíkurdætra, en tilgangur hennar er að gefa konum sem vilja rappa rými 

(Anna Tara Andrésdóttir, munnleg heimild 17. mars 2015). Daníel veltir fyrir sér hvers vegna 

þörf sé á slíkum „stelpukvöldum“ og vísar til Ljónagryfjunnar. 

 
Daníel: Já einmitt stelpur eru alltaf með einhver svona stelpukvöld sko og maður er oft 
að velta fyrir sér af hverju eru þau ekki með eins og stelpurappkvöld af hverju er þær 
ekki bara með ég meina ... af hverju þurfa þær að halda eitthvað svona sér dæmi. 
 

Daníel skilur ekki hvers vegna stelpur þurfi alltaf að vera með sér stelpukvöld og er því 

blindur á það að flestir viðburðir eru í raun sérstök strákakvöld. Ljónagryfjan er gott dæmi um 

tónlistarkonur sem jaðarsetja sig til eigin valdeflingar líkt og hooks leggur áherslu á. Það 

virðist vera mikil þörf á að búa til rými þar sem önnur gildi en karllæg eru í hávegum höfð. 

Með sérrýmum skapast skjól frá hinu karllæga hlutgervandi augnarráði og rýmin eru því leið 

til valdeflingar fyrir konur. Hið karllæga augnarráð birtist fyrst og fremst sem órætt afl sem 

dregur úr kjarki og hindrar framgöngu á sviði (Áslaug Einarsdóttir, 2013) og í sköpunarvinnu 

ýmis konar. Björck (2011) segir hins vegar hættuna við sérstök kvennarými vera að konur 

upplifi valdaleysi þegar þær stíga á svið í opinberum blönduðum rýmum. Shands (1999) 

hefur líka áhyggjur af þessu og segir kvennarými hafi verið gagnrýnd fyrir að búa til múra á 

milli rýmanna og samfélagsins og viðhalda þannig þeirri sundrungu sem tilgangurinn var að 

eyða. Í áttunda kafla verður fræðileg umfjöllun um kvennarými og rýmisaukningu kvenna sett 

í samhengi við þrjú öflug kvennarými innan íslenska tónlistariðnaðarins, KÍTÓN, Stelpur 

Rokka! og Reykjavíkurdætur.  

Tónlistarkonur upplifa sig oft í hlutverki tókenkvenna þar sem þær þurfa að leggja miklu 

meira á sig en karlar til þess tekið sé eftir hæfni þeirra. Mikill munur er á því hvort 

tónlistarkonur eru jaðarsettar á þennan hátt eða hvort þær staðsetji sig sjálfar á jaðrinum 

með sérstökum kvennarýmum. 

7.2 Gerendahæfni 

Þegar tónlistarkonur stíga inn í hið karllæga rými tónlistariðnaðarins má sjá hvernig þær 

sjálfar og aðrir draga iðulega úr gerendahæfni þeirra þegar vel gengur. Þær sjá þá sjálfar sig 

ekki sem gerendur heldur eigna heiðurinn öðrum og segja aðra hafa dregið þær inn eða leyft 

þeim að vera með. Hanna segist sjálf hafa tekið fyrstu skrefin með því að kaupa sér 

hljómborð og æfa sig án menntunar. Það hafi þó verið fyrir tilstuðlan karla að hún varð hluti 

af hljómsveit. Karlar eru þannig skipaðir í stöðu hliðvarða sem hafa vald til þess að ákveða 

hvaða konum skuli hleypa í gegn. 
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Hanna: Ég tók svona alveg sjálf mín skref án þess að fara í skóla ... ég hafði bara keypt 
mér míkrafón, átti hljómborð og eitthvað og var að leita mér að einhverju að gera sem 
endaði með að vera einhverjir strákar vildu mig í hljómsveit.  
 

Hanna sýnir eigið frumkvæði með því að ákveða að gera tónlist en ástæða þess að hún 

starfar við það og er sýnileg í iðnaðinum er körlum að þakka. Inga sem hefur gert það 

mjög gott erlendis segist fyrir tilstuðlan klíkuskaps en ekki eigin atorku, hefur fengið 

plötusamning og hafið sólóferil.  

 

Inga: ... í þessu tilviki ég ... ég fæ plötuútgáfu í gengum klíku þannig séð sem er 
leiðinlegt en líka jákvætt og gott fyrir mig ...  

 

Svipaða hluti mátti heyra í orðræðu tónlistarkarla þar sem skein í gegn að 

gerendahæfnin er oft tekin af tónlistarkonum og öðrum eignaður heiðurinn af velgengni 

þeirra. Baldur segir velgengni Bjarkar meðal annars því að þakka hversu vel hún hafi 

valið sér samstarfsfólk. 

 

Baldur: Já já en hún [Björk] er náttúrulega að skipa fyrir og svona en hún er með 
rosalega góðan flokk á bak við sig . 

 

Björk talar um það í áðurnefndu viðtali við Pitchfork hvernig öðrum er iðulega eignaðurinn 

heiðurinn af sköpunarverkum hennar á meðan aldrei er efast um gerendahæfni tónlistarkarla 

(„The invisible“, 2015). Einnig mátti heyra orðræðu meðal viðmælenda á þá leið að 

tónlistarkonur njóti þeirra forréttinda að hugsað sé um þær eins og prinsessur. Þórir lýsir því 

hvernig tónlistarkarlar fari í hlutverk stóra bróður þegar þeir umgangast tónlistarkonur. 

 

Þórir: ... þegar þú ert að vinna með konu þá er svo margt í fari hennar sem gerir það 
að verkum að þú ert kannski ekki eins agressívur skilur þú mig, þú jafnvel hagar máli 
þínu öðruvísi, þú ræður um aðra hluti kannski en strákahópurinn mundi gera eða bandið 
skiluru mig þú jafnvel ferð í þann gír að vera stóri bróðir. 

 

Baldur tekur undir þetta og segir konur ekki þurfa að hafa fyrir því erfiða sem krafist er af 

tónlistarmönnum. 

 

Baldur: Mín skynjun er allavega með stelpur sko mér hefur allavega oft fundist en það 
getur verið að ég hafi rangt fyrir mér en eins og það sé meira séð um þær, þær eru bara 
sætar og fínar og með geggjaða rödd og eitthvað góðar að semja og svona.  
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Á þessu má sjá hvernig ein birtingarmynd jaðarsetningar tónlistarkvenna er að ræna þær 

gerendahæfninni. Ummæli Þóris og Baldurs um það að taka að sér hlutverk stóra bróður 

(tónlistarkarlinn) sem hugsar um litlu systur (tónlistarkonuna) rímar við niðurstöður Megan 

Jordan (2004) í rannsókn hennar 10X The Talen = 1/3 Of the credit how female musicians 

are treated differently in music en þar skiptir hún upplifunum og orðræðunni um 

tónlistarkonur í sex flokka. Sá fyrsti snýr að þeirri orðræðu sem kom fram í kafla 7.1 en þá 

þykir óvenjulegt og sérstakt ef tónlistarkonur eru góðar í því sem þær eru að gera, 

sérstaklega ef það snýr að karllægum hljóðfærum. Tónlistarkonan þykir þá góð miðað við að 

vera kona. Annar flokkurinn snýr að því að konur þurfi að leggja meira á sig til þess að sanna 

sig sem rímar við upplifun kvenna af tókenisma líkt og kom einnig fram í kafla 7.1. Þriðja 

atriðið rímar við síðustu ummæli Þóris og Baldurs þar sem tónlistarkonum er úthlutað 

hlutverk barns eða móður, í tilfelli Þóris litlu systur. Fjórði flokkurinn snýr að því þegar 

tónlistarkonur eru settar í hlutverk skrautfjaðrar fyrir hljómsveitina sem rímar við upplifun 

Rannveigar sem fjallað var um í kafla 6.3. Fimmti flokkurinn fjallar um kynjað viðskeyti sem 

tónlistarkonar hljóta vegna kyns síns, til dæmis þegar talað er um „kvennahljómsveit“ eða 

„bassastelpuna“, sem rímar einnig við upplifun íslenskra tónlistarkvenna og fjallað var um í 

kafla 7.1. Sjötti þátturinn sem Jordan fjallar um er þegar tónlistarkonur eru taldar spila eins og 

karlar ef þær spila vel. Allir þessir þættir jaðarsetja tónlistarkonur.  

Upplifun tónlistarkvenna af því að stöðugt sé gert ráð fyrir því að þær búi yfir vanþekkingu 

á tæknimálum er mjög áberandi meðal tónlistarkvenna á Íslandi. Fannar, sem er í nánu 

tónlistarsamstarfi með tónlistarkonu, segist finna fyrir miklum mun á framkomu, sérstaklega 

tæknimanna, í hennar garð. Það sé gengið út frá því að hún viti ekki neitt. 

 

Fannar: ... hljóðmenn hvað þeir gera ráð fyrir því að hún viti ekki shit [ekki neitt] að hún 
viti ekki hvað Di-i boxið er og að hún viti ekki neitt af því að hún er stelpa. 

 

Bára hefur upplifað svipað, bæði að gert sé grín að henni og að ekki sé tekið mark á því 

sem hún biður um. Stundum hefur henni verið ýtt til hliðar þegar hún gengur í verkin. 

 

Bára: ... sérstaklega þegar kemur að tæknimálum þá er ég bara kona og ég veit ekki 
neitt. Það er bara „færðu þig“ ... eins og ég viti ekkert um hvað ég er að tala ... það er 
alltaf verið að gera grín. „Sjáið Báru, hún er að reyna að vefja snúru og hún kann það 
ekki“. 

 

Þetta viðhorf ríkir líka meðal tónlistarkvenna í garð annarra kvenna sem vinna í 

tónlistariðnaðinum. Bára mundi til að mynda ekki vilja ráða sér kvenkyns umboðsmann.  
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Bára: Já ég er ekkert endilega viss um að ég mundi velja mér kvenmannsumboðsmann 
... karlmenn eru oft betri samningsmenn þeir eru einhvern veginn harðari sko gagnvart 
öðrum starfsmönnum þá er þetta bara pjúra viðskiptalegs eðlis ef ég mundi velja mér 
karlmann sem bókara. 
 

Á sama tíma er þekkingu tónlistarkarla gert hátt undir höfði. Þeir þykja meiri „grúskarar“ eða 

„græjuperrar“ sem sökkva sér í tæknimálin og hafa mikinn áhuga á þeim. Bára beitir hér 

orðræðu í anda styðjandi kvenleika, sem sér til þess að forskoti karla sé viðhaldið með vísun 

í meiri hæfni og þor. Baldur tengir þetta beint við ráðandi karlmennskuhugmyndir með því að 

líkja græjuáhuganum við áhuga karla á jeppadekkjum, það er eitthvað sem konur eru taldar 

hafa síður áhuga á.   

 

Baldur: Við erum svona græjuperrar meira fáum gæsahúð yfir einhverjum nýjum syntha 
þú veist og erum í alls konar svona fikti eins og með jeppa og stóru dekkin að vera á 35 
tommu dekkjum og eitthvað og vera með geðveikan mæk og eitthvað ég veit það ekki  
nörd. 
 

Hérna má sjá hvernig tæknin tengist karlmennskunni á sama hátt og jeppadekk gera. Baldur 

finnur hér hliðstæðu tækninnar við ráðandi karlmennsku í meginstraumsmenningunni. 

Þekking á græjum er ráðandi innan þessa menningarkima og því ráðandi í samskiptum 

ríkjandi karlmennsku jaðarsins og ráðandi karlmennsku meginstraums og samfélagsins og í 

tengslum við kvenleika. Það að hafa þekkingu á tækninni tengist karlmennskunni og gefur 

körlum ákveðið vægi. Þekking í tæknimálum virðist gefa upp hversu mikill raunverulegur 

áhugi tónlistarmanna er. Það að vera nörd er því jákvætt í þessu samhengi. Þeir sem geta 

grúskað tímunum saman í tónlist eru nördar. Gert er ráð fyrir því að konur hafi ekki þennan 

djúpstæða áhuga sem nördisminn er.  

Tómas segir erfiðara að finna konur til þess að sitja í dómnefndum Íslensku 

tónlistarverðlaunanna þar sem að þær séu síður með djúpstæðan áhuga á tónlist.  

 

Tómas: Já sko, er djúpstæðari áhugi oft hjá körlum umfram konum, einfaldlega 
aðstöðulega, þú veist ef þú ætlar að velja fimm í dómnefnd sem þurfa að vera dálitlir 
nördar ... hvort eru meiri líkur á því að þú finnir fleiri karlnörda eða kvennörda, ég mundi 
halda að þú finnir fleiri svona detikeraða [ákafa] karlnörda í mjög mörgum tilvikum í 
sambandi við tónlist. 
 

Það virðist því vera skilyrði fyrir því að gegna hlutverki í dómnefndum að vera nörd. Engin 

viðmið virðast ríkja innan Íslensku tónlistarverðlaunanna um hvaða þekkingu dómnefndir 
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skulu búa yfir. Skýrsla Andreu Dofradóttur o.fl. (2010) um menningarneyslu Íslendinga bendir 

til þess að konur séu í meirihluta þeirra sem sækja listviðburði hvort sem það er leikhús, 

óperur, söngleiki, tónleika, danssýningar, listsýningar eða myndlistasýningar. Konur eru líka í 

meirihluta þeirra sem eru skráðir í listnám á háskólastigi á Íslandi í öllum listgreinum að 

undanskilinni kvikmyndagerð (Hagstofa Íslands, 2012). Þá er spurningin hver sé forsenda 

nördismans ef hún er ekki að sýna áhuga á tónlistartengdum viðburðum og hvort forsendur 

nördismans sé að vera karl. Tómas talar um það, aðspurður hvers vegna konur eru færri í 

íslenska tónlistariðnaðinum, að ástæðan fyrir því sé ekki skortur á áhuga því áhuginn sé 

jafnvel meiri meðal kvenna (eins og skýrsla Andreu Dofradóttur o.fl. bendir til) og má greina 

þar ákveðna mótsögn við það að erfitt sé að finna ákafa kvennörda í dómnefndir til Íslensku 

tónlistarverðlaunanna.  

 

Tómas: ... þannig að framboðið er klárlega minna, ég held að sköpunarhæfileikarnir séu 
engu minni ... ég held að tónlistaráhuginn sé engu minni og jafnvel meiri svona oft á 
tíðum. 
 

Miklir fordómar ríkja í garð tónlistarkvenna þegar kemur að tæknimálum á meðan 

snilliorðræðan með nördismanum í broddi fylkingar ríkir í garð karla, hvort sem það er tengt 

tónlistariðkun eða setu í dómnefndum.  

7.3 Samræming fjölskyldu- og tónlistarlífs 

Umönnunarhlutverk móðurinnar, með tilvísun í líffræðilega þætti, hefur iðulega verið notað til 

að skýra og réttlæta mismunandi hlutverk kynjanna. Sú skýring er mikil einföldun, 

sérstaklega í ljósi þess félagslegt umönnunarhlutverk (uppeldi og umhyggja) er töluvert 

umfangsmeira en hið líffræðilega umönnunarhlutverk (meðganga og brjóstagjöf). Konur bera 

enn þungann af heimilisverkum samkvæmt könnun sem var gerð árið 2010 en þar kom fram 

að konur eyða að meðaltali 12,8 klukkustundum á viku í heimilisverk en karlar 8,7 

klukkustundum, á meðan karlar eyða meiri tíma í launuð störf á atvinnumarkaðnum. Mæður 

eyða helmingi meiri tíma með börnum sínum en feður eða 45 stundum á viku á móti 20 

stundum feðra (Þóra Kristín Þórsdóttir og Kolbeinn Stefánsson, 2010). Það má því ennþá 

víða finna leifar af ólíkum hlutverkum kynjanna og skiptingu milli opinbera og einkasviðsins. 

Þetta má líka sjá innan tónlistariðnaðarins sem er mjög ófjölskylduvænn. Hann gerir ekki ráð 

fyrir því að tónlistarmenn eigi fjölskyldu þar sem vinnutíminn er langur og óreglulegur, erfitt er 

að afla tekna auk þess sem krafa er um stöðug tónleikaferðalög, oft út fyrir landsteinana. Þar 

sem konur bera ennþá meginþungann af uppeldi og heimlisstörfum bitna þessar kröfur helst 

á tónlistarkonum. Lóa segir að konur þurfi að gera upp við sig hvað og hvernig þær ætli að 

fara að því að sameina þessi tvö hlutverk, að vera móðir og tónlistarkona. Þær þurfi í raun að 
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læra að athafna sig innan þessa karllæga iðnaðar sem gerir ekki ráð fyrir samspili fjölskyldu- 

og tónlistarlífs. 

  

Lóa: ... að skipuleggja sig og svona ... ég held að þá þurfi maður að spyrja sig, ætla ég 
að gera þetta og hvernig ætla ég að gera þetta ... Auðvitað eru margar ástæður og það 
eru margar konur sem hafa talað um þetta, það er mjög erfitt hlutverk því þessi geiri gerir 
alls ekki ráð fyrir því að þú eigir börn. Það er ekkert barnaheimili on the road [á 
tónleikaferðalögum] með þér þú veist. Þú getur ekkert skipulagt þig eins og venjulegt fólk 
sem fer í vinnuna átta til fimm en ég held við þurfum að byrja að leita að þessum svörum 
innra með okkur og kannski ekki líta á okkur endilega sem fórnarlömb. 
 

Hér má sjá hvernig Lóa setur ábyrgðina á herðar konum, enda vill hún forðast 

fórnarlambavæðingu. Slíkt viðhorf gerir það að verkum að tónlistariðnaðurinn breytist lítið. Ef 

konur þurfa að athafna sig innan gallaðs kerfis þýðir það að ekkert breytist. Þær eru þá 

starfandi í tónlistariðnaðinum á forsendum karllægs kerfis sem gerir ekki ráð fyrir 

samræmingu tónlistarlífs og fjölskyldulífs. Lóa segir að konur þurfi að spyrja sig hvort þær vilji 

raunverulega setja sig í þessar aðstæður sem bjóða ekki upp á mikið rými fyrir 

móðurhlutverkið og það setur mikla pressu á tónlistarkonur að þurfa að velja annað hvort.  

Tónlistarkonur finna fyrir mikilli pressu að standa sig í móðurhlutverkinu og vera alltaf til 

staðar inni á heimilinu og því getur verið mjög erfitt að taka ákvörðun um að fara í löng 

tónleikaferðalög. Tinna lýsir því hvernig hún hefur þurft að verja það sem hún var að gera og 

fundið fyrir sterkum skilaboðum frá samfélaginu um að hún sé ekki að standa sig sem móðir. 

 

Tinna: ... fékk svoldið að heyra það bíddu hver er með barnið eiginlega og þannig það 
var það er alltaf verið að ala svoldið á samviskubiti og hérna ég var í því að segja hún er 
hjá pabba sínum, svoldið alltaf í vörn, þurfti alltaf að verja þetta svoldið að fá að syngja ... 
það var t.d. sagt við mig að það er ekki hægt þú getur ekki átt börn og fjölskyldu ef þú 
ætlar að vera í þessum bransa. 

 

Kynímyndin um ofurkonuna virðist lifa góðu lífi. Það að vera góð móðir þýðir að vera alltaf til 

staðar, sjá um heimilið en líka vera að vinna sköpunarvinnu í tónlist og spila á tónleikum án 

þess að það taki orku og tíma frá fjölskyldunni. Margrét talar um stöðuga innri togstreitu 

varðandi samræmingu þessara þátta og að henni hafi aldrei fundist hún vera nægilega 

einbeitt á hvorugu sviðinu.  

 

Margrét: ... það var samt einhver tímapunktur sem ég fattaði að maður þarf að velja 
svoldið á milli og forgangsraða og líka hætta að ásaka sig sko að vera ekki nógu góður í 
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þessu og ekki nógu góður í þessu það er eiginlega það sem togar mann sko, er ég nógu 
góð mamma er ég nógu góð tónlistarkona. 

 

Tónlistariðnaðurinn sendir þau skilaboð að til þess að vegna vel innan hans þurfi að gefa allt 

í vinnuna, helst að neita sér um allt annað og harka þangað til allt gengur upp, líkt og komið 

hefur fram varðandi manndómsvígsluna. Rannveig var til dæmis hluti af hljómsveit sem var 

að gera það gott erlendis og hún fann fyrir því að ætlast var til að hún neitaði sér um allt 

annað. 

 

Rannveig: ... af því að sem tónlistarmaður þá þarftu að setja allt í þetta þú veist ég mátti 
ekki eiga líf og þannig hélt ég að lífið væri að maður þyrfti að neita sér um hluti eins og 
ást og hamingju til þess að meika það eða til þess að taka þátt í þessum sirkus. 

 

Rannveig fékk þau skilaboð að hún yrði að velja annaðhvort tónlistarlíf eða einkalíf og hún 

segist hafa valið tónlistarlífið á þessum tíma og neitað sér um einkalíf á meðan. Íris, 

tónlistarkona, hætti í hljómsveit þegar hún vissi að hún væri ólétt þar sem henni fannst 

móðurhlutverkið og tónlistarlífið ekki ganga upp saman og því valdi hún að sinna 

móðurhlutverkinu vel. Hefði hún haldið áfram í hljómsveitinni hefði það krafist langra og 

strangra tónleikaferðalaga. 

 

Íris: Já ég hætti þegar ég var ólétt ég hérna ég sá ekki fram á að geta verið í þessum 
bransa með lítið barn sérstaklega eins og þetta var að þróast.  
 

Þessar hugmyndir eru einnig í orðræðunni meðal tónlistarkarla. Þeir óttast að skuldbinda 

sig og vilja forðast að eignast börn. Kærastan hans Guðna fékk til dæmis þau skilaboð strax í 

upphafi sambands að hjá Guðna yrði tónlistin alltaf í fyrsta sæti, síðan fjölskyldan.  

 

Guðni: ... þetta var það fyrsta sem ég sagði við hana áður en við byrjuðum saman númer 
eitt í lífinu er tónlist númer tvö er fjölskyldan ...  
 

Þórir, sem á nokkur börn, segir það geta verið mjög erfitt að samræma þetta tvennt og að 

stundum heltaki sköpunin hann og erfitt sé að slíta sig frá henni.  

 

Þórir: ... að reyna að vera tónlistarmaður og heimilisfaðir allt í senn skilurðu og það hefur 
kostað mikla mikla vinnu og mikið átak frá minni hálfu og þú veist í dag held ég að ég sé 
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svona yfir meðallag og hérna en það hefur kostað gríðarvinnu og strangt ferðalag og það 
er sorglegt að segja frá því að ég held að ég sé ekki sá eini í þessum pakka.  
 

Bæði tónlistarkonur og tónlistarkarlar eiga því erfitt með að samræma fjölskyldulíf og 

tónlistarlíf. Tilhneigingin er samt sú að samviskubitið yfir því að vera í burtu frá fjölskyldunni 

sé meira meðal tónlistarkvenna og tónlistarkarlar virðast eiga auðveldara með að réttlæta 

fjarveru sína frá heimlinu. Biggi segir að í tónlistinni liggi tækifæri sem komi líklega ekki aftur. 

  

Biggi: Nei nei [ég fæ ekki samviskubit] það sem ég veit alveg að svona tækifæri ... það 
kemur bara einu sinni, það er ekki eitthvað ah þetta gekk ekki, ég ætla að reyna þetta 
aftur, þú færð ekkert svona séns mjög oft ... svona verkefni þú verður bara að elta það 
og það tekur yfir þú ræður ekkert hvert það fer þú veist. 
 

Í þessum orðum má sjá leifar af hugmyndum um fyrirvinnuhlutverk karla þar sem Biggi telur 

tækifærin liggja í vinnunni fremur en uppeldi barns. Margrét er í hjónabandi með öðrum 

tónlistarmanni, karli sem hefur mikið ferðast um heiminn á tónleikaferðalögum. Hún segir það 

hafa verið meira viðtekið að hann ferðist um heiminn og spili heldur en hún. Þá væri 

sjálfsagðara að hans ferill gengi fyrir hennar.  

 

Margrét: Já það er einmitt miklu miklu auðveldara fyrir Rúnar að kúpla sig út og það sem 
hefur alltaf verið skrítið er að það er alltaf líka sjálfsagður hlutur ... það er erfiðara fyrir 
konur að fara í burtu frá heimilinu sínu, það er bara staðreynd ... ég held að það sé 
nokkuð ljóst að það gangi fyrir, að það sé sjálfsagður hlutur að karlmennirnir gangi fyrir 
... mér fannst á tímabili ég vera að fórna mér en ég sé ekkert eftir því í dag. 

 

Hún segir að Rúnar hefði oft fremur kosið að vera heima en að slíkt hafi ekki verið í boði fyrir 

hann. 

 

Margrét: ... hann vildi ekki vera að túra alltaf, ég var að öfunda hann og honum fannst 
þetta hundleiðinlegt hann vildi miklu frekar vera heima hjá okkur þannig að það er líka 
akkúrat, hann var eiginlega bara neyddur. 
 

Rúnar er í hljómsveit sem hefur gert það mjög gott um allan heim þannig að líklega fann 

hann fyrir skyldum sínum gagnvart hljómsveitinni, aðdáendum og hlutverki sínu sem 

fyrirvinna fjölskyldunnar. Hann valdi þó að halda áfram að fara í tónleikaferðalög en fékk 

síður þau samfélagslegu skilaboð að hann væri ekki að standa sig en Margrét.  
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Þegar tónlistarkonur eru komnar með börn kjósa margar að taka börnin með á 

tónleikaferðalög. 

 

Bára: ... ég held bara að mæður taka einhvern veginn börnin sín miklu meira með að 
túra eins og Urður og Björk ... mér finnst það ég mundi vilja gera það ef ég færi á 
mánaðar túr þú veist maðurinn minn náttúrulega túrar eins og brjálæðingur og ætli ég 
mundi ekki taka þau með og ráða au pair eða eitthvað.  
 

Hérna veltir Bára upp þeim möguleika að taka börnin sín þrjú með sér á tónleikaferðalag. 

Maðurinn hennar, sem einnig er tónlistarmaður, er mikið á tónleikaferðalögum þannig að ef 

hún ætlaði að fara líka þyrfti hún að ráða au-pair. Söknuðurinn sem fylgir því að fara frá 

börnunum virðist þó vera það helsta sem stendur í vegi fyrir því að tónlistarkonurnar sem 

rætt var við séu tilbúnar til þess að skilja börnin eftir heima, auk þeirrar samfélagslegu kröfu 

að konur beri ábyrgð á börnum umfram karla. 

Tónlistarkonurnar töluðu um að móðurhlutverkið gengi illa upp hvað varðar ímynd þeirra í 

tónlistinni. Bára segir að hlutverk hennar sem þriggja barna móðir sé ekki viðtekið í 

tónlistariðnaðinum og það tengist oft hugmyndinni um kynþokkafullu tónlistarkonuna og því 

að þurfa að staðsetja sig innan kynþokkans.  

 

Bára: ... þriggja barna móðir sko það er enginn að fara að fíla það í bransanum ... þegar 
allir vita að maður eigi börn þá finnist engum maður sexy eða cool.  
 

Oft gengur illa að samræma tónlistarlíf og fjölskyldulíf. Tónlistariðnaðurinn gerir ekki ráð 

fyrir því að tónlistarmenn eigi börn. Líkt og kom fram í fjórða kafla eru tónleikar oft seint á 

kvöldin við aðstæður þar sem börn eru ekki velkomin. Viðmið jaðarsins, að gera allt sjálfur 

(do it yourself) er mjög tímafrekt, svo og öll sköpunarvinna og upptökuvinna svo ekki sé talað 

um tónleikaferðalög. Líkt og tónlistarkonurnar bentu á er erfitt að samræma þetta 

vinnuumhverfi við barneignir. Viðhorfið að þurfa að fórna öllu fyrir ferilinn er enn við lýði sem 

bitnar frekar á tónlistarkonum en körlum. Þær finna fyrir meiri pressu að standa sig inni á 

heimilinu +a meðan karlar samsama sig frekar forsendum ríkjandi iðnaðar. Það má setja í 

beint samhengi við söguna, húsmóðirina og fyrirvinnuna auk þess sem móðurhlutverkið 

virðist passa illa við hugmyndina um kynþokkafullu tónlistarkonuna.  

7.4 Samantekt 

Í upphafi kaflans spurði ég: Hvað er það í umhverfi og menningu tónlistariðnaðarins sem 

viðheldur jaðarsetningu kvenna? Jaðarsetning tónlistarkvenna á sér ólíkar birtingarmyndir. 

Tónlistarkonur þurfa að hafa mikið fyrir því að fá inngöngu í heim tónlistariðnaðarins en þegar 
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inn er komið finna þær fyrir tókenisma, það er þær þurfa að hafa mikið fyrir því að tekið sé 

eftir hæfni þeirra. Sem tókenkonur verða þær sjálfkrafa fulltrúar síns kyns með allri þeirri 

gagnrýni sem því fylgir. Líkt og bell hooks bendir á skiptir máli hvort konur kjósa að jaðarsetja 

sig eða hvort verið sé að jaðarsetja þær til útilokunar en með því að gera kyn tónlistarkvenna 

að útgangspunkti með orðum eins og „kvennahljómsveit“ eða „bassastelpa“ er verið að 

viðhalda hugmyndinni um að tónlistarkonur séu frávik frá hinu karllæga viðmiði. Það þykir 

óvenjulegt og stórmerkilegt ef tónlistarkonur spila vel á karllæg hljóðfæri auk þess sem það 

þykir kynþokkafullt að þær stundi slíka karlmannlega iðju. Tónlistarkonur ræna sjálfa sig 

gerendahæfni og eigna öðrum heiðurinn að eigin velgengni auk þess sem tónlistarkörlum 

finnst að sökum slakrar gerendahæfni tónlistarkvenna þurfi þeir að hugsa vel um 

tónlistarkonurnar. Þær eru þá settar í hlutverk barns, systur eða móður. Miklir fordómar eru í 

garð tónlistarkvenna hvað varðar tæknimál og er ekki gert ráð fyrir því að þær hafi þekkingu 

á því sviði auk þess konur eru síður en karlar taldar tónlistarnördar með djúpstæðan áhuga á 

tónlist. Mikil þörf er meðal kvenna á að skapa sitt eigið rými þar sem aukið frelsi ríkir og skjól 

fyrir karllægum hugsunarhætti. Þegar fjölskyldustaða er skoðuð kemur í ljós að 

tónlistariðnaðurinn gerir ekki ráð fyrir samræmingu fjölskyldu og tónlistarlífs. Það bitnar meira 

á tónlistarkonum en körlum þar sem konur bera ennþá meginþungann af ábyrgð heimilisins 

auk þeirrar samfélagslegu pressu sem þær finna fyrir um að standa sig í því hlutverki.  
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8 Umræður og helstu niðurstöður 

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á umhverfi og menningu tónlistariðnaðarins út frá 

upplifun og reynslu tónlistarmanna á Íslandi. Skoðaðar voru birtingarmyndir jaðarsetningar 

tónlistarkvenna innan tónlistariðnaðarins á Íslandi út frá grunnstoðunum tónlistariðnaðarins. 

Það var gert til að varpa ljósi á þá mismunun sem felst í því að fagurfræði markaðarins er 

háð karllægu mati og menningarauðurinn er í höndum fárra aðila. 

Lykilrannsóknarspurningarnar voru: Hverjar eru grunnstoðir tónlistariðnaðarins og hvernig 

virka þær? Hverjir búa að menningarauði og skilgreina fagurfræði markaðarins? Hafa konur 

aðgang að þeim menningarauði? Hvernig birtast hugmyndir um karlmennsku og kvenleika 

innan tónlistariðnaðarins á Íslandi? Hvað er það í umhverfi og menningu tónlistariðnaðarins 

sem viðheldur jaðarsetningu kvenna? Hvernig er hægt að stuðla að jafnrétti innan 

tónlistariðnaðarins á Íslandi og auka rými kvenna? Hér verður greint frá helstu niðurstöðum. 

• Hverjar eru grunnstoðir tónlistariðnaðarins og hvernig virka þær? 

Í samtölum mínum við þátttakendur og viðmælendur mátti greina hverjar væru lykilstoðir 

tónlistariðnaðarins á Íslandi: útvarp, útgáfumál, Íslensku tónlistarverðlaunin, tónlistarmenning 

og tengslanet. Þegar farið var yfir verkferla í útvarpi út frá upplýsingum sem fengust um 

Bylgjuna og Rás 2 mátti sjá að lög fara í gegnum síur tónlistarráðs, hlustendaráðs og 

útvarpsmanna á vakt. Útvarpsmenn segja að mögulega hafi það áhrif á tónlistarkonur að þeir 

sem velja lög til spilunar eru að miklum meirihluta karlar. Hins vegar leggja þeir áherslu á að 

horfa framhjá eigin smekk og telja sig líta fremur hlutlausum augum á tónlistina. Það gera 

þeir með því að láta líkur til vinsælda ráða mestu. Tónlistarmennirnir sem rætt var við draga 

hins vegar í efa að hægt sé að horfa framhjá eigin smekk og telja að bakgrunnur þeirra sem 

velja hafi áhrif á hvað sé viðtekið og hvað ekki. Plötusala hefur dregist umtalsvert saman á 

undanförnum árum með auknu niðurhali og tilkomu tónlistarveita á borð við Tónlist.is og 

Spotify en tónlistarmenn fá töluvert minni tekjur fyrir streymi á plötum en við sölu í verslunum. 

Í kjölfarið hefur tekjuöflun tónlistarmanna að miklu leyti færst yfir á tónleikahald en 

tónleikamenningin einkennist af því að tónleikar byrja seint og ástand gesta er mismunandi. 

Útgáfufyrirtæki á Íslandi, eins og annars staðar í heiminum, taka færri sénsa en áður þegar 

þeir velja hvað skal gefið út. Tónlistarmennirnir eru almennt ósáttir við starfsemi þeirra og 

segja metnaðarleysi ríkja þar gagnvart því að sinna listamönnum vel. Útgáfufyrirtækin eru 

undirmönnuð sökum minnkandi sölu þar sem mörg verkefni eru á höndum fárra aðila. Að 

vera tilnefndur til Íslensku tónlistarverðlaunanna er mikilvæg viðurkenning sem opnar fyrir 

fleiri tækifæri fyrir tónlistarfólk. Þegar plötur, verk og einstaklingar eru tilnefndir til Íslensku 

tónlistarverðlaunna hafa þeir farið í gegnum tvöfalt valferli; fyrst forval þar sem margir aðilar 

velja bestu plöturnar úr rúmlega hundrað titlum og síðan tekur dómnefnd við og velur 

endanlegar tilnefningar. Nær allir viðmælendur eru sammála um að tengslanetið sé mjög 
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mikilvægt fyrir tónlistarmenn og að kosturinn við tónlistariðnaðinn á Íslandi sé að hann er lítill 

og því auðvelt að skapa vináttutengsl. Þó mætti greina ákveðna samkeppni þar auk þess 

sem smæð iðnaðarins leiðir til vinahygli við ráðningar í verkefni. 

• Hverjir búa að menningarauði og skilgreina fagurfræði markaðarins? Hafa konur 

aðgang að þeim menningarauði? 

Í ljós hefur komið að karlmenn eru í miklum meirihluta þeirra sem búa yfir menningarauði í 

tónlistariðnaðinum á Íslandi, hvort heldur sem er í útvarpi, sjónvarpi, útgáfu eða við skrif í 

blöðum. Þeir sem búa yfir menningarauði hafa vald til þess að ákveða hvað fær athygli og 

eftirtekt og móta þannig þau viðmið sem farið er eftir þegar meta á tónlist. Líkt og Bourdieu 

bendir á er smekkur félagslega mótaður og því er líklegt að það sem hefur mótandi áhrif á þá 

sem búa yfir menningarauði sé hluti af því sem skapar viðmið tónlistariðnaðarins. Í 

innganginum fjallaði ég um tónlistarleik sem fór í gang á Facebook þar sem einstaklingar áttu 

að velja áhrifamestu plöturnar í lífi sínu. Þar mátti sjá að að karlar völdu nær 

undantekningalaust plötur eftir tónlistarkarla sem segir okkur að þaðan eru viðmiðin sprottin. 

Smekkurinn er karllægur og heldur í heiðri karllægum gildum og viðmiðum. Erfitt er fyrir 

konur að sækja sér hlutdeild að menningarauði þar sem þeim mæta ýmiss konar hindranir; 

þær þurfa að tileinka sér karllægni iðnaðarins ef þær ætla að öðlast inngöngu en eru 

jaðarsettar fyrir að ögra ríkjandi menningu. Þeim virðist því standa tvennt til boða, að taka 

þátt á ríkjandi forsendum eða vera jaðarsettar. Það þýðir að tónlistarkonur fá síður að taka 

þátt á eigin forsendum. Mikilvægt er að skapa þekkingu sem býr til krítíska gerendur, konur 

og karla, innan tónlistariðnaðarins. Þá eru minni líkur á því að konur hljóti jaðarsetningar en 

mikilvægt er að krítískir gerendur séu margir. Kynjuð meðvitund innan tónlistariðnaðarins á 

Íslandi er ekki mikil en mikilvægt er að virkja fjölmiðla í því að taka samfélagsleg ábyrgð í 

jafnréttismálum. Víða má sjá orðræðu sem fellur undir áru kynjajafnréttis.   

• Hvernig birtast hugmyndir um karlmennsku og kvenleika innan tónlistariðnaðarins á 

Íslandi? 

Ólíkar áherslur í félagsmótun stúlkna og drengja gera það að verkum að innganga þeirra í 

tónlist er með ólíkum hætti. Strákar byrja fremur í bílskúrnum meðan stúlkur sækja almennt 

tónlistarnám og hefja síðan feril í popp- og rokktónlist í gegnum tengslanet í menntaskóla. 

Þegar karlmennskuhugmyndir eru skoðaðar má greina mismunandi áherslur innan 

jaðartónlistar og meginstraumstónlistar. Ríkjandi karlmennska innan jaðarsins veitir aukinn 

sveigjanleika fyrir mýkt og tilfinningar og hún á margt skylt með metrókarlmennsku. Ríkjandi 

karlmennska meginstraumsins er sömuleiðis ráðandi karlmennska, bæði þar og í stærra 

samfélagslegu samhengi, og er því tengdari hugmyndinni um hinn sterka og vel stæða 

karlmann. Ríkjandi karlmennska innan jaðartónlistar sækist þó einnig eftir þeim eiginleikum 

karlmennskunnar sem gerir hana ráðandi en það birtist til dæmis sem 
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samkeppniskarlmennska í gauramenningu. Gauramenning er eitt af því sem viðheldur 

undirskipun tónlistarkvenna og samkynhneigðra tónlistarkarla og er því ein birtingarmynd 

jaðarsetningar. Kvenlegir eiginleikar tónlistarkvenna eru síður viðteknir innan 

tónlistariðnaðarins og því leggja sumar tónlistarkonur sig fram við að vera „ein af strákunum“. 

Kvenleiki þeirra birtist þannig sem „gauralegur“ kvenleiki. Þær konur sem hljóta inngöngu í 

iðnaðinn finna að mikil áhersla er lögð á kynþokka og leggja þær sig allar fram við að 

staðsetja sig innan kynþokkans á eigin forsendum. Þrátt fyrir það eru þær oft settar í hlutverk 

skrautfjaðra innan hljómsveita og í verkefnum sem gerir það að verkum að þær fá síður að 

taka þátt í tónlistartengdu starfi.  

• Hvað er það í umhverfi og menningu tónlistariðnaðarins sem viðheldur jaðarsetningu 

kvenna? 

Jaðarsetning tónlistarkvenna birtist á margan hátt innan tónlistariðnaðarins á Íslandi. 

Tónlistarkonur þurfa að hafa mikið fyrir því að fá inngöngu í heim tónlistariðnaðarins líkt og 

konur sem sækja sér aðild að menningarauði. Þegar inn er komið finna þær fyrir tókenisma 

þar sem þær þurfa að hafa miklu meira fyrir að sanna sig en karlar. Að vera tókenkona þýðir 

að lenda undir smásjá þar sem gjörðir tókenkonu verða að viðmiði fyrir hópinn sem hún 

tilheyrir. Það þýðir að mikil pressa er sett á þær tónlistarkonur sem hljóta inngöngu þar sem 

þær þurfa bæði að sanna sig sem einstaklingar og fyrir allar tónlistarkonur. Það er mikill 

munur á því að kjósa að jaðarsetja sig innan sérstakra kvennarýma eða baráttusamtaka og 

að hljóta jaðarsetningu, til dæmis þegar kynjuð viðskeyti eins og „kvennahljómsveit“ eða 

„bassastelpa“ eru notuð um konur í tónlist. Ennþá þykir það stórmerkilegt ef tónlistarkonur 

spila vel á karllæg hljóðfæri eins og gítar, trommur eða bassa auk þess sem það þykir mjög 

kynþokkafullt. Tónlistarkonur eiga það til að ræna sjálfar sig gerendahæfni og eigna öðrum 

heiðurinn að eigin velgengni. Tónlistarkarlar finna fyrir þörf til að hugsa um tónlistarkonur eins 

og börn eða systur og telja þær þurfa miklu meiri aðstoð til þess að geta starfað í 

tónlistariðnaðinum. Tónlistarkonur mæta fordómum þegar kemur að tæknimálum og síður er 

gert ráð fyrir því að þær búi yfir þekkingu á því sviði. Þær eru síður taldar tónlistarnördar með 

djúpstæðan áhuga á tónlist og tækni. Greina má þörf meðal tónlistarkvenna til þess að skapa 

sitt eigið rými þar sem aukið frelsi ríkir og skjól frá karllægum gildum og viðmiðum. Erfitt er að 

samræma fjölskyldulíf og tónlistarlíf sem bitnar meira á tónlistarkonum þar sem konur bera 

ennþá meginþungann af störfum á heimilinu. Þær finna fyrir fordómum og samfélagslegri 

pressu um að standa sig í móðurhlutverkinu og það bitnar á þátttöku þeirra í tónlistarlífinu.  

• Hvernig er hægt að stuðla að jafnrétti innan tónlistariðnaðarins á Íslandi og auka rými 

kvenna?  

Síðustu rannsóknarspurningunni verður svarað í köflum 8.1–8.3 en þar verður lagt mat á þá 

þekkingu sem niðurstöður rannsóknarinnar leiða í ljós og fundnar leiðir til þess nýta 
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rannsóknina til að stuðla að jöfnuði og jafnrétti innan tónlistariðnaðarins. Það verður gert með 

því að velta upp hugmyndum um rýmisaukningu og kvennarými, fjögur svið yfirráða og leiðir 

til valdeflingar á hverju yfirráðasviði auk þeirra praktísku hliða sem snúa að kynningu á 

rannsókninni og sköpun femínískrar þekkingar sem leiðir af sér krítíska gerendur.  

8.1 Kvennarými sem feminísk þekkingarsköpun  

Í hugtakinu rými felst afmörkun samfélagsins í svæði sem hafa miðju, jaðar, endimörk og 

aðra rýmisbundna eiginleika. Innan rýmisins hreyfast líkamar sem markast af félagslegri og 

pólitískri staðsetningu og tengslum við aðra. Með því að beita rýmishugtakinu er hægt að 

greina flæði flókinna tengsla og valds bæði á milli einstaklinga og samfélagshópa. Þessi rými 

geta verið í senn útilokandi og bjóðandi, síbreytileg, óljós og ljós (Shands, 1999). Shands 

(1999) telur mikla þörf á rými sem tekur afstöðu gegn misrétti opinbera sviðsins og afmiðji 

þannig ráðandi karllæg gildi. Rýmismyndlíkingar eru frjótt tæki til þess að skoða stöðuna eins 

og hún er og finna leiðir að auknu jafnrétti. Shands segir femíníska hagmunabaráttu oft 

byggða á útópískri hugsjón sem eigi ekkert skylt við efnislegan veruleika. Rýmismyndlíking er 

því leið til þess að brúa bilið á hugsjónar (femínisma) og veruleikans.  

Rýmisaukning kvenna vísar til aukins sýnileika og valda kvenna í hinu opinbera rými. 

Björck (2011) segir hins vegar vera uppi áberandi raddir sem leggi áherslu á rýmisaukningu 

kvenna á forsendum einstaklingsins. Hún óttast slíka orðræðu og telur hana tala inn í þá 

skaðlegu orðræðu sem sé í gangi í tónlistariðnaðinum sem einstaklingsgeri vandann og 

útiloki kerfislæga mismunun. Þess vegna sé mikilvægt að skoða hvaða rými stuðli að 

raunverulegri valdeflingu án þess að viðhalda ríkjandi karllægri orðræðu. Sem dæmi tekur 

Björck femínísku pönkhreyfinguna Riot grrl sem stuðlaði að raunverulegri valdeflingu og hins 

vegar hljómsveitina Spice Girls sem talaði inn í ríkjandi orðræðu um undirskipun kvenna og 

stuðlaði því ekki að raunverulegri valdeflingu. Rýmisaukning Riot grrl fólst í því að vekja 

athygli á því að ameríska pönksenan væri undir einokun karla og hvetja stelpur til þess að 

benda á þá mismunun sem í því fólst á skapandi hátt. Spice Girls, sem er bresk 

popphljómsveit skipuð konum, tók upp slagorðið „girl power“ sem Riot grrl notuðu í sinni 

baráttu. Munurinn á notkun slagorðsins hjá hópunum tveimur er hins vegar umtalsverður. Hjá 

Riot grrl var „girl power“ notað til þess að hvetja stelpur til þess að afbyggja ríkjandi karllægni 

á meðan Spice Girls notuðu slagorðið til upphafningar stelpumenningar en slík menning talar 

inn í einstaklingsorðræðu um að stelpur geti allt sem þær vilja. Slík orðræða gerir því ekki ráð 

fyrir kerfislægum hindrunum (Björck, 2011).  

Kvennarýmum og rýmisaukningu hefur gjarnan verið stillt upp sem andstæðupari sem 

endurspegla ólíka hugmyndafræði innan femínisma; kvennarými er tengt við róttækan 

femínisma (beinir sjónum að kerfislægu misrétti) og rýmisaukning við frjálslyndan femínisma 

(beinir sjónum að borgaralegum og formlegum réttindum). Þessar hugmyndir geta þó verkað 
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báðar samtímis á ákveðnu sögulegu tímabili, blandast og runnið saman í gegnum femíníska 

baráttusögu (Shands, 1999). Á Íslandi er mikil vakning meðal tónlistarkvenna um þessar 

mundir hvað varðar kynjamisrétti innan tónlistariðnaðarins sem sjá má til dæmis á áherslu 

sem lögð er á bæði sérstök kvennarými og rýmisaukningu kvenna. Má þar helst nefna 

nýstofnað félag kvenna í tónlist, KÍTÓN, Stelpur rokka! sem eru rokkbúðir fyrir ungar stúlkur, 

Hljómsveitina Evu sem gefur sig út fyrir að vera femínísk hljómveit, rappflokkinn 

Reykjavíkurdætur og hljómsveitina Hljómsveitt svo eitthvað sé nefnt. Hér á eftir mun ég 

skoða þrjú virk kvennarými innan tónlistariðnaðarins á Íslandi og greina þau út frá 

hugmyndum um rýmisaukningu og femínisma.  

KÍTÓN, félag kvenna í tónlist hefur þann tilgang að: 

skapa jákvæða umræðu, samstöðu og samstarfsvettvang 
meðal tónlistarkvenna sem eiga það sameiginlegt að starfa á 
Íslandi. Einnig skal staðið vörð um hagsmuni tónlistarkvenna á 
Íslandi og styrkja grasrót ungra tónlistarstúlkna. Þeim tilgangi er 
náð með auknum sýnileika, viðburðum og stöðugu samtali við 
tónlistarkonur á Íslandi (Kiton.is, 19.apríl 2015). 
 

Þegar tilgangur félagsins er skoðaður út frá hugmyndum Björck um rýmisaukningu má sjá að 

KÍTÓN talar inn í ríkjandi orðræðu sem telur vandann liggja í því að konur þurfi að stíga fram 

og tryggja eigin sýnileika fremur en því að brjóta þurfi niður kerfislæga mismunun sem 

jaðarsetur eða útilokar tónlistarkonur innan íslenska tónlistariðnaðins. Félagið er fyrst og 

fremst kvennarými en stuðlar ekki samkvæmt Björck (2011) að raunverulegri valdeflingu 

tónlistarkvenna, heldur rýmisaukningu sem takmarkast við það rými sem þær athafna sig 

innan. Þrátt fyrir það er KÍTÓN mjög mikilvægt félag til þess að tryggja samstöðu kvenna 

innan tónlistariðnaðarins á Íslandi, benda á vandkvæði og beita þrýstingi til að stuðla að 

breytingum og bótum. Þess vegna er mjög mikilvægt að meðvitund um raunverulega 

valdeflingu tónlistarkvenna sé til staðar innan KÍTÓN. Það þarf að leggja áherslu á að 

afbyggja ríkjandi karllægni með því að brjóta niður kerfið sem jaðarsetur tónlistarkonur. 

KÍTÓN þarf að stuðla að því að fræða tónlistarkonur til þess að þær geti verið krítískir 

gerendur innan tónlistariðnaðarins. Í því felst að í staðinn fyrir að einblína á fjölda kvenna 

sem hljóta inngöngu á að tryggja að þær sem hljóta inngöngu séu krítískir gerendur sem 

ögra og pota í ríkjandi kerfi. Krítískir gerendur geta verið bæði konur og karlar en forsendan 

verður að vera þekking og meðvitund um að menningin jaðarsetur konur og vilji til þess að 

breyta því (Childs og Krooks, 2009). Femínísk þekking er því mjög mikilvæg til þess að hægt 

sé að stuðla að raunverulegri rýmisaukningu fyrir tónlistarkonur á Íslandi. Líkt og kemur fram 

á heimasíðu KÍTÓN er áhersla lögð á að skapa jákvæða umræðu og samstarfsvettvang 

meðal kvenna á Íslandi svo og í samræðum við starfsmenn tónlistariðnaðarins, það er þá 

sem búa að menningarauði. Þar sem félagskonur KÍTÓN koma úr ólíkum áttum hefur félagið 
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ekki skilgreint sig sem femínískt félag. Ástæðan er sú að femínismi er ágreiningsmál og 

sumar félagskonur vilja síður bendla sig við hann. Ég tel að það skipti ekki máli svo lengi sem 

við búum að femínískri þekkingarsköpun til þess að geta greint hvað skiptir máli og hvenær 

við erum raunverulega að breyta hlutunum og hvenær við erum að tala inn í ríkjandi orðræðu 

sem viðheldur jaðarsetningu tónlistarkvenna. Þó að sumar félagskonur vijli ekki bendla sig 

við femínisma er ég nokkuð viss um að þær vilja allar jafnrétti. Umræðan og fræðslan sem á 

sér stað innan KÍTÓN og í tengslum við KÍTÓN þarf að leiða til þess að í tónlistariðnaðinum 

verði fjölmargir krítískir gerendur. Þorgerður Einarsdóttir skilgreinir femíníska hreyfingu í 

grein sinni „Jafnrétti án femínisma“ en þar segir: 

 

Femínísk aðgerð þarf að vera gagnrýnin og meðvituð – og miða að 
leiðréttingu óréttlætis (...) og til þess verður hún að búa yfir þekkingu 
og yfirsýn. En hún þarf líka að vera afl sem megnar að hreyfa við 
samtímanum, hún er vaxtarbroddurinn og fylkingarbrjóstið. Femínísk 
hreyfing þarf að vera djörf. (Þorgerður Einarsdóttir, 2002:16) 

 

Út frá þessari skilgreingu ætti KÍTÓN að starfa með það að markmiði að leiðrétta óréttlætið 

og gera allt til þess að afbyggja ríkjandi orðræðu fremur en að tala inn í hana.  

Stelpur rokka! eru sjálfboðaliðasamtök sem starfa eftir femínískri hugsjón. Á heimasíðu 

þeirra segir: 

 

Enn er mikið verk að vinna til að leiðrétta kynjahalla í íslensku 
tónlistarlífi. Staðalímyndir í rokk og popp myndböndum og tímaritum 
sýna konur fyrst og fremst sem óvirk kynferðisleg viðföng hins 
karllæga augnaráðs en ekki sem skapandi og sjálfstæða gerendur. 
Hlutfall kvenna á tónlistarhátíðum á borð við Iceland Airwaves, sem 
skráðra höfunda í STEF, í stjórnum tónlistrartengdra stofnanna og 
fyrirtækja og almennt sem sýnilegra tónlistarmanna á Íslandi, er afar 
lágt. Ungar stúlkur eru ólíklegri en strákar til þess að byrja að semja 
og spila sína eigin tónlist á unglingsárunum og stofna hljómsveitir. 
Margir samverkandi samfélagslegir þættir gera það að verkum að 
ungar stelpur eru líklegri til að skorta sjálfstraust til að koma fram á 
sviði, taka sér rými og vera með hávaða. Stelpur rokka! vilja breyta 
þessari kynjuðu menningu (Stelpurrokka.is, 15.apríl 2015). 

 

Innan Stelpur rokka! er unnið út frá hugmyndum um rýmisaukningu og valdeflingu innan 

kvennarýma en „hugmyndafræði Stelpur rokka! snýst um að skapa öruggt rými þar sem 

stelpum er gefið tækifæri til þess að spegla sig og sína hæfileika í öflugum kvenkyns 

fyrirmyndum“ (Stelpurrokka.is, 15.apríl 2015). Hér er fyrst og fremst verið að horfa til 
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rýmisaukningar stúlkna í anda Riot grrrl sem miðar að því að skapa femíníska þekkingu til 

þess að leiðrétta kynjaða félagsmótun sem færir stúlkum síður en drengum rými innan 

rokktónlistar. Innan Stelpur rokka! fer fram fræðsla sem stuðlar að femínískri 

þekkingarsköpun sem eykur líkurnar á því að þátttakendur fari út í samfélagið sem krítískir 

gerendur. Hins vegar hafa kvennarými verið gagnrýnd fyrir að gefa fölsk fyrirheit og miðla 

einungis valdeflingu einstaklingsins án þess að fela í sér kröfu um breytt gildi í hinu karllæga 

opinbera rými (Björck, 2011). Ég tel að með því að stuðla að femínískri þekkingarsköpun 

innan kvennarýma sé unnið bæði að valdeflingu einstaklingsins, valdeflingu hópsins 

(tónlistarkvenna) svo og að skapa þekkingu sem gerir kleift að breyta gildunum innan 

karllægra rýma. 

Reykjavíkurdætur eru hópur rappkvenna sem eru þekktar fyrir ögrandi texta sem taka á 

málefnum eins og pólitík, femínisma og kynferðisofbeldi (Anna Tara Andrésdóttir munnleg 

heimild, 17. mars 2015). Reykjavíkurdætur eru dæmi um kvennarými þar sem áhersla er lögð 

á rýmisaukningu kvenna. Rýmisaukning getur átt sér stað vegna starfs og vakningar 

kvennarýma þar sem markmið margra kvennarýma hefur verið að stuðla að umbótum innan 

karllægrar samfélagsgerðar (Áslaug Einarsdóttir, 2013), líkt og Reykjavíkurdætur gera. Með 

því að hafna meðvitað valdaskipan og kúgun taka kvennarýmin sér sjálf stöðu á jaðrinum líkt 

og hooks (1990) fjallar um. Sú ákvörðun er róttæk og afbyggir ráðandi samfélagsgildi auk 

þess að skapa ný gildi með það að markmiði að lágmarka yfirráð og kúgun (Áslaug 

Einarsdóttir, 2013). Róttækur jaðar felst í því að skuldbinda sig til þess að halda í heiðri 

gildum sem eru í andstöðu við yfirráð og kúgun. Það má því segja að Reykjavíkurdætur og 

Stelpur rokka! séu róttæk jaðarrými á meðan KÍTÓN er það ekki. 

8.2 Valdefling 

Collins (2000) lagði fram kenningu um fjögur svið yfirráða og leiðir til valdeflingar á hverju 

sviði. Fyrsta sviðið, svið formgerðarvaldsins, vísar til þess hvernig félagslegar stofnanir 

samfélagsins viðhalda undirskipun ákveðinna hópa. Þessar félagslegu stofanir, til dæmis 

skólar, réttarkerfið og fjölmiðlar, ganga út frá því að allir hafi jöfn tækfæri og að spurningin sé 

bara hvernig tækifærin séu nýtt. Svið formgerðarvaldsins gengst ekki við forréttindum 

valdhafa og þjáist af lit- og kynblindu. Valdefling á þessu sviði felst í umbreytingu félagslegra 

stofnana, stefna og aðgerða sem stuðla að þessari útilokun. Nýverið voru sett lög um 

kynjakvóta í stjórnum og ráðum fyrirtækja á Íslandi en slík aðgerð er leið til valdeflingar á 

sviði formgerðarvaldsins. Karlar eru í miklum meirihluta þeirra sem sitja í stjórnum félaga og 

ráða innan tónlistariðnaðarins á Íslandi. Til að mynda er engin kona í stjórn STEF, Sambands 

tónskálda og eigenda flutningsréttar og ÚTÓN, Útfluningsskrifstofu íslenskrar tónlistar sem 

bæði eru lykilfélög á íslenskri tónlistarsenu. Aðeins ein kona situr í stjórn FTT, Félags 

tónskálda og textahöfunda, og sömuleiðis eru stjórnir FÍH, Félags íslenskra 
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hljómlistarmanna, ÍT, Íslensku tónlistarverðlaunanna, og Listráðs Hörpunnar eingöngu 

skipaðar einni konu hver. Konur sitja þar í einhverjum mæli sem varafulltrúar en eru sjaldan í 

lykilstöðum (Lára Rúnarsdóttir, 2013). Valdefling kvenna innan formgerðarvaldsins gæti því 

falist í setningu kynjakvóta í stjórnum og ráðum í félaga- og hagsmunasamtökum innan 

tónlistariðnaðarins. Ríkisútvarpið er með starfrækta jafnréttisáætlun sem gilt hefur frá árinu 

2011 en eins og fram hefur komið er þar lögð mikil áhersla á að jafna hlut kynjanna í dagskrá 

auk þess að tryggja að viðhorf bæði karla og kvenna séu sýnileg í allri dagskrá (Ríkisútvarpið 

[Rúv],  2011). Með framfylgni á markmiðum sem þessum er verið að breyta gölluðu kerfi þar 

sem hlutverk þeirra er að tryggja að tónlistarkonur séu sýnilegar auk þess að tryggja að þær 

búi að menningarauði. Þá er ekki verið að einstaklingsgera vandann og segja að konurnar 

sjálfar þurfi að vera sýnilegar og því er unnið að raunverulegri rýmisaukningu tónlistarkvenna. 

Annað svið yfirráða er svið agavaldsins en eftir að breytingar á stefnum 

formgerðarvaldsins hafa átt sér stað vill oft brenna við að menningin innan stofnananna 

breytist hægt. Menningin sér um jaðarsetja þá sem komast inn fyrir múr formgerðarvaldsins, 

til dæmis með kynímyndum og úreltum staðalímyndum. Collins leggur áherslu á meðvitund 

og þekkingarsköpun þeirra sem komast inn fyrir múrinn þannig að hægt sé að stækka 

smugurnar og þar með breyta kerfinu innan frá. Meðvitund og feminísk þekkingarsköpun er 

mikilvæg eins og áður hefur komið fram til þess að skapa krítíska gerendur innan 

tónlistariðnaðarins og afbyggja ríkjandi karllæga menningu sem iðulega einkennist af 

gauramenningu. Kvennarými eru kjörinn vettvangur til þess, eins og sjá má á Stelpur rokka! 

og Reykjavíkurdætrum og í hluta af starfi KÍTÓN. Mikilvægt er að þessi kvennarými loki sig 

ekki af heldur taki þekkinguna sem myndast innan rýmanna og rýmis- og valdeflinguna sem 

þær öðlast og nýta hana til þess að stækka smugurnar fyrir konur innan karlarýma. Þegar 

krítískir gerendur komast inn fyrir múr formgerðarvaldsins með femíníska hugsjón að 

leiðarljósi geta tónlistarkonur beitt mengandi og styðjandi kvenleika meðvitað til þess að 

brjóta niður múrinn og þá menningu sem er ríkjandi og viðheldur undirskipun kvenna.  

Þriðja sviðið, svið lögmætisvaldsins, sér um að móta hugmyndafræðina sem menningin 

og vitundin byggir á út frá hagsmunum kerfisins. Sviðið sér um að tryggja lögmæti þeirra 

stofnana og sviða sem fara með formgerðar- og agavaldið. Með því að notfæra sér ríkjandi 

hugmyndafræði og menningu virkar lögmætisvaldið sem tenging milli stofnana, skipulags 

þeirra og hversdagslegra félagslegra samskipta (t.d. með orðræðu). Þannig verður ákveðin 

menning samþykkt og öllum ber að fylgja henni. Valdefling á þessu sviði felst í því að öðlast 

meðvitund til þess að gagnrýna ríkjandi viðmið og endurheimta þannig skilgreiningarvaldið 

yfir ríkjandi viðmiðum. Kritískir gerendur meðal tónlistarkvenna gætu til dæmis greint þær 

aðstæður sem þær eru í hverju sinni til þess að finna hvar smugurnar er að finna. Einnig er 

gott, til þess að afbyggja gauramenningu, að fleiri konur komist inn á svið agavaldsins og þá 



 

 

94 

sem krítískir gerendur. Það er hægt í krafti fjöldans líkt og í tilfelli KÍTÓN en þá er mikilvægt 

að verið sé að afbyggja orðræðuna en ekki viðhalda henni. 

Fjórða sviðið, persónulega valdasviðið, er þegar formgerðir samfélagsins, lögmætisvaldið 

og kúgarinn hafa tekið sér bólfestu innra með einstaklingnum. Á sama hátt og veruháttur 

undirskipaðra stuðlar að eigin undirskipun (Bourdieu) og agavald sjálfsins sér til þess að 

kröfum kerfisins sé fylgt (Foucault) þá stuðlar bólfesta kúgarins hið innra að eigin kúgun sem 

viðheldur ríkjandi valdaskipan. Valdefling á persónulega sviðinu snýst um meðvitund til þess 

að leita leiða til þess að andmæla ríkjandi valdakerfi. Collins bendir á að þar sem er kúgun, 

þar er líka andstaða. Þessi togstreita milli valdbeitingar og valdeflingar undirskipaða hópsins 

getur leitt til samfélagslegra breytinga á öllum sviðunum. Það væri því draumur ef allir innan 

tónlistariðnaðarins gerðu sér grein fyrir forréttindum sínum. Sjálfsveran er alltaf í forgrunni líkt 

og Collins bendir á og þess vegna er meðvitund og femínísk þekking mikilvæg. Valdefling og 

rýmisaukning kvenna er lykilatriði en við náum mestum framförum og breytingum í gegnum 

samstöðu og baráttu og sú barátta má aldrei viðhalda ríkjandi orðræðu sem elur á 

jaðarsetningu tónlistarkvenna. 

8.3 Næstu skref 

Mikilvæg skref hafa verið tekin innan kvennarýma á Íslandi til þess að vinna að 

rýmisaukningu og valdeflingu tónlistarkvenna. Næstu skref eru að tryggja að sú 

þekkingarsköpun leiði af sér krítíska gerendur sem beita sér fyrir fyrir auknu jafnrétti innan 

tónlistariðnaðarins á Íslandi. Femínískt starf sem unnið er í þágu kvenna um allan heim, hvort 

sem það lýtur að tónlist eða er á öðrum vettvangi, skilar sér í bættum hag og auknu frelsi frá 

kynbundnu vali og mismun. Þessi rannsókn er mikilvægur liður í að varpa ljósi á mismunandi 

birtingarmyndir jaðarsetningar kvenna og þá menningu og orðræðu sem viðheldur henni. 

Hluti af því sem talið er „eðlilegt“ eða „hluti af því að starfa í tónlist“ er hér dregið fram í 

dagsljósið og krufið út frá kenningum kynjafræði og menningarfræði. Næstu skref eru að nýta 

þessa þekkingarsköpun þannig að hún leiði til jákvæðra breytinga. Mikilvægt er að menningin 

og umhverfið breytist til þess að reynsla og upplifun tónlistarkarla og tónlistarkvenna byggist 

á jöfnum grunni. Fyrsta verk á dagskrá er að kynna niðurstöður rannsóknarinnar fyrir 

félagskonum KÍTÓN og nýta þekkinguna sem til varð í rannsókninni til þess að fjölga 

krítískum gerendum innan tónlistariðnaðarins. Einnig að kynna hana opinberlega og skrifa 

greinar út frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Rannsóknin hefur fært mér, sem varaformanni 

KÍTÓN, þekkingu til þess að byggja starf félagsins á og endurskoða markmið og tilgang 

félagsins til tryggja að það tali ekki inn í þá orðræðu sem viðheldur jaðarsetningu 

tónlsitarkvenna. Sem stjórnarkona í FTT, Félagi tónskálda og textahöfunda, mun ég beita 

mér út frá femínískri hugsjón í anda Collins (2000) til þess að stækka smugurnar og tryggja 

að jafnréttisumræðan sé alltaf til umræðu þegar mál eru afgreidd. Rannsóknin getur auk þess 
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nýst öllum þeim sem eru að leita leiða til þess að stækka smugurnar, teygja út arma kvenna, 

skapa rými og vettvang fyrir konur í tónlist og bæta heiminn. 
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Viðauki I - Viðtalsrammar 

Viðtalsvísir 1 

Tónlistarmenn, konur og karlar. 

 

ALMENNT 

- Hver eruð þið? 

- Hvaðan komið þið? (stutt um ferilinn) 

- Hvernig skilgreinið þið tónlist ykkar? 

- Hvernig tegund tónlistar ertu að fást við? 

- Hvernig mynduð þið staðsetja ykkur innan tónlistariðnaðarins á Íslandi? 

- Hver er upplifun ykkar á starfa í tónlistariðnaðinum á Íslandi? 

- Hvers vegna ert þú tónlistarmaður? 

- Áhrifavaldar/fyrirmyndir? 

 

ALDUR 

- Hvaða máli skiptir aldur fyrir tónlistarmenn? 

- A) fyrir þá sem hafa skapað sér nafn og feril B) síðan fyrir þá sem eru að byrja? 

- Hafið þið fundið fyrir því að aldur ykkar skipti máli? 

- Hvaða máli skiptir að vera ungur í þessum iðnaði? 

 

ÚTLIT 

- Hvaða máli skiptir útlit  tónlistarmanna? 

- Er áhersla á útlit í íslenskum tónlistariðnaði? 

- Hugsið þið um hvernig þið klæðið ykkur? 

- Hvaða upplifun hafið þið af því að koma fram á sviði? 

- Eruði á einhvern hátt meðvitaðar um hvernig þið hreyfið ykkur og komið fram? 

- Hvaða áhrif haldið þið að það hafi á íslenskar tónlistarkonur sú útlitsdýrkun sem 

sérstaklega á sér stað í „poppmenningunni“ út í heimi? 

 

KYN 

- Hvaða máli skiptir kyn tónlistarmanns? 

- Haldiði að það skipti yfirhöfuð máli? 

- Hverjum finnst ykkur best að starfa með? 

- Hvernig veljið þið þá sem þið starfið með? 

- Getiði sagt mér hvernig er að starfa með konum? 
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- Getiði sagt mér hvort það sé frábrugðið eða hvernig það er að starfa með körlum? 

- Hver er ykkar tilfinning fyrir stöðu kvenna í tónlist á Íslandi?  

- Hvernig er upplifun ykkar af því að vera tónlistarkarl á Íslandi?  

- Hvað finnst ykkur um þá tónlist sem konur eru að gera á Íslandi? 

- Hvers vegna haldið þið að fáar konur starfi í tónlist á Íslandi? 

- Hvaða áhrif haldið þið að það hafi á tónlistarkonur að nær allir sem koma að 

iðnaðinum eru karlar? 

- Kvenleiki/Karlmennska 

- Er tónlist kvenna frábrugðin tónlist karla? 

 

STÉTT og KYNÞÁTTUR 

- Skiptir máli hvaðan fólk kemur og hvaða efnahagslega bakgrunn tónlistarmenn hafa? 

- Hvaða máli skiptir að syngja á íslensku? 

- Skiptir kynþáttur máli fyrir tónlistarmenn á Íslandi? 

 

FJÖLSKYLDUHAGIR 

- Hvernig samræmið þið tónlistarlíf og fjölskyldulíf? 

- Á hvaða hátt breytast hlutirnir með breyttu fjölskyldumynstri? 

- Er eitthvað sem stoppar ykkur eftir að þið eignuðust börn? 

- Hvað þá? 

- Hvernig breyting er það? 

 

TENGSL 

- Hvernig hófuð þið ykkar feril? 

- Hvaða máli skiptir tengslanet þegar fólk er að koma sér á framfæri? 

- Hvert er tengslanet ykkar? 

- Hvernig birtist þetta á Íslandi? 

- Hvernig hefur þú komið þér á framfæri? 

- Hvernig nálgast þú starfsmenn iðnaðarins? 

 

TEGUND TÓNLISTAR 

- Hvaða máli skiptir tegund tónlistar þegar hún er metin? 

- Hvar staðsetjið þið ólíka tegund tónlistar? 

- Hvað finnst ykkur um þá jaðarmenningu sem ríkir meðal tónlistarelítunnar eða þeirra 

sem fara með menningarlegt auðmagn? 
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- Ríkja fordómar á milli hægri og vinstri vængja í popp/rokk tónlist á Íslandi? 

 

MENNTUN 

- Hvaða máli skiptir menntun í popp/rokk tónlist á Íslandi? 

- Hvað færir menntunin? 

 

AÐRAR SPURNINGAR 

- Getiði nefnt einhverjar hindranir? 

- Hvað þyrfti að bæta í starfsumhverfi tónlistarkvenna? 

- Getiði lýst einhverju misrétti sem þið hafið orðið fyrir er varðar kyn ykkar? 
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Viðtalsvísir 2  

Starfsmenn tónlistariðnaðarins, lykilmenn í stoðkerfi tónlistar, konur og karlar. 

 

KYNNING 

- Hver eruð þið? 

- Hvað kom til að þú fórst að starfa í kringum tónlist? 

- Hvað er það sem heillar þig við tónlist? 

- Hvar staðsetur þú smekk þinn? 

 

UMHVERFIÐ 

- Hvernig var að starfa við skrif/þáttagerð/bókanir? 

- Er það umhverfi karllægt? 

- Er kynjavinkillinn eitthvað ræddur í þessu umhverfi? 

- Hverjar eru kröfurnar sem gerðar eru til ykkar? 

- Er plötugagnrýni og umfjallanir um tónlist á Íslandi fagleg að þínu mati? 

- Hvernig er ákveðið hver skrifar/fjalla um hvað? Eru konur frekar fengnar til að 

skrifa/fjalla um verk kvenna? 

- Er hægt að komast hjá því að skrifa/fjalla um/velja út frá eigin smekk? 

- Pierre Bourdieu fjallar um það hvernig smekkur fólks ræðst af félagslegri stöðu þess. 

Bæði fjölskylda og skólakerfi hafa áhrif á hvernig smekkur okkar mótast. Smekk notar 

fólk til þess að aðgreina sig frá öðrum sem og undirstrika félagslega stöðu sína. Þar 

er tónlistarsmekkur engin undantekning. Þannig telur Bourdieu að með smekk sínum 

láti fólk í ljós gildismat sitt og gefi til kynna hver þjóðfélagsstaða þess sé. Enn fremur 

segir hann að listrænn smekkur sé félagslega mótaður og lærður, meðal annars hjá 

jafningjum sem og þeim sem búa yfir menningarauðmagni. Þannig skipta breytur eins 

og aldur, kyn, uppruni og af hvaða kynslóð einstaklingar eru, miklu máli. 

- Hefuru fundið að það stýri einhvern tímann umfjöllun um tónlist? 

 

 

MENNINGARLEGT AUÐMAGN 

- Hvert er vald þeirra sem skilgreina/skrifa um hvað sé flott og hvað ekki? 

- Hvaða áhrif telurðu að plötugagnrýni og umfjallanir hafi fyrir tónlistarmenn? 

- Í rannsókn minni í sumar þar sem ég orðræðugreindi plötugagnrýni yfir ákveðið 

tímabil kom í ljós að konum er frekar hampað fyrir mínímalisma og að gera ekki of 

mikið. Orðræðan. Hvað finnst þér um það? 
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- Karlar hlusta á karla, konur hlusta á konur og karla 

- Kvennatónlist? 

- Er viðhorf blaðamanna mismunandi í garð kven eða karl tónlistarmanna? 

- Hefuru orðið vitni á einhverjum fordómum í garð ákveðinna tónlistarmanna? 

- Hvaða máli helduru að það skipti að hafa kynjafræðilega þekkingu þegar starfað er í 

blaðamannageiranum? 

 

KYN 

- Hvaða máli skiptir kyn tónlistarmanns? 

- Haldiði að það skipti yfir höfuð máli? 

- Getiði sagt mér hvort það sé frábrugðið eða hvernig það er að starfa með körlum? 

- Hver er ykkar tilfinning fyrir stöðu kvenna í tónlist á Íslandi?  

- Hvað finnst ykkur um þá tónlist sem konur eru að gera á Íslandi? 

- Hvers vegna haldið þið að fáar konur starfi í tónlist á Íslandi? 

- Hvaða áhrif haldið þið að það hafi á tónlistarkonur að nær allir sem koma að 

iðnaðinum eru karlar.  

- Kvenleiki/Karlmennska 

 

ALDUR 

- Hvaða máli skiptir aldur fyrir tónlistarmenn? 

- A) fyrir þá sem hafa skapað sér nafn og feril B) síðan fyrir þá sem eru að byrja? 

- Hafið þið fundið fyrir því að aldur ykkar skipti máli? 

- Hvaða máli skiptir að vera ungur í þessum iðnaði? 

 

ÚTLIT 

- Hvaða máli skiptir útlit  tónlistarmanna? 

- Er áhersla á útlit í íslenskum tónlistariðnaði? 

- Hvaða áhrif haldið þið að það hafi á íslenskar tónlistarkonur sú útlitsdýrkun sem 

sérstaklega á sér stað í „poppmenningunni“ út í heimi.  

 

STÉTT og KYNÞÁTTUR 

- Skiptir máli hvaðan fólk kemur og hvaða efnahagslega bakgrunn tónlistarmenn hafa? 

- Hvaða máli skiptir að syngja á íslensku? 

- Skiptir kynþáttur máli fyrir tónlistarmenn á Íslandi? 
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FJÖLSKYLDUHAGIR 

- Hvernig samræmið þið tónlistarlíf og fjölskyldulíf? 

- Á hvaða hátt breytast hlutirnir með breyttu fjölskyldumynstri? 

- Er eitthvað sem stoppar ykkur eftir að þið eignuðust börn? 

- Hvað þá? 

- Hvernig breyting er það? 

 

TENGSL 

- Hvernig hófuð þið ykkar feril? 

- Er ákveðin frændhygli innan meðal blaðamanna því nú komast fæstir hjá því að 

þekkja einhvern sem er að gera músík, sérstaklega ef það eru tónlistaráhugafólk? 

 

TEGUND TÓNLISTAR 

 

- Hvaða máli skiptir tegund tónlistar þegar hún er metin? 

- Hvar staðsetjið þið ólíka tegund tónlistar? 

- Hvað finnst ykkur um þá jaðarmenningu sem ríkir meðal tónlistarelítunnar eða þeirra 

sem fara með menningarlegt auðmagni? 

- Ríkja fordómar á milli hægri og vinstri vængja í popp/rokk tónlist á Íslandi? 

 

MENNTUN 

- Hvaða máli skiptir menntun í popp/rokk tónlist á Íslandi? 

- Hvað færir menntunin? 

 

 

AÐRAR SPURNINGAR 

- Getiði nefnt einhverjar hindranir? 

- Hvað þyrfti að bæta í starfsumhverfi tónlistarkvenna? 

- Getiði lýst einhverju misrétti sem þið hafið orðið fyrir er varðar kyn ykkar? 
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