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Útdráttur 

Viðfangsefni ritgerðarinnar er að skoða vægi og veltu tónlistarveita hérlendis sem og á 

alþjóðavísu og varpa ljósi á starfsemi og virkni hennar í heimi stafrænnar tónlistar. Rýnt 

verður í kosti, galla og ávinning sem tónlistarveitur kunna að hafa í för með sér. Farið 

verður yfir erlendar rannsóknir og tölfræði ásamt því að framkvæma rannsókn þar sem 

einstaklingar úr íslenskum tónlistariðnaði voru spurðir út í þá möguleika og hindranir 

sem tónlistarveitur hafa í för með sér fyrir íslenska tónlistarmenn. Með því er reynt að 

svara rannsóknarspurningunni um hvaða ávinning og hindranir tónlistarveitur kunna að 

hafa fyrir íslenska tónlistarmenn. Byrjað verður á að skoða mikilvægi tónlistar ásamt 

sögu hennar og upphaf á Íslandi, síðar verður rýnt í þær breytingar sem eru að eiga sér 

stað í iðnaðinum og viðskiptamódel tónlistarveitunnar Spotify kynnt þar sem hún nýtur 

sívaxandi vinsælda og notkunar. Erlendar rannsóknir og tölulegar upplýsingar verða loks 

skoðaðar ásamt túlkun á svörum úr gerðri rannsókn og að lokum verða kynntar 

niðurstöður ritgerðarinnar. Höfundur vill skoða hvaða möguleika og tækifæri gætu 

hugsanlega verið af slíkri starfsemi og meta ókosti og hindranir hennar. Helstu 

niðurstöður voru þær að tónlistarveitur eru að bjóða upp á aukna tekjumöguleika með 

litlum breytilegum kostnaði, stærri mörkuðum og breiðari aðdáendahóp. Hinsvegar er 

íslenskur markaður lítill, samkeppni um athygli neytenda er mikil og tekjurnar eru enn 

lágar. Viðskiptamódel tónlistarveitanna eru í harðri samkeppni við ólöglegt niðurhal og 

mikið kappsmál að auka áskrifendur svo tónlistarmaðurinn fái greitt fyrir framlag sitt.
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1 Inngangur 

Áður fyrr umbreyttu menn tónlistarheiminum með upptökutækni og fjölföldun, í dag er 

stafræn tónlist (e. digital music) að gera slíkt hið sama. Tæknin er að breytast en lög 

hagfræðinnar breytast ekki. Upplýsingatækninni hefur verið að fleyta fram í hálfgerðri 

óreiðu sem við höfum ekki endilega haft stjórn á (Shapiro og Hal, 1999). Í 

hagfræðikenningum er talað um frumkvöðla, nýsköpun og mikilvægi þess í hagvexti, þeir 

sem finna upp nýjar og hagkvæmari leiðir sem skila ábata fyrir heildina. Í ljósi þess ættum 

við að vilja skapa umhverfi og aðstæður sem hindra ekki manninn í að skapa hagkvæm gæði.  

„This is a future for music that i believe is worth fighting for. And it is one that is 
achievable if our politicians show leadership and vision when it comes to the 
world´s cultural industries“ (IFPI, 2015, bls. 4). 

Breytingar eru að eiga sér stað í tónlistariðnaðinum í dag þar sem einstaklingar eru að 

hanna, þróa og skapa ný viðmót og viðskiptaform í sölu tónlistar. Í stafrænni tónlist og þar 

með talið tónlistarveitum eiga sér stað tækniframfarir sem hafa í för með sér að ýmsir 

kostnaðarþættir hverfa, afritunar- og dreifingarkostnaður lækkar þar sem ekki þarf að 

framleiða viðbótareintak af plötu, vínyl eða kassettu, keyra út í búðir og setja upp í hillur 

þegar meiri tónlist er seld. Það kostar nánast ekkert að dreifa og afrita á veraldarvefnum. 

Framleiðniaukningin sem á sér stað í stafrænum heimi tónlistar er öfugt við það sem Baumol 

og Bowen fjölluðu um í bók sinni Performing Arts: The Economic Dilemma um 

framleiðnistöðnun í lifandi flutningi. Þar er útskýrt hvernig kostnaðurinn við lifandi flutning 

hækkar í samræmi við aðra þætti samfélagsins þar sem enginn framleiðniaukning á sér stað. 

Það þarf ávallt tiltekinn fjölda hljóðfæraleikara til flytja strengjakvartett eftir Beethoven og 

það tekur alltaf jafnlangan tíma (Baumol og Bowen, 1966).  
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Mynd 1. Þróunarferli í sölu á tónlist. 

Í stafrænni tónlist geta tekjurnar aukist á meðan kostnaður stendur í stað, það er hinsvegar 

ekki raunin eins og staðan er í dag. Tekjur tónlistarmanna af tónlistarveitum eru ekki 

verulegar þrátt fyrir minnkandi kostnað. Þær fara þó vaxandi en aðalástæða tekjustöðnunar 

er samkeppnin við ólöglegt niðurhal sem er svarti sauðurinn í tónlistariðnaðinum í dag. Í 

grein James Heilbrun frá árinu 2003 er sagt frá listrænum halla (e. artistic deficit). Þá er listin 

ekki framkvæmd því kostnaðurinn er of mikill, t.d ópera sem krefst fjölda manns, 

leikhópurinn því of stór og það hár í kostnaði að verkið er ekki leikið (Heilbrun, 2003). Með 

vaxandi framboði tónlistar og minnkandi tekjum hefur verið rætt um hættuna á að 

framleiðsla á tónlist minnki með tilkomu veraldarvefsins þar sem tekjurnar ná ekki upp í 

kostnaðinn. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu þó í ljós að litlar líkur væru á því þar sem 

aðrir ávinningar og möguleikar væru til staðar. Þrátt fyrir litla framleiðniaukningu í lifandi 

flutningi hefur það áhrif að það sé framleiðniaukning á öðrum sviðum í samfélaginu sem 

eykur framleiðslu á mann sem hækkar laun á mann og þ.a.l ráðstöfunartekjur á mann, slíkt 

leiðir til aukinnar eftirspurnar á tónlist sem þýðir að meiri miðar seljast (Heilbrun, 2003). 

Umræður hafa einnig snúist um að þar sem tónlist fæst nú meira og minna frítt á netinu, þá 

séu auknar ráðstöfunartekjur hjá neytendum sem hafi áhrif á aukið tónleikahald en það er 

þó engin rannsókn sem styður þá tilgátu. Sala á stafrænni tónlist er að aukast en plötusala er 

að minnka.  

Sala á frumsaminni tónlist fer mestmegnis fram í plötubúðum á meðan stórmarkaðir taka 

mikið af safnplötum með vinsælum lögum (Viðar Guðjónsson, 2015). Þegar kostnaðurinn er 

hár, þá er meira freistandi að setja saman verk sem er líklegra til tekjuöflunar en önnur verk 

sem hafa ódýrari einleikara, færri hljóðfæraleikara (Heilbrun, 2003) eða eins og Lárus bendir 

á að sé að gerast í íslenska plötumarkaðanum, setja saman vinsæl lög á disk, safnplötur eða 

leika þekkt verk. Slíkt hið sama á sér stað í tónlistarveitum ef marka má niðurstöður 

rannsóknarinnar þar sem lagalistar með vinsælum lögum fá mestu spilun. Árið 2007 lækkaði 

plötusala og önnur sala tónlistar á föstu formi um 6 % í Bretlandi, 9 % í Japan, Frakkland og 

Nótnarit	 Vínylplötur	 Kasse ur	 Geisladiskar	 Streymi	
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Spáni, 12% í Ítalíu, 14 % í Ástralíu og 21 % í Kanada á meðan stafrænar tekjur jukust (The 

Economist, 2008). Næstu kaflar ættu að veita aukinn skilning á umfangi og mikilvægi 

tónlistar í samfélaginu sem og gott yfirlit á þeim breytingum sem eru að eiga sér stað og 

veita dýpri skilning á starfsemi og eðli tónlistarveita. Nýlegar rannsóknir og tölfræðilegar 

upplýsingar varpa ljósi á umfang og starfsemi tónlistarveita bæði hér á landi og erlendis, 

niðurstöðurnur gefa okkur í kjölfarið hugmynd um ávinning og ókosti tónlistarveita í sölu og 

dreifingu á tónlist. Við erum í miðri eldlínu þróunar í sölu á tónlist í gegnum veraldarvefinn 

sem virðist vera framtíðin í viðskiptum tónlistar.  

2 Saga tónlistar í dreifingu og sölu 

Tónlistardreifing á sér nokkur söguleg tímamót. Árið 1885 í Manhattan, New York fóru menn 

að hefja nótnaframleiðslu, lög voru samin, prentuð og seld á nótnablöðum í Tin Pan Alley 

(Jónatan Garðarsson munnleg heimild, 14. október 2014). Stærstu tímamótin eru eflaust 

þegar uppfinning Thomas Alva Edison leit dagsins ljós árið 1877, talvélin. Í kjölfarið var hægt 

að hljóðrita og endurspila upptökur á sömu vél. Síðar komu útvörp, vínyll, kassettur og 

geisladiskar og fjölföldun á uppteknum hljóðritum varð til (Jónatan Garðarsson munnleg 

heimild, 14. október 2014) og tónlistin þróaðist í að verða upplýsingagæði (e. information 

good). Upplýsingagæði einkennast af mikilli framleiðslu og eiginleika þess að geta afritað 

þau svo úr verði keimlíkt og nánast fullkomið eintak (Michael X. Zang, 2002). Tiltekið form 

hefur lengi einkennd tónlistariðnaðinn: 

 Framleiðendur (höfundar, flytjendur).  

 Útgefendur (útgáfufélög, plötufyrirtæki).  

 Dreifingaraðilar (Plötuverslanir, hýsingaraðilar) 

 Almenningur (neytendur, kaupendur, hlustendur)  

Þetta form breytist ekki verulega með tilkomu stafrænna viðskipta, en þau hafa áhrif á 

vægi hvers aðila í ferlinu. Árið 1999 var tónlistarveitan Napster stofnuð og Epli kynnti til leiks 

Itunes Music Store árið 2003 (Skýrsla rýnihóps, 2014). Á Napster var tónlist niðurhalað og 

dreift frítt en síðar dæmt ólöglegt vegna brots á höfundarétti og síðunni lokað árið 2001 

(Michael X. Zang, 2002). Þrátt fyrir það sáu menn hagnýtt gildi fyrirbærisins, sem var 
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dreifingin. Í kjölfarið mynduðust fleiri síður, forrit og aðferðir sem lögðu grunn að því 

viðskiptalíkani sem við horfum fram á í dag og er hér til umfjöllunar. Enn í dag eru nýjar 

tónlistarveitur og sérhæfðari starfsemi að myndast sem einblína á streymi tónlistar. Í 

Þýskalandi starfar fyrirtækið Atmoselect, þeir selja þjónustu til fyrirtækja, kaffihúsa o.fl. sem 

gengur út á að setja saman tónlist sem streymt er fyrir viðskiptavini. Í staðinn fyrir að stýra 

tækninni þá er tæknin enn og aftur að stýra okkur í átt að nýju umhverfi í sölu tónlistar. Er 

tæknin jákvæð fyrir heim tónlistarinnar ?   

2.1 Upphaf tónlistar á Íslandi 

Í bók Páls Kr. Pálsonar, Tónlist á Íslandi segir að elst sé að finna tónlist í Gylfaginningu. 

Nótnaútgáfa byrjaði upp úr aldamótum 1900 og var prentunin unnin í Reykjavík og Akureyri, 

bóksalarnir Sigfús Eymundsson og Guðmundur Gamalíelsson gáfu út ásamt Hljóðfærahúsi 

Reykjavíkur. Tónlistarblöð voru gefin út og félagasamtök tóku að myndast í kringum 

tónlistariðnaðinn á Íslandi. Eftir konungskomuna 1907 varð töluverð gróska í tónlistarlífi  

höfuðstaðarins (Reykjavík) og upp úr aldamótum fór tónlistarlífið að glæðast, haldnir voru 

tónleikar þar sem var einsöngur, hljómsveit og kórsöngvar komu fram, en þeir voru haldnir í 

Bárunni (Bárubúð) og Iðnó (Húsi iðnaðarmannafélagsins). Þess má geta að 100 árum síðar 

eru enn tónleikar í Iðnó, Iceland Airwaves nýtir aðstöðu hússins til tónleikahalds á hátíð sinni 

og höfundur hefur einnig leikið þar á vegum Háskóla Íslands. Kórastarfsemi ásamt 

tónlistarskólum kom síðar þegar hljóðfæraleikurum fjölgaði og atvinna jókst við klassíska 

tónlist upp úr árinu 1920. Í bókinni segir að mikil framför sé í hljómplötuiðnaðinum sem hafi 

flust til landsins fyrir fáeinum árum með tilkomu "Hljóðrita" í Hafnarfirði (Páll Kr. Pálsson, 

1983). Þarna horfðu menn fram á mikinn vöxt í hljómplötum, erum við í svipuðum sporum 

nú 30 árum síðar að horfa fram á mikinn vöxt í tónlistarveitum ? 

3 Mikilvægi tónlistar í hagkerfinu 

Í rannsókn Dr. Margrétar Sigurðardóttur og Tómasar Young frá 2011 er sýnt fram á mikilvægi 

skapandi greina í hagkerfi landsins og hagræn áhrif þeirra kortlögð. Þær skapi störf og velti 

miklum fjármunum og eigi það til að styðja við nýsköpun í öðrum greinum. Upplifun er 

meginþáttur í skapandi greinum þar sem neytendur sækja í að upplifa t.d tónlist eða 
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náttúrufegurð. Tónlist fellur undir skapandi greinar og skapa fjölda manns vinnu, veltir 

miklum fjármunum og leiðir bæði til menningarlegra verðmæta og atvinnusköpunar 

(Margrét og Tómas, 2011). Þetta má t.d sjá í lokaritgerð Ævars Rafns Hafþórssonar frá 2012 

um tónlistarhátíðina Iceland Airwaves. Þar kemst hann að þeirri niðurstöðu með kostnaðar- 

og ábatagreiningu að nettó ábati af hátíðinni sé 970 mkr. á aðeins fimm dögum (Ævar, 

2013). Í rannsókn Margrétar og Tómasar kemur fram að til að ná árangri í tónlist þarf að 

reiða sig á stærri markað en heimamarkað og þar segir einnig að listræn velgengni fylgi ekki 

endilega fjárhagslegri velgengni (Margrét og Tómas, 2011). Þegar fjallað er um hugtakið 

skapandi greinar (e. creative industries) og listir í hagrænu samhengi eru þrjú hugtök sem 

vega stórt; menning (e. culture), sköpun (e. creativity) og iðnaður (e. industry) (Margrét og 

Tómas, 2011). 

Ágúst Einarsson skrifaði árið 2004 um íslenskan tónlistariðnað þar sem varpað er ljósi á 

þau hagrænu áhrif sem stafa af tónlist á Íslandi (Ágúst, 2004). Þar segir hann frá 

menningarhagfræði og að tónlist sé hluti listsköpunar sem er hluti af menningu og hafi 

jákvæð ytri áhrif þar sem aukin tónlist leiði til bættra lífskjara- og gæða. Menning tengist 

hlutum sem oft er erfitt að mæla, líkt og aukin vellíðan einstaklinga og hversu mikil áhrif hún 

hefur á lífsgæði fólks í samfélaginu. Tónlist mætti líka flokka sem verðleikavöru (e. merit 

good), en þá er átt við vöru eða þjónustu sem flestir þegnar samfélagsins vilja að séu 

framleiddar og styrkt með skattfé. Árið 2012 voru framlög ríkis og borgar til íslenskrar 

tónlistar alls 1.4 mkr. og þar af fór 91% til sígildrar tónlistar, 4% til hryntónlistar og 5 % í báða 

flokka (Félag tónskálda og textahöfunda, 2012). Flestir, ef ekki allir, hlusta á og hafa 

einhverskonar ánægju eða ábata af tónlist og því er almennt jákvætt viðhorf til slíkra styrkja 

(Ágúst, 2004). Tónlist snertir ýmsa arma hagfræðinnar, þar má nefna stofnanahagfræði þar 

sem eignaréttur og viðskiptakostnaður er skoðaður í tengslum við hugverkarétt listamanna. 

Almannavalsfræðin skoðar tengsl stjórnvalda við menningu, t.d styrkir til tónlistar. 

Rekstrarhagfræðin skoðar rekstur menningarstofnana og starf frumkvöðla. 

Velferðarhagfræðin skoðar dreifingu og nýtingu takmarkaðra framleiðsluþátta (Margrét og 

Tómas, 2011). Fyrir einstaklinginn er tónlist tilfinningalegt fyrirbæri sem hefur mismunandi 

gildi fyrir hvern og einn. Er þörf á frekari rannsóknum á stafrænni tónlist ? 
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4 Breyttur iðnaður 

 “The economic and societal norms which once governed the roles of music in 
our society are being challenged and in some cases dramatically altered„ 
(Hughes og Lang, 2003, bls. 7). 

Stafræna tæknin hefur breytt því hvernig tónlist hljómar, hvernig hún er sköpuð, dreifð og 

neytt. Áhrifin á tónlistariðnaðinn sem hafa orðið með tilkomu netvæðingar er m.a 

valdbreytingin frá fyrirtækjum í iðnaðinum yfir í þær stafrænu netstofnanir sem nú eru. 

Útgáfufélögin sjá nú netið sem tæki til dreifingar og markaðssetningar. Þessi endurdreifing á 

valdinu hefur áhrif á menningarvirði (e. cultural values), hegðun, framkomu og siðferði og 

hvernig tónlist virkar í samfélaginu. Netið gerir mönnum kleift að sækja stóran aðdáendahóp 

og einstaka markaði (e. niche markets). Netið hefur aukið val neytenda á neysluform 

tónlistar (Hughes og Lang, 2003). Það er einnig talsvert kostnaðarminna að taka upp, vinna 

og hljóðblanda tónlist í dag en það var áður fyrr. Listamenn áttu síður möguleika á að ná til 

áheyrenda nema í gegnum upptöku- og útgáfufyrirtæki, þær völdu og síuðu inn eftir þeirra 

höfði, þó eflaust með tilliti til líklegrar eftirspurnar. Án þeirra gátu þeir ekki tekið upp 

tónlistina sína og neytendur fengu ekki aðgang að þeirri tónlist sem ákveðið var að taka ekki 

upp (Hughes og Lang, 2003). Valdið var því í höndum útgáfufélaga og þau tóku ákvörðun. 

Deilur milli listamanna og útgáfufélaga er ekki óalgengur hlutur í tónlistarsögunni og til eru 

dæmi sem sýna gagnkvæma gróðahyggju. Vald útgáfufélagana yfir áþreifanlegum útgáfum, 

þ.e hljómplötu eða snældu gaf þeim möguleikann til að hagnast á skortinum, þau gátu 

ákveðið verð sem gaf þeim mestan hagnað, þar sem ekki var hægt að afrita eða veita 

samkeppni. Með tilkomu stafrænnar tækni er tónlistin ekki lengur bundin áþreifanlegu 

formi, hún er auðveld í afritun, nógu lítil til að dreifa á netinu og hefur nægilega góð gæði til 

að fá samþykki neytenda (Hughes og Lang, 2003). Þannig hefur stafræn tækni stórbætt 

stöðu neytenda þrátt fyrir aðra vankanta eins og ólöglegt niðurhal sem er blóraböggullinn í 

umskiptingunni. Þannig hefur markmiðið verið að finna löglegar leiðir til að dreifa tónlist, 

finna tækni sem hefur tök á höfundaréttindum og hanna gott viðskiptalíkan fyrir stafræna 

dreifingu tónlistarinnar. Þessi atriði eru öll ennþá að mótast þrátt fyrir framfarir síðastliðin 

ár. Nú er tónlist ekki lengur áþreifanlegt fyrirbæri (e. artifact) heldur upplýsingagæði (e. 

information good). Með stafrænni dreifingu falla niður landfræðilegar hindranir í 

samskiptum upplýsinga sem og tónlist, hún nær til fleiri og getur náð á markaði þar sem lítill 

hópur aðdáenda er og hefði annars ekki náðst til. Með þessu móti getur landfræðilega 
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einangraður einstaklingur fundið sína tónlist sem höfðar til smekks hans og komist í 

samband við þann hóp (Hughes og Lang, 2003).  

Þegar veraldarvefurinn komst á laggirnar opnuðust möguleikar á að dreifa tónlist með 

litlum breytilegum kostnaði (e. variable cost), þ.e fjöldaframleiða hugverkin (Shapiro og Hal, 

1999). Kostnaðarliðir hafa breyst, kostnaður við dreifingu og afritun hefur minnkað 

umtalsvert (Gopal, Bhattacharjee og Sanders, 2006). Megineðli tónlistarveita er að nýta 

þann kost og sporna gegn ólöglegu niðurhali til að sækja tapaðar tekjur. Þannig hafa verið 

hannaðar síður og veitur sem bjóða upp á aðgang að tónlist með niðurhali eða streymi gegn 

gjaldi og þannig boðið upp á löglegt og notendavænt viðmót við sölu tónlistar í gegnum 

veraldarvefinn. Starfsemi tónlistarveita byggir á þessu nýja viðskiptalíkani þar sem tónlist er 

streymd eða spiluð í gegnum veraldarvefinn eða forrit (e. app). Árið 2011 voru átta milljónir 

áskrifenda á tónlistarveitum, árið 2014 voru þeir orðnir 24 milljónir (IFPI, 2014). Fjölgunin 

gefur okkur vísbendingu um vöxtinn sem er að eiga sér stað. Markaðurinn hefur breyst, nú 

þarf ekki að fara út í plötubúð til að kaupa tónlist, neytendum býðst að kaupa tónlist á síðum 

eins og Itunes music, Tónlist.is og mynda eignarhald eða streyma í gegnum tónlistarveitur 

eins og Spotify, Deezer, Rdio eða Youtube. Áður fyrr heyrði fólk tónlist aðeins í lifandi 

flutningi, í útvarpi, veislum, sjónvarpi eða tónleikum og seinna var hægt að kaupa kassettur 

og hljómplötur. Tónlist var fyrst dreifð ólöglega og sótt ókeypis á veraldarvefnum í kringum 

aldamótin. Í kjölfarið hafa tónlistarmenn og útgáfufyrirtæki horft fram á minnkandi tekjur af 

tónlist sinni en áður. Þrátt fyrir ókosti niðurhals er nú hægt að dreifa tónlist hraðar með 

minni kostnaði og ná til stærri, fleiri og nýrri hópa. Auk þess hafa neytendur meira val í 

auknu framboði og framþróun í upplýsingatækni gert það að verkum að samskipti hafa 

auðveldast (Micheal X. Zang, 2002).  

Tónlist er upplýsingagæði sem þarf að upplifa (e. experience good) áður en hún er keypt. 

Síður eins og Rokk.is og Dordingull.com voru dæmi um fyrstu íslensku tónlistarsíðurnar sem 

buðu upp á streymi á íslenskri tónlist upp úr aldamótum. Þarna var tónlist frá listamönnum 

sem voru að stíga sín fyrstu skref og margir hverjir auglýstu sig vel þar og eru í dag þekktir 

listamenn bæði hérlendis og erlendis. Máttur tónlistar hefur sýnt sig í aldanna rás og er 

veigamikill iðnaður í hagkerfinu sem leggur talsvert fram til landsframleiðslu (Ágúst 

Einarsson, 2004). Ætti því ekki að vera rík ástæða til að kynna sér þær breytingar sem eru að 

eiga sér í heimi tónlistar ? 
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4.1 Tekjuhliðin 

Tekjur tónlistarmanna koma m.a frá tónleikahaldi, sölu hljómplatna, samningum og 

spilunum í sjónvarpi og fyrirtækjum, útvarpsspilun og sölu annars varnings ásamt svo nýlega, 

tekjum frá tónlistarveitum og stafrænni sölu. Þær breytingar sem hafa átt sér stað á 

síðastliðnum 15 árum frá því stafræn tækni tók framförum hafa ekki bara haft mikil áhrif á 

kostnaðarhlið iðnaðarins, heldur einnig tekjuhlið hans.  Sala hljómplatna fer minnkandi og er 

ein vísbendingin sem dæmi að ekkert geisladrif er í einstaka nýjum bílum hjá Toyota á 

Íslandi, þar er einungis hægt að spila í gegnum Bluetooth, Usb eða Aux tengimöguleika. Slíkt 

endurspeglar þá þróun sem er að eiga sér í stafrænni sölu tónlistar eins og sjá má á Mynd 2. 

 

Mynd 2. Heildsöluverðmæti hljóðrita 2001-2013. (Hagstofa Íslands, 2015b). 

4.1.1 Ólöglegt niðurhal 

Einn þátturinn í því að umbreytingin úr geisladiskum yfir í stafænt form er ekki eins hröð og 

ætla mætti, er að möguleikinn á ólöglegu niðurhali er enn til staðar. Þrátt fyrir vöxt 

stafrænnar sölu virðist ennþá bera á ólöglegu niðurhali ef rýnt er í könnun Capacent Gallup 

frá árinu 2013 (Gísli Steinar Ingólfsson og Jón Karl Árnason, 2013). Þar kemur fram að á 

aldrinum 55 ára eða eldri voru 93% sem sögðust aldrei hala niður eða streyma án þess að 

greiða fyrir en 21% á aldrinum 18-24 ára. Úr hópi 18-24 ára voru 55 % svarenda í þeim hópi 

sem sækir tónlist ólöglega 1 sinni í viku eða oftar. Sem segir okkur að ólöglegt niðurhal sé 

eflaust algengara meðal yngra fólks. Ýmis rök hafa verið sett fram gegn ólöglega niðurhalinu, 
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þ.e að sækja tónlist ólöglega af netinu sé það sama og að stela varningi úr verslun, slík rök 

hafa þó verið gagnrýnd þar sem vörur í búð eru áþreifanlegar vörur og hrein eignatilfærsla 

en tónlist er hugverk sem ekki er áþreifanleg og afrit af henni rýrir ekki upprunalega 

eintakið. Einföld leið til að horfa á áhrif ólöglegs niðurhals er að við hvert ólöglegt afrit af 

plötu sem er niðurhalað er tekjumissir sem jafngildir plötuverði út í búð. Á hinn bóginn 

mætti einfalda og segja að sá hinn sami hefði aldrei fjárfest í plötu en þar sem niðurhalið var 

mögulegt þá gæti neytandinn myndað tengsl og aðdáun við listamanninn og í framhaldinu 

keypt plötu, sótt tónleika eða álíka sem myndi þá skila listamanninum tekjum. Tekjur 

listamanna eru þannig fall af mörgum breytum sem annaðhvort hafa jákvæð eða neikvæð 

áhrif. 

5 Upplýsingin 

Frumkvöðlar hafa nú enn og aftur framkallað áður óþekkta stærðarhagkvæmni sem 

gjörbreytt hefur upplýsingatækni og dreifingu tónlistar. Í gegnum tíðina hefur ný tækni rutt 

úr vegi eldri viðskiptamódelum sem ekki hafa átt lengur við. Þeir sem fylgja þessum 

breytingum virðast lifa af í nýju umhverfi á meðan þeir sem gera það ekki, verða eftir. 

Upplýsingagæði (e. information goods) er í raun allt sem hægt er að setja á stafrænt form, 

þ.e niðurstöður úr íþróttaleikjum, bækur, bíómyndir, hlutabréfaverð og svo auðvitað tónlist. 

Sum gæði hafa skemmtanagildi á meðan önnur hafa viðskiptalegan tilgang. Fólk er tilbúið að 

borga fyrir upplýsingar og þær hafa mismunandi virði fyrir fólki (Shapiro og Hal, 1999). 

Tónlist er upplýsingagæði (e. information good) og reynslugæði (e. experience good). Við 

metum virði tónlistarinnar eftir að við höfum hlustað á lag eða plötu eftir listamanninn. Í 

tónlistariðnaðinum er að finna vanda laumufarþegans (e. free rider problem) sem er þekkt 

víða í samfélaginu en það er sá sem neytir tónlistar án þess að greiða fyrir hana og hefur 

þannig áhrif á skilvirkni tónlistarmarkaðarins því það hefur áhrif á verðið sem þjónar sem 

vísbending eða upplýsingagjöf til okkar um virði vörunnar (Gopal, Bhattacharjee og Sanders, 

2006). Nýjungarnar og valdið sem upplýsingatækninni fylgir sækir stöðugt fram í hinum 

síbreytilega heimi. Aðstæður einstaklinga eru einnig síbreytilegar með auknu 

upplýsingaflæði og hann tekur ákvarðanir út frá þeim hverju sinni. Breyttar aðstæður eins og 

framboð og aðgengi á tónlist breytir því hvernig einstaklingurinn skipuleggur sig. 
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Einstaklingur hefur valröðun út frá á ólíkum gæðum og skipuleggur sig út frá skorðu sinni 

sem eru tekjur og tími. Tónlist þjónar mismunandi hlutverki í lífi og neyslumynstri fólks en 

ekki verður rýnt í það sérstaklega. Hinsvegar má sjá að með breyttum aðstæðum í 

tónlistariðnaðinum eru áhrifin slík að neytendur og framleiðendur breyta hegðun sinni í ljósi 

þess. Ólöglegt niðurhal, streymi á tónlistarveitum og minnkandi sala hljómplatna eru 

afleiðingar af breyttri hegðun einstaklinga vegna tækniframfara. Friedrich August Hayek 

talaði um samstarf manna, upplýsingar og þekkingu í skrifum sínum The use of knowledge in 

society en þar segir hann meðal annars frá ósýnilegu höndinni sem upprunalega kom frá 

Adam Smith og verkar á markaðnum (Hayek, 1945). Viðskipti með tónlist á veraldarvefnum 

er afleiðing sem á rætur að rekja til samstarfs manna ásamt áralangri þróun og framleiðslu. 

Gæðin sem tónlistarveitur eins og Spotify búa til eru í raun framlag margra ólíkra 

einstaklinga sem leggja tíma sinn í vinnu sem skilar hugverkum áleiðis inn á slíka veitu sem 

við svo njótum góðs af, hvort sem það er að hanna forrit, framleiða tölvur, gera þér kleift að 

stunda kortaviðskipti á vefnum, starfsmaður flugfélags o.s.frv. Í ferlinu eru aðilar og 

einstaklingar í mismunandi samfélögum sem taka þátt í keðjunni svo við njótum á endanum 

góðs af framboði tónlistar. En þau gera það ekki fyrir þig heldur sig sjálf, þ.e vinna til að sjá 

fyrir sjálfum sér og taka ómeðvitað þátt í ferlinu sem skilar okkur þeim afurðum sem hjálpa 

okkur að neyta tónlistar. Þannig þrífumst við á samvinnu og hjálp náungans úti um allan 

heim sem skapar auðlegð (Hayek, 1945). Sá sem hlustar á tónlistarveitu í gegnum snjallsíma 

(e. smartphone) áttar sig ekki endilega á að það er ekki bara einn einstaklingur sem kemur 

að framleiðslu snjallsímans eða tónlistarinnar sem hann leggur við hlustir, heldur margir. Við 

erum að reiða okkur á milljón manns og það gengur út á samstarf manna. Til að slík 

starfsemi geti átt sér stað þarf góðar stofnanir og réttan hvata og því þarf að fá það besta út 

úr starfsemi og þjónustu tónlistarveita því slíkt gæti fært okkur aukna hagsæld. Í dag er hægt 

að hlusta á nær ótakmarkað framboð tónlistar í gegnum vefsíður eða í gegnum snjallsíma án 

þess að greiða fyrir. Hækkandi framleiðnistöðnun (e. productivity lag) réttlætir ekki styrki frá 

ríkinu því best er að láta verðið hækka svo verð og raunverulegur kostnaður við lifandi 

flutning endurspeglist rétt. Ef markaðurinn er að starfa á skilvirkan hátt mun þessi hái 

kostnaður aðlagast á sem ákjósanlegastan máta í hagkerfinu, framleiðnistöðnun er 

raunveruleikin og við gerum aðeins illt verra með því að niðurgreiða og koma í veg fyrir 

réttar verðupplýsingar (Heilbrun, 2003). Árið 2012 voru 91% af framlögum ríkis og borgar til 
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sígildrar tónlistar (Félag tónskálda og textahöfunda, 2012). Eru styrkir frá íslenska ríkinu til 

sígildrar tónlistar að hafa áhrif á réttar upplýsingar í verði tónlistar ? 

Upplýsingar á netinu geta verkað sem samgæði hugverka eins og tónlist. Slíkt fer á svig 

við það sem hefur verið nefnt harmleikur almennings (e. tragedy of the commons) því  

notkun á auðlindinni rýrir ekki magn auðlindarinnar, en minnkar virði hennar ? Það er ekki 

hægt að niðurhala tónlist svo oft að hún klárist og koma í veg fyrir að aðrir nái henni. Það er 

hægt að ná í hana endalaust og því meira sem hún er sótt því aðgengilegri verður hún. Í 

stafrænni tónlist er að eiga sér stað jákvæð endursvörun (e. positive feedback), slíkt 

einkennir upplýsingatæknivörur. Jákvæð endursvörun lýsir sér þannig að því fleiri sem hlusta 

og nota t.d tónlistarveituna Spotify því fleiri neytendur koma á hana þar sem jákvæð 

endursvörun á sér stað. Jákvæð endursvörun er þegar vinsælar vörur verða vinsælli, þegar 

vinsældir kerfisins eru háðar fjölda notenda eins og t.d Facebook eða Skype, því fleiri sem 

nota vöruna því meiri tilhneiging og hvati er að nota vöruna (Shapiro og Hal, 1999). Því meiri 

tónlist, því fleiri nota kerfið, sem þýðir fleiri viðskiptavini fyrir tónlistarmenn, sem enn og 

aftur þýðir aukið framboð og neytendur vilja vera þar sem mest er af tónlist. 

Til lengri tíma verður jákvætt að sjá að með vörum sem kosta lítið í framleiðslu gefur það 

listamanni sem hefur þörf fyrir listræna tjáningu í formi tónlistar möguleikann á að semja og 

dreifa list sinni á auðveldari máta. Þannig hafa myndast ný tækifæri og meiri sköpun á sér 

stað (Hughes og Lang, 2003). Sumir tónlistarmenn hafa sem dæmi komið sér af stað með því 

að nota eingöngu myndbanda- og tónlistarveituna Youtube. 

6 Tónlistarveitur 

Í flestum viðskiptalíkönum tónlistarveita byggjast tekjurnar á áskriftum þar sem neytendur 

greiða mánaðargjald (e. premium model) fyrir ótakmarkaða hlustun. Einnig er hægt að 

hlusta frítt (e. freemium model) og heyra þá auglýsingar inni á milli laga. Á heimasíðunni 

pro-music.org1 er hægt að sjá lista yfir allar þær netsölur tónlistar sem bjóðast í heiminum. Á 

Íslandi eru í boði tónlistarveiturnar Deezer, Rdio og Spotify, svo eru 7digital, Bedroom 

Community, Gogoyoko (ekki uppi) og Tónlist.is sem bjóða upp á niðurhal og streymi. Á 

                                                       

1 www.pro-music.org 
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síðunni má sjá að Ísland er með færri löglegri veitur aðgengilegar en t.d Danmörk þar sem 

eru 19 löglegar, 18 í Noregi, 20 í Svíðþjóð og 50 í Þýskaland. Markmið tónlistarveita og 

starfsemi stafrænnar tónlistar snýr að því að fá neytendur til að greiða fyrir tónlist, auka 

aðgengi og nýta þannig kosti veraldarvefsins og stafræna eiginleika. Ólöglegt niðurhal getur 

haft fylgifiska í för með sér eins og tölvuvírusa og óæskilegt áreiti sem löglegt viðmót hefur 

ekki. Með því að bjóða upp á löglegt form er verið að koma í veg fyrir slíka ókosti. Lögbrot 

fylgir dreifingu efnis sem og að niðurhala á ólöglegan máta, en þó ekki í öllum löndum. Með 

því að nota löglegar leiðir þá er verið að verðlauna höfunda og aðila iðnaðarins fyrir vinnu 

sína sem ýtir undir áframhaldandi framleiðslu hugverka (Pro-music, e.d.).  

6.1 Spotify 

Tónlistarveitan Spotify var stofnuð af Daniel Eik árið 2007 og er jafnframt ein sú vinsælasta 

og umtalaðasta í heiminum í dag. Spotify hefur borgað yfir 2 milljarða bandaríkjadala í 

þóknun (e. Royalties)2 til tónlistarmanna, þar af 500 milljónir árið 2013 (Spotify, e.d.-a). 

Sala tónlistar hefur minnkað síðan 1998 og tekjur iðnaðarins lækkað, ekki vegna 

minnkandi eftirspurnar eftir tónlist heldur vegna breyttra neysluvenju, stærsta ástæðan er 

ólögleg dreifing og niðurhal tónlistar (Spotify, e.d.-a). 

 

                                                       

2 260 milljarða íslenskra króna, miða við að 1$ sé 130 kr. 
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Mynd 3. Alþjóðavirði í sölu tónlistar (Spotify, e.d.-a). 

Á Mynd 3 má sjá hvernig áþreifanleg sala fer minnkandi og niðurhal og streymi  tónlistar 

fer vaxandi. Markmið Spotify er að fjölga neytendum í áskrift og skila tekjum til 

tónlistarmanna með því að breyta viðskiptaháttum og nútímavæða rekstrarlíkanið3. Á Mynd 

4 sést hvernig notendum hefur fjölgað í 60 milljónir frá 2009 og þar af eru 15 milljónir sem 

greiða mánaðargjaldið upp á 9,99 $ (Spotify, e.d.-b). 

 

Mynd 4. Fjöldi notenda á Spotify frá 2009-2014 (Spotify, e.d.-a). 

6.2 Viðskiptamódel Spotify 

Tekjulind veitunnar kemur út frá tveimur þáttum, annars vegar áskriftum (e. premium 

subscription) þar sem greitt er fast mánaðargjald upp á 9.99$ eða auglýsingatekjur (e. free 

                                                       

3 Rekstrarlíkan og viðskiptamódel er það sama. 
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tier) þar sem neytandinn hlustar frítt gegn minni gæðum á hljóði og auglýsingum á milli laga. 

Með því að bjóða upp á frjálsa hlustun þá er verið að auka samkeppnina við ólöglegt 

niðurhal og færa neytendur aftur inn á löglegt form í tónlistarneyslu (Spotify, e.d.-a). Spotify 

greiðir svo út þóknun (e. royalties) til rétthafa eftir því hversu mikið er hlustað á flytjandann 

/ listamanninn í hlutfalli við heildina, þ.e vinsældum. Skiptingin er sú að 70 % fer til rétthafa 

og 30 % til veitunnar fyrir utanumhald.  

Ákveðnar breytur hafa áhrif á þóknun rétthafa: 

 Í hvaða landi fólk er að hlusta á tónlistina 

 Fjöldi áskrifenda í hlutfalli við heildina; hærri hlutfall, hærri þóknun á hverja 
hlustun. 

 Áskriftargjaldið og gengi gjaldmiðla í mismunandi löndum. 

 Þóknunarhlutfall listamannsins / samningur við útgáfufyrirtækið. 

Allir þessir þættir hafa áhrif hvað listamaðurinn fær að endingu í sinn vasa (Spotify, e.d.-

a).  

 

Mynd 5. Þau lönd sem Spotify er starfrækt í (Spotify, e.d.-a). 

Allar spilanir fara inn í reikniformúlu Spotify sem reiknar þóknanir (e. royalties) til rétthafa 

tónlistarinnar eftir spilun, þ.e til útgefenda og listamanna.  
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Jafna 1. Jafna fyrir tekjur tónlistarmanna af Spotify (Spotify, e.d.-a). 

Spotify greiðir rétthöfum af tónlistinni sem halda utan um dreifingu, rekstur og sölu 

tónlistarinnar fyrir listamanninn. Þannig eru tekjur tónlistarmanna háðar því hvernig 

samning þeir hafa við sína umboðsaðila. Eftir að 70 % hefur verið greitt til rétthafa þá er 

samningur milli útgáfufélags og listamanns sem ræður því hve hátt hlutfall fer til 

listamannsins. Reikniformúlan segir okkur margt um hvernig tekjur listamanna á veitunni 

hreyfast. Það sem eykur tekjur tónlistarmannsins er ef fleiri kaupa áskrift eða ef 

áskriftarverðið hækkar.  

Ekki er hægt að setja tónlist beint inn á Spotify heldur þurfa listamenn að hafa 

samþykktan aðila á bak við sig. Þetta er gert til þess að koma í veg fyrir að tónlist sé dreift 

ólöglega af þriðja aðila. Í kjölfar þess hafa myndast útgáfufélög sem sérhæfa sig í því að 

koma verkum listamanna á framfæri m.a á tónlistarveitur gegn þóknun, sem dæmi má nefna 

CD baby og TuneCore. Hljómplötur sem hafa verið keyptar út í búð hafa það fram yfir 

tónlistarveitur að tónlistin verður þín eign ólíkt streymi. Á veitum eins og Spotify ertu í raun 

aðeins að leigja aðgang til að streyma tónlistina. Tónlistarveitur notast við tækni pörunar (e. 

peer to peer technology), þá er hópur sem deilir og dreifir með sér gæðum eða 

vinnuframlagi eins og tónlist á einn stað og allir skiptast á að njóta gæða hvors annars 

(Viswanathan, 2015). Spotify bætti við sig 2,5 milljónum áskrifenda og 10 milljón nýjum 

notendum á síðustu tveimur mánuðum ársins 2014. Þeir hafa 25 % umbreytingarhlutfall sem 

þýðir að af þeim notendum sem hefur komið á veituna, hafa 25 % farið yfir í áskrift. Það er 

jafnframt meginmarkmið þeirra, að fá fleiri í áskrift. Þeir hafa sætt gagnrýni fyrir að sá hluti 

veitunnar sem er ókeypis skili ekki nægilegum tekjum og að áskriftargjaldið sé of lágt. Daniel 

Ek, forstjóri Spotify segir að staðreyndin sé sú að ef við viljum fá fólk til að greiða fyrir tónlist 

verði þeir að keppa við það sem er ókeypis. Og vitnar þar í ólöglegt niðurhal, þ.e Piratebay, 

torrent síður eða sambærilegar leiðir til að sækja tónlist ókeypis.  
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6.3 Vankantar  

Eitt af því sem hefur verið gagnrýnt í viðskiptalíkönum tónlistarveita eins og Spotify er ekki 

bara áskriftargjaldið eða frjálsa módelið, heldur að heildarspilun ákvarðar hvernig tekjunum 

er dreift milli listamanna. Sá sem kaupir sér áskrift hlustar á ákveðna listamenn, en stærsti 

hlutinn af hans framlagi fer hinsvegar til þeirra sem eru að fá mestu spilunina í heildina á 

Spotify, ekki þeirra listamanna sem kaupandi áskriftarinnar leggur hlustir við. Þannig hafa 

hugmyndir um bætt viðskiptalíkan hljómað á þann veg að ef ég greiði 10 dollara og hlusta 

eingöngu á tvo listamenn, þá fá þeir 100 % hlut af því sem ég greiddi og ef hlustunin er 

flóknari, þ.e hlustað er á tíu listamenn mismikið, þá fái þeir tíu greitt fyrir. Þannig er verið að 

verðlauna listamennina sem eru skila tekjum inn í veituna. Með þessu móti gætu minni 

listamenn fengið sanngjarnar tekjur (Laguana, 2015). Í stuttu máli snýr gagnrýnin að því að 

þóknanir eiga að vera greiddar í samræmi við það sem áskrifandi hlustar á frekar en 

heildarspilun á veitunni. Tónlist sem færri hlusta á í hlutfalli við heild (t.d jazz, klassísk tónlist 

og þungarokk) myndu hugsanlega fá auknar tekjur frá hliðhollum neytendum sínum.  

 

 

6.3.1 Ísland á Spotify 

Platan Heyrðu mig nú með íslensku hljómsveitinni Amabadama var streymt 11.000 sinnum á 

Spotify. Það eru 10 lög á plötunni svo 1.100 hlustanir á plötunni og áætlað 140 hlustendur í 

kringum það. Þetta skilaði aðeins 4.500 kr. í tekjur en ef hún hefði verið keypt út í plötubúð 

af 140 hlustendum væri það um 100.000 kr. í tekjur (Haraldur, 2014). Slík breyting á módeli 

tónlistarveita myndi hinsvegar kalla á aukinn kostnað í framkvæmd en engu að síður er 

áhugavert að skoða hvort breytt viðskiptamódel myndi skila ákjósanlegri dreifingu tekna til 

lengri tíma þrátt fyrir aukinn kostnað. Tónlistarveitur eins og Spotify bjóða upp á frábæra 

þjónustu en þær jafna ekki út tekjutapið sem verður af minnkandi plötusölu. Ísland er það 

lítið markaðssvæði að Íslensk tónlist á erfiðar uppdráttar, hún þyrfti að vera meira áberandi 

til að auka tekjurnar (Eiður Arnarsson, 2015). Ásamt Eiði, nefnir tónlistamaðurinn Logi Pedro 

einnig smæð íslenska markaðarins, 300.000 manna þjóð getur ekki streymt nóg til þess að 

innlend tónlist haldi sér gangandi, það þarf að fá spilun erlendis einnig (Logi Pedro, 2015). 

Það kostar um 18.000 kr. að vera með Spotify í eitt ár og bendir Logi á að hluti neytenda hafi 

áður eytt svipaðri upphæð í íslenska tónlist á ári. Það þarf að sinna Spotify eins og 
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plötubúðum. Útgefendur, höfundar og flytjendur gætu komið sterkar inn í að gera efnið 

sýnilegra (Guðrún Björk, 2015). Haraldur Leví útgefandi hjá Record Records segir að 

tónlistarunnendur hafi breytt gildismat og að við eigum ekki að venjast því að greiða um 

1.500 kr. á mánuði fyrir tónlistarveituna, það sé ódýrara en ein plata og jafnvel ódýrara en 

heildsöluverð á einni plötu (Haraldur Leví, 2015). Hvaða afleiðingar hefur breytt gildismat 

neytenda fyrir íslenska tónlist ? 

7 Erlendar rannsóknir og tölfræðilegar upplýsingar 

Rannsóknir á tónlistarveitum eru ekki margar en fer þó fjölgandi samhliða auknum 

umsvifum. MIDiA rannsóknarsetrið hefur nýlega sérhæft sig í tæknigreiningu á 

tónlistarveitum og stafrænu efni og lagt fram skýrslur og gögn úr tónlistariðnaðinum sem 

hér verður stuðst við. Þrátt fyrir minnkandi sölu hljómplatna undanfarin ár þá er 

geisladiskurinn enn í mikilli notkun ásamt útvarpinu sem er ríkjandi neysluvettvangur 

tónlistar. Áskrifendur stafrænnar tónlistar vaxa áfram og virðast stefna í að gegna stóru 

hlutverki í stafrænu tónlistarumhverfi (Mulligan, 2013). Tónlistarneysla fer nú fram að miklu 

leyti í gegnum veraldarvefinn og því er orðið verðmætt að lesa úr þeirri tölfræði sem þar er. 

Þrátt fyrir aukningu í stafrænni sölu þá sé það langt frá því að brúa það bil sem fæst fyrir 

tekjur af plötusölu (Viðar Guðjónsson, 2015). Lárus Jóhannesson framkvæmdarstjóri 12 tóna 

segir að fjármunirnir séu að fara til erlendra aðila, úr kerfinu og komi aldrei aftur (Viðar 

Guðjónsson, 2015). Hinsvegar greiða tónlistarveitur höfundum þóknun fyrir spilun, þ.a að 

hluti upphæðarinnar fer aftur heim til listamannsins. Lárus segir einnig að ef hlutirnir 

breytist ekki þá hugsi menn sig tvisvar um áður en þeir leggi tónlist fyrir sig. Í ljósi þess 

bendir hann á að í Noregi séu menn hættir að semja á norsku þar sem markaðurinn fyrir það 

er lítill og tekjurnar litlar. Það er ekki nokkur maður í landinu sem vill að tónlistarlífið svelti, 

þetta séu menningarverðmæti og iðngrein sem þarfnast langtímahugsunar (Viðar 

Guðjónsson, 2015). 

7.1 MIDiA 

Samkvæmt rannsókn MIDIA á breskum neytendum árið 2013 kom fram að 70% neytenda 

hlustuðu á útvarp og 35% kaupa geisladiska, 17% hlusta á frítt streymi (t.d Spotify, Deezer) 
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og 14% sækja lag eða plötu með niðurhali en aðeins 4% borga fyrir áskrift á tónlistarveitum. 

Útvarpið er því enn besta tólið til að ná til hins almenna neytenda. Breski neytandinn virðist 

nota hóflega niðurhal með löglegum hætti en streymi virðist ekki algengt. Hinsvegar ef 

miðað er við alla 50 milljónir fullorðna sem búa í bretlandi eru 2 milljónir sem streyma í 

gegnum áskrift á móti 7 milljónum sem kaupa tónlist í gegnum netið. Þannig sjáum við að 

það eru 17% sem hlusta á frítt streymi til viðbótar við þau 4% sem borga fyrir streymi. 

Þannig er fimmtungur markaðarins að streyma tónlist, hvort heldur frítt eða gegn 

mánaðargjaldi (Mulligan, 2013). Í rannsókn MIDIA segir að það séu 3 ástæður fyrir því að 

áskrift af streymi fari hægt af stað. Verðlagningin er slík að aðeins 10% af kaupendum 

tónlistar í Bretlandi eyða 9.99 pund á mánuði í tónlistarvörur, verðið er gott fyrir magnið en 

það er ekki endilega það sem hin almenni neytandi vill eyða í tónlist. Greiðsluskuldbinding 

er nýtt fyrirbæri, það að borga mánaðargjald höfðar ekki til allra. Sumir neytendur eru ekki 

reglulegir neytendur tónlistar heldur kaupa tónlist þegar þeir heyra eitthvað sem þeim líst 

vel á eða þegar uppáhalds tónlistarmaðurinn þeirra gefur út nýtt efni. Þriðja ástæðan er að 

það er mikið framboð, það að hafa aðgang að svona miklu framboði getur orðið slíkt að það 

er svo mikið val að það er eiginlega ekkert um að velja, þá er hér vísað í ógnarböl þess að 

velja (e. tyranny of choice) (Mulligan, 2013). MIDIA leggur til viðskiptamódel sem virkar 

þannig að þú greiðir eftir notkun (e. Pay As You Go). Þar sem sveigjanleikinn er slíkur að þú 

borgar eftir notkun og þá er verið að höfða til betur til neytenda hvað verðlagningu og 

skuldbindingu varðar. Þetta módel er það sama og símafyrirtækin nota og 

tónlistariðnaðurinn að gera það líka (Mulligan, 2013). Skiptingin úr geisladiskum í stafrænt er 

í raun hæg því tekjur af geisladiskum hafa lækkað hraðar en stafrænar tekjur hafa hækkað 

(Mulligan, 2013), líkleg ástæða gæti verið að fólk er ekki komið upp úr gryfju ólöglegs 

niðurhals yfir í lögleg stafræn viðskipti tónlistar. Merkilegt er að 50% af áskrifendum (e. 

subscribers) borga einnig fyrir að niðurhala plötum, þeir hlusta á tónlist og ef þeir hafa mikla 

ánægju af tiltekinni tónlist þá kaupa þeir hana. Mark Mulligan segir að ef tónlistarveitur 

standi sig vel þá sé ekki ástæða til að niðurhala tónlistinni sem þýðir að þeir streymi plötunni 

meira og tekjur tónlistarveita eykst og vaxandi horfur á því að þjónusta tónlistarveita muni 

minnka ólöglega dreifingu tónlistar.  
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Mynd 6. Ólöglegt niðurhal 

Samkvæmt rannsókninni árið 2013 voru 77% af kaupendum sem völdu það að kaupa 

geisladisk en stór hluti af stafrænum kaupendum fjárfestu einnig í geisladiskum, þ.a fyrir 

stafræna viðskiptavini þá er geisladiskurinn ennþá í þeirra vörukörfu. 42% áskrifenda 

sögðust sækja hljómsveitir, söngvara eða plötusnúða í lifandi flutningi á meðan aðeins 26 % 

kaupenda kusu það. 68% af neytendum sem streyma sögðust horfa á tónlistarmyndbönd og 

50% af áskrifendum borguðu fyrir að sækja plötur á netinu. Hljómplötur hafa oft texta, 

listræna hönnun í myndum, eiginhandaráritanir og upplýsingar með geisladiskunum sem 

ekki fást í stafrænu formi (Mulligan, 2013). Þar hefur geisladiskurinn ákveðna eiginleika sem 

ekki verða af honum teknir, svipað og með nótnablöðin sem seld voru snemma á 20. öld og 

höfðu eiginleika sem hin formin hafa ekki.       

Áhorf tónlistarmyndbanda virðist enn vera í mikilli notkun og þar er Youtube framarlega í 

flokki. Í grein MIDIA segir að rannsóknin bendi á að myndbönd séu mikilvægur þáttur í 

tónlist vegna niðurstöðu um títt áhorf tónlistarmyndbanda. Youtube hefur verið tilstaðar 

lengi og er orðinn rótgróinn samfélagsmiðill. Youtube er einnig notað í margs kyns tilganga 

en áhorf tónlistarmyndbanda, þannig gæti verið að slík notkun leiddi til aukins áhorfs á 

tónlistarmyndaböndum (Mulligan, 2013). Stór hluti áskrifenda á tónlist eru einnig notendur 

ólöglegs niðurhals en það segir þó ekki að streymisþjónusta auki ólöglegt niðurhal. Miklar 

umræður eiga sér stað um hvernig túlka megi þessa tengingu og hvort ólöglegt niðurhal auki 

eða minnki sölu. Niðurhal er ekki eina leiðin til að færa á milli tónlist, þ.e einn til margra, t.d 

er hægt að nota þráðlausa tengingu (e. bluetooth) milli síma eða skiptast á hörðum diskum, 
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þetta á einnig við um kvikmyndir. Samkvæmt rannsókn Mark Mulligan eru 67 % þeirra sem 

niðurhala karlmenn á móti 33 % kvenna og 63 % þeirra sem eru áskrifendur eru karlar á móti 

37% kvenna. Helsti vandinn er að halda fólki í áskrift, ólíkt öðrum áskriftum eins og síma og 

sjónvarpsstöðvar þar sem þú augljóslega missir möguleikann að hringja í einhvern eða horfa 

á fótboltaleik, að þá er tónlistaráskrift öðruvísi því ef þú hættir í áskrift þá er hún öll samt 

sem áður til staðar áfram frítt á netinu. Ávinningurinn af því að taka áskriftina er ekki 

nægilega mikill miðað við það sem í boði er og ýtir þetta undir að finna upp nýjar lausnir á 

þessu sviði (Mulligan, 2013). 

7.1.1 Trop de choix tue le choix  

Í kjölfar stafrænna tækniframfara og tilvist tónlistarveita hefur framboðið af tónlist til 

neytendans aukist mikið. “Trop de choix tue le choix„ er franska yfir “of mikið val drepur 

valið„. Er of mikið framboð af tónlist jákvætt ? 

Þeir sem hafa um meira framboð að velja enda á því að velja síður en þeir sem hafa 

minna framboð að velja um (The Economist, 2010). Of mikið framboð virðist hafa fælandi 

áhrif því að kostnaðurinn við að safna viðbótarupplýsingum til að meta hinn möguleikann er 

meiri en ábatinn sem neytandinn metur af næsta möguleika. Það að nokkrir möguleikar séu 

gott í sjálfur sér þýðir það ekki að meiri möguleikar sé betra. Í grein frá The Economist segir 

Daniel McFadden, hagfræðingur í háskóla Kaliforníu að neytendur finni fyrir vandræðum af 

miklum möguleikum, áhættan við að misskilja, misreikna möguleikana og smekk sinn og 

þannig myndast ótti við að velja ekki þann réttasta, ásamt streitunni sem fylgir áreitinu af of 

miklum upplýsingum (The Economist, 2010). Óttinn við að mistakast fælir neytendur frá því 

að velja. Of miklir möguleikar þýðir meiri vinna við að meta og taka ákvörðun um hvað 

verður fyrir valinu. Mikið val getur aukið væntingar á góðu vali sem leiðir til vonbrigða við 

jafnvel góða ákvörðun (The Economist, 2010). Væntingarnar sem myndast við mikið 

framboð getur valdið því að fólk haldi að hið fullkomna val sé til (The Economist, 2010) og 

misskilningur, óákveðni, ótti, eftirsjá og kvíði eru orðin kostnaður þess að velja. Samkvæmt 

rannsókn frá 2010 í University of Bristol (The Economist, 2010) kom í ljós að 47% sögðu að 

lífið væri ruglingslegra heldur en fyrir 10 árum og 42 % sögðust liggja andvaka við að reyna 

að leysa vandamál. 

Unga kynslóðin er að alast upp við mun meira val og erfiðleikarnir við að velja verða 

erfiðari, þau eru kynslóð þess að tína frekar en að velja. Sá sem tínir tekur bara eitthvað og 
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vonar það besta, hann er hættur að velja sérstaklega, en þá koma merkjavörur og 

vísbendingar (e. signalling) inn í og hjálpa okkur að velja eftir smekk (The Economist, 2010). 

Tæknin er að gera tónlist aðgengilegri, flokkaða eftir tegundum og smekk neytandans. Á 

Spotify má t.d finna tónlist flokkaða eftir stemningu og tilefni, róleg tónlist fyrir matarboð, 

danstónlist, kaffihúsa tónlist, veislu tónlist o.s.frv. Á tónlistarveitum er mikið í boði og því má 

ætla að ekki sé verið að gefa sér tíma í einstaka listamenn eða þolinmæði í ákveðnar plötur, 

heldur er hoppað úr einu í annað til að missa ekki af góðum lögum eða halda það að það séu 

alltaf til betri lög annarstaðar. Neytandinn getur engu að síður leitað, valið og flokkað eftir 

sínum tónlistarsmekk. Þrátt fyrir að búa við þetta mikla val og frelsi til að velja þá er stór 

hópur neytenda sem tekur ákvarðanir um að hlusta á það sama og allir hinir (The Economist, 

2010). 

7.1.1.1 Jaðarvirði tónlistar 

Það að skapa hugverk krefst tíma, þó mismikils og eru ólík verðmæti fólgin í hugverkum. 

Virði hugverka er m.a fólgin í eftirspurn og áhrifum verksins í samfélaginu. Lög og tónverk 

hafa verið sögð gefa af sér jákvæð áhrif við hlustun og áhrif tónlistar eru mikil en þau eru 

erfið í mælingu og við metum því virði tónverka að einhverju leyti eftir hlustun og seldum 

eintökum. Tónlist er eitthvað sem allir upplifa og njóta reglulega en það er verður erfiðara 

að átta sig á virði tónlistar þegar aðgengi og framboð hennar eykst eins og hefur gerst með 

tilkomu tækniframfara og veraldarvefsins. Til samanburðar metum við demant meira en 

vatn að því hann er sjaldgæfari og nóg er til af vatni. En vatn er okkur lífsnauðsynlegt, það er 

demanturinn ekki, hinsvegar höfum við nóg framboð af vatni en ekki demöntum, ef það væri 

skortur á vatni þá myndum við velja vatnið framyfir demantinn, þannig er val okkar ólíkt á 

jaðrinum, vatn hefur þ.a.l. meira jaðarvirði en demantur. Þannig má sjá að þegar offramboð 

verður, þá fellur virði þess en jaðarvirðið er annað eins og lög hagfræðinnar segja, þannig 

má sjá að þrátt fyrir mikið framboð tónlistar í dag hefur tónlist talsvert virði á jaðrinum.   

7.2 Skýrsla IFPI 

IFPI (Recording Industry In Numbers) er alþjóðlegt fyrirtæki sem fer fyrir tónlistariðnaðinn 

og upptökufyrirtæki um allan heim og gefur út gögn um iðnaðinn. Fulltrúi Íslands er 

samband flytjenda og hljómplötuframleiðenda (FHF4). IFPI hefur starfstöðvar í London, 

                                                       

4 www.fhf.is 
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Brussel, Hong Kong og Miami. Árið 2013 voru stafrænar tekjur af sölu tónlistar 39% af 

heildartekjum alþjóðlega tónlistariðnaðarins, þar af 29 % frá streymi. Stafrænar tekjur voru 

5.9 milljarðar dollara og af tíu stærstu mörkuðum voru þrjú lönd með meirihluta tekna sinna 

úr stafrænni sölu. Tekjur af lifandi flutningi og útvarpsspilun voru 1.1 milljarður árið 2013. 

Tekjur af tónlist í auglýsingum, bíómyndum og þáttum minnkuðu um 3.4% árið 2013 og eru 

2.1% af heildartekjum iðnaðarins (IFPI, 2014).  

Þrátt fyrir þessa aukningu er áþreifanleg sala tónlistar (e. physical music sales) enn stærsti 

hluti af sölu tónlistar með 51.4 % af heildartekjum iðnaðarins árið 2013 á móti 56.1 % árið 

2012, en þarna er um 4,7% lækkun á milli ára. Niðurhal er upphallandi í eftirspurn sem er 

vísbending um að fólk vill ennþá eignast tónlistina (IFPI, 2014). Sala á vínylplötum virðist 

vaxa á ný og seljast til ákveðins hóps eins og safnara (e. niche product). Danmörk, Noregur 

og Svíðþjóð eru virk í stafrænni þróun tónlistarsölu en markaðirnir þar hafa vaxið talsvert, og 

í Evrópu var 13.3% vöxtur á stafrænum tekjum árið 2013 (IFPI, 2014). Í skýrslunni segir að 

markaðir séu að breytast á mismunandi hraða á mismunandi svæðum. Tónlistarveitur eru 

nýtt fyrirbæri í tengslum við veraldarvefinn og rafrænar greiðslur eru eitthvað sem menn 

hvaðanæva í heiminum eiga eftir að kynna sér og færa í aukna notkun. Markaðir eru ólíkir 

þegar kemur að hagfræðilegum þáttum sem hafa áhrif á hvernig þeir þróast. Uppbygging 

samfélags og stofnanir skipta máli, notkun greiðslumáta eins og kreditkort sem og lög gegn 

ólöglegri dreifingu (IFPI, 2014). Neysla tónlistar hefur breyst úr því að vera aðgengileg á 

tölvum og geisladiskum yfir í að vera aðgengileg á snjallsímum hvar sem er. Árið 2016 er því 

spáð að yfir 30% af fólki í heiminum muni eiga snjallsíma sem jafngildir 2 milljarða fólks sem 

gætu orðið hugsanlegir tónlistarneytendur í gegnum veitur og streymi (IFPI, 2014). Stafræn 

sala tónlistar er að færast úr því viðskiptamódeli sem byggir á eignarhaldi á tónlist yfir í það 

að vera með aðgang að lögum til að streyma.  

“Markaðir eru ólíkir, umskiptin eru á leið í eina átt - spurningin er bara hversu 
hratt það mun gerast„ (IFPI, Rob Wells, 2014, bls. 17) 

Þær breytingar sem eru að eiga sér stað í tónlist eru í hag neytenda, þar sem 

valmöguleikar hans eru að aukast og ein stærsta tekjulindin í stafrænni tónlist er 

áskriftarlíkanið sem hefur aukist mikið undanfarin ár og útgáfufélög eru að horfa fram á 

aukið hlutfall tekna frá stafrænni sölu með streymi og áskriftum (IFPI, 2014) 
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7.2.1 Aðgengi á Íslandi 

Útgáfufyrirtæki á Íslandi eru nokkur, stærsta útgáfufyrirtækið heitir SENA. Þeir sömdu til að 

mynda við tónlistarveituna Spotify 19. apríl 2013 og er nú stór hluti íslenskrar tónlistar 

aðgengileg á Spotify (Sena, 2013). Þess má geta að framboð SENU telur um 70% af allri 

íslenskri tónlist og eru þeir umboðsaðilar Universal, Warner, EMI og Sony/BMG (Sena, 2013), 

sem eru jafnframt fjögur stærstu útgáfufyrirtækin á markaðnum (Peitz og Waelbroeck, 

2005). Fleiri lönd og útgáfufyrirtæki eru að samþykkja tónlist sína á slíkum veitum sem eykur 

framboð tónlistar í boði sem ætti að fjölga viðskiptavinum veitanna þar sem þín tónlist er 

líklegri til að vera aðgengilegri á veitunni. Spotify bætti t.d við sig 38 nýjum mörkuðum árið 

2013 (IFPI, 2014). Tónlistarveitan Deezer sem meðal annars er aðgengileg á Íslandi hefur til 

að mynda fimm milljón áskrifenda. Fjöldi áskrifenda hefur farið úr 8 milljónum 2010 yfir í 28 

milljónir 2013. Það er því óhætt að segja að tónlistarveitur séu að verða algengari hjá 

neytendum tónlistar. Í Bandaríkjunum virðist þróunin í áskriftum vera minni en í t.d Svíðþjóð 

eða Frakklandi, þar sem fjöldi áskrifenda eru 47% en í Bandaríkjunum aðeins 23%. Beats 

Music er tónlistarveita í Bandaríkjunum í eigu tónlistarmannsins Dr. Dre sem hóf starfemi 

sína 2014 og býður einungis upp á áskrift en ólíkt hinum þá býður hún ekki upp á ókeypis 

hlustun gegn auglýsingum (IFPI, 2014). Ýmislegt nýtt er uppi á teningunum og má geta þess 

að tónlistarveitan Rara hefur opnað fyrstu tónlistarstreymisþjónustu í BMW bifreiðum, sem 

býður upp á að spila lög beint úr gagnagrunni veitunnar (IFPI, 2014). Tónlistarveitur sem 

bjóða upp á streymisþjónustu að gefa lögum lengri líftíma og stöðugleika, tekjurnar eru að 

koma yfir langt tímabil (IFPI, 2014). Stærsti kosturinn við þessa þróun er að 

tónlistariðnaðurinn er ekki lengur drifinn af ólögleglu niðurhali. Tónlistarveitur eru að bjóða 

upp á slíkt aðgengi gegn gjaldi svo listamenn fá nú greitt fyrir framlag sitt (IFPI, 2014 

Það sem hefur einnig komið á laggirnar eru útvörp á veraldarvefnum, sem gerir fólki kleift 

að hlusta á útvarpsstöðvar í gegnum netið. Þar ber helst að nefna Itunes Radio sem býður 

upp á útvarpsþjónustu og í kjölfarið er hægt að kaupa lögin eða disk eftir listamann sem er í 

spilun. Það er enn einhver hluti neytenda sem hlustar á útvarp og kaupir tónlist á 

geisladiskum eða niðurhali og þarna er því komin leið til að ná til þeirra (IFPI, 2014). Mikið af 

árangri tónlistarveitanna byggir á samstarfi og samningum milli aðila og stofnanna í 

mismunandi löndum, slíkt er að eiga sér stað öðru hvoru, t.d tilkynnti Spotify samstarf sitt 

við símafyrirtækið Telefonica í Mexíkó. Útgáfufyrirtækin eru einnig að færa sig meira í átt að 
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stafrænni nálgun, Alexandre Schiavo, forstjóri Sony Music Brazil segir að þeir hafi ákveðið 

árið 2005 að einbeita sér að stafrænum markaði (IFPI, 2014) og nú geti þeir fyllt leikvang af 

aðdáendum án þess að setja fram miklar auglýsingar, bara nota stafræna virkni og miðla. 

Kostur tónlistarveita er að þéna meira yfir lengri tímabil því viðskiptalíkanið hefur lengri 

líftíma fyrir vöruna og skilar meiri tekjum yfir tíma (IFPI, 2014) á meðan geisladiskar seljast í 

eintökum fremur en eftir hlustun. Aðrir tónlistarmenn í Svíðþjóð segja að tónlistarveitur hafi 

verið lykilþáttur í að ná til áheyrenda (IFPI, 2014). Fyrir 10 árum fengu Sony Music 

Entertainment stærsta hluta tekna sinna frá mun færri listamönnum. Í dag er hinsvegar mun 

auðveldara fyrir neytendur að uppgötva nýja listamenn. Með stafrænu umhverfi er vaxandi 

fjölbreytni og nýir listamenn hljóta ábata af yngri áheyrendum sem þjónusta streymis laðar 

til sín. 

7.3 Greining David McCandless á tónlistarveitum 

Það er áhugavert að sjá hvað tónlistarmenn þurfa að fá mikið streymi til að fá tilteknar 

tekjur. Greining David McCandless sýnir hve mikla spilun þarf til að fá ákveðna upphæð, 

bæði á samningi hjá útgáfufélagi og án samnings (McCandless, 2013). Þeir sem leggja 

hugverk sín inn á tónlistarveituna Spotify þurfa að fá 1.093.750 spilanir til að fá lágmarkslaun 

í bandaríkjunum $1.260 sem eru 173.174 kr.5 miðað við að vera með samning við 

útgáfufélag. Spotify gefur upp að þóknanir (e. royalties) séu á bilinu 0,006 - 0,0084 dollarar. 

Með því að taka meðaltalið af þessu bili fæst talan 0,00720 dollarar. Í greiningu McCandless 

er skiptingin á þeirri upphæð á þann veg að 46% fer til útgáfufélags, 21% til dreifingaraðila, 

16% í virðisaukaskatt (e. value-added tax) og svo 16 % til listamanns. 16% af 0,00720 gera 

0,00115, sú tala margfaldast með fjölda hlustana sem voru 1.093.750 og gera 1.257,8 ≈ 

1.260 eða 173.174 íslenskar krónur. Hinsvegar ef tónlistarmaður er ekki með samning þá 

þarftu einungis að greiða um 9 % til dreifingaraðila6 (t.d ReverbNation, TuneCore, CD baby) 

og listamaður fær því 91% af þeim tekjum sem koma inn í stað 16%. Sem gerir 0,00720 * 

0,91 = 0,00655, þ.a nú þarf aðeins 192.308 spilanir til að fá lágmarkslaun eða 0,00655 * 

192.308 = 1.259.6 ≈ 1.260. Samningar milli listamanna og útgáfufélaga eru svo mismunandi 

                                                       

5 1$ = 137,44 kr þann 4.apríl 2015 á mbl.is 

6 Það er skylda að hafa dreifingaraðila ef það á að setja hugverk inn á tónlistarveitur. 
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og því geta tekjurnar verið mismunandi (Dredge, 2015). Á myndinni hér að neðan má sjá 

hvað þarf miklar spilanir á helstu tónlistarveitunum til að fá um 1.260 dollara í tekjur. 

Tafla 1. Tekjur af spilun á tónlistarveitum (Quick, Hallowood og Slater, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikil athygli hefur beinst að því að Spotify og sambærilegar tónlistarveitur skili 

listamönnum ekki nægum tekjum. Helstu ástæður þess eru að fáir greiða fyrir mánaðargjald 

og hlusta í staðinn frítt, önnur ástæða er sú að samningar við útgáfufélögin eru þess eðlis að 

stór hluti af tekjunum fer til útgáfuaðila. Skýrsla sem gerð var af Ernst & Young fyrir 

heimasíðuna The Music Business Worldwide þar sem veiturnar Deezer og Spotify voru 

skoðaðar sýndi að 46,6% fer til útgáfufélagsins og aðeins 6,8% endar hjá flytjanda og 10% 

hjá umsjónaraðila höfundar og höfunda hugverkanna (Ingham, 2015). 

7.4 Rannsókn Glenn McDonald 

Í grein frá The Echo Nest 24. mars 2014 kom í ljós að Ísland var í 1. sæti í rannsókn eftir 

Glenn McDonald verkfræðing (Mcdonald, 2014). Hann skoðaði hvaða lönd voru með 

heitustu eftirspurnina af tónlist og þar voru Norðurlöndin ofarlega. Heimasíðan The Echo 

Nest starfar við það að reikna og mæla hreyfingar tónlistariðnaðarins á veraldarvefnum. 

McDonald fangaði þau lög í heiminum sem eru að fá mikla athygli á skömmum tíma en eru 

ekki endilega í hópi stórra smella (e. big hits) eða eftir listamenn sem eru ekki nú þegar 

þekktir. Með því er verið að mæla vinsældir öðruvísi en Spotify sem skoðar bara spilanir, þeir 
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skoða þá hversu margir tala um tónlistina og deila henni. Þegar slíkt á sér stað fá þeir tíst (e. 

buzz) þá er það land að framleiða tónlist sem verið er að uppgötva og mikill áhugi er 

gagnvart. Þá sýndu þeir fram á að eyjar eða lönd sem eru landfræðilega einangruð af sjó 

framkalla oft tíst, þ.e Ísland, Jamaica, Puerto Rico, Svíðþjóð, Bretland. Ekkert annað land 

framkallar eins mikið tíst og Ísland, því virðist vera fylgni milli þeirra landa sem framkalla 

mesta tístið og eru eyjur því 60 % af þeim löndum sem voru á topp 20 voru eyjur. Rannsókn 

Glenn sýnir fram á að þegar á að reyna að ná athygli erlendra aðila og markaða á tónlist sinni 

eru norðurlöndin og eyjalönd í góðum málum (Mcdonald, 2014). Er um að ræða vísbendingu 

um góða möguleika fyrir Íslenska tónlist á næstunni ? 

7.5 Greining Pedersen 

Samkvæmt greiningu Rasmus Rex Pedersen á hlustunarmynstri tónlistarveitunnar WiMP7 

kemur í ljós að 1 % af efstu 5.000 listamönnum eru með 28,2% af heildarstreyminu og 20% 

af efstu 5.000 eru með 80,1% af heildarstreyminu. Lítill hluti af listamönnum er að fá stóran 

hluta af streyminu (Pedersen, 2014). Pedersen ber saman áþreifanlega sölu (e. physical 

sales) við streymi og sýnir t.a.m efstu 50 plötur árið 2013 í Danmörku voru 46,3% af 

geisladiskasölu. Hann bendir jafnframt á það aukna framboð sem hefur átt sér stað með 

þjónustu streymis og möguleikann á að bjóða upp á meiri tónlist heldur en í 

geisladiskaverslun. Það þýðir að ákveðinn hluti af listamönnum fær ekki pláss í hillunni þar 

sem um takmarkað pláss er í boði. Þeir listamenn væru þá með aðgengilega tónlist í minni 

búðum, til sölu á tónleikum eða í gegnum þeirra eigin vefsíður. Þrátt fyrir að lítill hluti sé að 

fá mesta streymið þá er slík tilhneiging að miklu leyti vegna mikils framboðs sem nú stendur 

neytendum til boða (Pedersen, 2014). Viðskiptamódel tónlistarveitnanna er slíkt að hvert lag 

fær greitt í hlutfalli við heildarstreymi þann mánuð, þ.e hversu oft því er streymt í hlutfalli 

við heild (e. pro rata distribution). Tekjudreifingin hefur oft verið gagnrýnd og ástæðan er sú 

að ef ég greiði áskriftargjald til að hlusta á minn uppáhalds listamann og svo á ég vin sem 

greiðir ekki en hlustar talsvert meira en ég á annan listamann þá fær sá listamaður stærri 

hluta af tekjunum sem komu inn frá mér, frekar en að minn listamaður fái tekjurnar. 

Pedersen bendir á þessa skekkju í magnbundinni hlustun (Pedersen, 2014). Hann bendir á 

nýtt viðskiptamódel þar sem áskriftargjaldið sem þú greiðir fer til þeirra sem þú hlustar á 

                                                       

7 www.wimpmusic.com sem nú heitir Tidal. 
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frekar en til þeirra sem fá mestu hlustun (e. per user distribution). Ef ég borga 

áskriftargjaldið og hlusta aðeins á Jón Jónsson þá fer allt mitt framlag til hans8 og þ.a.l. 

komin tengsl milli listamannsins og aðdáandans. Pedersen bendir einnig á að það eru aðilar 

sem njóta ávinnings af per user distribution fremur en pro rata distribution en jafnframt 

aðrir sem tapa á því. Markaður tónlistar á tónlistarveitum þar sem streymi er annarsvegar, 

einkennist af því að lítill hópur listamanna fær mestu spilanir. Kostur þess að fara í per user 

distribution er tengingin milli listamanns og neytenda ásamt því að verðlauna staðbundna 

listamenn (e. local artists) (Pedersen, 2014). Slíkt fyrirkomulag gæti hentað vel fyrir íslenska 

listamenn þar sem við erum fámenn þjóð með fáa hlustendur sem geti keppt við mikið 

streymi. Væri hægt að taka upp slíkt kerfi hér á landi ?   

7.6 Streymi í íslenskum tónlistariðnaði 

Félag hljómplötuframleiðenda (FHF) safnar saman gögnum tvisvar sinnum á ári frá 

félagsmönnum og söluaðilum, þ.e framleiðendur innlendra hljómplatna og dreifingaraðilum 

erlendra. Inn í því hafa tveir söluaðilar stafrænnar tónlistar verið teknir með en það er 

Tónlist.is og Gogoyoko. Gögnin sýna heildarsölu hljómplatna í krónum og eintökum9 . 

Mynd 7. Heildarsala í eintökum og mkr. frá 2006-2013. Gögn tekin frá Félagi hljómplötuframleiðenda. 

 

 

 

 

 

 

 

Á Mynd 7 má sjá talnagögn úr upplagseftirliti FHF á tímabilinu 2006-2013. Sjá má að 

talsverður samdráttur hefur átt sér stað í sölu tónlistar þar sem minnst seldist árið 2013, eða 

243.432 eintök. Ástæður samdráttarins eru líklega aukið  ólöglegt niðurhal og aðgengi 

                                                       

8 Að frádregnum gjöldum til veitunnar fyrir hýsingu og þjónustu. 

9 Nema 2012-13 þar sem ekki fengust nákvæmar sölutölur en áætlað var það sem birtist innan svigans. 
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tónlistar í gegnum veraldarvefinn. Rafræn sala er mæld sér í eftirlitinu þar sem hún hefur 

farið vaxandi síðastliðin ár. Í upplagseftirliti 2013 bættust við tekjur frá Spotify eftir að SENA 

hóf samstarf við Spotify í apríl 2013 (Sena, 2014). Á Íslandi vegur SENA stærst í framleiðslu 

og drefingu tónlistar, þar á eftir mætti einnig nefna RecordRecords, Smekkleysu og 12 tóna 

ásamt fleiri minni útgáfufélögum sem koma að framleiðslu og dreifingu tónlistar. Heildarsala 

ársins 2013 var 466.417.498 kr (FHF, 2014). Af því eru 71% verðmæti íslenskra platna. 

Tafla 2. Söluverðmæti íslenskra tónlistar 2013. Gögn tekin frá Félagi hljómplötuframleiðenda. 

Verðmæti ísl. platna  331.285.862  71% 

Verðmæti erl. platna  75.286.923  16% 

Verðmæti ísl. streymi  30.798.746  7% 

Verðmæti rafr. Ísl. tón.  11.977.661  3% 

Verðmæti erl. streymis  11.160.498  2% 

Verðmæti rafr. erl tónl.  5.907.808  1% 

Samtals                 466.417.498 100% 

7.7 Vöxtur streymis 

Samkvæmt Mynd 8 hefur streymi tónlistar farið vaxandi síðastliðin ár. Hagstofan skilgreinir 

streymi sem tónlist sem hlustað er á netinu án þess að henni sé hlaðið niður á tölvu notanda 

og að búið sé til nýtt eintak tónlistarinnar. Niðurhal er svo frá vefsíðum sem bjóða upp á að 

hlaða niður eintök og vista á tölvum notenda. 
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Mynd 8. Heildsöluverðmæti stafrænna skráa 2009-2013 (Hagstofa Íslands, 2015b). 

Heildsöluverðmæti tónlistarstreymis óx um 45,3% frá árinu 2010 til 2013 úr 19 mkr. 2010 

í 42 mkr. árið 2013. Af því voru 31 mkr. streymi af innlendum lögum og 11 mkr. frá erlendum 

lögum. Heildarsöluverðmæti hljóðrita og stafrænna skráa árið 2013 nam 467 mkr., af því 

voru geisladiskar, plötur og snældur 407 mkr. og sala tónlistar í niðurhali og streymi 60 

milljónir eða 16,26% af heildarsöluverðmæti. 

 

Mynd 9. Heildsöluverðmæti hljóðrita 2001-2013 (Hagstofa Íslands, 2015b). 

Erfitt er að bera saman sölu geisladiska, snælda og hljómplatna á móti því sem selt er á 

netsíðum í gegnum streymi eða niðurhal. Til að mynda seldust 3,8 milljónir eininga 
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stafrænna skrá árið 2013 á móti 243 eintökum af hljóðritum, þ.e geisladiskum og 

hljómplötum. Geisladiskar og hljómplötur seljast í eintökum sem oftar en ekki innihalda 

nokkur lög, eitt verð fyrir eina plötu óháð því hversu oft þú munt hlusta á plötuna eða gera 

við hana. Tónlistarveitur geta sýnt hversu oft lög eru spiluð, sbr Youtube, Spotify o.s.frv. 

Vefsíður eins og Tónlist.is bjóða upp á að kaupa einstaka lög sem ekki var hægt áður, fyrir 

utan smáskífur sem innihéldu um 3-4 lög. Samkvæmt upplýsingum frá Tónlist.is eru fjöldi 

áskrifta þar á bilinu 1.500 - 2.00010 og fjöldi streymiseininga samtals 1.920.000 á árinu 2014. 

 Fjöldi íslenskra listamanna: 4.772 

 Fjöldi erlendra listamanna: 760.141 

 Fjöldi íslenskra platna: 4.686 

 Fjöldi erlendra platna: 1.029.107  

 Fjöldi íslenskra laga: 52.930 

 Fjöldi erlendra laga: 8.281.543 

 Nýjungarnar eru þær að nú er hægt að kaupa eitt lag í stað þess að þurfa að kaupa heila 

plötu eða einfaldlega hlusta einu sinni á lag án þess að kaupa lagið. Frá því 2006 hefur sala á 

innlendri útgáfu hljóðrita11 minnkað. Salan var mest í 534 eintökum og fór lægst í 202 eintök 

árið 2013. Í erlendri útgáfu tónlistar hefur salan farið dvínandi síðan 1999 en þá seldust 529 

eintök á móti 41 eintökum árið 2013. Á Mynd 10 má því sjá að sala á erlendri og innlendri 

útgáfu hljóðrita hefur farið hratt minnkandi síðan 2006.    

                                                       

10 Áskriftargjaldið er 1.699 kr. á mánuði skv. heimasíðu veitunnar þann 1. maí 2015. 

11 Stafrænar skrár eru ekki meðtaldar. 
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Mynd 10. Sala hljóðrita eftir innlendri og erlendri útgáfu 1991-2013 (Hagstofa Íslands, 2015a). 

Árið 2012 voru 72% af útgefnum hljóðritum12 dægurtónlist, Jazz/bræðingur með 7% og sígild 

tónlist 4%. Því má sjá að stór hluti tónlistarútgáfu er í dægurlögum. Samkvæmt hagtölum 

félag tónskálda og textahöfunda frá 2012 fékk hryntónlist 5% eða 71 mkr. úthlutað úr 

framlögum ríkis og borgar til íslenskrar tónlistar á meðan sígild tónlist fékk 92% eða 1.310 

mkr. og bæði fékk 3% eða 43 mkr. (Félag tónskálda og textahöfunda, 2012). Eftirspurn eftir 

hljómplötum er enn til staðar þó svo að rekstrarforsendur sérverslana eins og Skífunnar hafi 

brugðist en salan færist í aðrar verslanir í staðinn (Orri Ormarsson, 2015). Eiður Arnarson 

segir að:  

"Markaðurinn mun alltaf finna jafnvægi og engin hætta á því að tónlistarmenn 
sendi ekki frá sér efni" (Eiður Arnarson, 2015, bls. 4.).  

Stafræn sala tónlistar var 30% á Íslandi árið 2013, vínylplötur 7-8% og geislaplatan með 

afganginn eða um 60%. Stafrænar tekjur standa t.a.m illa undir fjármögnun á nýrri hljóðritun 

þrátt fyrir að hún sé ágætis viðbót, við því þarf að finna lausn eða opinbera hjálp. 

Ferðamenn hafa verið að versla mikið af íslensku efni á leið sinni hér og eru þeir orðnir stór 

hluti af sölunni í dag. Lítið er um erlendar plötur á efstu 30 listanum. Flest alla tónlist er 

hægt að finna á tónlistarmiðlum á netinu, þ.e Spotify, Tónlist.is ásamt því að eldri kynslóðin 

tengir meira við plötuverslanir en yngri kynslóðin (Orri Ormarsson, 2015). 

                                                       

12 Stafrænar skrár eru ekki meðtaldar. 
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Mynd 11. Útgefin hljóðrit 2012 (Hagstofa Íslands, 2015c). 

Stór hluti neytenda sem enn er að niðurhala tónlist ólöglega, er stóri þátturinn í 

heildarmyndinni.  Á meðan hefur stafræn sala tónlistar farið vaxandi síðastliðin ár. 

Dægurlagatónlist var á toppi hljóðritaútgáfu árið 2012 með 72 % markaðshlutdeild. Þegar 

tölur hagstofunnar eru skoðaðar er áhugavert að sjá hvort tónlistarveitur verði algengasta 

tekjulind tónlistarmanna í framtíðinni. 

8 Hindranir hérlendis 

Í skýrslu rýnihóps frá árinu 2014 sem sett var fram af mennta- og menningarmálaráðherra 

voru hindranir greindar fyrir streymisþjónustu á Íslandi ásamt ýmsum tillögum. Þar segir að 

framleiðendur og rétthafar tónlistar og kvikmynda hafa verið seinir í að nýta tækifæri 

netsins og þróa ný viðskiptamódel. Á Íslandi eru nú aðeins þrjár tónlistarveitur sem standa 

Íslendingum til boða og eru það tónlistarveiturnar Deezer, Rdio og Spotify sem opnuðu 

2012, ásamt innlendum veitum eins og Gogoyoko og Tónlist.is sem hafa verið starfræktar 

lengur. Svo virðist vera sem lítill áhugi sé að bjóða slíka þjónustu hér á landi, sbr Netflix og 

aðrar streymisþjónustur (Skýrsla rýnihóps, 2014). Í alþjóðlegum samanburði er Ísland eitt af 

netvæddustu löndum í heimi, en þrátt fyrir það virðist vefverslun Íslendinga vera á eftir 

nokkrum Evrópulöndum þar sem hlutfallslega fleiri versla á netinu en á Íslandi. Hlutfall 
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ólöglegs niðurhals á kvikmyndum og sjónvarpsefni er einnig með því hæsta í heiminum á 

Íslandi. Mikið hefur verið rætt í útvarpi, sjónvarpi og fréttablöðum um að tónlistarveitur skili 

ekki sömu tekjum og plötusala (Skýrsla rýnihóps, 2014). Sú framþróun sem hefur átt sér stað 

í miðlunarleiðum hefur leitt til byltingar á því hvernig fólk nálgast upplýsingar og fróðleik, 

ekki síst menningarefni eins og tónlist eða kvikmyndir. Nú getur almenningur í auknu mæli 

nálgast efni á sínum eigin forsendum og ekki háður línulegri dagskrá sjónvarpsins eða 

fyrirfram ákveðnu framboði tónlistar sem stýrt var af útgáfufélögum. Greiðara aðgengi að 

löglegu stafrænu efni spornar gegn ólögmætri notkun (Skýrsla rýnihóps, 2014). 

Niðurstaða rýnihóps var sú að ein helsta hindrun fyrir því að hér sé ekki formlega boðið 

upp á þjónustu efnis er smæð hins íslenska markaðar. Þær sjá ekki hag í að leggja út í slíkan 

kostnað sem því fylgir. Innan rýnihópsins var því rætt um þörf á stuðningi á íslensku 

menningarefni í ljósi samkeppnis frá erlendum aðilum. Rýnihópurinn leggur til að lítil 

málsvæði og menning smáríkja verði betur tryggð í kjölfar alþjóðavæðingarinnar og örar 

þróunar í upplýsingatækni (Skýrsla rýnihóps, 2014). Rýnihópurinn sá fram á tæknilegar 

hindranir sem gætu hindrað og fælt erlenda aðila frá því að bjóða upp á þjónustu af slíku 

tagi, þ.e rafræna þjónustu. Erlendir aðilar þurfa að hafa uppgjör í íslenskum krónum og skila 

virðisaukaskatti af sölunni (Skýrsla rýnihóps, 2014). Í skýrslu rýnihópsins segir að áberandi sé 

að aukið löglegt framboð tónlistar á netinu sé búið að draga úr notkun ólöglegra leiða og að 

ljóst sé að tónlistarveitur á borð við Spotify og Tónlist.is hafi hjálpað til við að fá fólk sem 

ekki greiddi fyrir tónlist áður til að gera það núna. Samkvæmt könnun sem rýnihópur lét gera 

hjá Capacent gallup 27. febrúar - 6. mars 2014 þá sögðust aðeins 16.9% hlusta á tónlist á 

vefsíðu þar sem höfundur eða rétthafi hafi ekki fengið greitt fyrir, 18,8% hlusta á tónlist í 

gegnum áskrift á streymisþjónustu sem greitt er fyrir (Skýrsla rýnihóps, 2014). Svo virðist 

vera að samhliða nýrri tækni hafa dregið úr almennri virðingu fyrir höfundarétti hér á landi. 

Þótt löglegar leiðir séu að draga úr þeim ólöglegu þá þarf samt að auka siðferðisvitund og 

ábyrgð einstaklinga í nýju umhverfi upplýsingaflæðis (Skýrsla rýnihóps, 2014). Rýnihópurinn 

metur það svo að samfélagslegur ávinningur fáist ef starfræktar séu öflugar stafrænar 

efnisveitur sem hafi í boði efni ætlað íslenskum notendum. Það skortir framboð af löglegu 

efni ef miðað er við nágrannalönd okkar. Framleiðendur og rétthafar tónlistar beita sér ekki 

nægilega vel í þeirri þróun sem og að stjórnvöld sýna höfundaréttarbrotum ekki nægilegan 

skilning (Skýrsla rýnihóps, 2014). Virðisaukaskattur af sölu tónlistar hefur þó verið lækkaður 
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úr 25,5% í 7% en virðisaukaskattur af sölu á rafrænni útgáfu tónlistar án myndar er 11% (Lög 

um virðisaukaskatt nr. 55/1988 með áorðnum breytingum). 

Hætta er á að innlend framleiðsla dragist saman og erfiðara verði að koma íslensku 

menningarefni á framfæri. Það þarf að móta stefnu um aðgengi að stafrænu menningarefni. 

Ísland er angi af hinu alþjóðleg hagkerfi sem þýðir að stuðla þarf að jafnri samkeppnistöðu, 

menningararfi, tungu og samfélagslegri vitund (Skýrsla rýnihóps, 2014).  

8.1 Könnun Capacent  

Capacent Gallup framkvæmdi netkönnun fyrir innheimtumiðstöð gjalda (IHM) í apríl 2013 

þar sem markmiðið var að skoða vitund um niðurhal og streymi í gegnum torrent-tækni, 

pirate bay eða sambærilegar vefsíður. Alls 934 svöruðu könnunni af 1500 manna úrtaki (Gísli 

Steinar Ingólfsson og Jón Karl Árnason, 2013). Ef rýnt er í könnunina sögðust 65,9% aldrei 

hala niður eða streyma tónlist á netinu án þess að kaupa hana á meðan 11% sögðust hala 

niður eða streyma oftar en 1 sinni í viku. Eftir því sem svarendur voru eldri því minna sóttu 

þeir ólöglega tónlist á netinu. Nokkrir þættir gætu haft þar áhrif, vitund yngra fólks á 

ólöglegu niðurhali gæti verið minni en hjá eldra fólki og tækninotkun gæti verið tíðari hjá 

yngra fólki. Viðhorf til niðurhals og streymis án þess að greiða fyrir var á þann veg að 56,5% 

voru ósammála því að í lagi væri að hala niður eða streyma tónlist án þess að greiða fyrir 

hana, 19% voru sammála og 24,6 % voru hvorki sammála né ósammála. Þess má geta að 5% 

voru fullkomlega sammála fullyrðingunni á meðan 16,8% voru fullkomlega ósammála. Því 

virðist sem meirihlutinn sé ekki hlynntur ólöglegu niðurhali í viðhorfi sínu (Gísli Steinar 

Ingólfsson og Jón Karl Árnason, 2013). Í grunninn byggist tónlist á því að listamaður semur 

eða framleiðir tónlist sem neytendur hlusta á og njóta. Færð hafa verið rök fyrir því að nú 

þegar tónlist er orðin upplýsingatæknivara og hægt er að niðurhala út um allan heim 

myndist viðskiptavinir sem kaupa hljómplötu eða sækja tónleika seinna meir og hjálpi m.a 

óþekktum tónlistarmönnum að koma sér á framfæri og verða þekktir. Aðrir segja að það 

minnki sölu geisladiska og tekjutap myndast. Þegar lag hefur verið tekið upp er hægt að 

dreifa því útum allan heim á skömmum tíma ólíkt því sem áður var. Hinsvegar getur verið 

gæðamunur á hljómplötu og stafrænni útgáfu, til að mynda gæði hljómplatna og vínyls svo 

bjóða sumar veiturnar upp á betri gæði í áskrift. Ef verð á vöru hækkar þá eykst nettó virði 

þess að sækja vöruna ólöglega og því neikvæð áhrif verðs á niðurhal (Gopal, Bhattacharjee 

og Sanders, 2006). Það sem hefur yfirleitt vegið þyngst í umræðunni er að listamenn sem 
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skapa hugverk fái ekki greitt fyrir framlag sitt. Sá punktur hefur haft áhrif og ýtt undir að fólk 

greiði fyrir tónlist. En þar sem hættan er á tekjutapi er mikilvægt að hafa sölustefnu áður en 

dreift er svo tekjur skili sér (Shapiro og Hal, 1999). Það er erfitt að starfa og sinna vinnu sem 

þú hlýtur ekki ávinning af og þ.a.l. hafa menn spurt sig hvort það muni minnka framleiðslu 

eða letja vilja til sköpunnar. 

9 Rannsóknin 

Til að fá betri sýn á þá möguleika og hindranir sem tónlistarveitur gætu haft í för með sér 

fyrir íslenska tónlistarmenn var eigindlegri rannsóknaraðferð beitt þar sem spurningarlisti 

var sendur til 10 einstaklinga í gegnum tölvupóst. Höfundur nýtti áfangann vinnulag og 

aðferðafræði í Viðskiptafræðideild og studdist við kennsluefni úr honum við gerð 

rannsóknarinnar. Spurningarnar voru opnar án viðbótarspurninga (e. unprobed). Þannig var 

viðmælendum gefinn kostur á að segja sína skoðun. Gallinn er hinsvegar sá að ekki fæst 

endilega fyllilegt svar né hægt að fylgja svörum betur eftir. Gallinn við að senda 

spurningarlista í gegnum tölvupóst er að orðalag spurninganna getur höfðað misvel til 

viðmælenda, röð spurninga og uppsetning óhentug. Reynt var að nota skýrar og einfaldar 

spurningar til að auka líkur á skilningi. Höfundur notaði markmiðsúrtak (e. purposive 

sampling) þar sem ákveðnir einstaklingar voru valdir til þátttöku. Viðmælendur eru úr 

íslenskum tónlistariðnaði sem þekkja vel til tónlistarveitna þar sem leitast var eftir 

þýðingarmiklum og marktækum svörum. Höfundur útbjó upplýsingabréf13 og kynnti 

verkefnið ásamt spurningarlista. Höfundur ákvað að nota rafræn viðtöl til að auðvelda 

úrvinnslu og fá skýrari svör þar sem viðmælandur fengju tíma til að velta spurningunum fyrir 

sér og svara hnitmiðað. Hugsanlegir vankantar rannsóknarinnar gætu verið að úrtakið sem 

endurspegli ekki endilega þýðið eða mat heildarinnar. Ábendingar frá viðmælendum voru 

t.a.m að spurningarnar væru talsvert opnar varðandi efnið og meira væri hægt að skrifa og 

nefna en það sem kæmi fram. Önnur ábending var að spurningarnar mættu miðast meira 

við aðra þætti en það sem spurt var um, t.d sjónarhorn útgáfufélaga. Þáttakenndur 

                                                       

13 Upplýsingabréfið má finna í viðauka 
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rannsóknarinnar voru valdir út frá ólíkum pólum í íslenskum tónlistariðnaði í þeim tilgangi að 

fanga mismunandi sjónarhorn úr ýmsum áttum iðnaðarins. 

Viðmælendur sem svöruðu eru tónlistarmenn, starfsmenn útgáfufyrirtækja, fulltrúar 

hagsmunasamtaka tónlistarmanna og útgefenda, fulltrúar og starfsmenn tónlistarveita 

hérlendis og erlendis og ekki síður fagmenn og reynslumiklir aðilar úr tónlistariðnaðinum. 

Þokkalega gekk að ná til viðmælenda, 6 veittu svör og svarhlutfallið því 60%. Svör 

viðmælenda fengust send í tölvupósti og má finna í viðauka 2. 

9.1 Túlkun á svörum 

 Spurning 1. Eru tónlistarveitur (streymi) að bjóða upp á aukna tekjumöguleika 
fyrir íslenska tónlistarmenn í framtíðinni og afhverju / afhverju ekki ? 

Viðmælendur voru almennt sammála og vongóðir um að tónlistarveitur hefðu aukna 

tekjumöguleika í för með sér. Það væri að drepa niður ólöglegt niðurhal, gefa möguleika á 

tekjusköpun erlendis og ná til stærri hluta neytenda, auka tónlistarnotkun og gefa eldri 

tónlist nýtt líf, þ.e að skapa meiri tekjur með litlum tilkostnaði. Einnig að tónlistarveitur opni 

möguleika á að selja annan tónlistartengdan varning í gegnum veiturnar þar sem tengsl og 

aðgengi að viðskiptavinum myndast. Þrátt fyrir vonir um aukna tekjumöguleika þá eru þær 

ekki verulegar eins og er. Þetta mikla aðgengi er að hafa áhrif á tekjur vegna sölu á plötum, 

sem hefur minnkað og tónlistarveitur eru að standa illa undir nýjum fjárfestingum í tónlist. 

Það þyrfti fleiri áskrifendur og að hækka áskriftargjöld til að auka tekjurnar auk þess sem 

fleiri koma að kökunni, þ.e streymisveitan, útgefendur og tónlistarmenn. 

 Spurning 2. Hver myndirðu segja að væri helsti ábati / ávinningur / kostur annar 
en fjárhagslegur af tónlistarveitum fyrir íslenska tónlistarmenn og ef svo hvernig 
þá ? 

Flestir voru sammála um að helsti kosturinn væri aukið aðgengi að tónlist, fáanleg 

hverjum sem er og hvar sem er. Auk þess hafa tónlistarmenn fleiri möguleika á að gera sína 

tónlist aðgengilegri á fleiri og stærri mörkuðum um allan heim og þannig stækka 

aðdáendahóp sinn. Ásamt því hefur eldri tónlist verður aðgengilegri, þar sem plötur eru 

venjulega teknar úr verslun eftir skamman tíma og erfitt að finna útgefin verk á markaði. 

 Spurning 3. Hver myndirðu segja að væri helsti ókostur tónlistarveita fyrir íslenska 
tónlistarmenn og ef svo, hvernig þá ? 
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Viðmælendur vildu meina að ókostirnir væru lágar tekjur og að ókeypis tónlist væri orðin 

sjálfsagður hlutur hjá neytendum og að íslenskir tónlistarmenn væru ekki að ná nægilega vel 

inn á tónlistarveiturnar, Ísland er of lítið markaðssvæði og of fáar veitur búnar að opna 

löglega á Íslandi, t.d eru Itunes og Youtube ekki búnar að opna formlega hér á landi, svo 

tónlistarmenn og rétthafar fá minna borgað en ella. Einn bendir á að í 55% tilvika eru 

neytendur að hlusta á lagalista á veitunum frekar en að leita tiltekinna hugverka, þau sem ná 

inn á lagalistann eru alþjóðlega þekkt verk og stór hluti neytenda á tónlistarveitum hlustar 

einungis á topp 100 vinsældarlista á hverjum tíma. Sem þýðir að þeir stóru verða stærri og 

þeir minni verða minni. Íslendingar streyma ekki mikið af íslensku efni og 95% af tekjum 

STEFs af Spotify fara til erlendra höfunda. Þannig vantar íslenskan búðarglugga fyrir íslenska 

neytendur, sérgerða lagalista fyrir Ísland og tengingu við markaðinn. 

 Spurning 4. Hvaða núverandi ábata / ávinning / kost sérðu fyrir íslenska 
tónlistarmenn sem hafa sett hugverk sín inn á tónlistarveitur og ef svo, hvernig þá 
? 

Ásamt þeim kostum sem viðmælendur lögðu til í spurningu 2 þá var bent á að reynslan 

sýndi að þegar tónlistarmenn setja lag á netið þá eykst tónleikahald hjá þeim og möguleikinn 

á alþjóðlegri frægð og tekjuöflun ásamt því að þeir veita tónlistarunnendum aukið aðgengi 

að tónlist sinni. Viðskiptavinurinn er að streyma og þeir eru að fá tekjur sem annars fengjust 

ekki og fórna engum öðrum tekjum á móti. 

 Spurning 5. Myndirðu segja að það ætti að breyta / endurbæta rekstrarlíkan / 
viðskiptamódel tónlistarveitanna og ef svo, afhverju og hvernig þá ? 

Viðmælendur voru með ólíkar hugmyndir um breytingar og hvernig og hvort það ætti að 

breyta viðskiptamódelum veitanna. Engu að síður voru menn almennt sammála um að auka 

tekjur. Viðmælendur voru flestir með svipaðar tillögur og hugmyndir og hér á undan í 

skýrslum og greiningum á því hvernig ætti að úthluta tekjum. Viðmælendur bentu sumir á að 

hækka áskriftargjaldið eða loka fyrir fría áskrift eða hafa þrepaskipt áskriftarkerfi sem myndi 

veita aðgang að mismiklu efni, t.d að greiða gjald fyrir nýja tónlist og svo hærra gjald fyrir 

allan pakkann og greiða aukagjöld fyrir það sem er spilað aftur og aftur. Síðast en ekki síst 

var bent á að tekjur ættu að renna beint til listamannsins frá þeim sem á hann hlustar (e. per 

user distribution) og þannig styrkja hann með áskrift sinni. Í ljósi þess var bent á norrænar 

rannsóknir sem sýndu að það myndi ekki breyta miklu um útkomuna auk þess sem það hefði 
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mikinn úrvinnslukostnað í för með sér sem þýddi að minna sæti eftir fyrir tónlistarmanninn. 

Einnig var bent á viðbótartekjulind þar sem veiturnar koma að sölu á varningi eins og miðum 

á tónleika eða forgangi að þeim, slíkt væri hægt að þróa, styrkja og rækta ýmsar tekjur. 

 Spurning 6. Myndirðu ráðleggja Íslenskum tónlistarmönnum að koma hugverkum 
sínum á núverandi starfandi tónlistarveitur og afhverju / afhverju ekki ? 

Viðmælendur voru allir sammála um að tónlistarmenn ættu að koma hugverkum sínum á 

tónlistarveitur fyrir betra markaðsaðgengi og tekjumöguleika sem mun lagast, þeir þyrftu 

annars að hafa virkilega góðan dreifingarmöguleika og hafa engu að tapa en öllu að græða. 

 Spurning 7. Gætu tónlistarveitur gefið af sér meiri eða minni tekjur yfir lengri tíma 
ólíkt sölu áþreifanlegra varninga (e. artifact), þ.e hljómplötum og afhverju / 
afhverju ekki ?  

Viðmælendur bentu á að núna gæfu þær af sér minni tekjur, en eftir því sem áskrifendum 

fjölgar þá kæmi meira inn. Þegar tónlistin er kominn inn á veiturnar þá er kostnaðurinn við 

að viðhalda framboðinu enginn. Óendanlegur hillutími veldur því að það þarf ekki að 

framleiða geisladiska, geyma á lager, keyra í verslanir, setja í hillur o.s.frv. Með vaxandi 

notkun og áskrifendum í heiminum munu tekjurnar aukast jafnt og þétt án þess að 

kostnaður listamanns/rétthaga aukist á móti. Þá er hægt að fá auknar tekjur af eldri útgáfum 

yfir lengri tíma (e. the long tail effect). Þá var bent á af einum viðmælanda að rófan (e. tail) 

væri í raun flöt því það þyrfti svo mikið streymi til að einhverjar alvöru tekjur myndist. 

 Spurning 8. Mun aukið framboð tónlistar til neytenda verða til þess að meiri eða 
minni tónlist verður framleidd í framtíðinni, afhverju / afhverju ekki ? 

Viðmælendur vildu flestir meina að aukin framleiðsla væri á tónlist samhliða aukinni 

notkun og áhuga og að aldrei hafi verið meiri gróska í tónlist en núna, en á móti væri 

plötusala að minnka og tekjumöguleikar ekki miklir því staðan væri erfið. Hinsvegar gengur 

ágætlega í löndum sem eru lengra komin með streymismódelið þar sem fleiri eru 

áskrifendur, t.d Danmörk, Noregur og Svíðþjóð. Tækjabúnaður og aðgengi að hljóðverum 

hefur breyst mikið sem gerir framleiðslu tónlistar ekki eins kostnaðarsama. Fyrir vikið geta 

gæði tónlistarinnar breyst og eru ekki endilega til staðar. Það er erfiðara að ná athygli 

fjöldans og því þarf góð dreifingarfyrirtæki og tónlistarforleggjara. 

 Spurning 9. Myndirðu segja að það vanti íslenska streymisþjónustu með greiðara 
aðgengi og sambærilegu viðmóti og sjá má á erlendri þjónustu eins og Spotify, 
Deezer, Itunes Radio, Rdio, afhverju / afhverju ekki ? 
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Viðmælendur voru almennt sammála um að slíkt þyrfti ekki þar sem nú væri til staðar 

þjónustan Tónlist.is sem starfandi hefur verið í 10 ár og veitir gott aðgengi að allri íslenskri 

tónlist. Það sé hinsvegar erfitt að keppa við stærri fyrirtæki sem eru fjárhagslega betur 

stödd, það sé erfiður rekstur og stíf samkeppni, hugsanlega vegna markaðslegra ástæða. 

Einnig bentu viðmælendur á að skoða mætti betur áherslu á íslenskan markað svipað og 

WIMP (nú Tidal) í Noregi er að gera og ná til hlustenda sem vilja innlenda tónlist með því 

jafnvel að höfða til eldri hlustendahóps. 

 Spurning 10. Munu tónlistarveitur (streymi) og löglegt niðurhal tónlistar verða 
helsti vettvangur í sölu og neyslu á tónlist, afhverju / afhverju ekki ? 

Viðmælendur töldu svo vera, plötusala væri allstaðar að gefa eftir og streymi allstaðar á 

uppleið, fyrir utan vínylmarkaðinn sem væri að opnast aftur í Bretlandi. Þeir sem hlóðu niður 

tónlist væru nú að færa sig yfir í streymi. Bentu jafnframt á að það væri erfitt að segja til um 

hver staðan yrði eftir nokkur ár og nú væru iðnaðurinn í sameiningu að láta 

viðskiptamódelin ganga upp svo allir séu sáttir. 

10 Niðurstöður 

Veraldarvefurinn og framþróun í upplýsingatækni hefur lagt grunninn að nýju neyslumynstri 

tónlistar í gegnum tónlistarveitur eða streymi sem taldi 7% af heildsöluverðmæti tónlistar 

árið 2013. Síðastliðin ár í tónlistariðnaðinum hafa einkennst af minnkandi plötusölu, vaxandi 

notkun á streymi sem er nýtt form í sölu tónlistar. Í upphafi ritgerðar var rýnt í mikilvægi 

tónlistar og hvaða hlutverki hún gegnir í samfélaginu og í kjölfar skoðaðar helstu breytingar í 

iðnaðinum hvað varðar kostnaðar- og tekjuhlið hans. Á meðan upplýsingatæknivörur lækka 

kostnaðarhliðina þá er ólöglegt niðurhal á móti að rýra tekjurnar. Tónlistarveitur hafa komið 

inn til að nýta ávinning kostnaðarhliðarinnar og vinna nú hörðum höndum við að bæta 

tekjuhliðina. Kostir og ávinningur tónlistarveita er án efa mestur hjá neytendum, þeir fá 

aukið aðgengi að miklu framboði tónlistar í góðu viðmóti mismunandi efnisveitna, bæði 

hérlendis og erlendis. Þær sporna gegn ólöglegu niðurhali og fylgifiskum þess. Fyrir 

tónlistarmenn hafa tónlistarveitur gert þeim kleift að sækja fleiri aðdáendur á fleiri 

mörkuðum út um allan heim og þannig stækka viðskiptahóp sinn. Eldri lög sem horfin eru úr 

plötubúðum öðlast nýtt líf og auknar tekjur sem er jákvætt fyrir bæði neytendur og 
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framleiðendur. Hugmyndir um breytt viðskiptalíkan hafa komið upp sem snúa að nýrri 

tekjudreifingu og þrepaskiptu áskriftarkerfi. Ókostir og hindranir eru hve litlar tekjur eru að 

skila sér til tónlistarmanna eins og er, viðskiptalíkanið verðlaunar nánast eingöngu þá 

stærstu og íslensk tónlist á erfitt uppdráttar m.a. sökum smæðar markaðarins hér á landi. 

Lágt áskriftargjald og fáir áskrifendur eru einnig ástæða þess að tekjurnar eru lágar. Það þarf 

mikla spilun til að ná sömu tekjum og komu af plötusölu. Samkvæmt Capacent eru 11% enn 

að hala ólöglega niður og 5% fullkomlega sammála um að í lagi sé að sækja tónlist án þess að 

greiða fyrir hana.       

Áskriftir eru hinsvegar að vaxa jafnt og þétt, reynsla og öryggi í greiðsluaðferðum 

nútímans er að aukast sem og ávinningurinn af því að greiða áskriftargjaldið í stað þess að 

niðurhala ólöglega. Það er mikil samkeppni um athygli neytandans sem hefur um mikið að 

velja og stendur frammi fyrir ógnarböli valsins (e. tyranny of choice) sem gerir markaðinn 

enn erfiðari. Af heildartekjum iðnaðarins árið 2013 voru 39% stafrænar tekjur, þar af 29% frá 

streymi, plötur eru enn 51,4% af heildartekjum.  

Rannsóknin studdi flest af því sem kom fram í eldri rannsóknum, skýrslum og 

tölfræðilegum upplýsingum. Tónlistarveitur eru að auka tekjumöguleika, framleiðslu og 

minnka ólöglegt niðurhal. Þeim fylgir lægri kostnaður í dreifingu og afritun sem og aukið 

aðgengi fyrir neytendur og stækkar aðdáendahóp tónlistarmanna. Það vantar þó fleiri í 

áskrift og viðmælendur lögðu til að hækka áskriftargjaldið. Eldri tónlist fær nýtt líf og tónlist 

á veitunum fær tekjur og hlustun yfir langt tímabil með litlum sem engum tilkostnaði  (e. 

long tail effect). Þrátt fyrir kostina eru tekjur enn lágar og ókeypis tónlist virðist vera orðin 

sjálfsagður hlutur fyrir marga. Ísland er lítið markaðsvæði með fáar veitur í boði og erfitt er 

fyrir íslenska tónlist að ná inn. Þeir stærri verða stærri og minni verða minni þar sem 

vinsældarlistar eru mest spilaðir. Lækkað verð á tækjabúnaði og minnkandi þörf 

útgáfufélaga hefur gert tónlistarfólki kleift að starfa sjálfstæðara og þannig geta gæði 

tónlistar orðið mismunandi. Vísbending um að tónleikahald sé að aukast er ekki skrítið þar 

aðdáendahóparnir stækka með auknu markaðsaðgengi. Mismunandi tillögur og viðhorf voru 

til rekstrarlíkana veitnanna þar sem lagt var til að greiða gjald fyrir nýja tónlist og annað 

hærra gjald fyrir alla tónlist, greiða aukagjald fyrir mikla spilun á tilteknum lögum, tengja 

áskriftargjaldið hjá neytendum við þá tónlistarmenn sem þeir hlusta á. Einnig voru tillögur 

um að tónlistarveitur væru með sölu og þjónustu á öðrum varning, miða á tónleika, 
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aðdáendaklúbb o.s.frv. Viðmælendur voru sammála um að tónlistarmenn ættu að koma 

hugverkum sínum á tónlistarveitur, þar væru neytendur og því væri engu að tapa og til alls 

að vinna. 

“When it comes to art, money isn´t an important detail, it happens to be a huge 
unimportant detail„ (BBC music, Iggy Pop, 2014). 
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Viðauki 1. Upplýsingabréf til viðmælenda 

 

 
Upplýsingabréf 

Rannsókn á ávinning tónlistarveita (e. online music streaming) í íslenskum tónlistariðnaði 

(þ.e Spotify, Deezer og Tónlist.is o.fl). Rýnt er í kosti og galla tónlistarveita ásamt notkun 

þess, áhrifum og framtíðarsýn fagaðila. 

 

Sæll viðmælandi, 

 

Arnar Jónsson heiti ég og er að vinna að lokaverkefni mínu til B.A gráðu í Hagfræðideild við 

Háskóla Íslands. Viðfangsefni rannsóknarinnar snýr að umfjöllun um tónlistarveitur í heimi 

stafrænnar tónlistar og óska ég þar eftir þinni aðstoð. Neðar í skjalinu má finna 10 

spurningar sem ég legg fyrir þig og tengjast tónlistarveitum. Gögnin verða einungis notuð í 

þetta tiltekna verkefni og er markmiðið að fá betri innsýn í þá möguleika og þær hindranir 

sem tónlistarveitur gætu haft í för með sér í vaxandi heimi stafrænnar tónlistar. 

 

Þér hefur borist þetta upplýsingabréf í tölvupósti og svörum má senda á netfangið 

arj31@hi.is. 

 

Leiðbeinandi: Þorvaldur Gylfason 

gylfason@hi.is 

 

Með fyrirfram þökk fyrir þáttöku 

Arnar Jónsson 

arj31@hi.is / 848-6342 
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Spurningalisti 

Spurningarnar hér að neðan snúa að tónlistarveitum14 og verða lagðar fyrir 10 sérvalda 

einstaklinga í íslenskum tónlistariðnaði. Svarendur eru tónlistarmenn, fagaðilar í íslenskum 

tónlistariðnaði, starfsmenn og fulltrúar tónlistarveita, útgáfufélaga og tónlistarsamtaka. 

 

1. Eru tónlistarveitur (streymi) að bjóða upp á aukna tekjumöguleika fyrir íslenska 

tónlistarmenn í framtíðinni og afhverju / afhverju ekki ? 

 

2. Hver myndirðu segja að væri helsti  ábati / ávinningur / kostur annar en 

fjárhagslegur verið af tónlistarveitum  fyrir íslenska tónlistarmenn,og ef svo, 

hvernig þá ? 

 

3. Hver myndirðu segja að væri helsti ókostur tónlistarveita fyrir íslenska 

tónlistarmenn, og ef svo, hvernig þá ? 

 

4. Hvaða núverandi ábata/ ávinning/ kostur sérðu fyrir íslenska tónlistarmenn sem 

hafa sett hugverk sín inn á tónlistarveitur, og ef svo, hvernig þá ? 

 

5. Myndirðu segja að það ætti að breyta/ endurbæta rekstrarlíkan / viðskiptamódel 

tónlistarveitanna, og ef svo, afhverju og hvernig þá ? 

 

6. Myndirðu ráðleggja íslenskum tónlistarmönnum að koma hugverkum sínum á 

núverandi starfandi tónlistarveitur og afhverju / afhverju ekki ? 

 

7. Gætu tónlistarveitur gefið af sér meiri eða minni tekjur yfir lengri tíma ólíkt sölu 

áþreifanlegra varninga (e. artifact), þ.e hljómplötum og afhverju/afhverju ekki ? 

 

                                                       

14 Þegar vísað er í tónlistarveitur/streymi, þá er átt við þjónustu á borð við Spotify, Beats, Tidal, Deezer, 

Itunes Music, Rdio, Tónlist.is, Gogoyoko og sambærilegar síður. 
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8. Mun aukið framboð tónlistar til neytenda verða til þess að meiri eða minni tónlist 

verður framleidd í framtíðinni, afhverju/afhverju ekki ? 

 

9. Myndirðu segja að það vanti íslenska streymisþjónustu með greiðara aðgengi og 

sambærilegu viðmóti og sjá má hjá erlendri þjónustu eins og Spotify, Deezer, Itunes 

Radio, Rdio, afhverju/afhverju ekki ? 

 

10. Munu tónlistarveitur (streymi) og löglegt niðurhal tónlistar verður helsti 

vettvangur í sölu og neyslu á tónlist15 , afhverju/afhverju ekki ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

15 Fyrir utan tónleikahald og sölu á öðrum varning. 
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Viðauki 2. Svör viðmælenda 

10.1 Viðmælandi 1 

1. Streymisveitur eru að bjóða upp á tekjumöguleika fyrir íslenska tónlistarmenn en 

tekjurnar eru ekki verulegar. Það sem gleymist mjög oft í umræðunni er að 

stundum koma margir að kökunni, bæði streymisveitan, útgefendur, efnisveitan 

og svo loks tónlistarmaðurinn. Þegar að íslenskur tónlistarmaður er að keppa við 

allan heiminn þá er því miður ekki mikið eftir fyrir hann. Aftur á móti þá er 

Tónlist.is t.d. að borga mun hærri krónutölu fyrir hvert streymi en t.d. Spotify til 

íslenskra tónlistarmanna. 

2. Ávinningurinn er að tónlistarmenn koma tónlist sinni á framfæri til breiðari hóps 

en áður. Aftur á móti þarf tónlistarmaðurinn að vera frekar duglegur að koma sér 

á framfæri, t.d. á samfélagsmiðlum. 

3. Helsti ókosturinn er að margir týnast inn á milli og komast aldrei uppá yfirborðið 

sem sitt efni ef þeir leggja sig ekki fram í kynningum o.þ.h. Og náttúrulega 

fjárhagslegur ef litið er til geisladiskasölu hér áður. 

4. Það helsta sem ég hef heyrt frá tónlistarmönnum er að um leið og þeir lag á netið 

(streymi, youtube) þá er mun meira að gera hjá þeim í tónleikahaldi og þess 

háttar. 

5. Nei, rekstrarlíkönin eru jafnmörg og streymisveiturnar og jafnólík. 

6. Já, þú verður að koma tónlistin að sem víðast. Það hjálpar tónlistarmanni ekkert 

að vera velja á milli veitna og verslanna. 

7. X 

8. Mín skoðun er sú að meiri tónlist verði framleidd þar sem að þarf ekki mikið til 

þess, þ.e.a.s. að tónlistarmenn þurfa endilega ekki lengur að bóka hljóðver til að 

taka upp lag. Aftur á móti þá er alltaf spurning um að hvort einhver vilji hlusta. 

9. Nei, myndi ekki segja það. Nú þegar hafa Íslendingar mjög gott aðgengi að 

íslenskri tónlist í gegnum Tónlist.is og Spotify. Og það á bara eftir að verða meira 

með tilkomu Deezer, Rdio og Google Music inn á íslenskan markað. 

10. Já og nei. Það er erfitt að spá fyrir um þetta. Það er alltaf eitthvað sem tekur við af 

öðru. Vinylmarkaðurinn er að galopnast t.a.m. í UK 



 

58 

(http://www.officialcharts.com/chart-news/uk-s-first-official-vinyl-charts-launch-

as-vinyl-sales-soar-in-2015__8906/), og hér á Íslandi sem og annnars staðar í 

heiminum. 

10.2 Viðmælandi 2 

1. Já, aukna tekjumöguleika þótt staðan nú sé mörgum erfið þar sem tekjur frá 

tónlistarveitum standa illa undir nýjum fjárfestingum í tónlist. 

2. Kosturinn af veitunum er landamæraleysi og sú staðreynd að öll tónlistin er 

fáanleg hverjum sem er og hvar sem er. Jafnvel þótt hún hafi áður verið orðin 

ófáanleg. 

3. Ókosturinn felst í þeirri staðreynd að veitur koma að mestu í stað hefðbundinnar 

eintakasölu og gera því fjármögnun nýrra hljóðrita mun erfiðari. 

4. Sama svar og í lið 2. 

5. Já. Áskriftargjald er of lágt. Vel mætti hugsa sér tvö þrep í greiddri áskrift: a) 

núvernaid gjald sem myndi innihalda allt nema nýtt efni og b) hærra gjald sem 

inniheldur allt. 

6. Já. Vegna aðgengis á alla markaði um allan heim. 

7. Þær geta gefið af sér meiri tekjur ef áskrifendum fjölgar og/eða verð hækkar og 

einnig vegan þess að þær geta gefið tekjur af efni sem er ófáanlegt á áþreifanlegu 

formi (long tail effect). Einnig vegna þess að þær leiða af sér kostnaðarminnkun í 

formi framleiddra eintaka, hýsingar eintaka og kostnað við dreifingu eintaka. 

Akkúrat núna gefa þær af sér minni tekjur sem er þó áhyggjuefni 

10.3 Viðmælandi 3 

1. Ég get ekki svarað um framtíðina – þetta er allt í stöðugri breytingu.  

2. Helsti kostur þeirra er að tónlistin verður aðgengileg sem flestum og með 

algórithmum mælir hún með tónlist sem þú hefur gefið út til hlustenda sem eru 

að hlusta á svipaða tónlist fyrir. Þannig getur tónlistin dreifst mjög víða á lífrænan 

hátt.  

3. Helsti ókosturinn er auðvitað að tónlistarmenn fá svo lítið greitt fyrir tónlist sína. 

Allir taka því sem gefnum hlut að tónlist sé nánast ókeypis.  
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4. Er þetta ekki sama spurning og nr. 2? 

5. Já, það þarf að breyta þessu líkani þannig að meiri hagnaður skili sér til 

tónlistarfólks. Ekki einungis útgáfurisanna. (Universal, Warner etc.) Ég sem 

notandi elska Spotify sem þjónustu, ég hef funðið mikið af nýrri tónlist sem ég 

mundi ekki kynnast án hennar – og ég er mjög hrifin af því að þurfa ekki að eiga 

tónlistina líkamlega, s.s. stórt geisladiskasafn eða á hörðum disk. Ég geymi allt í 

skýinu og finnst það frábært. Hins vegar finnst mér leitt að vita að ég er ekki að 

styrkja rétta aðila með áskrift minni. 

6. Já, ég held að það séu fleiri kostir en gallar að bjóða upp á að streyma tónlist sína. 

Nema maður sé Radiohead.   

7. Mögulega, ég þekki það ekki.  

8. Ég veit það ekki, mér sýnist það bara aukast í framleiðslu. Hins vegar er stór partur 

af því af frekar lélegum gæðum.  

9. Nei, frekar að hjálpast að við að þrýsta á núverandi þjonustur að greiða meira til 

listamanna.  

10. Það er það nú þegar, ásamt tónleikahalds.  

10.4 Viðmælandi 4 

1. Já, að mínu mati geta þær boðið upp á aukna tekjumöguleika en það er þó komið 

undir mörgum óljósum atriðum hvort að þessir möguleikar verða að veruleika í 

framtíðinni. Aðallega eru þessir möguleikar fólgnir í því að ná mun stærri hluta 

neytenda sem viðskiptavinir tónlistarveita en í dag. Í Svíþjóð þar sem nær 

helmingur þjóðarinnar er áskrifandi að tónlistarveitum eru tekjur frá  t.d. Spotify 

orðinn mikilvægur hluti tekna þarlendra höfundaréttarsamtaka.  Þá hefur einnig 

verið bent á þann möguleika að selja ýmsan annan tónlistartengdan varning þeim 

sem þegar eru orðnir áskrifendur að slíkri þjónustu, enda er þá auðvelt að nota 

þau tengsl og aðgengi sem tónlistarveitan hefur að viðskiptavininum.  Á móti 

hefur þetta mikla aðgengi að tónlist sýnt sig að hafa þau áhrif að tekjur vegna sölu 

á plötum hafa minnkað mikið í þeim löndum þar sem notkun tónlistarveita er 

orðin algeng.  
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2. Einn aðalkosturinn (sem einnig er samt fjárhagslegur að hluta til) er að með þessu 

módeli er aðgengi að eldri útgáfum verka mun betra en áður. Plötur eru venjulega 

teknar úr verslunum eftir tiltölulega skamman tíma (fyrir utan útsölumarkaði) og 

oft getur verið erfitt að finna útgefin verk á markaði.  Með tónlistarveitum getur 

folk á auðveldan hátt fundið verk sem nær ómögulegt væri að finna annars staðar.  

3. Helsti ókosturinn er sá að í 55% tilvika spilar fólk lög af fyrirfram gerðum 

lagalistum á tónlistarveitum og eyðir í raun litlum tíma í að leita að tilteknum 

verkum tiltekinna tónlistarmanna.  Ef þú átt ekki alþjóðlega þekkt verk eða ert 

búinn að ná alþjóðlegum frama er ólíklegt að lögin þín finnist á mörgum 

lagalistum, hvort sem þeir eru gerðir af notendum eða ritstjórum tónlistarveita. 

Langstærsti hluti notenda tónlistarveita hlustar einungis á lögin sem eru í topp 

100 vinsældarlistanum á hverjum tíma. Þetta módel gerir því þá stóru enn stærri 

og þá minni enn minni.  Þá virðast  Íslendingar vera mjög óduglegir við að streyma 

íslensku efni, en 95% af tekjum STEFs af Spotify fara til erlendra höfunda.  

4. Jafnvel þótt íslenskir tónlistarmenn fái ekki háar fjárhæðir í dag frá 

tónlistarveitum, eru þeir að fara á mis við tekjur og a.m.k.  möguleikann á  

tölverðum tekjum, ef þeir ná alþjóðlegri frægð, ef lög þeirra eru ekki að finna á 

tónlistarveitum.   

5. Þetta hefur verið þónokkuð skoðað.  Sú hugmynd sem fengið hefur mesta athygli í 

þessu sambandi er að breyta úthlutun þessara tekna á þann hátt að þeir fjármunir 

sem hver og einn áskrifandi greiðir til tónlistarveitu renni beint til þeirra 

tónlistarmanna sem hann er að streyma lög eftir í stað þess að allar tekjur fari í 

einn pott sem sé skipt hlutfallslega niður á streymi allra.  Hins vegar hafa 

Norrænar rannsóknir sýnt að þetta módel myndi í raun ekki breyta miklu um 

útkomuna, þá er einnig ljóst að fyrir okkur (sem notum NMP í Danmörku til að 

vinna úr streymisupplýsingum til úthlutunar, eins og Norræn systursamtök okkar 

fyrir utan Svía) yrði þetta óheyrilega kostnaðarsam úrvinnsla og myndi kosta allt 

of mikið og þá yrði lítið eftir til tónlistarmannanna sjálfra. Sýnist mér því að flestir 

innan míns geira hafi horfið frá þessari hugmynd. Ljóst er hins vegar að kökunni er 

misskipt á milli annars vegar höfunda og hins vegar hljómplötuframleiðenda hjá 

tónlistarveitum sem eru enda margar hverjar í eigu hljómplötuframleiðenda. 
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Þannig fær hljómplötuframleiðandinn 58% tekna hjá Spotify en höfundar 12%.  

Það verður síðan að athugast að hljómplötuframleiðandanum ber síðan að greiða 

áfram af sínum hlut til flytjenda skv. þeim útgáfusamningi sem þeir hafa gert sín á 

milli.  Eðlilegra væri að þessum 70% heildartekna væri skipt jafnt í þrjá hluta – 

höfundur, flytjandi og hljómplötuframleiðandi. 

6. Sjá svar hér að ofan við spurning 2 og 4.  Ef þeir gera það ekki, fara þeir á mis við 

einn mögulegan tekjustofn sem fer vaxandi í heiminum. Til þess að geta staðið 

fyrir utan slíkt virðast tónlistarmenn þurfa að vera heimsfrægir og hafa aðra mjög 

góða dreifingarmöguleika á verkum sínum.  

7. Já, þar sem framboðið er mun meira og “hillutíminn” í raun óendanlegur geta 

eldri útgáfur fært höfundum og flytjendum tekjur í lengri tíma.  Þetta hefur verið 

kallað “the long tail effect”.  Síðan hafa aðrir bent á að langa rófan væri í raun flöt 

rófa þar sem það þurfi svo mikið streymi til að einhverjar alvöru tekjur myndist.  

8. Ég held að tónlistarveiturnar muni ekki hafa nein sérstök áhrif á framleiðslu 

hljóðrita út af fyrir sig.  Hins vegar er staðan sú akkúrat núna, þegar plötusala fer 

minnkandi en tekjur frá streymi hafa ekki náð að brúa bilið, að framboð tónlistar 

frá atvinnumönnum mun hugsanlega minnka þar sem þeir sjá ekki að það svari 

kostnaði að fara í útgáfu plata lengur. Gæði útgefinna hljóðrita mun því minnka ef 

ekkert annað kemur til.  Annað en tónlistarveitur hafa aftur á móti haft mikil áhrif 

á framboð tónlistar. Tækjabúnaður til upptöku hefur lækkað mjög í verði 

undanfarin ár og eiga mjög margir tónlistarmenn nægilega góðan búnað til að 

taka upp efni sjálfir.  Þetta ásamt því að Internetið býður upp á endalausa 

kynningarmöguleika á nýju efni hefur aukið framboð af hljóðritum mikið í heild.  

Hins vegar má segja að í þessu fjalli af mikla framboði er orðið enn erfiðara en 

áður að mynda sér sérstöku og ná athygli fjöldans. Til þess virðist eftir sem áður 

þurfa aðstoð góðra dreifingarfyrirtækja og tónlistarforleggjara.  

9. Slík tónlistarveita er nú þegar til og heitir tónlist.is, en af einhverjum ástæðum 

(aðallega markaðslegum ástæðum að mínu mati) hefur henni ekki tekist að ná 

fótfestu.  Líklegt er að slík þjónusta sem næði flugi gæti haft mjög jákvæð áhrif á 

íslenska tónlistarmenn, en hlutfall íslenskrar tónlistar í streymi og niðurhali hjá 

tónlist.is er allt önnur og mun betri en t.d. hjá Spotify.  Wimp (nú Tidal) í Noregi 
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virðist hafa tekist það sem tónlist.is var ætlað, þ.e.a.s. að ná til hlustenda sem 

setja fókus á innlenda tónlist, hugsanlega með því að höfða til eldri hlustendahóps 

og meiri gæða.  

10. Niðurhal tónlistar (löglegt sem og ólöglegt) virðist vera á miklu undanhaldi og þeir 

sem áður keyptu lög og hlóðu þeim niður eru að færa sig yfir til streymisveita um 

allan heim.  Í nánustu framtíð virðist streymið ætla að verða helsti vettvangur 

neyslu á tónlist, en hver staðan verður eftir einhver ár er erfitt að segja til um.  

10.5 Viðmælandi 5 

1. Vonandi gera þær það í framtíðinni. Eins og staðan er í dag er svo ekki en þegar 

tónlistarveitur fá enn fleiri áskrifendur og hækka áskriftargjöld er möguleiki á því 

þar sem neyslan er töluvert meiri en þegar fólk fór út í búð og keypti 1-2 diska á 

mánuði en eins og staðan er í dag þarf notandi tónlistarveitu að hlusta um 2000 

sinnum á lögum tónlistarmanns svo hann fái söluandvirði eins geisladisks. 

2. Helsti kosturinn utan fjárhagslegs hlítur að vera greitt aðgengi að neytendum 

sem auðveldar tónlistarmönnum að stækka aðdáendahóp sinn. 

3. Ísland er of lítið markssvæði svo þetta gengur upp eins og þetta er í dag, við 

þurfum að hugsa stærra, nú þýðir ekkert að semja bara músík fyrir íslenska 

markaðinn. Vonum bara að íslensk dægurtónlist lifi þetta af! 

4. Þeir veita tónlistarunnendum aukið aðgengi að tónlist sinni sem er jákvætt. 

5. Já algjörlega, sumt virkar en sumt ekki. Hinir ýmsu spekúlantar hafa komið með 

tillögur að breytingum sem vert er að skoða. Ég myndi segja að fyrsta skref allra 

tónlistarveita er að loka fyrir fríar áskriftir, það eiga allir að borga sem vilja nota 

þjónustuna. Þá má skoða að hafa þrepaskipt áskriftarkerfi sem veit aðgang að 

mismiklu efni. 

6. Já, hiklaust. Ég vill meina að tekjumöguleikarnir munu bætast og þá er gott að 

vera búinn að hoppa á lestina. 

7. Það er ekkert víst, ég efa það sjálfur. 

8. Ég held að það sé farið að skila sér í aukinni framleiðslu tónlistar nú þegar, en 

gæðin eru kannski ekki alltaf til staðar  
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9. Ég held að þetta snúist frekar um að núverandi þjónusta sem sérhæfir sig í 

íslenskum markaði þurfi að endurskoða sitt módel og aðlagast hinum. En það 

gæti verið orðið of seint. 

10. Já í dag er það um 50% notkunar tónlistar og það fer hækkandi, það mun klárlega 

taka yfir. 

10.6 Viðmælandi 6 

1. Já, vonandi gera þær það. Þessar nýju þjónustur hjálpa til við að drepa niður 

ólöglegt niðurhal, ná yfir öll landamæri þannig að möguleikar á tekjusköpun 

erlendis aukast til muna og eru sennilega að auka tónlistarnotkun almennt séð 

talsvert, sem hlýtur að vera jákvætt.  Það má líka segja að eldri tónlist (katalógur) 

öðlist nýtt líf á streymisþjónustum og geti skapað meiri tekjur en áður, með litlum 

sem engum tilkostnaði. 

2. Það er nauðsynlegt að vera þar sem kúnninn er; fólk vill streymi frekar en niðurhal 

eða “physical” og það er ekkert gagn í því að berjast gegn neytendanum eða 

þróuninni. Eina leiðin er að taka þátt í henni og læra að nýta tækifærin sem í henni 

felast. Einn kosturinn sem felst í veitum er að svo til hvaða tónlistarmaður sem er 

kemst þangað inn; auðvitað er erfiðara en áður að ná yfir “noise level”, en það er í 

raun ekkert mál nú til dags að gera sína tónlist fáanlega og aðgengilega um allan 

heim. 

3. Eins og staðan er núna má segja að helsta vandamálið sé það að vinsælustu 

þjónusturnar, til dæmis Spotify, eru ekki að hampa ”local” tónlist í hverju landi 

nógu mikið. Og það virðist sérstaklega eiga við lítil lönd á borð við Ísland; það 

vantar íslenskan ”búðarglugga” fyrir íslenska neytendur. Að það sé mælt með 

annarri  íslenskri tónlist þegar hlustað er á íslenskt lag, að playlistar séu sérgerðir 

fyrir Ísland osfrv osfrv, það vantar tengingu við markaðinn. Auk þess er það 

auðvitað vandamál í dag að hér eru of fáar veitur búnar að opna löglega á Íslandi; 

það að iTunes og Youtube séu ekki formlega búin að opna hér á landi er slæmt: 

rétthafar og tónlistarmenn fá minna borgað en ella, þessi risafyrirtæki sleppa við 

að borga skatta af tekjum hérlendis osfrv. Best er að allir opni löglega, borgi 

rétthöfum/listamönnum til fulls og standi skil á öllum gjöldum og sköttum, 

nákvæmlega eins og íslensk fyrirtæki gera. 
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4. Þeir eru þar sem kúnninn er; ef þú ert ekki þarna þá ertu ekki með. Þeir eru að fá 

tekjur sem þeir væru ekki annars að fá og fórna engum öðrum tekjum á móti. 

5. Vonandi verður í framtíðinni hægt að hækka áskriftargjaldið sem kúnninn greiðir; 

það væri stærsti ábatinn fyrir alla. Í dag er ennþá verið að berjast við ólöglegt 

niðurhal og þess vegna er sennilega ekki hægt að rukka hærra gjald en raun ber 

vitni. Það væri ennfremur hægt að hugsa sér það að kúnninn greiddi aðeins hærra 

gjald fyrir allra nýjustu tónlistina, eða aukagjald fyrir þá tónlist sem þeir spila allra 

mest (aftur og aftur); þarna væri sterkur leikur fyrir veiturnar að búa svo um 

hnútana að bróðurparturinn af slíkum tekjum renni beint til 

listamannsins/rétthafans. Einnig má sjá fyrir sér að veiturnar geti orðið sá aðili 

sem býr til ýmsar aukatekjur fyrir listamanninn; varningur, aðdáendaklúbbur, 

forgangur, exclusive efni, jafnvel tónleikamiðar eða amk forgangur að þeim. Það 

er hægt að sjá fyrir sér að þetta samband sem veiturnar búa til milli listamanns og 

aðdáenda, sé hægt að þróa áfram og styrkja og rækta af því ýmsar tekjur. 

6. Hiklaust. Þeir hafa engu að tapa og allt að græða. 

7. Meiri. Þegar tónlistin er einu sinni kominn inn á veiturnar, þá er enginn kostnaður 

við að viðhalda framboðinu út í hið óendanlega. Það þarf ekki að framleiða fleirri 

diska erlendis, senda þá til Íslands, geyma á lager og keyra í svo í verslanir og setja 

í hillurnar. Og með meiri notkun á veitum og fjölgun áskrifenda aukast tekjurnar 

jafnt og þétt, án þess að kostnaður listamanns/rétthafa aukist á móti.  

8. Ákkúrat núna þá er staðan erfið, því við erum í millibilsástandi; gömlu 

viðskiptamódelin eru að hverfa en þau nýju eru enn í þróun, sérstaklega hvað 

varðar útgáfu á nýrri tónlist. Veiturnar eru ekki enn að ná að vinna upp slakann 

sem minnkun á CD sölu skilur eftir sig; en þetta stefnir allt í rétta átt og það er 

erfitt að ímynda sér annað en að aukið framboð á tónlist, aukin notkun á tónlist 

og aukinn áhugi á tónlist leiði til annars en þess að meiri tónlist verði búin til. 

Ísland er ágætis dæmi; diskasala er á hraði niðurleið en gróskan í tónlistinni hefur 

samt aldrei verið meiri. Fólk mun alltaf halda áfram að gera tónlist og hún mun 

áfram finna sinn farveg. Eftir nokkur ár verður vonandi komið á nýtt og gott 

jafnvægi hérlendis, eins og tekist hefur ágætlega að skapa í þeim löndum sem 

lengst eru komin með streymismódelið, til dæmis Svíþjóð, Danmörk og Noreg. 
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Skiptir þá auðvitað mestu máli að einfaldlega sem flestir gerist áskrifendur að 

einhverri streymisveitu. 

9. Það er eins og margir gleymi því oft að Tónlist.is hefur verið til í rúmlega 10 ár og 

er að mörgu leyti að standa sig mjög vel. Þar er svo til öll íslensk tónlist fáanleg 

online og hefur verið lengi. Auðvitað er ekki auðvelt fyrir íslensk fyrirtæki að 

keppa við stærstu og ríkustu fyrirtæki heims (t.d. Apple, Google, Amazon) en 

menn gera sitt besta. Og það er skiljanlegt að ekki fleirri íslenskir aðilar vilji hætta 

sér út í þennan erfiða rekstur og þessa miklu samkeppni. 

10. Já, engin spurning. Geisladiskurinn er alls staðar að gefa eftir, eða jafnvel svo til 

horfinn. Á þeim fáu  mörkuðum þar sem hann er ennþá nokkuð sterkur, má samt 

sjá að salan er á niðurleið. Öll notkun er að færast yfir á netið, sem og umræða og 

uppgötvun á tónlist. Streymi er alls staðar á uppleið og greinilega það sem mun 

taka við. Kúnninn hefur valið streymið og nú er það sameiginlegt viðfangsefni 

bransans að láta viðskiptamódelin þar ganga upp, þannig að allir séu sáttir. 

 

 


