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Útdráttur 

Heimildaritun þessi er 12 eininga BA-lokaverkefni mitt í félagsfræði við Háskóla Íslands. Hér 

verður fjallað um áhrif tónlistarmanna á einstaklinga í samfélaginu út frá félagsfræðilegum 

hugtökum og sjónarhorni samskipta- og aðdáendakenninga. Margvíslegir töfrandi 

tónlistarmenn á borð við John Lennon, Freddie Mercury og David Bowie, verða skoðaðir út 

frá birtingarmyndum þeirra og áhrifum á samfélagið. Tilgangur ritgerðar er að reyna skoða 

hvernig áhrif tónlistarmanna birtast meðal einstaklinga og hópa og hvort að þessi áhrif séu 

jákvæð eða neikvæð. Niðurstöður mínar leiddu í ljós að áhrifin geta bæði verið jákvæð og 

neikvæð en persónutöfrar tónlistarmanna geta haft gríðarlega sterk áhrif á einstaklinga í 

samfélaginu. Tónlistarmenn gæddir slíkum persónutöfrum geta haft áhrif á þjóðfélagslega 

umræður og verið því einskonar tálmynd fyrir andóf gegn settum normum samfélags. 
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Inngangur 
 
Michael Jackson deyr úr ölvímu á heimili sínu og reiðir aðdáendur hans kenna lækninum 

hans um morð. Tilgáta um að kærasta rokksöngvarans Kurt Cobain sé sökudólgurinn á 

andláti hans ollu miklum deilum meðal fólks. Um leið og John Lennon sagði við fjölmiðla að 

Bítlarnir væru stærri en Jesús varð allt brjálað í samfélaginu og fólk fór að brenna Bítlaplötur 

úti á götu. Hér er að finna miklar tilfinningar meðal einstaklinga og hópa þar sem þessar 

tilfinningar skipta fólkinu miklu máli. Hópar innan samfélagsins spanna allan 

tilfinningaskalann frá sorg, reiði og hamingju en þessar tilfinningar vakna ekki af sjálfum sér. 

Fólki var ekki sama hvernig fór fyrir átrúnaðargoðinu sínu Michael Jackson, hann gat bara 

ekki dáið sisvona. Einnig var fólkinu ekki sama hvað Lennon lét út úr sér því hann var þessi 

mikla fyrirmynd sem átti að koma vel fram í samfélaginu. Þetta fólk eru kallaðir aðdáendur 

og þessir tónlistarmenn eru þeir sem hafa áhrif á aðdáendur sína. Aðdáendurnir eru það 

félagsfræðilega fyrirbæri sem móta með sér svokallaðan menningarkima (e. subculture) en 

þar vega þeir og meta hvað sé flott, skemmtilegt og grípandi í tónlistinni með samskiptum 

sín á milli. Hlutirnir sem að tónlistarmennir gera hafa áhrif á hópana í samfélaginu. Hvernig 

þeir koma fram, hvernig skilaboð þeir reyna að senda og hver karakter þeirra er hefur áhrif á 

hvernig aðdáendur þeirra móta þeirra sýn á uppáhalds tónlistarmönnum sínum. Til að grafa 

dýpra hjálpa félagsfræðilegar kenningar okkur til að skoða þennan heim samskipta um 

tónlistarmenn og aðdáendur. 

Viðfangsefni félagsfræðinga fara inn á allt það helsta sem maðurinn gerir og býr til, 

fjölskyldan, glæpir, viðskipti, lyfjanotkun og svo framvegis. Samt sem áður hafa færri beint 

rannsóknum sínum að tónlist (Harper, 2014). Félagsfræði tónlistar (e. The sociology of 

music) hefur samt sem áður reynt að opna veginn fyrir félagsfræðinga til þess að komast 

nær félagsfræðilegum spurningum tengdum tónlist. Hvað er tónlist í félagsfræðilegum 

skilningi? Hvernig nota einstaklingar og hópar tónlist? Hvernig nær tónlist til félagslegra 

hópa líkt og til stéttar, kynþáttar og kyngervis? Svör við þessum spurningum gefa til með að 

kynna að tónlist er mikilvæg mönnum og því er það sérstaklega í verkahring félagsfræðinga 

að athuga nánar þessar spurningar. Frá míkróplani í samskiptum kynjanna til makróstærðar 

ójafnréttis innan samfélagsins, ekkert er félagsfræðinni óviðkomandi (Roy og Dowd, 2010). 

Að þeyta höfðinu í allar áttir, mála sig sérkennilega í framan og syngja hástöfum með lagi eru 

dæmi um aðdáanda sem lifir sig inn í tónlist einhverrar hljómsveitar. Það eru  aðdáendurnir 
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sem halda hljómsveitunum á lofti og blása lífi í tónlistarstarfið en hvað er það sem tónlistin 

gefur aðdáendunum? Samkvæmt bókinni The Adoring Audience: Fan Culture and Popular 

Media talar Lisa A. Lewis um aðdáendurnar sem ákveðna orku. Hún talar um að tónlistin gefi 

þeim drifkraft til þess að halda áfram í lífinu, með öðrum orðum, tónlistin gefur þeim 

meiningu. Lisa talar ennfremur um hvernig aðdáendur takast á við dagleg vandamál sín með 

hjálp frá tónlistinni. Aðdáun (e. fandom) er jákvæð, hressandi, styrkjandi og hefur að geyma 

mikla  ástríðu. Allt eru þetta þættir til þess að takast á við þungbæra hluti og má því segja að 

tónlist og þessi ríka ástríða meðal aðdáenda hafi að geyma mikla bjartsýni á lífið (Lewis, 

1992). 

Áhrif tónlistar er grundvallarviðfangsefnið. Tónlist er undirstöðuatriði í samskiptum. 

Hér er á ferðinni aðferð sem gerir fólki kleift að deila tilfinningum, ásetningu og merkingu 

jafnvel þó tungumál þeirra geti verið óskiljanlegt á köflum. Ennfremur hefur tónlist 

gríðarlega djúpstæð áhrif á fólk. Tónlistin getur veitt kraftmikil líkamleg einkenni, djúp 

tilfinningaleg gildi og veitt óendanlegan og breytilegan tjáningarkraft meðal tónlistarmanna. 

Vegna aukinna tækniframfara seinustu áratugi hefur tónlist orðið órjúfanlegur hluti 

hversdagslífs fólks. Fólk er byrjað að skilgreina persónuleg einkenni út frá tónlist. Notkun 

tónlistar getur til dæmis farið eftir skapi hjá fólki og getur tónlist verið ákveðið tól til þess að 

koma fram í ákveðnu ljósi. Tónlistarsmekkur fólks getur búið til staðhæfingu um gildi okkar 

og afstöðu. Tónlistarfræðingurinn Nicholas Cook útskýrði nánar hvernig áhrifaþættir 

tónlistar eru þýðingarmiklir fyrir einstaklinga. Það að fólk ákveði að hlusta á ákveðna 

tónlistarstefnu gefur ekki upp bara hvernig fólk vill verða heldur endurspeglar það hvernig 

það er í raun og veru. Fólk fór að skilgreina sig sem jassista, þungarokkara, pönkara og svo 

framvegis. Það að vera þungarokkari hafði ákveðin gildi og meiningu (Gould, 2004). 

Áhrif tónlistarmanna  á einstaklinga og hópa munu vera skoðuð út frá 

félagsfræðilegu ljósi en dregnar verða fáeinar kenningar til stuðnings við umræðuna. Skoðað 

verður sjónarhorn aðdáanda út frá svokölluðum kenningum um aðdáendamenningu (e.fan 

culture theory) ásamt táknrænum samskiptakenningum (e. symbolic interactionism). Út frá 

þeim mun ég nýta kenningar og hugtök bandaríska félagsfræðingsins Erving Goffman um 

samfélagið sem leikhús (e. dramaturgical) sem og áhrifastjórnun (e. impression 

management). Svipast verður um áhrif tónlistarfólks nú til dags sem hefur notið mikilla 

vinsælda síðustu misseri í vestrænum poppheimi.  
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Tilgangur þessarar heimildaritunar er að komast nær þeirri útskýringu hvernig áhrif 

persónutöfra tónlistarfólks hafa áhrif á félagshópinn og veita þeim þar með innblástur inn á 

ákveðnu sviði samskipta, menningar og hegðunar. Fjallað verður um persónutöfrahugtak 

Max Webers fellur undir þrennskonar skilgreiningu á valdi (Giddens og Sutton, 2013). Máli 

mínu til stuðnings mun ég skoða vinsæla og áhrifamikla tónlistarmenn í gegnum tíðina en 

þar mætti nefna hinn kraftmikla Freddie Mercury, Bítilinn John Lennon og hlutverkaglaða 

David Bowie. 

 Tilgangur rannsóknar er að reyna að skoða nánar þau áhrif sem tónlistarmenn hafa á 

einstaklinga og hópa. Með því mun ég reyna að svara eftirfarandi spurningum:  

Hvað er það sem hefur áhrif og veitir fólki innblástur? Hvernig birtast áhrifin á einstaklingana 

og hópana? Geta persónutöfrar tónlistarmanna breytt fólki og menningu þess til hins betra? 

 

1.Félagsfræðileg nálgun 

1.1 Persónutöfrar 

Upphaf persónutöfrahugtaksins (e. charisma) á sér langa sögu en hægt er að rekja það til 

tíma Max Webers. Max skipti valdi í þrennt, hefðbundið vald (e. traditional authority), 

regluvaldið (e.rational authority) og að lokum náðarvald (e. charismatic authority). 

Náðarvaldið mætti skoða þannig að það sé andstæðan við hefðbundið vald. Skilgreiningin er 

dregin af þeirri hollustu fylgjenda við leiðtoga sem þau telja að sé með óvenjulega og 

einstaka hæfileika. Náðarvald samkvæmt Weber er eiginleiki persónuleika einstaklings. 

Dæmi um menn sem voru taldir vera með náðarvald eru Jesús Kristur og Adolf Hitler. Samt 

sem áður á hugtakið sér mun víðari merkingu fyrir einstaklinga. Til að mynda gæti 

grunnskólakennari verið með eiginleika persónutöfra í augum sumra nemenda sinna. 

Samkvæmt Weber talaði hann um að samfélög hér forðum væru mótuð út frá hefðbundnu 

valdi sem hafði að geyma einkenni persónutöfra (Giddens og Sutton, 2013). 

Félagsfræðingar hafa skoðað persónutöfrasem samband einstaklinga í mismunandi 

aðstæðum formgerða (e. structural positions). Persónutöfrar er oftast hugsað sem 

persónulega óvenjulegur eiginleiki einstaklings. Patricia L. Wasielewsi vildi meina að 

persónutöfrar væru afsprengi tilfinningalegra samskipta milli fólks með charisma og 

fylgjenda þeirra. Öllu heldur reyna leiðtogar gæddir náðarvöldum að endurskilgreina bæði 

huglæg og hlutlæg sjónarmið fylgjenda sinna (Wasielewski, 1985). 
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 Túlkun persónutöfra er mjög mismunandi milli manna. Þó er ekki vikið frá þeirri 

staðreynd að hugtakið hefur að geyma ákveðna dýrkun fólks á ákveðinn einstakling sem er 

gæddur óvenjulegum eiginleikum. Samkvæmt greininni A gift From the Musical Gods eftir 

Zachary Woolfe talar hann um persónuhugtakið út frá listum og þá sérstaklega hvernig horft 

er á það í gegnum tónlist. Samkvæmt Zachary talar hann um persónutöfra fólks sem hlut 

sem þú getur ekki hætt að horfa á, persónutöfrar þeirra hefur líkamleg áhrif á mann. Að 

upplifa áhrif persónutöfra er eins og að vera hátt uppi, ringlaður og á sama tíma einbeittari 

og um leið fundið fyrir mikilli örvun. Þetta er eins og að upplifa eitthvað sjaldgæft og 

glænýtt, þú verður hamingjusamur en einnig óhamingjusamur. Persónutöfrar krefjast þess 

að þú upplifir nýja og stærri möguleika í lífinu (Woolfe, 2011) 

 Samkvæmt heimildum eru persónutöfrahugtakið gífurlega víðtækt bæði í merkingu 

og upplifun. Einstaklingar sem verða fyrir áhrifum persónutöfra af sama leiðtoganum, 

söngvaranum, kennaranum, prestinum og fleirum, mynda saman með sér ákveðin tengsl. 

Þessi tengsl mynda ákveðna hópa, þessir hópar eru til dæmis kallaðir aðdáendahópar. 

1.2 Aðdáendamenning 

Aðdáendamenning (e.fan culture) er eitthvað sem er bæði óskiljanlegur og skiljanlegur 

þáttur í samfélaginu. Samskiptasinninn og fjölmiðlaprófessorinn Henry Jenkins telur 

aðdáendamenningu vera ákveðið verkfæri fyrir minnihlutahópa sem mynda með sér 

menningarkima. Megintilgangur slíkra hópa er að reyna koma sér á framfæri. Þeir 

endurskapa veruleika sinn með ákveðnum hætti til þess að aðlaga hann að þeirra 

persónulegum þörfum og  ástríðu. Jenkins tekur þó fram að aðdáun fólks feli í sér skáldskap 

þar sem ímyndunarafl fólks fer á mikið flakk.  Til dæmis nefnir hann Star Trek 

aðdáendahópinn sem klæðist geimbúningum og fer eftir geimreglum og gildum sem skýrt 

dæmi um hvernig fólk tekur út frá aðdáun sinni og býr síðan til gerviaðstæður fyrir sjálft sig 

(Jaeger, 2012). 

 Aðdáendur er sá hópur sem hefur verið hvað oftast rannsakaður af 

fjölmiðlaneytendum. Þeir eru sá hópur sem veit hvað karakterarnir í sjónvarpinu heita og 

hvað söngvararnir allir heita í hljómsveitunum. Þeim hefur verið lýst sem hinu raunverulegu 

virku áhorfendum. Til að skoða þetta nánar þarf að kafa dýpra inn í hugtak aðdáunar. 

Aðdáun (e. fandom) er tilfinningalegt hlutverk (e. affective play). Það er túlkun aðdáandans 

sem skiptir hér öllu máli hvað það er að vera aðdáandi einhverrar afurðar; tónlistar, 

listaverks eða kvikmyndar. Tilfinning þessi er eins og tilfinningin fyrir lífinu (e. the feeling of 
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life). Hægt er að skilja líf annarrar manneskju en þú getur ekki áttað þig á því hvernig henni 

líður. Lífi fólks er  félagslega stjórnað af menningarlegum áhrifum. Tilfinningin er það sem 

gefur upplifunum okkar lit, gildi og samsetningu í lífinu (Hills, 2002). 

 Einkenni aðdáunar hjá aðdáendum geta tekið margvíslegum birtingarmyndum. Þeir 

upplifa það að eiga leyndarmál og hafi átt í yfirnáttúrulegum samskiptum við átrúnaðargoð 

sín og þar af leiðandi haldið að þeir séu virkir þátttakendur í lífi tónlistargoða sinna. 

Aðdáendur ímynda sér hið ljúfa líf, óaðfinnanlega kynlíf og lætur sig dreyma um að giftast 

stjörnunum sínum. Veruleiki aðdáanda getur mótast út frá því hvernig skilaboð 

tónlistarmenn senda út í samfélagið. Aðdáendur vega og meta það sem birtist þeim en 

einnig geta þeir byggt aðdáun sína með skáldskapi og farið að túlka skilaboðin með öðruvísi 

hætti. Það er tilfinningin sem vaknar hjá aðdáendunum þegar þeir skapa þennan 

aðdáunarveruleika  (Jaeger, 2012). Bítlaaðdáendur sáu ekki sólina fyrir hinum bresku 

fjórmenningum. Þeir höfðu mótað veruleika þeirra með textum, lögum, framkomu og útliti 

og með því að vera aðdáandi Bítlanna þá ganga einstaklingar inn í menningarkimann sem 

Bítlaaðdáandi. Innan hópsins verður til samloðnun milli einstaklinga þar sem þeirra 

sameiginlega markmið er að dýrka og dá Bítlanna. Aðdáun þeirra verður hluti af tilverunni 

sem hefur ákveðin mótunaráhrif á líf þeirra. 

1.3 Táknrænar samskiptakenningar 

Félagsfræðingarnir Anthony Giddens og Philip W. Sutton (2013) útskýra félagsfræðilega 

hugtakið táknrænar samskiptakenningar (e. symbolic interactionism) í þaula. Kenningarnar 

einblína á míkró-plan félagsfræðilegra nálgana og þann hátt hvernig merkingar eru 

uppbyggðar og breiðast út í samfélaginu. Tákn felur í sér eitthvað sem stendur fyrir 

einhverja ákveðna merkingu, til dæmis, orð, tjáning, eða hlutir geta allt verið dæmi um 

hvernig merking berst í gegnum samskipti. Samt sem áður getur sama táknið falið í sér 

margvíslegar merkingar. Tökum sem dæmi giftingarhring en mörgum þykir það afar fallegt 

fyrirbæri ástar og skuldbindingar á meðan öðrum finnst það vera frelsissvipting.  

Táknrænum samskiptakenningum (e. symbolic interactionism) hefur verið beitt til 

þess að miða við tiltölulega auðkennandi nálgun á félagshópinn og samskipti einstaklinga. 

Kenningin hefur notið gríðarlegra vinsælda innan félagsfræðinnar. Táknrænar 

samskiptakenningar liggja á þremur forsendum. Í fyrsta lagi haga einstaklingar sér eftir þeim 

grunnforsendum út frá því hvaða merkingu hlutirnir hafa fyrir þeim. Til dæmis gefa 
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einstaklingar mismunandi meiningu til móður eða vinar, skóla eða yfirvalda, átrúnaðargoða 

eða óvina. Í öðru lagi verður merkingin til út frá félagslegum samskiptum einstaklinga. Að 

lokum eru þessar merkingar mótaðar og meðhöndlaðar í gegnum túlkunarferli en það skiptir 

máli hvernig einstaklingur gefur hlutunum merkingu (Giddens og Sutton, 2013). 

 Í ljósi túlkunar samskiptakenninga á tónlist þá má sjá að tónlist er fjölmargir hlutir. 

Tónlist er skipulögð,  hljóð, félagslegur strúktúr, skilningur og utanáliggjandi þáttur sem er 

framleiddur og hans er neytt (e. consumed). Til að mynda hefur sagan, menning og 

samfélagið haft gríðarlega mikil áhrif á tónlist. Tónlist er einnig metin af gæðum sínum í 

gegnum samskipti og túlkanir milli hópa. Lykilþættir greiningar meðal gæða tónlistar eru 

laglínur, samhljómur (e. harmony) ,taktur, tónlitur og form lags. Við gerum ráð fyrir að þessi 

sömu gæði strúktúra tónlistarlega myndlíkinga (e. musical metaphor) séu til staðar til að 

skilja blæbrigði daglegra samskipta. Í stuttu máli, táknræn samskipti eru tónlistarleg (e. 

musical). Táknræn samskipti hjálpa okkur að skoða smekkvísi (e. esthetic) fólks og 

félagslegar mælivíddir merkinga; sem verða til í félagslegum samskiptum einstaklinga og 

hópa. Einnig er hægt að skoða hegðun einstaklinga og hvernig, út frá þeim lykilþáttum sem 

nefndir voru hér að ofan, þessir hlutir eru fyrir þeim. Tónlistarmyndlíkingin gefur táknrænum 

samskiptakenningum mun víðtækari dýpt, sem sagt dýpt tónlitar, forms, takts, laglínu og 

samhljóms. Með því að skoða táknrænar samskiptakenningar út frá tónlist lætur það okkur 

trúa að sjálfið, samfélagið og samskipti rísi út frá svörun og túlkun einstaklinga  og hópa við 

laglínu, takts og samhljóms (Vannini og Waskul, 2006). 

1.4 Félagsfræðilegar kenningar Erving Goffmans 

Félagsfræðingurinn og rithöfundurinn Erving Goffman skoðaði samskipti fólks líkt og Mead. 

Eitt af stærstu verkum hans er hin margnotaða leikhúsfræðilega greining á samfélagið (e. 

dramaturgical analysis). Eins og Mead, skoðaði Goffman hið félagslega sjálf. Goffman líkti 

samfélaginu við leikhús þar sem samfélagsþegnar væru leikarar með sitt framsvið (e. front 

region) og baksvið (e. back region). Framsviðinu lýsir hann sem formlegu félagslegu hlutverki 

við félagsleg tilefni. Goffman líkti framsviðinu við leikara á leiksviði en hann taldi 

teymisvinnu (e. teamwork) vera mjög mikilvæga fyrir framsviðið. Líkt og áður kom fram þá 

hefur framsviðið að geyma margskonar merkingar. Fatnaður, líkamstjáning og hlutir í 

umhverfinu eru allt samspil merkingar í félagslegum aðstæðum. Leikari klæðist búningi, ber 

sig á ákveðinn hátt og leikur í umhverfi margvíslegra leikmuna og mynda. Aftur á móti er 
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baksvið leikarans af allt öðrum toga. Hlutverkið er mun óformlegra og afslappaðra en 

framsviðið. Baksviðinu er líkt við baksvið leikhúss en þar eru leikarar ekki í ákveðnu hlutverki 

heldur fá þeir að vera þeir sjálfir. Samkvæmt Goffman lýsir hann baksviðinu sem 

uppbyggingu fyrir framsviðið. Hér byggja einstaklingar upp tálmynd og áhrif sem þeir sýna 

svo í framsviðinu (Goffman, 1959). Sem dæmi um framsvið í félagslegum aðstæðum mætti 

nefna flugfreyju í flugfreyjubúningi sínum sem fer eftir ákveðnum vinnuferlum. Hún býður 

fólki upp á mat og drykk, útskýrir öryggisreglur og þjónustar fólk eftir þörfum. Þessa þætti 

mætti rekja til handrits (e. script) frá leikhúsaviðlíkingu Goffmans þar sem hegðun 

viðkomandi er staðlaðri og formlegri. Hinsvegar þegar flugfreyjur fara á bakvið tjöld 

eldhússins tekur við baksviðið. Þar eru flugfreyjurnar afslappaðari og þar geta þær verið þær 

sjálfar þar sem þær kannski tala um persónuleg málefni sín við aðrar flugfreyjur eða eitthvað 

því um líkt (Goffman, 1959). 

Goffman skoðar framsvið tónlistarmanna sem fyrirbæri sem er stöðugt í sviðsljósinu 

(til dæmis á sviði, í myndböndum og fjölmiðlum). Baksviðið eru þær aðstæður þar sem 

tónlistarmennirnir eru til dæmis baksviðs á tónleikum og almennt í því umhverfi sem þeir 

þurfa ekki að vera í karakter framsviðsins. Söngvarar eru mest áberandi í hljómsveit en þeir 

eru oft táknmynd og fulltrúar hljómsveitarinnar. Tónlistarmenn þurfa því að gangast í 

hlutverkið sitt sem söngvara eða skemmtikraftar (framsviðið) til þess að hafa mótaða 

staðalímynd. Baksvið söngvarans er því nýtt til þess að móta framsviðið og þróa karakter 

sinn fyrir verðandi staðalímynd sína. En spurningin er hvernig fara þeir að því? Hvað er það 

sem lætur þá skapa þessa stöðluðu ímynd af sér?  

1.5 Áhrifastjórnun 

Hugtak Erving Goffmans, áhrifastjórnun (e. impression management), skoðar sjónarhorn 

tónlistarmannanna í ákveðnu samhengi. Goffman talaði um ákveðna þætti félagslegrar 

framkomu sem þyrftu að vera fullnægjandi. Með öðrum orðum átti hann við að 

einstaklingar bera ábyrgð á hegðun sinni. Ef einstaklingur bregður útaf frammistöðu sinni þá 

verður uppnám í handritinu, handrit leikritsins er brotið. Goffman kallaði slíkar uppákomur 

óhentugar truflanir (e. inopportune intrusions) eða félagslegt og skömmustulegt misstig (e. 

faux pas). Einstaklingar reyna að forðast slíkar uppákomur og passa því upp á það að ímynd 

þeirra skaðist ekki. Það er því gífurlega ríkt í einstaklingum að birtast öðrum í jákvæðu ljósi. 

Við beitum áhrifastjórnun til þess að ná fram þeirri ímynd sem við sjálf höfum á okkur. Við 
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setjum okkur ákveðnar skorður til þess að ná þessu fram þar sem áhrifastjórnunin er stöðugt 

í gangi. Sem dæmi er mjög erfitt fyrir morðingja að birtast í jákvæðu ljósi fyrir 

atvinnuveitanda þegar morðinginn hefur brotið handritið áður og er því staðalímynd hans 

sprungin (Goffman, 1959). 

 Tónlistarmenn vilja birtast aðdáendum sínum með þeim hætti eins og þeir eru búnir 

að leggja upp með. Áhrifastjórnun tónlistarmanna er eins og fyrr segir stöðugt í gangi. 

Sjónvarps- og útvarpsviðtöl, sviðsframkoma og tenging þeirra við áhorfendur og jafnvel 

viðhorf til margvíslegra samfélagslegra málefna skiptir aðdáendurna máli. Máli mínu til 

stuðnings tók breska dagblaðið The Guardian viðtal við kvenkyns aðdáendur söngkonunnar 

Miley Cyrus á aldrinu 18-25 ára og spurðust fyrir um skoðun þeirra á ímynd söngkonunnar 

víðfrægu. 

 

,,Mér finnst hún hafa farið alltof langt. Ég skil þetta ekki, mér finnst hún ekki aðlaðandi og ég 

sé ekki ástæðu fyrir því hvers vegna hún vilji setja ímynd sína svona fram. Þetta er allt mjög 

skrýtið. Hún hefur tekið þvílíkum stakkaskiptum  frá því að vera Hannah Montana svona 

Disney stelpuímynd yfir í að vera algjör töffari. Í dag hinsvegar er hún í þessum níðþröngu 

fötum. Gott og vel ef þetta er hennar val en samt sem áður gæti hún aðeins slakað á þar sem 

hún er fyrirmynd hjá fullt af fólki. Hún ætti að velta því fyrir sér að 12 ára stelpur eru að fara 

að hugsa til þess að framkoma hennar sé í lagi.” (Saner, 2013)  

 

Frásögn stelpunnar gefur til kynna að Miley Cyrus hefur greinilega brotið hið félagslega handrit. Hún 

talar um hvernig hlutverkaskipti hennar voru yfirgengileg þar sem hún sýndi mjög andstæða ímynd af 

sjálfri sér. Hlutverkaskipti Miley Cyrus spanna frá þeirri barnvænu fyrirmynd til hinnar mun 

frjálslegrar ímyndar sem hún sýndi af sér. Ímynd Miley Cyrus verður yfirfarin seinna í ritun þessari. 

 

2. Tónlistarmennirnir og töfrarnir 

2.1 Bítlafárið 

Paul, Ringo, Lennon og Harrison eru nöfn sem stór hluti heims ætti að kannast við en saman 

mynduðu þeir eina allra vinsælustu hljómsveit í heimi, Bítlana (e. The Beatles). Hljómsveitin, 

sem starfaði frá árunum 1960-1970,  var ekki bara frábær hljómsveit sem gaf út gífurlega 

flott og vinsæl lög, heldur voru þeir miklu þýðingarmeiri heldur en bara hljómsveit. 

,,Bítlafræðin” sem hafa verið mikið milli tannanna á fólki, hafa að geyma margvíslegar 
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útskýringar af hverju þeir urðu svona svakalega vinsælir og hvernig þeim tókst að fanga bæði 

hug og hjörtu fólks víðsvegar í heiminum. Þann 23. ágúst 1963 hljóðrituðu Bítlarnir She loves 

you en þessi dagur markar upphaf Bítlaæðisins (e. Beatlemania). Hugmynd George Harrison 

um að enda lagið í sexund, hinni svokölluðu tóntegund sem er víða notuð í djassi, féll ekki 

vel í kramið á upptökustjóra þeirra hinum klassískt tónmenntaða George Martin, þar sem 

hann taldi hljóm þennan ekki henta popptónlist. Hljómurinn virkaði og Bítlarnir komust upp 

með þetta. Það sem George Martin fór að skilja var að hann var ekki bara með neina 

venjulega menn í höndum sér, hann var með úthugsaða tónlistarmenn, menn sem settu 

sínar eigin reglur og fóru sínar eigin leiðir. Það sem meira var að Bítlarnir voru þarna að móta 

sinn eigin stíl sem heimurinn hafði ekki séð áður. Bítlarnir voru óhræddir við að skapa tónlist 

úr öllum áttum, þetta var upphafið að hinu ótrúlega ævintýri þessa ótrúlega færu 

tónlistarmanna (Ingólfur Margeirsson, 2002). Bítlarnir mótuðu sína ímynd með ákveðnum 

hætti sem þeir vildu að fólkið í samfélaginu myndi vilja sjá þá. Með vel greidda lubba niður á 

enni og í svörtum rúllukragapeysum með hristandi haus trommarans var komin ákveðin 

ímynd sem síðar sat vel í fólki.  

Þegar Bítlarnir byrjuðu börðust þeir við að fá viðskiptavini inn á búllur í Hamborg og 

Liverpool sem síðar varð að því að þeir þurftu að hlaupa á milli hljómleikastaða frá æstum 

almúgann, lét Bítlana upplifa draum sinni. Fjöldinn allur var gífurlegur en eitt var víst að 

Bítlaæðið var félagslegt fyrirbæri. George Martin sagði eftir fyrstu hljómleika Bítlanna í 

Washington í Bandaríkjunum, 11. febrúar 1964, að þegar þeir töldu í I want to hold your 

hand fóru allir áhorfendur að syngja með og dansa. Áður en hann vissi höfðu hann og kona 

hans staðið upp úr sætum sínum og sungið með öllum hinum, svo kætandi og yfirþyrmandi 

voru áhrif þeirra. Lífsmáti Bítlanna var því mjög áhugaverður kafli í sögu þeirra. Fjöllyndi 

þeirra í kynferðismálum, töflurnar, áfengið og dópið sem þeir innbyrtu fór ekki fram hjá 

blaðamönnum sem fylgdust með en aldrei var minnst á þetta í fréttunum. Lennon átti því 

eitt sinn að hafa sagt að allir vildu halda ímynd sinni. Ekki átti að skadda ímynd Bítlana þegar 

milljónir punda voru í húfi (Hertsgaard, 1995). Samskipti hópana í samfélaginu á þessum 

tíma höfðu að geyma mikla dýrkun á hinum frábæru fjórmenningum sem voru að gjörbreyta 

tónlistarpoppmenningunni í landinu. Einstaklingarnir og hóparnir á þessum tíma urðu fyrir 

miklum áhrifum af völdum Bítlana. Framsvið þeirra hafði að geyma þessa römmuðu mynd af 

útliti, framkomu og sérstökum stíl. Fólk klæddist sérstökum Bítlaklæðnaði og fór að semja 

jafnvel tónlist í Bítlastíl. Áhrif Bítlanna voru mjög sýnileg. Bítlaæðið, grátandi kvenkyns 
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aðdáendur á tónleikum, Bítlagreiðslurnar, Bítlaborgin Liverpool, Bítlafötin og svo mætti lengi 

telja eru allt samfélagslegir hlutir sem þeir hreyfðu við. Bítlarnir voru samfélagslegt afl sem 

hafði áhrif á risastóra félagshópa bæði á jákvæðan og neikvæðan hátt.  

Lennon sagði eitt sinni í viðtali að Bítlarnir væru stærri en Jesús Kristur en þau orð 

féllu alls ekki vel í kramið hjá trúarhópum. Út frá þessu fengu Bítlarnir morðhótanir og 

Bítlaplötur voru brenndar. Áhrif aðdáenda þeirra hafði því einnig áhrif á þá. Þetta setti 

slæmt strik í reikning fjórmenningana en þeir vildu skrúfa fyrir hljómleikaferðir. Bítlarnir 

upplifðu margvíslega hluti í gegnum þessi ævintýraár. Verst fannst John Lennon að vera 

lítillækkaður af yfirstéttarmönnum sem komu með athugasemdir um tónlist þeirra og 

framkomu. Lennon hafði sem sagt gengið í ákveðið hlutverk sem mótaðist alls ekki eins og 

hann hafði gert ráð fyrir. Hinsvegar það sem Lennon vissi ekki á þessum tíma var að 

persónutöfrar hans yrðu banamein hans rúmum áratugi síðar (Hertsgaard, 1995; Ingólfur 

Margeirsson, 2002). Um leið og Bítlarnir áttu sér stóran aðdáandahóp þá voru hópar innan 

samfélagsins sem leist ekkert á þá. Hér var hljómsveit sem var að gjörbreyta mörgum 

normum samfélagsins og þorðu að fara á móti straumnum og prófa nýja hluti.  

Eftir Bítlana hóf John Winston Lennon sólóferil með ákveðinn boðskap að leiðarljósi. 

Lennon, þessi róttæki listamaður, var með ákveðinn boðskap sem þurfti að breiða út. 

Lennon reyndi að opna augu fólks fyrir þeim skelfilegu atburðum sem átti sér stað í 

heiminum. Hugmyndafræði Lennons var að reyna koma á alheimsfriði í heiminum. Til dæmis 

höfði Lennon og kona hans, Yoko Ono, vakið gífurlega mikla athygli fyrir mótmæli sín gegn 

stríðum heims. Með lögum eins og Give peace a chance og Imagine, reyndi Lennon að vekja 

fólk upp til slíkra hugsunarhátta og koma á friði í heiminum. Ímynd Lennons stækkaði og 

stækkaði. Persónutöfrar John Lennon báru með sér veruleika ástar og friðar og með því 

reyndi hann að dreifa boðskapnum til einstaklinga og hópa. Lennon klæddist fremur 

friðsömum hvítum klæðnaði í myndbandi sínu við lagið Imagine og sýndu skilaboð hans og 

framkoma skýr einkenni til áhrifa. Með persónutöfrum sínum reyndi hann að móta sýn 

einstaklinga og hópa á þessa þjóðfélagslegu ádeilu.  

 Heimurinn mun seint gleyma þeim hörmulega atburði sem átti sér stað fyrir utan 

Dakota bygginguna í New York árið 1980. Maður að nafni Mark David Chapman skrifaði nafn 

sitt í sögubækur framtíðar á þessum örlagaríka degi. ,,Ég skaut John Lennon” voru orð 

Chapmans eftir að hafa hleypt af fimm skotum í bak Lennons sem síðar var úrskurðaður 

látinn  á Roosevelt spítalanum í New York. Fólk spurði sig, af hverju og af hverju hann? Í einu 



 

 16 

frægasta viðtali við Chapman hjá fjölmiðlakonunni Barbara Walters, var hann spurður af 

hverju hann hefði drepið John Lennon? Hann útskýrði að hann hafði áætlað morðið þremur 

mánuðum áður. Hann hafði verið mikill aðdáandi Bítlanna og hans helsta átrúnaðargoð var 

sjálfur John Lennon. Með því að drepa John Lennon myndi hann öðlast frægð hans og frama, 

Lennon þurfti að deyja. Chapman hélt áfram og sagði: ,,Ímynd Bítlanna skipti mig miklu máli 

og fór ég alveg eftir því sem þeir sögðu.” (Ricks Vids, 2014). Orð Chapmans undirstrika þá 

mótun sem á sér stað þegar einstaklingar og hópar innan samfélagsins vega og meta 

tónlistarmennina. Dæmið ber þó heldur yfirgengilegri sýn á hvernig áhrifin birtast hjá 

einstaklingum og hópum. Hlutverkið sem Lennon sýndi af sér og Goffman talaði um sem 

framsvið er hlutverk sem hreyfði við félagslegum normum og gildum. Lennon reyndi að vera 

ákveðið tákn fyrir heimsfrið þar sem hann reyndi að birtast einstaklingum og hópum heims í 

jákvæðu ljósi. Með því að vera jákvæð ímynd út á við reyndi hann að hafa áhrif. 

2.2 Freddie Mercury 

,,I won’t be a rockstar. I will be a legend”. Freddie Mercury 

Árið 1946 í Zanzibar, Tansaníu fæddist drengur að nafni Farokh Bulsara. Drengur þessi átti 

eftir að verða eitt stærsta nafn tónlistarsögunnar og einn áhrifamesti karakter í heiminum, 

umræddur er sjálfur Freddie Mercury. Með mikla tónlistarsköpunargáfu þar sem 

meistaraverkin eftir meistaraverkin urðu til var Freddie miklu meira en bara tónlistarmaður, 

hann var goðsögn (Jackson, 1999). Söngrödd hans var mörgum mönnum hulin ráðgáta vegna 

breiðs raddsviðs hans en hann náði hinu svokallaða djúpa F upp í hið gríðarlega háa F. Með 

þessu náði hann heilum fjórum áttundum en mjög fáir í heiminum gátu afrekað slíkt. 

Vísindamenn frá Austurríki, Tékklandi og Svíþjóð rannsökuðu rödd Freddie í allri sinni dýrð. 

Þeir skoðuðu hana út frá bæði viðtölum og lagaupptökum frá honum. Niðurstaða þeirra var 

sú að hann var mögulega barítónn þó svo hann væri tenór en raddhljómur hans titraði (e. 

vibrated) mun hraðar en hjá venjulegum söngvara (Herbst, Hertegard, Zangger-Borch og 

Lindestad, 2016). 

Freddie var ekki bara með þetta gríðarlega vald á röddinni heldur var hann mikill 

stjórnandi á tónleikum. Með vel snyrt yfirvaraskeggið, ber að ofan með aðeins 

hljóðnemastöngina af hljóðnemastandinum, hljóp hann um allt sviðið og sló ekki eina 

einustu feilnótu. Fólkið var yfir sig hrifið af töfrum hans og sviðsframkomu og hvernig hann 

fékk alla með sér í lið á tónleikum. Freddie var einstakur á allan hátt. Hann þorði og hann 
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hafði hlutina uppi á borðinu. Til að mynda var Freddie mjög opinskár um tvíkynhneigð sína 

en hélt samt ástarsamböndum sínum persónulegum. Það mátti segja að ímynd Freddie hafi 

verið mikið glamúr og gamansemi en í kringum hann var alltaf mikið fjör. Síðan gerist það, 

23. september 1991, að Freddie tilkynnir heiminum að hann sé jákvætt smitaður af HIV. 24. 

september næsta dag kveður Freddie Mercury heiminn á heimili sínu í Englandi, 45 ára 

gamall að aldri (Jackson, 2002). 

 Til að skoða Freddie Mercury í félagsfræðilegu ljósi koma margvíslegar vangaveltur 

upp á yfirborðið. Til að byrja með var Freddie mjög mikið að ógna normum samfélagsins. 

Hvernig hann kom fram í óvenjulegum fötum, þröngum leðurbuxum og allskyns spandex 

klæðnaði, var hann mjög gjarn á að ögra ákveðnum gildum í samfélaginu. Ögrun hans við 

samfélagið var samkynhneigð hans þar sem hann talaði opinskátt um hana og hvernig 

honum leið og kom fram. Á þessum tímum (í kringum 1980-1990) var mjög mikið andóf gegn 

samkynhneigð ásamt því að umræðan um alnæmi (e. AIDS) var gífurlega hávær og var því oft 

notuð gegn samkynhneigðum. Hinn listræni ungi drengur frá Zanzibar, Farokh Bulsara 

öðlaðist nýtt hlutverk, nýtt líf og nýja ímynd sem Freddie Mercury. Ímynd hans veitti öðrum 

mikinn innblástur. Frá heimildarmyndinni um Freddie, Freddie Mercury: The Untold Story 

komu fram helstu aðstandendur hans í viðtali þar sem þau voru spurð um kappann. Þar sem 

Freddie var svo mikill karakter og mikill skemmtikraftur (framsviðið) fær maður smjörþefinn 

af því hvernig baksvið hans var, út frá frásögnum aðstandenda hans í heimildarmyndinni. 

Góðir vinir hans töluðu um hvernig hann leyndi veikindum sínum og hvernig þeir sáu á 

honum hversu sárþjáður hann var þar sem hann kvartaði aldrei undan verkjunum. Þau lýstu 

honum sem mjög hjartahlýjum, feimnum og dásamlegum manni með sterkan persónuleika. 

Ímynd Freddie var einnig mjög skýr til aðdáenda, það var að lifa lífinu og vera þú sjálfur. 

Freddie veitti mörgum innblástur bæði tónlistarlega sem og með kynhneigð fólks. Hann var 

talinn vera einn af þeim fyrstu til þess að koma út úr skápnum opinberlega. Í lok 

heimildarmyndarinnar lýsti Freddie sjálfum sér sem fremur einstaklingsmiðuðum 

einstaklingi þar sem hann fór sínar eigin leiðir en hann greindi frá: ,,Mér er alveg sama hvað 

aðrir segja um mig. Ég sé alls ekki eftir hlutunum sem ég gerði. Ég er bara ég”. (Dolezal og 

Rossacher, 2000). 

 Með því að vera gæddur þvílíkum söng- og stjórnendahæfileikum gerði það Freddie 

kleift að hafa þessi áhrif. Framsvið Freddie Mercury var svo sterkt að hann leyfði sér að fara 

gegn settum normum samfélagsins. Egóið hans var það stórt að fólk fór að skoða þennan 
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áhrifamikla karakter sem tákn fyrir samkynhneigða karlmenn á þeim tíma sem 

samkynhneigð var litin miklu hornauga. Freddie var frávik sem hafnaði settum normum og 

gildum samfélagsins þar sem hann var samkynhneigður maður með djarfa hegðun og 

framkomu á sviði. Freddie Mercury var kraftmikil rödd minnihlutahóps samkynhneigðra 

manna og það sem meira er að goðsagnarkennda hlutverk hans lifir enn þann dag í dag. 

2.3 David Bowie 

Þann 8. janúar 1947 hélt Elvis Presley upp á 12 ára afmæli sitt á meðan Stephen Hawking 

hélt upp fimmta afmælisárið sitt. Á sama tíma í Brixton, Englandi, eignaðist Peggy Burns 

strák, strákur þessi varð seinna David Bowie. Miðað við hlutverkakenningu Goffmans skoða 

ég Bowie út frá hlutverkunum hans og hvernig persónutöfrar hans höfðu áhrif á einstaklinga 

og hópa í samfélaginu. 

Hinn margverðlaunaði og farsæli Bowie var ekki eingöngu tónlistamaður heldur kom 

hann fram í margvíslegum Broadway sýningum og kvikmyndum, var myndlistamaður og 

rithöfundur og stofnaði meira að segja sinn eigin banka. Það sem Bowie var samt einna helst 

þekktastur fyrir var tónlist hans og karaktera. Bowie náði gífurlega vel til fólks en það tók 

vissulega dágóðan tíma. Ímynd hans var ekki bara ein stöðluð ímynd líkt hún var hjá Freddie 

Mercury heldur byggði Bowie á fjölmörgum karakterum. Þessi karakterar höfðu ákveðna 

ímynd og boðskap sem hafði sín áhrif á fólk (Pegg, 2002). Til að byrja með bjó Bowie til hina 

skærrauðhærðu, kynlausu og geimverulíku rokkstjörnufígúru Ziggy Stardust þar sem 

boðskapur hennar var að boða von til ungs fólks á jörðinni. Árið 1972 hafði hljómsveit hans 

komið fram með laginu Starman í einum vinsælasta poppþætti Bretlands, Top of the Pops, 

en þar átti Bowie að hafa komið mjög djarflega fram. Hann hafði áður komið fram í viðtali 

við breska tímaritið Melody Maker og útskýrt að hann væri tvíkynhneigður. Sviðsframkoma 

hans, sem þótti kvenleg á þessum tíma, reyndi að undirstrika hvað kynhneigð fólks skipti 

ekki máli. Bowie hélt áfram að fikra sig áfram í karakterasköpuninni. Bowie breytti algjörlega 

um lit, þá bókstaflega. Thin White Duke var kynntur til sögunnar. Hér var karakter sem var 

mjög frábrugðinn Ziggy Stardust. Á þessum tíma var Bowie að upplifa mjög þunga og erfiða 

tíma en hann var djúpt sokkinn í eiturlyfjaneyslu. Þriðji sterki karakterinn hans af 

fjölmörgum var karakter sem hann skýrði Major Tom. Um er að ræða geimfara sem 

ferðaðist um geiminn sem endaði með því að festast. Space Oddity kom út og Bowie gerði 

allt vitlaust með orðum eins og: ,,Ground Control to Major Tom”. (Smith, 2016). Líkt og 
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Lennon og Freddie gerðu beitti Bowie mikilli áhrifastjórnun út á við. Hlutverk hans voru 

stöðugt í mótun þar sem hver og einn karakter endurspeglaði ákveðin samfélagsleg skilaboð 

til aðdáenda sinna.   

Bowie hafði víðtæk áhrif á samfélagið. Bowie var ákveðið afl gegn ríkjandi normum 

samfélagsins. Til að mynda ógnaði hann þeim með djörfum klæðnaði karaktera sinna. Hann 

hafði mikil áhrif á karlkyns fatatískuhönnuði þar sem þeir fóru að að bæta við kvenlegri 

tónum við klæðnaðinn (Pegg, 2002). Leið Bowie til að hafa áhrif var í gegnum texta sína og 

karaktera. Bara það að birtast djarflega í einum vinsælum tónlistarþætti Bretlands keyrði allt 

um koll í samfélögum. Bowie fór alla leið með hlutverkin sín og skilaboð. Hver karakter hjá 

honum túlkaði ákveðin skilaboð til fólksins. Framsvið hans var stöðugt í gangi þar sem hann 

þurfti að vera í karakter líkt og leikhúsakenning Goffmans fer inn á. Í samanburði við slíkar 

birtingarmyndir Bowies í gegnum tíðina og við tónlistarfólk nú til dags er mun minna um slík 

sterk hlutverkaskipti. Eða hvað?  

 

3. Persónutöfrar tónlistarmanna nú til dags 

3.1 Justin Bieber 

Tónlist er eins og tíska, hún er síbreytileg eftir tíma. Það sem fylgir svo tónlistinni er einnig 

háð breytingum. Tónlistarfólk getur samið texta um til dæmis heita þjóðfélagslega umræðu 

núliðinnar stundar og reyna með því að hafa áhrif á verðug málefni. Textarnir, tónlistin og 

framkoma tónlistarfólks er afl til fólksins, afl til áhrifa. Hvernig tónlistarmenn birtast 

aðdáendum sínum hefur margvíslega birtingarmynd, því líkt og fram hefur komið, getur 

boðskapur og framkoma tónlistarmanna breyst með tímanum. Líkt og David Bowie gerði, fór 

hann ýmsar leiðir til þess að móta ákveðna ímynd sína hverju sinni, frá Ziggy Stardust yfir í 

að vera bara hann sjálfur sem David Bowie. Máli mínu til stuðnings mun ég skoða tvo 

vinsælustu tónlistarmennina nú til dags þau Justin Bieber og Miley Cyrus en  þau eiga mjög 

stóran aðdáendahóp um allan heim.  

 Hinn 22 ára gamli og geysivinsæli Justin Bieber hefur sett svip sinn á aðdáun 

einstaklinga í samfélaginu. Árið 2010 kom fram sérstakt hugtak tengd aðdáun fólks á 

stórstjörnunni en aðdáendur kappans voru kallaðir Beliebers, sem seinna var útskýrt sem, 

við trúum á Bieber (e. Believe on Bieber). Frægð Justins byrjaði með myndböndum af honum 

á myndskeiðasíðunni Jútjúb (e. Youtube) þar sem hann spilaði og söng sig í gegnum hjörtu 
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fólks. Til að skoða aðdáendahóp hans nánar kemur margt áhugavert upp á yfirborðið. 

Beliebers aðdáendahópurinn er að mestu kvenkyns en aðdáunin hefur einnig sóst mikið til 

strákanna. Gífurlegur stuðningur og ástríða ríkir meðal Beliebers fólks en hópurinn hefur 

verið þekktur fyrir róttækar aðgerðir gegn þeim neikvæðum þáttum sem Bieber hefur orðið 

fyrir á poppstjörnuskeiði sínu. Til að mynda hefur hópurinn hótað þeim sem særa Bieber, þar 

að segja hótað að meiða það kvenfólk í lífi hans sem særir hann. Einnig hefur hópurinn reynt 

að skemma fyrir alfræðivefsíðu þegar Bieber vann ekki til Grammy tónlistarverðlauna. Hér 

eru mjög skýr dæmi um mjög sterka aðdáun (e. fandom) (Wales, 2010). 

Í augum aðdáendahóps síns er Justin Bieber algjör guð, fólk elskar hann og dáir. Til 

að setja þetta í samhengi við aðdáun tónlistarmanna í gegnum tíðina þá mætti segja að 

einkenni Beliebers hópsins séu mjög stórtæk líkt og Bítlafárið (Bítlaæðið). Justin Bieber er 

líkt við guð sem gefur honum ákveðið náðarvald. Persónutöfrar Justins hafa haft veruleg 

áhrif á ungar stúlkur en hegðun þeirra er skýrt dæmi um slíkt. Líkt og aðdáendakenningar 

skoða þá verður til ákveðið dýrkunarástand hjá einstaklingum, þeir vilja frægðina og 

framann sem fylgir því að vera frægur tónlistarmaður. Saman mynda einstaklingarnir 

þennan sterka menningarkima sem aðdáendahópur Bieber en  þar finna einstaklingar fyrir 

samkennd, tengslum og sömu leiðum og markmiðum (Giddens og Sutton, 2013). 

3.2 Miley Cyrus og hlutverkaskiptingin 

Destiny Hope Cyrus fæddist í nóvember 1992. Þessi hæfileikaríka stelpa hóf vinsældir sínar 

sem Disney stjarnan Hannah Montana árið 2004. Velgengni hennar var gríðarleg og var hún 

talin eitt mesta efni í barnaheiminum þangað til hlutirnir fóru að mótast á öðruvísi hátt. 

Hannah Montana hvarf brátt af sjónarsviðinu og í staðinn kom fram ný og fullorðinslegri 

tónlistarkona sem kallaðist Miley Cyrus. Smátt og smátt mótaðist Miley Cyrus ímyndin sem 

seinna átti eftir að hafa mjög mikil áhrif á aðdáendur sína. Það var árið 2013 sem Miley 

Cyrus náði að hneyksla heiminn með myndbandi sem hún gaf út við lag sitt Wrecking Ball. Í 

myndbandinu sést Miley Cyrus í mjög klámfengnum klæðnaði að sleikja hluti. Viðbrögð 

fjölmiðla og fólks á samfélagsmiðlum voru ótrúlega viðfangsmikil þar sem fólk bölvaði og 

hæddist að henni. Samt sem áður lenti lagið í fyrsta sæti á vinsældarlistum í Bandaríkjunum. 

Það sem er mikilvægt að skoða við karakter Miley Cyrus er að hún er að reyna að hneyksla 

einstaklinga til þess að afla vinsælda. Líkt og lag hennar Wrecking Ball lenti í fyrsta sæti á 

bandaríska vinsældarlistanum, var hún meginumræðuefnið á milli tannanna á fólki og náði 
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þar með að valda usla í samfélaginu sem hún hélt svo áfram að byggja á. Þó svo að vinsældir 

hennar jukust þá missti hún einnig stóran aðdáendahóp (Biography.com, 2016 ). Miley Cyrus 

ímyndin er ákveðin markaðsvara en með öllum þessum hneykslum og uppákomum er þetta 

hrein og bein markaðsfræði. Hún haslar sér nýjan völl í hinu nýja hlutverki sínu með því að 

hneyksla fólk og með því fer fólk að tala um hana sín á milli. Það sem fram fer í samskiptum 

milli einstaklinga og hópa stækkar Miley Cyrus karakterinn til muna. Hún byggir á frægð sinni 

með því að gera eitthvað afbrigðilegt í myndbandi og á sviði sem vekur stöðuga athygli í 

heiminum. Hlutverkaskipti hennar líta út fyrir að vera ákveðin skilaboð til fólks þar sem hún 

segir skilið við barnastjörnuna Hannah Montana og hin nýja ímynd, Miley Cyrus, er komin til 

þess að vera. 

Miley byggir mjög mikið á því að fara gegn straumnum og fylgja ekki settum 

normum. Líkt og samskiptakenningar ganga út á leggur fólk ákveðna merkingu í hlutina. 

Hvernig Miley Cyrus birtist fólki á því tímabili sem hún var hvað mest ógnandi settum 

normum samfélagsins er mjög mismunandi túlkun meðal fólks. Fólk vegur og metur hennar 

framkomu og slík áhrif geta birtast á margvíslegan hátt, til dæmis á vinsældarlistum eða á 

samskiptamiðlum. Aftur á móti getur Miley verið tákn gegn settum staðalímyndum kynjanna 

og gæti hún verið að segja stríð á hendur kynhlutverkum, að konur séu ekki heilagar og ekki 

villtar í fari. Eitt er víst að Miley Cyrus er hlutverk sem að þorir að ýta á þessi norm og þorir 

því að ganga alla leið.  

 

4. Áhrif íslensks tónlistarfólks á íslenskt samfélag 
Ísland hefur átt fjöldan allan af flottu tónlistarfólki. Undanfarin ár hefur verið mikill 

uppgangur í íslensku tónlistarlífi. Íslenskar listafurðir verða sérstakari í augum erlendra aðila 

þegar einstakri náttúru landsins er skeytt saman við listina sem íslenskt tónlistarfólk reynir 

að draga fram. Sem dæmi reyna áhrif Bjarkar Guðmundsdóttur að tengja list sína við 

náttúruna en hún hefur haft mikil áhrif á íslenskan menningarmarkað með 

tónlistarmyndböndum sínum og framkomu. Einnig mætti tala um velgengni Sigur Rósar og 

þeirra áhrif á heilu hópana í samfélaginu. Líkt og Björk beita þeir náttúruskotinu í list sína til 

að hafa áhrif enda býður tónlist þeirra mjög mikið upp á slíkar aðferð. Ian Watson, 

blaðamaður hjá Melody Maker, gekk svo langt að lýsa Sigur Rós: ,,Þeir hljóma eins og þegar 

guð grætur gulltárum á himnum, eins og jökull sem þokast gegnum hrjóstrugt íslenskt 
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landslag, eins og hvalasöngur sem sendur hefur verið til jarðar frá fjarlægri plánetu.” (Bjarki 

Valtýsson, 2011). 

Boðskapur hljómsveita hefur oft verið margvíslegur og missterkur. Líkt og það er 

mikilvægt fyrir aðdáendur út í heimi, eins og Beliebers, þá er það mikilvægt að skoða hvernig 

íslenskir aðdáendur meta skilaboð íslenskra tónlistarmanna. Til að mynda eru kynin skoðuð í 

þessu samhengi. Kyngervi er sjálfsagður hlutur allra þátta innan tónlistar. Samkvæmt 

feminískum kenningum vilja þær meina að tónlist er ekki kynlaus og hrein (e. pure), því það 

er alltaf annaðhvort kynið sem er bakvið tónlistina og boðskap hennar. Nú til dags birtast æ 

fleiri slík einkenni sem kalla til femínískra rannsókna (Gould, 2004). Hljómsveitin 

Reykjavíkurdætur hefur byggt ímynd sína á femínískum grundvelli og þannig kallað á athygli 

samfélagsþegna sinna. Þær opna umræðuna með ágengum textum og framkomu. Líkt og 

Gould benti á eru einungis konur á bakvið texta og lagasmíðina og birtast því sterk einkenni 

femínismans.  

Hvernig listamenn koma sér á framfæri í dag er mun frábrugðnara en það sem áður 

þekktist. Markaðsöflin er sá þáttur sem tónlistarmenn leggja mun meira upp. Ímynd þeirra 

er römmuð inn fyrir markaðinn sem síðan er metin meðal fólksins í samfélaginu. Til verða 

menningarkimar í samfélaginu sem eru með eða á móti þeirri ímynd sem birtist þeim. 

Einhverjir eru á móti þeirri birtingarmynd sem Miley Cyrus hefur sýnt af sér á meðan aðrir 

telja hana markaðssnilling sem veit alveg hvað hún er að gera.  

 

5. Niðurstöður 
Í nútímasamfélögum eru gífurlega margir ólíkir þættir í umhverfinu sem geta haft áhrif á 

einstaklinginn. Einstaklingurinn er mótaður út frá fjölskyldu og vinum í svokallaðari 

frummótun og út frá því mótast einstaklingur í kringum skólann sinn, vinnu og félagsleg 

samskipti. Það sem mikilvægt er að nefna í þessari upptalningu er tónlist. En af hverju er 

svona mikilvægt að skoða tónlist í dag sem hluta af þessu mótunarferli? Tónlist hefur orðið 

að órjúfanlegum hversdagslegum hluta meðal marga manna í dag og er því mikilvægt að 

skoða alla eiginleika og þætti tónlistar á einstaklinga og hópa. Tónlist er mismunandi eins og 

fólk er flest.  

Niðurstöður mínar byggja á tvennskonar þáttum. Í fyrsta lagi út frá aðdáendunum en 

hinsvegar út frá tónlistarfólkinu sjálfu. Til að byrja með skal nefna hvernig tónlistarfólk 
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verður að því sem það er. Þetta eru ákveðin gagnkvæm samskipti. Báðir aðilar græða á hvor 

öðrum þar sem tónlistarfólk þarf á aðdáendunum að halda og öfugt. Hver einstaklingur 

leggur mismunandi merkingu og túlkun í hlutina líkt og samskiptakenningar reyna að skoða. Í 

félagslegum samskiptum verða merkingar og túlkanir til á til dæmis tónlist, 

tónlistarmönnum, textagerð og birtingarmyndum tónlistarfólks. Fólk vegur og metur í 

félagslegum samskiptum sín á milli. Án aðdáendanna ætti tónlistarfólks erfitt uppdráttar. 

Aðdáendurnir skapa það sem þykir vera vinsælt og flott og gerist það allt saman í 

félagslegum samskiptum. Samkvæmt aðdáendakenningum er sjónarhorninu beint að 

aðdáendunum og þeirra upplifun á átrúnaðargoðum sínum. Til nánari skoðunar eru það 

aðdáendurnir sem búa til menningarkima þar sem innan hópsins ríkja oft á tíðum 

sameiginleg gildi. Tónlistarfræðingurinn Nicholas Cook talaði um að áhrifaþættir tónlistar 

fyrir einstaklinga og hópa væru mjög þýðingarmiklir. Þeir voru ekki eitthvað sem fólk sá sig 

verða að einhverju heldur var það þegar búið að skilgreina sig út frá tónlistarsmekk sínum 

(MacDonald, Hargreaves, og Miell, 2002). Þetta er eitthvað sem tónlistaraðdáendur tengja 

vel við. Að vera Bítlaaðdáandi, ,,Stónsari” (aðdáandi Rolling Stones), að vera Bowie maður, 

Belieber og svo framvegis. Út frá þessu myndar fólk með sér svipuð tengsl vegna 

sameiginlegrar dýrkunar en verður það að teljast ákveðin takmörkun vegna mismikillar 

dýrkunar meðal fólks. Fólk getur verið mjög hrifið af David Bowie en þó ekkert endilega 

skilgreint sig sem harðkjarna Bowie aðdáanda. Áhrif tónlistarmanna á einstaklinga og hópa 

geta verið smávægilegan en einnig yfirgengileg. Áhrif tónlistarmanna geta líka verið jákvæð 

og neikvæð bæði fyrir tónlistarfólk og aðdáendur. Fólk sem verður yfirgengilega hrifið af 

persónutöfrum tónlistarmanna býr til sinn eigin raunveruleika þar sem gerviaðstæðum er 

haldið á lofti (Jaeger, 2012). Til að mynda hafa áhrifin birst í margvíslegu formi. Til að nefna 

tvennskonar yfirgengileg dæmi mætti nefna: Þegar hár söngkonunnar Britney Spears var 

keypt á eina milljón bandaríkjadali á sölusíðunni Ebay af aðdáanda. Svo að lokum það allra 

yfirgengilegasta og fjarstæðukennda dráp Chapman á John Lennon 1980 þar sem hann taldi 

sig öðlast frægð hans og frama með því að útrýma honum.  

Niðurstöður mínar leiddu í ljós að áhrif tónlistarmanna gátu haft einstaklega djúpstæð og 

persónuleg áhrif á fólk. Samkvæmt aðdáanda að nafni Sheila telur hún David Bowie vera 

yfirnáttúrulega manneskju. Hún greinir frá: 
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,,David Bowie kom til mín eins og Jesús, þeir báðir eru undursamlegar og einstakar 

manneskjur. Bowie hefur sömu áru og Jesús Kristur, það er það sem ég myndi kalla, fegurð, 

leyndardómsfullur og hvetjandi fyrir mig. ”(Jaeger, 2012). 

 

Annar aðdáandi talar um hvernig Barry Manilow breytti lífi giftrar tveggja barna móður sem 

átti við peningavandamál að stríða. Kona þessi hafði eytt gífurlega miklu fjármagni í 

þráhyggju sína sem var byrjuð að hafa skaðleg áhrif á hjónaband hennar. Hún greinir frá: 

 

,,Barry Manilow hefur sýnt mér að ég geti fundið fyrir ástinni aftur, núna er ég lifandi inn í 

mér, ég er ekki lengur tilfinningalega dáin. Ég hef einnig fundið fyrir náttúrufegurðinni, allt 

hefur svo miklu meiri þýðingu fyrir mig en áður, sólskinið, umhverfið og fuglasöngurinn. Ég er 

miklu öruggari en áður, Barry gefur mér allt sem ég þarf fyrir innri hamingju, allt sem ég hef 

ekki fundið fyrir áður”. (Jaeger, 2012). 

 

Lýsingar kvennanna beggja gefur til að kynna þessi sterku áhrif sem þessir ákveðnu 

tónlistarmenn hafa á líf þeirra. Horft er á þá sem yfirnáttúrulegar manneskjur sem 

betrumbæta tilveru þeirra.  

Fræðimenn eru þó ekki á sama máli um áhrif tónlistarmanna. Lisa A. Lewis vildi 

meina að aðdáun einstaklinga væri til hins betra þar sem það hjálpaði þeim í gegnum 

daginn. Aðdáunin inniheldur jákvæða orku sem er einstaklingum til framdráttar, fólk verður 

mun bjartsýnna á lífið (Lewis, 1992). Orð Lewis eiga  vel við aðdáendahópana þar sem að 

ástæðan fyrir að fólk verður aðdáendur í byrjun er vegna ákveðinnar vellíðunar. Lög vekja 

upp tilfinningar, gleði, sorg, reiði, innblástur svo fátt eitt sé nefnt.  

Aðdáendahópur Bítlanna hér áður fyrr er félagslegt fyrirbæri sem varð til í 

samskiptum fólks sín á milli. Konur hágrátandi á tónleikum, öskur og þvílík kröftug 

aðdáendamenning sem átti sér stað á tónleikum Bítlanna hér forðum gerði þá að því sem 

þeir urðu. Ringo Starr trommari Bítlanna talaði um að þessi yfirgengilega aðdáun á þeim 

hafði mjög neikvæð áhrif á hljómsveitina og boðskap þeirra þegar seinna leið á. Hávær öskur 

stelpnanna á tónleikum gerði það að verkum að lítið heyrðist úr mögnurum þeirra og 

hljóðkerfi. ,,Einn af okkur gat alveg eins hætt að spila og engin myndi taka eftir því, lög okkar 

og textar fengu því ekki að njóta sín” (Hertsgaard, 1995). Bítlafársfólkið hefur upplifað sig 

sem hluta af heild, sem elskaði Bítlana og allt sem þeim tengdist. 
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Tónlistarmenn er eitt af formgerðum listamanna í samfélaginu. Hjá þeim móta þeir 

ímynd sína út í samfélagið sem er síðan vegin og metin af einstaklingum innan samfélagsins. 

Eins og áhrifastjórnunarhugtak Goffmans bendir á þá reyna þeir að birtast aðdáendum 

sínum í ákveðnu ljósi. Þessar birtingarmyndir tónlistarmanna hafa djúpar merkingar á bakvið 

sig. Með persónutöfrahugtaki Max Webers er reynt að skoða hinn persónulega eiginleika hjá 

fólki sem er gætt ríkum stjórnunarkrafti, þessum stjórnunarkrafti hefur verið líkt við 

svokallað náðarvald (Weber, 1968). Freddie, Lennon og David Bowie voru allir gæddir 

þessum eiginleikum allaveganna í skilgreiningu meðal aðdáenda þeirra. Persónutöfrar þeirra 

birtast á mismunandi hátt en þó með svipuðu markmiði að leiðarljósi. Markmið þeirra var að 

hafa áhrif á einstaklinga og hópa samfélagsins. Mercury beindi persónutöfrum sínum með 

fjölmörgum hætti. Hann notaði hann á tónleikum (t.d. á Live Aid 1985 og Queen Wembley 

Stadium 1986) þar sem hann stjórnaði fólkinu með ótrúlegri sviðsframkomu. Karakter hans 

sem samkynhneigður, djarflega klæddur poppsöngvari var ógn við normum þáverandi 

samfélagsgilda. Þetta var akkúrat sem Freddie vildi. Til að undirstrika þetta málefni höfðu 

reiðir aðdáendur hans kastað rakvélablöðum upp á svið til hans svo hann myndi raka 

yfirvaraskegg sitt af og um leið reyndu þeir að fá hann til að breyta um ímynd. Freddie tók 

þetta ekki til greina og hélt uppi sömu sterku ímyndinni af sjálfum sér. Þarna hafði Freddie 

ekki staðið upp fyrir bara sjálfum sér heldur stóð hann upp fyrir ímynd samkynhneigða 

einstaklinga.  

Tónlistarmenn nútímans í samhengi persónutöfra hafa í för með sér einhver einkenni 

fyrrum tónlistarmanna. Ekki má gleyma því að tónlistarmennirnir sjálfir hafa átt sínar eigin 

fyrirmyndir í tónlistinni. Justin Bieber og Miley Cyrus sem nefnd eru hér á undan eru á meðal 

vinsælustu tónlistarmanna nú til dags. Það sem vekur athygli mína á persónutöfrum 

tónlistarmanna hér forðum og þeim sem birtast okkur í dag er að með aukinni tækni hefur 

aukin sýnileiki tónlistarmanna myndast. Með tilkomu samskiptamiðla og ýmissa vefsíðna 

(Youtube, Facebook, Twitter o.s.frv.) hefur skapast nýr vettvangur samskipta. Tónlistarmenn 

nú til dags ramma birtingarmynd sína inn fyrir miðla til þess að fá aukna athygli. Um er að 

ræða mun sterkari markaðsfræði þar sem áhrif þeirra eru þaulskipulögð. Út frá því er 

stöðugt verið að vega og meta áhrif, framkomu, tónlist og texta tónlistarfólks á 

veraldarvefnum sem er aðgengilegur stórum hluta heims. Sú áhrifastjórnun sem á sér stað 

meðal tónlistarmanna nú til dags er mun frjálslegri og aðgengilegri fyrir aðdáendahópana. 

Miley Cyrus hefur verið með þaulskipulagða áætlun hvernig hún ætlaði að breyta 
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birtingarmynd sinni út á við. Markaðsöflin nú til dags hafa mótað þau áhrif sem 

birtingarmyndir tónlistarmanna birtast þeim.  

 

Í heimildarritun minni reyndi ég að komast nær þeim áhrifum tónlistarfólks á einstaklinga og 

hópa í samfélaginu. Með því reyndi ég að skoða persónutöfra sem ákveðnir tónlistarmenn 

eru og voru gæddir. Ennfremur var reynt að skoða þau áhrif sem birtust meðal aðdáenda 

tónlistarmannana. Í heimildarrituninni urðu á vegi fyrir mér fáeinar takmarkanir sem 

mikilvægt er að tilgreina. Í fyrsta lagi voru ákveðnir tónlistarmenn til félagsfræðilegrar 

greiningar skoðaðir en það verður að teljast galli að skoða ekki fleiri en bara takmarkaðan 

fjölda tónlistarmanna svo til að fá sem áreiðanlegustu niðurstöðu. Í öðru lagi eru 

takmarkaðar félagsfræðilegar rannsóknir til sem rannsaka tónlist almennt. Einnig er hægt að 

segja sömu sögu um upplýsingar um tónlistarfólk nú til dags en með öðrum orðum er lítið til 

af upplýsingum um baksvið nútímatónlistarfólks. 

Niðurstöður heimildaritunar bentu á að áhrif persónutöfra tónlistarfólks á 

einstaklinga og hópa hefur bæði jákvæð og neikvæð áhrif á fólk. Áhrifin birtast í margvíslegu 

formi meðal aðdáenda en líkt og aðdáandakenningar skoða þá geta áhrifin brenglað 

veruleika fólks vegna of mikillar dýrkunar. Samt sem áður hefur tónlistarfólk áhrif á bæði 

menningu og einstaklinga, líkt og aðdáendahópur Justin Biebers, Beliebers og Bítlafárið hér 

forðum undirstrika. Áhugaverðast við niðurstöðu mína eru þau sameiginlegu 

grundvallaratriði sem tónlistarmenn þessarar ritunar byggðu öll á. Á hverjum tíma ríkir 

ákveðin þjóðfélagsleg ólga sem kraumar í kringum samfélagslega umræðu hverju sinni. 

Hlutverk tónlistarmannanna hjálpa til við að vekja upp og varpa stóru ljósi á vandkvæði 

þjóðfélagslegra norma og gilda. Það eru þeir sem þora að mótmæla settum normum og 

gildum samfélagsins. Með því reyna þeir að beita persónutöfrum sínum til að ná fylgjendum 

og aðdáendum sínum. Samfélagið þarf á slíku hreyfiafli á að halda til að fá önnur sjónarmið 

heldur en þau sem ríkjandi eru. Á meðan tónlist getur haft svona sterk áhrif á einstaklinga og 

hópa þá er þetta ákveðin leið til þess að koma ákveðnum skilaboðum út í samfélagið. Samt 

sem áður er erfitt að skoða nákvæmlega hvað felst í skilaboðum og áhrifum tónlistarmanna. 

Til dæmis hafa fjölmargar rokkstjörnur verið í djúpri eiturlyfjaneyslu og hafa ekki leynt fíkn 

sinni fyrir öðrum almannaaugum. 

 Æskilegt væri að félagsfræðingar framtíðar myndu beina sjónum sínum mun meira 

að tónlist og hennar samfélagslegum þáttum. Félagsfræðilegar rannsóknir um tónlist gætu 
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hjálpað einstaklingum að túlka ólík skilaboð tónlistarmanna á samfélagið, skoðað tónlist sem 

tæki til andófs. Ennfremur hjálpar það að skoða hegðun út frá tónlistarlegu sjónarhorni og 

skoðað þau hlutverk tónlistar á samfélagið. 

 

6. Umræður 
Tónlist, tónlistarmenn, persónutöfrar, túlkanir, merkingar og aðdáendur eru hugtök sem 

hafa verið meginþema þessarar ritunar. Í gegnum umfjöllun mína hafa margvíslegir hlutir 

komið upp á yfirborðið sem áhugavert væri að greina mun dýpra. Viðfangsefni ritunar er 

fremur huglægur hlutur sem snertir félagshópa samfélagsins. Mat hvers og eins hóps um 

hvað hafi áhrif hefur að geyma mismunandi útskýringar. Samskipti einstaklinga og hópa í 

samfélaginu hjálpa til við að finna þessa huglægu þætti áhrifa af völdum tónlistarmannanna. 

Umfjöllun mín hefur einnig opnað fyrir stærri sýn á hvernig slíkir strúktúrar virka í 

samfélaginu. Ýmsar hugmyndir vöknuðu við vinnslu gagnanna í ritun minni og væri hægt að 

ganga mun lengra með kenningar eins og aðdáenda- og  samskiptakenningar. Sem dæmi 

væri áhugavert að skoða Bítlafársaðdáendurna í dag og spyrja þá út frá þeirra upplifun. 

Hvernig var að vera Bítlaaðdáandi á þessum tíma? Hver var upplifunin að vera venjulegur 

borgari yfir í að verða að æstu hlutverki sem Bítlaaðdáandi? Hvað breyttist? 

Aðdáendahópurinn er sá menningarkimi í samfélaginu sem viðurkennir vinsældir 

tónlistarmanna og hvað sé flott hverju sinni. Þess vegna væri æskilegt að slíkir hópar væru 

rannsakaðir mun nánar. 

 Meðal rannsóknarspurninga minna var að reynt að skoða hvernig tónlistarmenn hafa 

áhrif á einstaklingana og hópa í samfélaginu. Hvernig þeir byggja og ýta undir frægð sína 

ásamt því að skoða hvernig birtingarmynd þeirra mótast í samfélaginu. Það sem helstu 

tónlistarmennirnir í ritgerðinni höfðu sameiginlegt var að þeir voru allir fallnir frá. Freddie 

Mercury, John Lennon og David Bowie, sem féll frá um svipuðu leiti og ritgerð þessi er 

skrifuð, voru allir miklir áhrifavaldar á sínum tíma. Spurningin er hvort dauði þeirra hafi haft 

aukin áhrif á einstaklinga?  

Plötusala rauk upp úr öllu valdi þegar David Bowie kvaddi heiminn þann 10. janúar 

2016 en gífurleg athygli beindist að poppgoðsögninni í ýmsum samfélögum heims eftir 

dauðsfall hans. Sömu sögu mætti segja um Freddie Mercury en hann tilkynnti heiminum 

aðeins degi fyrir dánardag sinn frá veikindum sínum og fólk var harmi slegið. Áhrif Lennon út 
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frá dauða hans birtust út um allan heim en haldin var mínútuþagnarstund þar sem 

heimurinn syrgði einn fremsta tónlistarmann fyrr og síðar. Fróðlegt væri að skoða hvort að 

fólk meti verk tónlistarmanna mun meira eftir dauðsfall þeirra. 

 Margvísleg þemu komu upp á yfirborðið í gegnum umfjöllunina. Í ljós kom að mikil 

átök ríkja í kringum tónlistina og samfélagið. Tónlistarfólk semur texta sem fela í sér 

ákveðinn boðskap sem getur meðal annars falið í sér andóf gegn normum eða 

þjóðfélagslegri umræðu sem ríkir í samfélagum hverju sinni. Grundvallarpunktur femínískra 

kenninga reyna að skoða hvernig hallað er á konur í samfélaginu. Femínískar kenningar hafa 

fullt erindi til að skoða tónlistarheiminn. Til dæmis hafa tónlistarkonur haft áhrif á 

kynhlutverkaímynd einstaklinga. Beyoncé Knowles er mjög þekkt fyrir mjög áhrifamikil og 

kvenlæg skilaboð til einstaklinga og hópa. Hún dregur upp mjög sterka ímynd af kvenfólki 

með textum sínum, myndböndum og framkomu. Á Íslandi hafa hefur stúlknasveitin 

Reykjavíkurdætur tekið virkan þátt í að semja sterka texta um stöðu kvenna og ímynd þeirra. 

Femínískar kenningar hjálpa til við að skoða þau átök sem verða á milli ráðandi hugmynda 

um kynin. Reykjavíkurdætur er mjög sterkt hreyfiafl fyrir hugmyndafræði femínismans en 

spurningin er hvort að yfirgengileg framkoma og textasmíð þeirra endurspegli skoðanir bæði 

femínista og kvenna í samfélaginu.   

 Það verður að teljast mikil takmörkun að rannsóknir innan tónlistar í íslenskum 

veruleika séu af skornum skammti þar sem Íslandi hefur verið líkt við framsækna og efnilega 

tónlistarþjóð. Að svona fámenn þjóð skuli gera það gott á alheimsmarkaði er sér 

viðfangsefni út af fyrir sig. Hljómsveitir eins og Björk, Sigur Rós, Of Monsters and Men og nú 

hin mosfellska hljómsveit Kaleo, hafa gert það mjög gott út í heimi. Nú til dags er mun 

léttara að koma tónlist sinni á framfæri. Með tónlistarveitusíðum eins og Youtube og Spotify 

er mun auðveldara fyrir tónlistarfólk að deila boðskap sínum gegnum veraldarvefinn. Til að 

setja þetta í samhengi þá sér maður tónlistarheiminn sem gríðarlega stórt fyrirbæri þar sem 

erfitt er að vega og meta margvíslega þætti hans. Maður veltir því fyrir sér hverju maður sé 

að missa af tengdu tónlistinni. Bara ákveðin hluti af heiminum nýtur þeirra forréttinda að 

geta hlustað á tónlist og notið hennar. Aftur á móti getur tónlist líka táknað allt annað fyrir 

menningarhópum heimsins.  

Tónlist hefur margvíslega merkingarbæra þýðingu fyrir fólki en það gefur til að kynna 

hversu víðtæk merking tónlistar er. Tónlist er gegnumgangandi í tilveru okkar og getur hún 

verið órjúfanlegur þáttur í hversdagslífi einstaklinga og hópa. Tónlistin í útvarpinu á 
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morgnana, í bílnum, í spjallsímanum, á netinu og sjónvarpinu, eru stöðug áreiti í umhverfi 

okkar. Tel ég æskilegt að tónlistarfélagsfræði fái meiri hljómgrunn í framtíðinni. 

Mannfjöldinn í heiminum er sífellt að stækka og tónlist þar með talinn. Áhrif tónlistar í 

framtíðinni er því verðugt rannsóknarefni fyrir félagsfræðilega greiningu þar sem tónlist 

hefur og mun hafa áhrif á einstaklinga og hópa. 
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