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Útdráttur 

Tilgangur tónlistarhátíða er að skapa einstaka upplifun sem ekki fæst annarsstaðar. 

Sérkenni hverrar einstakrar hátíðar gegnir mikilvægu hlutverki í að skapa henni 

samkeppnisforskot á aðrar tónlistarhátíðir. Tónlistarhátíðir laða til sín viðeigandi 

markhóp en hann ræðst af tónlistarsmekk og öðrum lýðfræðilegum þáttum. Alþjóðlegar 

tónlistarhátíðir á Íslandi og um heim allan notfæra sér samfélagsmiðla á borð við 

Facebook, Twitter og Instagram í markaðssetningu sinni og eru þeir mikilvægt verkfæri til 

að mynda tengsl og koma skilaboðum hátíðanna á framfæri.  

Markmið rannsóknarinnar var að komast að því hver upplifun þeirra sem sjá um 

markaðssetningu alþjóðlegra tónlistarhátíða á Íslandi á samfélagsmiðlum er, og með 

hvaða hætti slík markaðssetning fer fram. Til að öðlast dýpri skilning á markaðsstarfi á 

samfélagsmiðlum voru tekin djúpviðtöl við þá einstaklinga sem stýra markaðsstarfi þeirra 

alþjóðlegu tónlistarhátíða sem haldnar eru á Íslandi. Viðtölin voru síðan greind og túlkuð 

samkvæmt fyrirbærafræðilegri aðferðafræði. Viðmælendur voru fjórir talsins og eiga það 

sameiginlegt að sjá um markaðsstarf alþjóðlegra tónlistarhátíða á Íslandi í dag. Viðtölin 

voru síðan þemagreind og í kjölfar þess túlkuð. Þemun sem spruttu upp úr rannsókninni 

voru: 1) Lifandi og breytilegt 2) Það er engin ein formúla lengur 3) Að skapa eitthvað 

sérstakt 4) Þú verður að vita við hvern þú ert að tala: skilaboðin skipta öllu máli, hlúa þarf 

að tengslum 5) Facebook ,Twitter og Instagram, og 6) Áreiti úr öllum áttum. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýna að markaðsaðferðir alþjóðlegra 

tónlistarhátíða á Íslandi á samfélagsmiðlum eru í stöðugri þróun og að markaðssetning 

fyrir innlendan og erlendan markhóp er aðlöguð hverjum hóp fyrir sig. Samfélagsmiðlar á 

borð við Facebook, Twitter og Instagram eru auðlind upplýsinga sem nýtast til að greina 

staðsetningu markhóps og eðli hans og bæta þannig tengslamyndun hátíðanna. Þrátt fyrir 

marga kosti samfélagsmiðla, geta skilaboð hátíðanna á samfélagsmiðlum flokkast undir 

áreiti ef ekki er rétt farið að í markaðssetningu. 
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Abstract 

Music festivals are intended to create an experience which is not available elsewhere and 

the characteristics of each play an important role in creating a competitive advantage on 

other music festivals. Music festivals attract the target audience, defined by musical taste 

and other demographic forces. International music festivals in Iceland and around the 

globe use social media such as Facebook, Twitter and Instagram heavily in marketing and 

these are considered an important tool in forming associations and getting the festival´s 

message across.  

The objective of this research is to examine the experience of those responsible for 

marketing international music festivals in Iceland in marketing via social media. In-depth 

interviews were taken with the marketing agents responsible for marketing international 

music festivals taking place in Iceland for a better understanding of the marketing 

activities via social media. The interviews were analyzed through the identification of 

themes and subsequently interpreted according to phenomenological methodology. The 

interviewees were four in total and all have in common being responsible for marketing 

international music festivals in Iceland. The themes identified were: 1) Live and dynamic 

2) There is no single formula anymore 3) To create something special 4) Reach your target 

group: The messages are vital, the necessity to foster associations 5) Facebook, Twitter 

and Instagram, and 6) Harassment from every direction. 

The key findings of this research are that the social media marketing activities of 

international music festivals located in Iceland are continuously evolving, and that 

marketing strategies have to be developed for and adapted to each target audience 

group, whether domestic or international. Social media such as Facebook, Twitter and 

Instagram are a resource of information that helps the festivals forming associations and 

to identify the location of the target audience and its nature. Despite the many 

advantages that social media possess, a festival´s marketing message on social media can, 

however, be classified as harassment if it is presented in a misguided manner. 
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1  Inngangur  

Sá viðburður sem kemst næst hugtakinu tónlistarhátíð nær alla leið til sjöttu aldar fyrir 

Krist þar sem fram fóru hinir forngrísku Pýþíuleikar, en þar skipaði tónlist töluverðan sess 

og þá sérstaklega lifandi flautuleikur (Igneri, 2014). Í nútímasamfélagi eru tónlistarhátíðir 

mikilvægur hlekkur í að skapa tekjur fyrir tónlistariðnaðinn í kjölfar hnignunar á 

geisladiskasölu síðustu ár (Leenders, Telgen, Gemser og Wurff, 2005). Tónlistarhátíðir 

hafa laðað að sér einstaklinga víða um heim allan í gegnum tíðina og hafa jákvæð 

efnahagsleg áhrif á samfélög (Tómas Young, 2013). Tónlistarhátíðir eiga sér langan 

aðdraganda frá óopinberri stofnun þeirra á sjöunda áratugnum, og hafa þær þróast frá 

því að vera umfangslitlar yfir í að það að vera risastórir viðburðir með einvalaliði 

listamanna/hljómsveita (Igneri, 2014; Hudson, Roth, Madden og Hudson, 2015). 

Markaðssetning tónlistarhátíða hefur breyst mikið á okkar tímum þar sem tuttugasta og 

fyrsta öldin hefur orðið vitni að byltingarkenndri þróun í samskiptum á veraldarvefnum 

og þá sérstaklega með tilkomu samfélagsmiðla. Samfélagsmiðlar hafa skapað sér sess sem 

helsti áhrifavaldur á kaupákvarðanir einstaklinga og vörumerkjavitund (Mangold og 

Faulds, 2009). 

Rannsakandi hefur brennandi áhuga á tónlist og hefur starfað sem tónlistarmaður 

undanfarin ár. Rannsakandi hefur meðal annars haldið útgáfutónleika íslensk/bandaríska 

listamannsins Haffa Haff árið 2010 og styrktartónleika vegna hamfaranna á Haítí á Nasa 

sama ár. Rannsakandi komst í samvinnu við dr. Erlu Sólveigu Kristjánsdóttir áleiðis í að 

ákveða og afmarka rannsóknarefni þessarar rannsóknar. Við öflun á fræðilegum gögnum 

vöknuðu fjölmargar spurningar hjá rannsakanda sem tengjast rannsóknarspurningunni á 

borð við: Hvaða samfélagsmiðlar eru mest notaðir í markaðssetningu? Hvernig eru þeir 

notaðir? Hverjir eru kostir þeirra og gallar? Hvernig er farið að markaðssetningu erlendis? 

Rannsókn þessi hefur þann megintilgang að skoða og fá dýpri innsýn í upplifun þeirra sem 

sjá um markaðssetningu alþjóðlegra tónlistarhátíða á Íslandi á samfélagsmiðlum. Eftir að 

hafa skoðað niðurstöður fyrri rannsókna um markaðssetningu á samfélagsmiðlum, 

markaðssetningu tónlistarhátíða, markaðssetningu tónlistarhátíða á samfélagsmiðlum, 

markaðssetningu listamanna, áhrif samfélagsmiðla í markaðssetningu og hvað það er sem 
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einkennir farsælar tónlistarhátíðir er markmið þessarar rannsóknar að komast að því 

hvernig þeir aðilar sem sjá um markaðsstarf alþjóðlegra tónlistarhátíða á Íslandi upplifa 

markaðssetningu á samfélagsmiðlum í sínu starfi, og með hvaða hætti slík 

markaðssetning fer fram. Niðurstöður rannsóknarinnar munu hafa í för með sér hagnýtt 

gildi fyrir rannsakandann sjálfan þar sem hann mun leitast við að nýta sér niðurstöður 

rannsóknarinnar til að vera betur að sér í markaðssetningu á samfélagsmiðlum, sem gæti 

gefið honum forskot þegar kemur að þekkingu á vinnumarkaði. Í öðru lagi hefur 

rannsóknin hagnýtt gildi fyrir þá markaðsaðila sem koma að markaðssetningu 

tónlistarhátíða á Íslandi og þá sem koma að markaðssetningu almennt að því leytinu til 

að niðurstöður rannsóknarinnar eiga eftir að gera þeim betur kleift að skilja 

samfélagsmiðla í markaðssetningu. Í þriðja lagi hefur rannsóknin hagnýtt gildi fyrir 

Útflutningsskrifstofu íslenskrar tónlistar (ÚTÓN), Íslandsstofu, Höfuðborgarsstofu, 

Ferðamálastofu Íslands og allan ferðaþjónustuiðnaðinn á Íslandi vegna þess að þau 

fyrirtæki og stofnanir hafa hagmuna að gæta gagnvart tónlistarhátíðum á Íslandi varðandi 

ferðamenn, ímynd Íslands og kynningu á íslenskri tónlist. Rannsóknin hefur í fyrsta lagi 

fræðilegt gildi að því leytinu til að skortur er á rannsóknum sem varpa ljósi á 

tengslamarkaðssetningu tónlistarhátíða á samfélagsmiðlum (Kerr og May, 2011). Í öðru 

lagi hefur rannsóknin fræðilegt gildi vegna þess að lítið er vitað um samskipti einstaklinga 

á samfélagsmiðlum við alþjóðlegar tónlistarhátíðir (Hudson o.fl., 2015). Til að stuðla að 

frekari þekkingu og víðari skilningi rannsakanda á viðfangsefninu mun rannsakandi 

styðjast við eigindlega nálgun, þar sem huglægt sjónarmið viðmælenda verður skoðað. 

Aðferðafræðin sem rannsakandi notast við í þessari rannsókn nefnist fyrirbærafræði, en 

slík aðferð er notuð til að skilja hina mannlegu reynslu, veita rannsakanda innsýn ásamt 

því að öðlast frekari skilning á reynsluheimi viðmælenda þessarar rannsóknar (Björn 

Þorsteinsson, 2008). 

Uppbygging þessarar rannsóknar er með þeim hætti að byrjað verður á fræðilegu 

yfirliti viðfangsefnisins þar sem fjallað verður um tónlistarhátíðir almennt, alþjóðlegar 

tónlistarhátíðir ásamt því að nálgun verður tekin á tilvist þeirra á Íslandi. Þá tekur við 

umfjöllun um markaðssetningu tónlistarhátíða varðandi markhóp, tengsl, 

markaðssamskipti og dreifileiðir. Þar á eftir verður fjallað um samfélagsmiðla, 

markaðssetningu á þeim, helstu samfélagsmiðla sem notaðir eru í markaðssetningu 

ásamt yfirferð á kostum þeirra og göllum. Því næst verður farið í fyrri rannsóknir um 
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viðfangsefnið og tekur síðan við umfjöllun um aðferðafræðina sem rannsakandi notast 

við. Næst verða kynntar niðurstöður rannsóknarinnar og í kjölfarið fer fram umræða þar 

sem fjallað verður um niðurstöður rannsóknarinnar, mikilvægi þeirra, þýðingu þeirra og 

framlag ásamt því að varpa ljósi á takmarkanir hennar. Að lokum fer fram samantekt á 

efni rannsóknarinnar þar sem rannsakandi gerir grein fyrir afstöðu sinni og skoðunum, 

ásamt tillögum að mögulegri nýtingu á niðurstöðum. Val rannsakanda á þátttakendum 

miðast við þær forsendur að þeir sjá um það markaðsstarf sem vinnur að alþjóðlegri 

tónlistarhátíð á Íslandi. Með djúpum viðtölum við einstaklinga sem uppfylla fyrrgreindar 

forsendur og með tilliti til hinna fræðilegu skrifa um viðfangsefnið mun rannsakandi 

leitast við að svara spurningunni: Hver er upplifun þeirra sem sjá um markaðsstarf 

alþjóðlegra tónlistarhátíða á Íslandi á samfélagsmiðlun við markaðssetningu? 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Tónlistarhátíðir gefa einstaklingum kost á að tengjast listinni og öðlast jákvæða 

sálfræðilega sjálfsmynd og samfélagslega upplifun. Forsendur slíkrar upplifunar miðast 

við að hún eigi sér stað fjarri hversdagsleika einstaklinga og í umhverfi þar sem tónlist er 

grundvöllurinn (Packer og Ballantyne, 2011). Mynd 1 sýnir hvernig þessir fjórir þættir 

sameina tónlistarhátíðarupplifunina. 

 

 

Mynd 1. Hinir fjórir þættir tónlistarhátíðarupplifunar (Packer og Ballantyne, 2011, bls. 10). 

Hudson og Hudson (2013) telja að tónlistarhátíðir treysti að mestu leyti á 

markaðssetningu og þrátt fyrir að markaðssetning á samfélagsmiðlum sé minna en eitt 

prósent af heildarmarkaðssetningarkostnaði skipulagsheilda þá sé notkun þeirra 

óumflýjanleg og að sama skapi nauðsynleg. Mestum hluta þeirra fjármuna sem fara í 

rekstur tónlistarhátíða er varið í markaðssetningu, þar sem árangur tónlistarhátíðarinnar 

byggist á hversu vel heppnuð markaðssetning hennar er (Hudson og Hudson, 2013). Í 

eftirfarandi kafla verða skoðuð helstu hugtök sem snerta hina þrjá þætti 

rannsóknarspurningarinnar, tónlistarhátíðir, markaðssetningu og samfélagsmiðla ásamt 

því að fjallað verður um fyrri rannsóknir um viðfangsefnið.  

2.1 Tónlistarhátíðir 

Ekki er til ein sértæk skilgreining á hugtakinu tónlistarhátíð en í grein Bowen og Daniels 

frá árinu 2005 kemur fram að tónlistarhátíðir eru:  
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einstakir sem og sérstakir viðburðir þar sem tónlist er aðalþemað og yfirleitt 
um að ræða flutning fjölmargra tónlistaratriða mismunandi 
listamanna/hljómsveita. Að auki innihalda þær fjölbreytilegar athafnir fyrir 
utan tónlistina sjálfa. Vegna þessara sérkenna, geta tónlistarhátíðir laðað að 
einstaklinga af ýmsum ástæðum (tilvitnað eftir Abreu-Novais og Arcodia, 
2013, bls. 35; þýðing höfundar). 

Tónlistarhátíð er viðburður sem leggur áherslu á tónlist þar sem fjöldi 

listamanna/hljómsveita kemur fram og fer hátíðin fram á einum eða fleiri dögum. Slíkir 

viðburðir ná yfir mismunandi gerðir tónlistarhátíða varðandi aðgengi eða hvort þær eru 

haldnar innan- eða utandyra (Tómas Young, 2013). Tónlistarhátíðir hafa þróast mikið, til 

að mynda hefur tónlistarhátíðin Woodstock sem haldin var í ágúst 1969 náð 

goðsagnakenndri stöðu í heimi tónlistarhátíða og orðið síðari tónlistarhátíðum um allan 

heim fordæmi (Igneri, 2014). Þróun tónlistarhátíða má einnig sjá í aukinni aðsókn en 

aðsóknin á tónlistarhátíðina Glastonbury sýnir fram á mikla þróun í umfangi 

tónlistarhátíða þar sem miðasala á hátíðina hefur vaxið úr 1.500 seldum miðum árið 1971 

er hún var stofnuð í 135.000 miða árið 2013 (The evolution of music festivals, 2013; 

Glastonbury festival, e.d.2). Ímynd tónlistarhátíða er mikilvægt hugtak í heimi 

tónlistarhátíða þar sem hún felur í sér ákveðna sýn á arfleifð og menningu og virkar sem 

visst aðdráttarafl (Presenza og Iocca, 2012). Viðburðir sem vörumerki eins og 

tónlistarhátíðir treysta á ímynd, tengsl og tilfinningar að miklu leyti í að fanga markhóp 

sinn, en ætla má að ímyndin gegni því hlutverki að hafa áhrif á getu tónlistarhátíðar til að 

laða að markhóp hátíðarinnar (Leenders, 2010). Ímynd vörumerkis (e. brand image) eru: 

„Þau skynjuðu tengsl sem einstaklingur hefur í vitund sinni gagnvart vörumerki“ (Keller, 

1993, bls. 3). Styrkur þessara tengsla og sérstaða stuðla að ímynd sem getur aukið 

samkeppnisforskot (Keller, 1993; Presenza og Iocca, 2012). Ímynd tónlistarhátíða getur 

einnig snert samfélagið sjálft og bætt ímynd annarra landa og íbúa þeirra, sem hefur áhrif 

á landkynningu og mögulegan efnahagslegan ávinning landsvæða þar sem hátíðin fer 

fram. (Hudson o.fl., 2015; Presenza og Iocca, 2012). 

2.1.1 Alþjóðlegar tónlistarhátíðir 

Tónlistarhátíðir hafa með tímanum aukið mikilvægi sitt þegar kemur að kynningu 

landsvæða, borga eða annarra staða. Slíkir viðburðir hafa að geyma sérstöðu í 

mismunandi eiginleikum, lengd þeirra og aðgreiningu. Viðburðir á borð við tónlistarhátíð 

hafa með þessu móti skapað ferðamennsku sem kalla má viðburðaferðamennsku (e. 
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event tourism). Slík ferðamennska felur í sér að ná ferðamönnum til landa þar sem 

viðburðurinn er staðsettur, en umfang viðburðaferðamennsku hefur vaxið gríðarlega frá 

árinu 2008 (Getz og Page, 2016; Gibson og Connell, 2005). Tónlistarhátíðaviðburðir hafa 

með tímanum orðið mikilvægur hluti af upplifun ferðamanna og eru þeir orðnir algeng 

ástæða fyrir komu ferðamanna á áfangastaði. Um allan heim hafa 

tónlistarhátíðaviðburðir stækkað mikið í tengslum við fjölda þeirra og umfang, sem og í 

aðsókn (Abreu-Novais og Arcodia, 2013). Viðburðaferðamennska af þessum toga kallast 

tónlistarferðamennska (e. music tourism). Tónlistarferðamennska felur í sér ferðalög 

einstaklinga frá heimkynnum sínum í þeim tilgangi að upplifa tónlistarviðburð, en 

tónlistarhátíðir eru í raun aðalsprauta tónlistaferðamennsku (Hudson o.fl., 2015). Í 

Evrópu má finna alþjóðlegar tónlistarhátíðir á borð við hina bresku Glastonbury og þá 

dönsku Roskilde, en þær hafa skipað stóran sess í heimi tónlistarhátíða og eru vinsældir 

þeirra sífellt að færast í aukana. Til að mynda hafa yfir hundrað þúsund gestir sótt 

Glastonbury árlega síðustu ár, en árið 2015 sóttu 135.000 manns hátíðina og sama ár 

sóttu 120.000 manns Roskilde (Hiller, 2014; Butler, 2015; Glastonbury festival, 2015; 

Ballantyne, Ballantyne og Packer, 2014). Þessar tónlistarhátíðir eiga það sameiginlegt að 

vera  sterkt aðdráttarafl fyrir heimsfræga tónlistarmenn og erlenda gesti sem samfélagið 

nýtur góðs af (Gibson og Connell, 2005). 

Þó er ekki hlaupið að því að halda tónlistarhátíð þar sem þær þurfa á þó nokkuð hárri 

fjárfestingu að halda til að geta átt sér stað. Einnig er þörf á því að leigja svæði sem er 

nógu viðamikið til að geta hýst þann fjölda af gestum sem búist er við, ásamt því að ráða 

hæfa starfsmenn. Þar að auki þarf að setja upp svið og útvega tæki ásamt því að ráða 

listamenn/hljómsveitir sem ná til markhópsins. Því er algengt að aðstandendur 

tónlistarhátíða vinni í samstarfi með öðrum og þá yfirleitt með stórum fyrirtækjum sem 

gegna því hlutverki að vera styrktaraðilar (Hiller, 2014). Samkvæmt grein Getz (2002) og 

Anderton (2009) hefur verið mikill vöxtur á markaði tónlistarhátíða frá því um aldamótin 

2000 en einnig verið mikið flökt á árunum 2003–2007. Slíkt flökt má rekja til þátta á borð 

við slæm veðurskilyrði, slæma markaðssetningu og vandræði í tengslum við fjárhag, 

tryggingar og/eða styrktaraðilana sjálfa (Anderton, 2011). Þrátt fyrir þá áhættu sem fylgir 

því að styrkja tónlistarhátíðir og það flökt sem fyrirfinnst á tónlistarhátíðamarkaði, 

sækjast fyrirtæki samt í slíkt samstarf vegna þess fjölda einstaklinga sem sækja 

tónlistarhátíðir. Þess háttar samstarf getur falið í sér mögulegan ávinning sem hlýst af 
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hinni jákvæðu reynslu og upplifun tónlistarhátíðagesta (Anderton, 2011). Margar 

tónlistarhátíðir eru tengdar við nafn þeirra landa eða staða sem þær eru að finna, en 

dæmi um slíkar nafngiftir eru Roskilde sem tengist samnefndum bæ í Danmörku og Berlín 

Festival sem augljóslega er tengd við höfuðborg Þýskalands (Baxter, 2011). Þó er þetta 

ekki tæmandi listi en Glastonbury er ein þekktasta tónlistarhátíð okkar tíma og dregur 

nafn sitt af smábænum Glastonbury í Englandi, þar sem margar af fremstu hljómsveitum 

heims hafa spilað í gegnum tíðina (Glastonbury festival, e.d.1, Glastonbury festival, e.d.2). 

Tónlistarhátíðir á Íslandi eru dæmi um vaxandi grein í ferðaþjónustu hér á landi (Margrét 

Sigrún Sigurðardóttir og Júlía Björnsdóttir, 2014).  

Iceland Airwaves er gott dæmi um að tónlistarhátíð ber nafn þess áfangastaðar sem 

hún er haldin í, en hún er jafnframt ein af þeim fjórum alþjóðlegu tónlistarhátíðum sem 

finna má hér á landi. Auk Iceland Airwaves þá eru starfræktar þrjár aðrar alþjóðlegar 

tónlistarhátíðir á Íslandi en hinar eru Secret Solstice, ATP Iceland og Sónar Reykjavík en 

þær tvær síðastnefndu eru af erlendum toga sem hafa fest sig í sessi á Íslandi (Tómas 

Young, 2013; ATP, e.d.; Sónar Reykjavík, e.d.; Secret Solstice, e.d.).  

2.1.2 Iceland Airwaves, Sónar Reykjavík, ATP Iceland og Secret Solstice 

Stærsta og þekktasta alþjóðlega tónlistarhátíð okkar Íslendinga er Iceland Airwaves en 

hátíðin hefur virkað sem gríðarlegt aðdráttarafl fyrir erlenda ferðamenn sem og 

Íslendinga. Hátíðin hefur síðustu ár fest sig í sessi sem alþjóðleg tónlistarhátíð en á 

árunum 2011 til 2012 hafði erlendum gestum hennar fjölgað um 46% og á sama tíma náði 

samanlögð velta erlendra gesta hennar yfir einn milljarð íslenskra króna (Margrét Sigrún 

Sigurðardóttir og Júlía Björnsdóttir, 2014). Fyrsta Iceland Airwaves hátíðin var haldin árið 

1999 á Reykjavíkurflugvelli, og er talið að um 500 erlendir gestir hafi sótt hátíðina. Árið 

2014 sóttu 9.100 manns hátíðina og var hlutfall erlendra gesta þar 55%. Árið 2014 var 

samanlögð velta erlendra gesta hátíðarinnar komin upp í tæpa 1,7 milljarða íslenskra 

króna. Hátíðin stuðlar bæði að viðburðaferðamennsku og kynningu á íslenskri tónlist á 

erlendri grund (Paulina Bednarek, 2015; Anna Ásthildur Thorsteinsson, 2014). Sónar 

Reykjavík var sett á fót árið 1994 í Barcelona og snýr að svokallaðari elektrónískri 

tónlistarstefnu og spila bæði erlendir og íslenskir listamenn á hátíðinni. Sónar Reykjavík 

var haldin í fyrsta sinn á Íslandi árið 2013 og hefur hátíðin það að markmiði að vera stærsti 

vetrarviðburður sem haldin er í Reykjavík. Erlendum gestum hefur fjölgað úr 700 árið 
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2013 í 1.100 árið 2015. Talið er að 1.500 gestir hafi sótt hátíðina á þessu ári (Sunna 

Sæmundsdóttir, 2015; Útflutningsskrifsofa íslenskrar tónlistar, 2016; Sónar Reykjavík, 

e.d.). ATP er bresk skipulagsheild sem hefur staðið að því að kynna hátíðir, tónleika og 

plötur síðustu 17 árin. Tónlistarhátíðin ATP var haldin fyrst í Bretlandi árið 2000 og síðan 

þá hefur hátíðin verið haldin um heim allan við góðan orðstír. ATP Iceland var fyrst haldin 

árið 2013 og árlega síðan. Í öll skiptin hefur hátíðin verið haldin á Ásbrú í Keflavík og koma 

fram bæði erlendir og íslenskir listamenn (ATP, e.d.; ATP – Kynna fleiri hljómsveitir, e.d.). 

Secret Solstice er íslensk tónlistarhátíð sem var fyrst haldin árið 2014 en hátíðin er haldin 

dagana 16–19. júní, á sumarsólstöðum. Hátíðin býður gestum upp á einstaka upplifun þar 

sem boðið er upp á fjölbreytta tónlist frá bæði erlendum og íslenskum listamönnum 

(Secret Solstice, e.d.). Það sem þessar hátíðir eiga því sameiginlegt er að aðalnúmer þeirra 

eru meira og minna erlendir listamenn. Útflutningsskrifsofa íslenskrar tónlistar (ÚTÓN) 

hefur verið virk í samstarfi við tónlistarhátíðir á Íslandi þar sem hún hefur fengið hingað 

til lands erlenda blaðamenn og listræna stjórnendur. Starfsemi ÚTÓN hefur gefið 

tónlistarhátíðum á Íslandi góðan byr með umfjöllun í fremstu miðlum um allan heim. 

ÚTÓN hefur hingað til verið í samstarfi við þær tónlistarhátíðir sem hafa sannað sig og 

verið haldnar í að minnsta kosti fimm sinnum, vegna þess að markmið ÚTÓN í þessum 

málum er að kynna tónlistarhátíðir sem er vel stjórnað (Tómas Young, 2013).  

Tónlistarhátíðir á Íslandi eiga margar hverjar það sameiginlegt að vera haldnar í hinu 

fallega íslenska landslagi. Samspil tónlistar og landslags getur virkað sem öflugur 

markaðsþáttur fyrir tónlistarhátíðir á Íslandi í þeim tilgangi að ná til sín stærri markhóp 

og þar á meðal erlendum gestum (Tómas Young, 2013).  

2.2 Markaðssetning tónlistarhátíða 

Markaðssetning á vörum, þjónustu og viðburðum hefur átt í höggi við erfiðar aðstæður á 

markaði, aukna samkeppni ásamt skertum möguleikum í formi aðgreiningar (Vel og 

Sharma, 2010). Líkt og margir aðrir fræðimenn, halda Anna Kerr og Daryl May (2011) því 

fram að: „Til að viðhalda tengslum við fasta gesti árlegrar fjögurra daga tónlistarhátíðar 

er skilvirk markaðssetning allt árið óhjákvæmileg nauðsyn“ (bls. 1; þýðing höfundar). 

Viðburðamarkaðssetning (e. event marketing) sem tónlistarhátíðir falla undir hefur átt 

sérstaklega á brattann að sækja á vettvangi tónlistarhátíða þar sem oft á tíðum eru fleiri 

en ein tónlistarhátíð í gangi á sama tíma (Vel og Sharma, 2010). Tónlistarhátíðir geta veitt 
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samfélögum sérkennandi ímynd og öðlast þar af leiðandi samkeppnisforskot með því að 

skapa einstaka og eftirminnilega upplifun (Morgan, 2007). Skipuleggjendur þurfa einnig 

að hafa þor til að prófa nýjungar í þeim tilgangi að öðlast samkeppnisforskot á aðrar 

tónlistarhátíðir (Hoyle, 2002). Samkeppni í þessum iðnaði hefur vaxið gríðarlega 

undanfarin ár og þörf fyrir aðgreiningu eykst stöðugt vegna þess að einstaklingar geta 

ómögulega sótt allar þær hátíðir sem höfða til þeirra og verða því að velja á milli (Leenders 

o.fl., 2005). Þeir aðilar sem standa að viðburðum verða því að vera færir í því að venjast 

nýjum aðferðum í þessum nýja stafræna heimi í þeim tilgangi að geta náð til markhóps 

síns á sífellt fleiri vegu (Hudson og Hudson, 2013). 

2.2.1 Markhópar tónlistarhátíða 

Árangursrík markaðssetning tónlistarhátíða snýst í fyrsta lagi um að ná til sín 

einstaklingum sem teljast til markhóps (e. target audience) þeirra með því að bjóða upp 

á öðruvísi og einstaka upplifun. Í öðru lagi snýst markaðssetningin um að gera markhóp 

spenntan fyrir viðburðinum í þeim tilgangi að gera hátíðina eftirminnilega. Með því að 

samþætta þessa tvo þætti er tónlistarhátíð þeim mun hæfari til að vera farsæl (Hoyle, 

2002). Tónlistarhátíðir hafa ákveðinn markhóp sem fylgir ákveðinni tónlistarstefnu, 

ákveðnum listamönnum og/eða andrúmslofti hátíðanna, og getur verið ólíkur vegna 

lýðfræðilegrar stöðu einstaklinga í samfélögum, á borð við kyn, aldur og tekjur (Leenders 

o.fl., 2005). Samkvæmt skýrslu Tómasar Young um tónlistarhátíðir á Íslandi eru þær 

tónlistarstefnur sem eiga sér hátíð hér á landi: „Djass, blús, rokk, jaðartónlist, 

þjóðlagatónlist, þungarokk, klassík, popp, raftónlist, kammertónlist, tilraunatónlist og svo 

framvegis“ (Tómas Young, 2013, bls. 6). Tónlistarhátíðir hafa misstóran markhóp en þær 

hátíðir sem bjóða upp á mesta úrval tónlistarstefna hafa mestan möguleika á að laða að 

sér tónleikagesti. Hins vegar eiga þær hátíðir sem eru með mesta úrvalið á hættu að missa 

markhóp sinn til hátíða sem höfða sérstaklega til sérhæfðari markhóps (Leenders o.fl., 

2005). Markaðsaðilar tónlistarhátíða eiga margir hverjir erfitt með að fanga markhóp sinn 

vegna aukinnar samkeppni og því þurfa tónlistarhátíðir á enn árangursríkari skipulagningu 

og markaðssetningu að halda, ásamt því að passa vel upp á hvaða dagsetning er valin til 

að koma í veg fyrir alþjóðlega samkeppni (Leenders o.fl., 2005).  

Nauðsynlegt er fyrir markaðsfræðinga og þá aðila sem standa að viðburðum að horfa 

á þá þætti markaðssetningar sem tengjast samskiptum og tengslum, ásamt því að skilja 
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og geta nýtt hið auðvelda aðgengi samfélagsmiðla á þann hátt að það skapi þeim 

samkeppnisforskot. (Hudson og Hudson, 2013). 

2.2.2 Tengslamarkaðssetning 

Í framtíðinni munu markaðssetningarleiðir felast í áherslu á tengsl og þurfa 

markaðsstjórar tónlistarhátíða að aðlaga markaðsleiðir sínar að því að eiga samskipti við 

viðskiptavininn með tilliti til sjónarmiða hans (Hudson og Hudson, 2013). 

Tengslamarkaðssetning (e. relationship marketing) er skilgreind samkvæmt Morgan og 

Hunt (1994) sem „öll starfsemi markaðssetningar sem snýr að því að koma á fót, þróa og 

viðhalda árangursríkum samskiptakerfum í miðlun“ (bls. 22). Tengslamarkaðssetning 

hefur haft mikil áhrif á kenningar og iðkun markaðssetningar og er algeng aðferð í formi 

viðskipta skipulagsheilda við neytendur (e. business to consumer) ásamt því að vera 

mikilvægt verkfæri í að ná sjálfbæru samkeppnisforskoti (O´Malley og Prothero, 2004). 

Skipulagsheildir hafa í meiri mæli notast við viðskiptavinatengsl (e. customer relationship 

management) í kjölfar tækniþróunar síðustu ár, en viðskiptavinatengsl leggja upp með að 

viðhalda markhóp sínum og eru sprottin upp úr tengslamarkaðssetningu (Payne, 2005; 

Kerr og May, 2011).  

Í ljósi þess að tónlistarhátíðarmarkaðurinn er sveiflukenndur þurfa skipuleggjendur 

tónlistarhátíða að einblína á að ná samkeppnisforskoti á aðrar tónlistarhátíðir. Ekki er nóg 

fyrir skipuleggjendur tónlistarhátíða að ná samkeppnisforskoti heldur þarf að viðhalda 

því, koma á tryggð við viðskiptavini hátíðarinnar ásamt því að halda þeirri sterku stöðu 

sem tónlistarhátíðir ná en þar gegna tengsl stóru hlutverki. Til að ná þessum markmiðum 

og koma skilaboðum sínum á framfæri er mikilvægt að haga samskiptum 

markaðssetningar á réttan hátt (Kerr og May, 2011). 

2.2.3 Markaðssamskipti 

Markaðssamskipti (e. marketing communication) eru þau samskipti í formi skilaboða sem 

skipulagsheildir nota til að eiga í samskiptum við markaðinn og eru fjórði þátturinn í 

svokallaðri markaðssetningarblöndu. Vörumerki og fyrirtæki þurfa að aðlaga skilaboð sín 

að kynningarefni sem laust er við orðróm og þurfa að vera hreinskilin og upplýsandi 

(Johansson og Carlson, 2015). Markaðssamskiptablandan, einnig þekkt sem 

kynningarráðar (e. the marketing communication mix), er sérstök blanda af auglýsingum, 
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persónulegri sölu, almannatengslum og beinni markaðssetningu sem er notuð til að 

markaðssetja vöru og ná markmiðum hennar. Gríðarlegar breytingar hafa átt sér stað í 

markaðssamskiptaumhverfinu (e. marketing communication environment) frá því um 

aldamótin, þar sem tækni og veraldarvefurinn eiga hvað stærstan þátt í þeirri 

umbreytingu sem orðið hefur á því hvernig samfélög í heiminum tjá sig (Vel og Sharma, 

2010). Ein mikilvægasta aðferðin sem markaðsstjórar tónlistarhátíða nota flokkast undir 

hugtökin markaðssamskipti og markaðssamskiptablöndu og kallast samhæfð 

markaðssamskipti en sú leið þykir mjög mikilvæg í markaðssetningu viðburða (Vel og 

Sharma, 2010).   

Samhæfð markaðssamskipti (e. integrated marketing communications) er ferli sem 

snýr að viðskiptavinatengslum sem auka virði vörumerkja. Í grein Duncan og Mulhern frá 

2004 kom fram að samhæfð markaðssamskipti eru „viðvarandi, gagnvirkt og hagnýtt ferli 

vörumerkis í samskiptaáætlun, framkvæmd og mati, sem samþættir alla hluta ferlisins í 

því skyni að hámarka gagnkvæma ánægju viðskiptavina í formi óska og þarfa þeirra.“ 

(Reid, Luxton og Mavondo, 2005, bls. 13; þýðing höfundar). Með því að hlúa að þessum 

þáttum er skipulagsheildin mun færari í að senda út beinskeyttari skilaboð til 

viðskiptavina sinna, sem aftur stuðlar að því að skipulagsheildin nái markmiðum sínum 

(Mangold og Faulds, 2009). Samhæfð markaðssamskipti hafa orðið að mikilvægu 

markaðsverkfæri í markaðssetningarfræðigreininni og má oft finna í 

markmiðayfirlýsingum skipulagsheilda (Holm, 2006; Mangold og Faulds, 2009). Tæknin 

hefur gert neytendum kleift að hafa frumkvæði að umræðu og því má segja að dagar 

aðgerðarlausra neytenda séu liðnir. Hefðbundnir miðlar á borð við fjölmiðla eru ekki eins 

áhrifaríkir í að byggja upp og koma vörumerki (e. brand) á ákveðinn stall og hafa 

samfélagsmiðlar að vissu leyti leyst þá af hólmi þegar kemur að markaðssetningu (Keller, 

2009). Miðlun (e. channel marketing) er hluti af markaðssamskiptablöndunni og er mikið 

notuð nú á dögum í formi samfélagsmiðla en til að bein miðlun sem slík gangi upp þarf 

markhópurinn að vera skynsamlegur og skýr (Þórður Sverrisson, 2013).  

Samhæfð markaðssamskipti snúast því um að samhæfa dreifileiðir markaðssetningar 

með því að samhæfa hefðbundnar dreifileiðir, umtal og markaðssetningu á 

veraldarvefnum. Því fer miðlun ekki einungis fram í gegnum samfélagsmiðla heldur einnig 

í gegnum hefðbundna miðla og umtal (Nagra, Kumari, Gopal og Manjrekar, 2012). 
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2.2.4 Hefðbundnar dreifileiðir, umtal og veraldarvefurinn 

Hinir hefðbundnu miðlar og nú veraldarvefurinn eru miðlar sem allir eiga rætur að rekja 

til tækniframfara og hafa breytt sambandinu á milli einstaklinga og fyrirtækja (Ryan, 

2009). Í nútímamarkaðssetningu hafa skipulagsheildir þurft að laga sig að 

markaðssetningu á veraldarvefnum en áður fyrr fór markaðssetning að  meira og minna 

leyti í gegnum hina svokölluðu hefðbundnu miðla. Undir hugtakið hefðbundnir miðlar (e. 

traditional media) falla miðlar á borð við prentað mál, sjónvarp og útvarp (DINA, 2012). 

Umtal er í sinni einföldustu mynd munnleg og/eða skrifleg ráðlegging ánægðra 

viðskiptavina til mögulegra viðskiptavina í tengslum við vöru eða þjónustu, og þykir 

skilvirkasti kynningarráðinn (Business Dictionary, e.d.). Orðspor fyrirtækja er óáþreifanleg 

eign sem fer fram í gegnum umtal og hefur tilkoma veraldarvefsins leitt til meiri erfiðleika 

í stjórnun þess en áður var tilfellið (Dijkmans, Kerkhof og Beukeboom, 2015). Í rannsókn 

frá Nielsen (2015) sem fjallar um traust á auglýsingum er greinilega sýnt fram á að umtal 

er orðið mikilvæg markaðssetningaraðferð í nútímamarkaðssetningu. Rannsóknin tók til 

30.000 svarenda frá 60 löndum og kemur fram að 83% þeirra treystu mest tillögum frá 

vinum, fjölskyldu og þeim sem þeir treysta í gegnum umtal (e. word of mouth), á meðan 

70% svarenda treystu því sem vörumerki segja á vefsíðum sínum. Hins vegar treystu 66% 

svarenda á skoðanir annarra einstaklinga á netinu. Í formi hefðbundinna miðla þá treystu 

63% svarenda sjónvarpsauglýsingum, 60% dagblöðum og 58% treystu tímaritum. Trusov, 

Bucklin og Pauwels (2009) fundu út að umtal hefur mikil áhrif við að ná nýjum 

viðskiptavinum á band skipulagsheildar, en greinin greinir einnig frá því að umtal er orðinn 

mun mikilvægari hlekkur í nútíma markaðssetningu þar sem skilvirkni hefðbundinna 

miðla virðist fara minnkandi. Þátttaka einstaklinga í hinu netvædda samfélagi hefur 

stóraukist þar sem umtal er mikilvæg upplýsingaveita í tengslum við kauphegðun 

einstaklinga (Yoo, Sanders, og Moon, 2013). Umtal spannar breitt svið samfélagsnetsins 

á borð við blogg, spjallsíður, tölvupósta, vefsíður og samfélagsmiðla (Mangold og Faulds, 

2009). Rafrænt umtal (e. electronic word of mouth) er hið stafræna form af umtali og er 

oft talað um það sem veiru-markaðssetningu (e. viral marketing). Gera þarf þó 

greinarmun á hefðbundnu umtali og rafrænu umtali. Þegar talað er um hefðbundið umtal 

er átt við samskipti á milli manna í eigin persónu en rafrænt umtal er hins vegar samskipti 

sem einungis fara fram á veraldarvefnum (Hennig- Thurau, Gwimmer, Walsh, og Gremler, 

2004). Í ljósi þess sem komið hefur fram um umtal þá eru samfélagsmiðlar því á margan 
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hátt orðnir hið nýja umtal og má skilgreina sem rafrænt umtal þar sem slík 

markaðssetning fram fer á veraldarvefnum. Auknar vinsældir samfélagsmiðla hafa aukið 

möguleika markaðsaðila í hinum stafræna heimi neytenda (Sun og Chen 2014). 

Samkvæmt Van Noort og Williamsen (2012) og Weinberg og Pehlivan (2011) er  

meginhvatinn sem liggur að baki ákvörðun markaðsstjóra hjá fyrirtækjum að því að nota 

samfélagsmiðla sá að samfélagsmiðlar geta aukið trúverðugleika, viðhorf og 

skuldbindingar viðskiptavina í garð skipulagsheilda (Dijkmans o.fl., 2015).  

Í ljósi þess að samfélagsmiðlar er nánast endurgjaldslaust verkfæri í auglýsingu þá er 

mikið verðmæti í þeim fyrir markaðsfræðinga (Hudson og Hudson, 2013). 

2.3 Samfélagsmiðlar 

Samfélagsmiðlar eru sú tegund miðla sem gerir neytendum kleift að eiga samskipti, taka 

þátt í og eiga í samstarfi á veraldarvefnum (Newson, Houghton og Patten, 2009). 

Samfélagsmiðlar hafa haft í för með sér ákveðnar breytingar á því hvernig einstaklingar 

haga sér og hvernig þeir eiga í samskiptum hver við annan, við fyrirtæki og hvernig 

fyrirtæki eiga í samskiptum við einstaklinga (Dijkmans o.fl., 2015). Með tilkomu Web 2.0 

hafa einstaklingar öðlast þann kost að taka virkan þátt í og bregðast við aðgerðum 

fyrirtækja á eigin vegum. Web 2.0 er þróun úr Web 1.0 sem átti sér stað á tímabilinu 2003-

2004 og var í formi þeirra breytinga sem hafa átt sér stað í tækni, samfélagsmiðlum og 

öðrum boðleiðum, þar sem hin almenni veraldarvefsnotandi er meiri þátttakandi og 

aðgengi því með öllu mun auðveldara. (Cormode og Krishnamurthy, 2008). Mynd 2 sýnir 

hversu notkun einstaklinga á samfélagsmiðlum í öllum heiminum frá og með júní 2015 er 

mikil að umfangi. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517714001757#bib11
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Mynd 2. Fjöldi notenda samfélagsmiðla í heiminum í milljónum (Statista, 2016). 

Í ljósi þess að hefðbundnar leiðir á borð við prentmiðla, sjónvarp og útvarp eru ekki eins 

árungarsríkar í markaðssetningu og þær voru áður fyrr, hafa einstaklingar verið að reiða 

sig á álit jafningja á samfélagsmiðlum í meiri mæli (Sethuraman, Tellis, og Briesch, 2011; 

DINA, 2012; Gligorijevic og Luck, 2012). 

2.3.1 Markaðssetning í gegnum samfélagsmiðla 

Markaðssetningarumhverfi tónlistarhátíða hefur orðið að mikilli áskorun þar sem 

samfélagsmiðlar hafa gert markaðsaðilum erfiðara fyrir í að markaðssetja tónlistarhátíðir 

(Hudson og Hudson, 2013).  

Ástæðan fyrir því liggur í því magni samfélagsmiðla sem til staðar er í dag og hefur gert 

það að verkum að erfiðara er að koma upplýsingum á framfæri til markhóps þar sem 

framboðið er það mikið. Ef markaðsaðilar skilja hvernig nota skal samfélagsmiðla í 

markaðssetningu þá eru samfélagsmiðlar öflugt markaðssetningarverkfæri (Hudson og 

Hudson, 2013). Tæknin hefur gert markaðssaðilum auðveldara fyrir þar sem hún hefur 

haft í för með sér árangursríkari samskipti í markaðssetningu og gerir þeim kleift að ná til 

nýrra viðskiptavina í miklum mæli á ódýran, auðveldan og hraðan máta (Ryan, 2009; 

DINA, 2012). Markaðssetning í gegnum samfélagsmiðla í dag snýst um þátttöku 

neytandans, þar sem markaðsaðilar henda ekki skilaboðum blint út í samfélagið heldur 

taka þátt á samfélagsmiðlum. Markaðsaðilar taka þar af leiðandi mark á því sem 

samfélagshópar segja, stuðla að samstarfi, eru virkir þátttakendur í samræðum ásamt því 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517714001757#bib51
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517714001757#bib19
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að mynda tengsl við neytendur. Aukin notkun markaðssetningar á veraldarvefnum gerir 

skipulagsheildum kleift að ná markmiðum sínum, svo sem aukinni vörumerkjavitund (e. 

brand awareness) og söluaukningu. Þátttaka neytenda í markaðssetningu á 

samfélagsmiðlum er mikilvæg og þarf að skapa rétta umgjörð í þeim tilgangi að umtalið 

verði sem jákvæðast og uppbyggilegast (Hoffman og Fodor, 2010).  

Síðustu ár hafa auknir möguleikar verið að opnast hjá skipulagsheildum í 

markaðssamskiptum (e. marketing communication) og því er þeim mun mikilvægara fyrir 

þær að samhæfa öll samskipti út á markaðinn. Til að samskiptin á milli skipulagsheilda og 

neytenda virki sem best er nauðsynlegt að skilja hlutverk kynningarráðanna og hvernig 

skal nota þá í þeim tilgangi að nýta markaðssamskipti á sem skilvirkastan hátt (Radakovic, 

2014). Í grein Blackshaw og Nazzarro frá árinu 2004 segir að tilkoma samfélagsmiðla hafi 

breytt öllum þeim aðferðum sem notaðar voru við að tala við viðskiptavininn vegna 

þeirrar staðreyndar að neytendur eru mun meira meðvitaðir um það sem verið er að selja 

í ljósi þess að upplýsingaflæði er mun meira nú til dags. Neytendur hafa í dag þann 

möguleika á að tala sín á milli um vöruna, þjónustuna og senda sín eigin skilaboð til 

annarra neytenda (Mangold og Faulds, 2009). Í grein Li og Bernoff frá árinu 2008 segir að 

þar sem samfélagsmiðlar séu af ýmsum toga og hver með sín sérkenni (e. identity) séu 

samskiptamöguleikarnir fyrir neytendur margvíslegir eftir því (Mangold og Faulds, 2009). 

Samfélagsmiðlar eru margs konar og fjölbreytilegir og geta verið allt frá spjallrásum, 

vefpóstum og  heimasíðum í að vera samfélagsmiðlasíður á borð við Facebook, Twitter og 

YouTube. Helstu miðlar sem notaðir eru í markaðssetningu á veraldarvefnum eru 

Facebook, YouTube, Google Plus, Instagram, Pinterest og Twitter (Mangold og Faulds, 

2009; Carlson og Lee, 2015; Hudson o.fl., 2015). Meira en milljarður einstaklinga í 

heiminum notar samfélagsmiðla á borð við Facebook, Twitter og YouTube en árangur 

markaðssetningar á slíkum miðlum fer eftir nálgun markaðsstjóra á þeim miðlum sem þeir 

kjósa að markaðssetja á. Samt sem áður er of algengt að markaðsherferðir þar sem slíkir 

miðlar eru innleiddir reyni of mikið á samfélagsmiðilinn einan í stað þess að láta hann vera 

hluta af samþættingarkerfi (Piskorski, 2011; Kietzmann, Hermkens, McCarthy og Silvestre, 

2011; Weinberg og Pehlivan, 2011). Markaðssamskiptaleiðir hafa verið í örum vexti þar 

sem hefðbundnir miðlar eru ekki lengur skilvirkasti miðillinn. Þá hefur umhverfi 

samfélagsmiðlanetsins verið í hröðum vexti að gjörbylta upplýsingamiðlun (Vel og 

Sharma, 2010). 
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Áhrifamestu samfélagsmiðlarnir við markaðssetningu tónlistarhátíða eru Facebook, 

Twitter og Instagram (Mangold og Faulds, 2009; Carlson og Lee, 2015; Hudson o.fl, 2015). 

2.3.1.1 Helstu samfélagsmiðlar í markaðssetningu tónlistarhátíða 

Samfélagsmiðlar geta haft mikil áhrif á hegðunarmynstur neytenda í tengslum við öflun 

upplýsinga og deilingu á skoðunum þeirra. Neytendur hafa verið að færast frá 

hefðbundnu miðlunum eins og sjónvarpi, dagblöðum og útvarpi í átt að samfélagsmiðlum 

vegna aukinnar kröfu þeirra um auðveldara aðgengi og aukna þátttöku á samfélagsnetinu 

(Mangold og Faulds, 2009; Radakovic, 2014). Samfélagsmiðlar hafa reynst öflugt tæki til 

að greina markhópa en til þess að gera slíkt þurfa markaðsaðilar að velja viðeigandi 

samfélagsmiðla og tala við þá þar (Salo, Lankinen og Mäntymäki, 2013). 

Facebook er stærsti samfélagsmiðill í heimi, þrátt fyrir að vera upprunalega aðeins 

hugsaður sem miðill til að tengja saman Harvardnemendur er hann var stofnaður árið 

2004 af Mark Zuckerberg (Pride og Ferrell, 2011). Markmið Facebook er að gefa 

einstaklingum kost á að eiga samskipti við fjölskyldumeðlimi, vini og kunningja á hátt sem 

ekki hafði áður verið mögulegt (Facebook, e.d.). Á Facebook eru 1,4 milljarður notenda 

virkir í hverjum mánuði en bara á árunum 2014–2015 fjölgaði þeim um 12%. Á Facebook 

eru 70 tungumál möguleg og nota 48% notenda Facebook daglega (Statistic Brain, 20151; 

Petrov, Zubac og Milojevic, 2015). Í kjölfar stofnunar Facebook hafa margir 

samfélagsmiðlar sprottið upp, og er Twitter einn af þeim. Twitter er alþjóðlegur 

samfélagsnetsvettvangur stofnaður 21. mars 2006 sem gerir notendum kleift að senda og 

fá send 140 stafa skilaboð (CrunchBase, e.d.). Twitter gerir neytendum kleift að deila 

upplýsingum sem kallast „tíst“ (e. tweet) og fylgjast með tístum frá öðrum. Allir geta fylgt 

öllum á meðan aðilar loka ekki á fylgjendur. Myllumerkið (e. hashtag) er notað til þess að 

fylgjast með ákveðu málefni og geta notendur því séð um leið hvað aðrir segja um sama 

málefni (Twitter Help Center, e.d.). Í ljósi þess hversu stóran markhóp Twitter hefur og 

þeirrar athygli sem möguleg er með notkun miðilsins, þá er Twitter kjörið 

markaðssetningarverkfæri fyrir fyrirtæki og einstaklinga til að eiga samskipti við 

umheiminn (Thoring, 2011). Twitternotendur í heiminum eru rúmlega 645 milljónir en 

þar af eru 289 milljónir virkir notendur og eru að meðaltali 58 miljón tíst birt á dag 

(Statistic Brain, 20152). Instagram var stofnað af þeim Kevin Systrom og Mike Krieger og 

er lýst sem skemmtilegum og fljótlegum vettvangi til að deila atburðum í lífi fólks í 
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gegnum myndir (Instagram, 20161; Instagram, 20162). Í dag eru notendur Instagram 182,5 

miljónir og eru að meðaltali 59 milljón myndir birtar daglega (Statistic Brain, 20153). 

Samfélagsmiðlar auðvelda skipulagsheildum að eiga samskipti við neytendur en 

tæknin hefur einmitt gert þeim kleift að ná mikilli útbreiðslu á stuttum tíma (Mangold og 

Faulds, 2009). Markaðssetning í gegnum samfélagsmiðla hefur marga kosti en er hins 

vegar ekki gallalaus (Kaplan og Haenlein, 2012). 

2.3.1.2 Helstu kostir og gallar samfélagsmiðla í markaðssetningu 

Stafræn markaðssetning er talin vera efnilegasta markaðsdreifileið nútímans og hefur 

aukin stafræn notkun neytenda kallað á aðgerðir skipulagsheilda. Skipulagsheildum hefur 

þótt það vera krefjandi verkefni að hanna skilaboð sín fyrir samfélagsmiðla á þann hátt 

að neytendur sýni þeim áhuga (Kaplan og Haenlein, 2012). Helstu kostir við 

markaðssetningu á samfélagsmiðlum eru auðveldara aðgengi að 

viðskiptavinum/markhóp, auðveldari tengslamyndun, tímasparnaður og minni kostnaður 

(Mangold og Faulds, 2009; Ramnarayan, 2012; Kerr og May, 2011). Samfélagsmiðlar eru 

af þeim toga að notkun þeirra gefur skipulagsheildum möguleika á að nálgast markhóp 

sinn á beinan hátt í rauntíma og öfugt án þess að þurfa að nota milliaðila (Mangold og 

Faulds, 2009; Kerr og May, 2011). Slík aðferð gerir skipulagsheildum einnig kleift að 

betrumbæta þjónustu sína og auka tengslamyndum við neytendur á fljótlegan og ódýran 

hátt. Samfélagsmiðlar gera skipulagsheildum einnig kleift að byggja upp sterkt 

viðskiptasamband við neytendur (Mangold og Faulds, 2009). Upphafskostnaðurinn er 

enginn þar sem öllum er kleift að opna Facebook og/eða Twitter aðgang til dæmis. En 

þrátt fyrir að markaðssetning á samfélagsmiðlum nemi ekki stórum hluta af því fjármagni 

sem sett er í markaðssetningu skipulagsheilda þá er ljóst að til þess að ná árangri með 

slíkri markaðssetningaraðferð þarf að fjárfesta í þessum þætti (Ramnarayan, 2012). 

Hins vegar grundvallast markaðssetning á samfélagsmiðlum á skilaboðunum sjálfum 

en þau geta haft jákvæð og neikvæð áhrif. Helsti galli samfélagsmiðla er að miðlun á þeim 

getur átt það til að vera uppáþrengjandi og óþolandi, sem kemur þar af leiðandi niður á 

skipulagsheildinni og/eða vörumerkinu (Smith, 2011). Annar stór galli er sá að aðferðir 

sem hafa virkað vel á ákveðnum tíma geta orðið úreltar skömmu síðar og þar af leiðandi 

er markaðssetning í gegnum samfélagsmiðla krefjandi verk (Hoffman og Fodor, 2010; 

Mangold og Faulds, 2009).  
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Umhverfisbreytingar í kringum samfélagsmiðlana geta virkað bæði sem kostur og galli 

þar sem umhverfið er mjög svo lifandi, sífellt að þróast og breytast. Slíkt hefur áhrif á 

neytendur og því þurfa skipulagsheildir að vera á varðbergi gagnvart þeim 

umhverfisbreytingum sem gætu átt sér stað (Mangold og Faulds, 2009). 

2.4 Fyrri rannsóknir 

Anna Kerr og Daryl May (2011) framkvæmdu könnunarrannsókn (e. exploratory research) 

sem einbeitti sér að því að kanna tengslamarkaðsaðferðir (e. relationship marketing) sem 

notaðar eru í tónlistarhátíðaiðnaðinum. Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á 

mikilvægi aðferða í sambandsmarkaðssetningu ásamt því að bera kennsl á þær áberandi 

aðgerðir sem notaðar eru. Tekin voru djúpviðtöl við sérfræðinga frá misumfangsmiklum 

tónlistarhátíðum víðsvegar um Bretland. Ákveðið var að taka viðtal við úrvalshóp í þeim 

tilgangi að fá sérfræðiþekkingu á viðfangsefninu og auka möguleika á umræðu. 

Viðmælendum var tilkynnt að hátíðanna yrði ekki getið með nafni í þeim tilgangi að fá 

enn frekari upplýsingar sem annars hefðu mögulega ekki litið dagsins ljós. Tekin voru 

viðtöl við fimm einstaklinga og úrvinnslunni skipt í þrjá hluta. Fyrsti hlutinn er inngangur 

um tengslamarkaðssetningu og önnur tengd málefni í tónlistarhátíðariðnaðinum. Annar 

hlutinn snýr að tengslum neytenda við skipulagsheildina og þriðji og síðasti hlutinn skoðar 

tengsl við styrktaraðila og gildi þeirra. Viðtölin voru síðan borin saman við fyrirliggjandi 

gögn sem rannsakendurnir öfluðu sér í þeim tilgangi að öðlast frekari skilning á 

niðurstöðunum. Viðtölin voru þemagreind (e. template analysis strategy) til að flokka og 

safna viðeigandi upplýsingum í takt við tilgang rannsóknarinnar og síðan túlkuð. 

Helstu niðurstöður voru þær að það er óumflýjanlegt að beita tengslamarkaðssetningu 

og skilgreina markhópinn í markaðssetningu tónlistarhátíða. Slík markaðssetning skilar 

sér vel í formi tryggðar og samkeppnisforskots þar sem skilaboðin skipta öllu máli. 

Tryggðin myndast í markaðssamskiptum þar sem viðskiptavinir fá sendar upplýsingar og 

kynningar beint frá tónlistarhátíðinni sjálfri. Umtal þykir gríðarlega mikilvægt verkfæri í 

markaðssetningu tónlistarhátíða þegar kemur að því að viðhalda tengslum við 

viðskiptavinina og fá þá til að dreifa góðu orðspori um hátíðina. Veraldarvefurinn hefur 

einnig skapað mörg tækifæri í markaðssetningu tónlistarhátíða en þar spilar Facebook 

lykilhlutverk. Tónlistarhátíðir sem hafa styrktaraðila hafa samkeppnisforskot á þessum 

vettvangi vegna sterkrar fjárhagslegrar og samfélagslegrar stöðu. Einnig sýndi rannsóknin 
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að mikilvægt er að gott samband sé á milli styrktaraðila og hátíðarinnar og að slíkt 

samstarf skili sér í hagræði fyrir báða aðila. Þörf er á því að vera í samskiptum við 

markhópinn með því að senda tölvupósta og fréttabréf og koma upplýsingum skilvirkt til 

skila. Þar að auki sýndi rannsóknin fram á að minni hátíðir ná betur að viðhalda 

persónulegri nálgun við markhópinn sinn með því sem hátíðir hafa upp á að bjóða. Þá 

þurfa skilaboð sem aðstandendur tónlistarhátíða senda frá sér að henta markhópnum og 

ef um er að ræða fleiri en einn markhóp þá þurfa skilaboðin að vera ólík og höfða til hvers 

markhóps fyrir sig. Skilaboðin geta verið af þeim toga að verið er að auglýsa uppröðun 

listamanna sem hentar öðrum markhópnum og á þann hátt að auka miðasölu með því að 

koma sérkennum hátíðanna á framfæri. Að lokum sýndu niðurstöður þessarar rannsóknar 

að tónlistarhátíðir sem eru virkar í samskiptum við markhópinn í gegnum samfélagsmiðla 

eru þeim mun hæfari í að öðlast samkeppnisforskot þar sem notkun veraldarvefsins á 

bara eftir að aukast í framtíðinni (Kerr og May, 2011). 

Simon og Rupert Hudson (2013) framkvæmdu rannsókn sem skoðaði áhrif 

samfélagsmiðla í markaðssetningu hjá tónlistarhátíðum. Stuðst var við djúpviðtöl til að 

skilja og öðlast dýpri skilning á fyrirbærinu tónlistarhátíð. Markmið rannsóknarinnar var 

að sýna fram á upplifun einstaklinga á markaðssetningu tónlistarhátíða, þar sem 

rannsakað var hvernig ferlið væri frá því að einstaklingar verði varir við nafn 

tónlistarhátíðarinnar allt til þess að þeir geri sér ferð á hana. Einnig var markmiðið að 

bæta við rannsókn um málefnið. Valdar voru þrjár stórar alþjóðlegar tónlistarhátíðir: 

Bonnaroo music and arts hátíðin í Manchester, Tennessee, Lollapalooza í Chicago, Illinois 

og Latitude í Suffolk, Bretlandi. Tekin voru djúpviðtöl við stjórnendur tónlistarhátíðanna 

ásamt því að afla fyrirliggjandi gagna. 

Helstu niðurstöður voru þær að samfélagsmiðlar gera einstaklingum betur kleift að 

meta tónlistarhátíðina og að samfélagsmiðlar skapi meira umtal. Stafræn markaðssetning 

á veraldarvefnum er orðin mikilvægari þegar kemur að því að fá einstaklinga til að hætta 

að hugsa um að fara á tónlistarhátíðina í að kaupa miða á hana. Einstaklingar fara í meiri 

mæli eftir ummælum annarra með því til dæmis að skoða blogg í þeim tilgangi að meta 

hátíðina. Facebook og Twitter eru sterkustu samfélagsmiðlarnir ásamt vefsíðu 

tónlistarhátíðarinnar þegar kemur að markaðssetningu tónlistarhátíða. Tónlistarhátíðir 

nota samfélagsmiðla bæði í þeim tilgangi að selja miða og til að koma áhugaverðum 
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skilaboðum tengdum tónlistarhátíðinni á framfæri. Rannsóknin sýndi einnig að 

markaðsstjórar tónlistarhátíða ættu að samþætta markaðssetningu á milli hefðbundinna 

miðla og veraldarvefsins með áherslu á að ná einstaklingum á sitt band í ákvörðunarferli 

þeirra. Með samþættinguna í huga verða markaðsaðilar tónlistarhátíða að samtvinna 

hefðbundnu miðlana og samfélagsmiðlana í markaðssamskiptum. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar sýndu líka fram á að markaðssaðgerðir tónlistarhátíða þurfa að fara fram áður 

en hátíðirnar sjálfar hefjast, á meðan á þeim stendur og eftir að þeim lýkur. Einnig kemur 

fram í rannsókninni að það sé sterkur leikur að vinna með öðrum vörumerkjum sem þá 

eru kennd við hátíðina og njóta báðir aðilar góðs af því samstarfi. Markaðsaðilar 

tónlistarhátíða þurfa að eltast við nýjar markaðsaðferðir á samfélagsmiðlum til að halda 

samkeppnishæfni hátíðinnar í þeim tilgangi að halda tryggð markhópsins. Síðast en ekki 

síst á sýna helstu niðurstöður rannsóknarinnar að markaðsaðilar tónlistarhátíða munu 

vita meira um viðskiptavini sína í hinni stafrænu framtíð og því er mikilvægt að þeir fari 

rétt að í markaðssetningu á samfélagsmiðlum varðandi þætti á borð við áreiti og virðingu 

á friðhelgi viðskiptavina (Hudson og Hudson, 2013). 

Simon Hudson, Martin S. Roth, Thomas J. Madden, og Rupert Hudson (2015) 

framkvæmdu rannsókn sem skoðaði notkun og áhrif samfélagsmiðla á viðskiptasambönd 

í tónlistarhátíðaiðnaðinum. Framkvæmd var könnun á veraldarvefnum og voru alls 423 

svarendur spurðir ýmissa spurninga sem snertu tónlistarhátíðir og samfélagsmiðla. 54,8% 

svarenda voru karlmenn á aldrinum 18 til 35 ára, 33,6% svarenda voru í stjórnunarstörfum 

á meðan 55,3% voru annað hvort vel eða eitthvað menntaðir. 215 svarendur höfðu haft 

tengsl við tónlistarhátíðina í gegnum samfélagsmiðla en 208 höfðu ekki gert slíkt.  

Helstu niðurstöður voru þær að samskipti einstaklinga við tónlistarhátíðina í gegnum 

samfélagsmiðla höfðu jákvæð áhrif á tilfinningalega tengingu og að tilfinningalegu 

tengslin höfðu bein áhrif á umtal. Gæði tengsla á milli tónlistarhátíðanna og hátíðagesta 

höfðu einnig bein áhrif á umtal en rannsóknin sýndi jafnframt að jákvæð bein 

markaðssetning tónlistarhátíða í gegnum samfélagsmiðla gaf af sér umfangsmeiri 

meðmæli. Tengslamyndun tónlistarhátíða í gegnum samfélagsmiðla hefur þau áhrif að 

tónlistarhátíðagestir myndi sterk tengsl við hátíðina og að innihald skilaboðanna í 

markaðssetningu á samfélagsmiðlum þurfi að vera á þá vegu að það hafi áhrif á 

tilfinningar markhóps hátíðanna. Sterkustu samfélagsmiðlarnir eru Facebook og Twitter, 
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en að auki kom í ljós að Instagram er mest vaxandi af hinum sem koma þar á eftir og sé 

mikið notaður nú þegar. Að lokum er rannsóknin sannfærandi sönnunargagn um að 

markaðssetning tónlistarhátíða á samfélagsmiðlum geri gæfumuninn fyrir 

tengslamyndun og að fjárfesting í slíkri markaðssetningu geti haft jákvæð áhrif á 

markaðssetningarstarf hátíðanna (Hudson o.fl., 2015).  

Mark A. A. M. Leenders, Joyce van Telgen, Gerda Gemser og Richard Van der Wurff 

(2005) gerðu megindlega rannsókn á hvað það er sem skilar tónlistarhátíðum árangri. 

Skoðaðir voru þættir á borð við markhóp, uppröðun listamanna hátíðanna, aldur 

einstaklinga og skilaboð. Rannsóknin var borin saman við upplýsingar frá 47 

tónlistarhátíðum í Hollandi.  

Helstu niðurstöður voru þær að flestar tónlistarhátíðir í Evrópu eru af fjölbreyttum 

toga þar sem mikið framboð er í boði. Tónlistarhátíðamarkaðurinn lítur út fyrir að vera að 

ná hátindi sínum að því leyti að svo virðist sem samkeppni um markhóp sé að aukast en 

að sama skapi virðist vera að hægjast á vexti tónlistarhátíða. Þó að mikil samkeppni sé á 

þessum markaði þá lítur út fyrir að samkeppnin sé ekki að hafa mikil áhrif í Hollandi. 

Skipuleggjendur tónlistarhátíða vilja hins vegar gera sínar hátíðir samkeppnishæfari og ná 

til sín stærri markhóp. Einnig vilja skipuleggjendur vita hvað þurfi til að þrífast á 

tónlistarhátíðamarkaði. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna einnig að mikilvægt er að þróa 

einstaka upplifun og nýja aðferðir við að mæta nýjungum á tónlistarhátíðarmarkaði. Þá 

kemur fram að nýrri tónlistarhátíðir sem bjóða upp á ákveðnar nýjungar fyrir ákveðinn 

markhóp séu þær sem þrífast hvað best. Að auki sýna niðurstöður þessarar rannsóknar 

að þörf sé á stefnumarkandi aðgerðum skipuleggjenda hátíðanna. Að lokum sýna 

niðurstöður rannsóknarinnar að markaðssetning þurfi að endurspegla það sem hátíðin 

býður upp á í tengslum við sérkenni sitt og einstaka upplifun í þeim tilgangi að laða að og 

öðlast tryggð markhóps (Leenders o.fl., 2005). 

Mark A. A. M. Leenders gerði rannsókn á mikilvægi vörumerkja tónlistarhátíða séð frá 

virðissjónarmiði viðskiptavina. Markmið rannsóknarinnar var að meta þá áþreifanlegu 

sem og óáþreifanlegu þætti sem hafa áhrif á velgengni tónlistarhátíða. Upplýsingaöflun 

rannsóknarinnar fór fram með viðtölum við tónlistarhátíðagesti tónlistarhátíða í Hollandi 

sem er einn af leiðandi tónlistarhátíðarmörkuðum í heiminum í dag.  
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Helstu niðurstöður sýna að vörumerkjavirði tónlistarhátíða eins og ímynd, andrúmsloft 

hátíðanna, tengsl og tilfinningar séu mikilvægustu þættirnir í að skapa tryggð við markhóp 

hátíðanna. Niðurstöður sýna einnig að einstaklingar eru líklegri til að sækja tónlistarhátíð 

sem býður upp á eitthvað spennandi, yndislegt, skemmtilegt, stórbrotið og áhugavert. 

Orðspor tónlistarhátíða og tengsl tónleikagesta við vörumerkið er lykilatriði í tryggð við 

hátíðina um komandi ár. Að lokum sýndi rannsóknin fram á að ímyndin, tengslin og nafn 

hátíðar er meginástæða þess að markhópur sækir hátíðir og heldur tryggð við þær 

(Leenders, 2010). 

Tómas Young (2013) gerði rannsókn á tónlistarhátíðum á Íslandi þar sem má finna 

niðurstöður könnunar sem framkvæmd var meðal forsvarsmanna íslenskra 

tónlistarhátíða ásamt því að skoða heimasíður tónlistarhátíðanna. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að íslenskar hátíðir eiga það til að hafa 

miklar norrænar tengingar ásamt því að stíla inn á það umhverfi sem Ísland hefur upp á 

að bjóða. Rannsóknin sýndi fram á að styrkleikar hátíðanna liggi í því að hátíðin sé 

spennandi, einstök, áhugaverð, fjölbreytt og með sérstöðu, ásamt góðri uppröðun 

listamanna/hljómsveita. Það kom í ljós að rótgróin saga og sterk hefð hátíðanna væru 

styrkleikar ásamt þeirri staðreynd að þær geta státað sig af reglulegum tónleikagestum. 

Þá skiptir máli fyrir þær alþjóðlegu hátíðir hér á landi að þær hafi góðan orðstír á 

alþjóðavísu og laði að erlent tónlistaráhugafólk. Niðurstöður sýna hins vegar að stærð 

markaðarins á Íslandi og að sá fámenni markhópur sem fyrirfinnst á Íslandi sé mikill 

veikleiki og því gæti markaðssetning erlendis verið mikilvæg fyrir tónlistarhátíðir hér á 

landi. Samkeppni er ógn hér á Íslandi en auk hennar er erfitt fyrir tónlistarhátíðir á Íslandi 

að stækka. Þar að auki sýndu niðurstöður að öll upplýsingaskilaboð þurfi að vera 

fagmannlega unnin og til staðar á ensku sem og íslensku. Að lokum benda niðurstöður 

rannsóknarinnar á að tónlistarhátíðir á Íslandi hafi almennan áhuga á því að taka þátt í 

samstarfi og kynningarátaki utan Íslands en með góðu skipulagi má stórefla 

upplýsingaflæði íslenskra tónlistarhátíða bæði innan- og utanlands sem myndi efla ímynd 

Íslands sem áfangastað í tónlistartengdri ferðaþjónustu (Tómas Young, 2013).  

K. Praka Vel og Riscky Sharma (2010) gerðu rannsókn á aukinni markaðsfærslu (e. 

megamarketing) á viðburð með því að nota samhæfð markaðssamskipti. Tilgangur 

rannsóknarinnar var að sýna fram á hvernig nota skyldi samþætt markaðssamskipti til að 
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koma af stað alþjóðlegri tónlistarhátíð í Abu Dhabi í Sameinuðu arabísku furstadæmunum 

árið 2009. Einnig var markmiðið að athuga hversu margir myndu sækja hátíðina aftur að 

ári liðnu. Fræðilegt yfirlit yfir viðburðamarkaðssetningu, aukna markaðsfærslu og 

samþætt markaðssamskipti var tekið fyrir ásamt því að styðjast við djúpviðtöl við 

einstaklinga frá TMH (The Media House) í Abu Dhabi. TMH tók viðtöl við yfir 350 

tónleikagesti og aðeins 7 prósent þeirra voru heimamenn.  

Helstu niðurstöður voru þær að nauðsynlegt er að nota samþætta markaðssetningu til 

að ná markmiðum markaðssetningar tónlistarhátíða. Bein markaðssetning og 

markaðssetning á samfélagsmiðlum er mikilvægur hluti af samþættri markaðssetningu. 

Einnig sýndi rannsóknin að 89% þeirra sem sóttu hátíðina sögðu hana mjög góða eða 

framúrskarandi. 99% aðspurðra tónleikagesta sögðust ætla að mæta á hátíðina aftur og 

líklega mæla með henni við vini og ættingja. Að lokum sýndi rannsóknin að yfir tveir þriðju 

aðspurðra sögðust hafa heyrt af hátíðinni í gegnum samfélagsmiðla á meðan 27% sögðust 

hafa heyrt af hátíðinni í gegnum umtal (Vel og Sharma, 2010). 

Jari Salo, Mikko Lankinen og Matti Mäntymäki (2013) gerðu könnunarrannsókn á 

notkun samfélagsmiðla á markaðssetningu listamanna með nálgun á viðhorf til 

tónlistariðnaðarins og hvata neytenda. Rannsóknin setti samfélagsmiðla fram sem 

samskiptavettvang á milli plötufyrirtækja, listamanna og neytenda. Rannsóknin var 

innblásin af verki Shannon (1948) um samskiptaramma, og greindi bæði valin 

plötufyrirtæki og neytendur. Frumgagna rannsóknarinnar í empiríska hluta hennar var 

aflað með sex hálf-stöðluðum viðtölum við einstaklinga sem sitja í stjórnunarstöðu í 

þremur finnskum plötufyrirtækjum, ásamt því að búa yfir sérkunnáttu á 

tónlistariðnaðnum og markaðssetningu listamanna. Einnig var stuðst við símaviðtöl, 

tölvupósta og umræðu rýnihópa. Unnið var með fjórar dæmisögur með fjórum 

rýnihópum sem innihéldu 28 þátttakendur hver. Nafnleynd var haldið bæði í viðtölunum 

við stjórnendur plötufyrirtækjanna og á einstaklingum rýnihópanna. Ásamt frumgögnum 

var notast við fyrirliggjandi gögn. Markmið rannsóknarinnar var að skoða af hverju 

neytendur noti samfélagsmiðla í tengslum við neyslu á tónlist og hvernig 

tónlistariðnaðurinn getur betrumbætt markaðssetningaraðferðir á samfélagsmiðlum.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að það fundust fimm hvatar fyrir 

þátttöku á samfélagsmiðlum sem voru: 1) Aðgengi að innihaldi 2) Tilfinning fyrir aðsókn 
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3) Þátttaka 4) Samskipti og 5) Félagsleg sjálfsmynd. Þá kom í ljós að Facebook væri öflugri 

miðill en Twitter þegar kemur að markaðssetningu markaðsaðila á samfélagsmiðlum. Að 

lokum sýndu niðurstöður að markaðsaðilar nota samfélagsmiðla til þess að velja markhóp 

sinn ásamt því að nota þá til að eiga í samskiptum við hann (Salo o.fl., 2013). 

Camilla Bond, Carla Ferraro, Sandra Luxton og Sean Sands (2010) gerðu 

könnunarrannsókn á hlutverki samfélagsmiðla sem auglýsinga- og samskiptadreifileið í 

þeim tilgangi að skoða skynjanir og viðhorf gagnvart auglýsingum á samfélagsmiðlum. 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hlutverk samfélagsmiðla og bera kennsl á þær 

aðferðir sem eru árangursríkastar í markaðssetningu í gegnum þá.  Aðferð 

rannsóknarinnar var af eigindlegum toga þar sem notast var við þægindaúrtak (e. 

convenience sampling). Úrtak rannsóknarinnar var tuttugu og einn þátttakandi og var 

þeim skipt í þrjá rýnihópa. Rýnihópunum voru sýndar tvær markaðssetningarherferðir á 

samfélagsmiðlum í þeim tilgangi að draga fram bæði jákvæða og neikvæða umræðu innan 

hópsins.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að markaðssetning á samfélagsmiðlum 

þarf að beinast að ákveðnum markhópum til að vera marktæk. Þessi staðreynd leiddi hins 

vegar í ljós að slík nálgun gæti talist til áreitis og verið áhyggjuefni gagnvart friðhelgi 

einkalífsins. Tíð birting skilaboða á samfélagsmiðlum getur virkað uppáþrengjandi og þarf 

því að vera innan hóflegra marka. Rannsóknin sýndi að fjöldapóstur (e. spam) hafi slæm 

áhrif á meðlimi samfélagsnetsins og geti einnig verið skaðlegur vörumerkjum. Þar að auki 

á markaðssetning á samfélagsmiðlum til að vera markhópamiðuð á óviðeigandi og jafnvel 

tillitslausan máta. Rannsóknin sýndi enn fremur fram á að samfélagsmiðlar á borð við 

Facebook eru ekki taldir viðeigandi vettvangur fyrir markaðssetningu þar sem Facebook 

er álitinn persónlegur miðill þar sem samskipti við vini og vandamenn fara fram. 

Markhópamiðuð markaðssetning er einnig talin virka betur í formi tölvupósta. Að lokum 

sýndi rannsóknin að markaðssetning á samfélagsmiðlum þurfi að vera við hæfi, gagnvirk 

og að hún megi ekki virka uppáþrengjandi á viðtakendur (Bond, Ferraro, Luxton og Sands, 

2010). 

Þessar níu rannsóknir um markaðssetningu á samfélagsmiðlum, markaðssetningu 

tónlistarhátíða, markaðssetningu tónlistarhátíða á samfélagsmiðlum, markaðssetningu 

listamanna, áhrif samfélagsmiðla í markaðssetningu, viðhorf einstaklinga til 
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samfélagsmiðla og hvað það er sem einkennir farsælar tónlistarhátíðir sýna fram á 

mikilvægi samfélagsmiðla í markaðssetningu tónlistarhátíða á samfélagsmiðlum í 

tengslum við markaðssamskipti, tilfinningar, umtal, nálgun markhóps og viðhald tengsla 

við tónleikagesti. Einnig sýna þær að samþætting markaðssamskiptaleiða skiptir miklu 

máli, ásamt því að varast áreiti, en allir þessir þættir geta skapað tónlistarhátíðum 

samkeppnisforskot. Samræmi fyrrnefndra rannsókna liggur í því að þær bera kennsl á að 

tengslin ráðist af tilfinningum markhópa og endurspegli hverjir séu tryggur markhópur. 

Einnig er samræmi í rannsóknunum að því leytinu til að þær fjalla um að tónlistarhátíðir 

þurfi að hafa sérkenni og bjóða upp á upplifun sem síðan endurspeglist í markaðssetningu 

hátíðanna. Höfundar rannsóknanna voru flestir á því að Facebook, Twitter og Instagram 

séu öflugustu miðlarnir í markaðssetningu á samfélagsmiðlum en hins vegar voru skiptar 

skoðanir á því hvor miðillinn væri betri, Facebook eða Twitter. 

Eftir að hafa farið yfir þessar níu rannsóknir verður markmið þessarar rannsóknar að 

skoða nánar hvernig þessir þættir fara fram í markaðssetningu alþjóðlegra tónlistarhátíða 

á Íslandi, þar sem leitast verður við að svara rannsóknarspurningunni: Hver er upplifun 

þeirra sem sjá um markaðsstarf alþjóðlegra tónlistarhátíða á Íslandi á samfélagsmiðlum 

við markaðssetningu? 
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3 Aðferðafræði 

Rannsókn þessi er af félagsvísindalegum toga og hefur það markmið að komast að 

vísindalegri niðurstöðu um upplifun einstaklinga (Jón Gunnar Bernburg, 2005). Sú 

aðferðafræði sem rannsakandi notast við í þessum skrifum kallast fyrirbærafræði (e. 

phenomenology). Fyrirbærafræði kom fyrst fram á sjónarsviðið á 20. öld og hefur verið 

áhrifamikil í heimi heimspekinnar. Þýski heimspekingurinn Edmund Husserl (1859–1938) 

var upphafsmaður fyrirbærafræðinnar og hóf að móta hugtakið um aldamótin 1900. Frá 

því að Husserl lést hafa margir heimspekingar fengist við mótun fyrirbærafræðinnar, þar 

á meðal Heidegger, Merleau-Ponty, Deetz og fleiri. Husserl var gagnrýninn á þær 

hugmyndir raunhyggjumanna að heimurinn væri hlutlaus heimur staðreynda og að sú sýn 

sýni ekki fram á ákveðna upplifun einstaklinga og tilveru þeirra í reynsluheimi sínum 

(Björn Þorsteinsson, 2008). Merleau-Ponty hefur bent á að grundvöllur sýnar einstaklinga 

á umheiminn sé upplifunin sjálf og að það sé grundvöllur vísinda (Lanigan, 1988). Í þessum 

kafla verður farið ítarlega í hugtakið fyrirbærafræði og val á notkun hennar rökstutt. 

Einnig fer rannsakandi yfir kosti og galla eigindlegra rannsókna ásamt því að gerð verður 

grein fyrir hinum þremur stigum fyrirbærafræðinnar, lýsingu, samþættingu og túlkun. Þá 

verður einnig fjallað um réttmæti og áreiðanleika, gagnaöflun og þátttakendur þessarar 

rannsóknar. 

Rannsókn þessi snýst um að varpa ljósi á upplifun þeirra sem sjá um markaðsstarf 

alþjóðlegra tónlistarhátíða á Íslandi á samfélagsmiðlum við markaðssetningu frá 

sjónarhorni viðmælenda rannsóknarinnar. Ástæðan fyrir því að fyrirbærafræði var valin 

sem rannsóknaraðferð við vinnslu rannsóknarinnar er í fyrsta lagi sú að fyrirbærafræðin 

ber kennsl á skynjun einstaklinga sem hafa reynslu af fyrirbærinu sem verið er að 

rannsaka; skynjunin byggist á persónulegri reynslu einstaklinga og leitast við að varpa ljósi 

á það sem ekki er augljóst (Creswell, 2007). Í öðru lagi dregur fyrirbærafræðileg rannsókn 

úr eða hindrar hlutdrægni og dregur úr hættunni á misskilning (Groenewald, 2004). 

 Í fyrirbærafræði er hin mannlega reynsla skoðuð og leitast er við að öðlast sömu sýn 

á reynsluna og hjá viðmælendum (Manen, 1990). Frá því að fyrirbærafræðin var fyrst 

mynduð hefur hún notið mikilla vinsælda og þá sérstaklega síðastliðin ár en framtíð 

hennar er einnig björt. Hlutverk fyrirbærafræðinnar er að rannsaka gerð mannlegrar 

vitundar, þar sem hún er athuguð út frá sjónarhorni fyrstu persónu og beinist að 
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ákveðnum hlut, ásamt því að gert er ráð fyrir því að hluturinn sé til staðar og að hann sé 

á einhvern ákveðinn hátt. Fyrirbærafræðin hefur nýst vel á mörgum sviðum hugvísinda, 

svo sem list- og kynjafræði. Þar að auki hefur fyrirbærafræðin komið að góðum notum í 

hjúkrunarfræðum, hugfræðum og taugavísindum. Í fyrsta lagi er ástæðan fyrir vinsældum 

fyrirbærafræðinnar sú að hún er grunnrannsókn sem framkvæmd er á fordómalausan 

hátt. Önnur ástæða er að rannsóknir á gerð mannlegrar vitundar koma til með að nýtast 

huglægari vísindum vel en þó aðeins ef fyrirbærafræðin er notuð á réttan hátt. (Björn 

Þorsteinsson, 2008). Fyrirbærafræðileg rannsókn byggist á þeim grundvelli að fyrirbæri 

eru útskýrð á þann hátt sem þau koma fyrir í meðvitundinni þar sem rannsakandi setur 

sig í spor upplifunar viðmælenda. Í fyrsta lagi þá skoðar fyrirbærafræðileg rannsókn 

fyrirbæri á opinskáan og óheftan hátt þar sem margræðni er nauðsynlegur þáttur í notkun 

á þeim. Í öðru lagi eru þátttakendur spurðir um sérstakt tilvik, ástand eða atburð og í 

kjölfarið er reynslan skoðuð til fullnustu. Að lokum skoðar fyrirbærafræðileg rannsókn 

reynslu og upplifun einstaklinga á þann hátt að tillit er tekið til sérkenna hvers einstaklings 

(Björn Þorsteinsson, 2008; Lanigan, 1988; Smith og Martinez, 1995). Í fyrirbærafræði er 

verið að leita að aukinni dýpt og viðameiri skilningi á fyrirbærinu með fáum þátttakendum 

þar sem forðast er alhæfingar og eru djúpviðtöl besta leiðin til að varpa ljósi á kjarna í 

reynslu einstaklinga (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a; Sigríður Halldórsdóttir, 2013b). 

Í rannsóknum má notast við tvær ólíkar aðferðir en þær eru eigindleg (e. qualitative 

research) og megindleg rannsóknaraðferð (e. quantitative research). Megindlegar 

rannsóknaraðferðir hafa verið meira áberandi frá byrjun tuttugustu aldar og snúa að því 

að félagslegur veruleiki er skoðaður á hlutlægan og tölulegan hátt eins og gert hefur á 

sviði eðlisfræði, efnafræði og líffræði. Eigindlegar rannsóknaraðferðir má hins vegar rekja 

til hugmyndafræði fyrirbærafræðinnar þar sem markmiðið er að lýsa reynslu og upplifun 

með notkun rýnihópa (e. focus groups), þátttökuathugunum (e. participant observation) 

og viðtalsrannsóknum (e. interviews) (Jón Gunnar Bernburg, 2005).  

3.1 Kostir og gallar eigindlegra rannsókna 

Fyrirbærafræði er eigindleg nálgun sem leitast við að öðlast dýpri skilning á eiginleikum 

og merkingu  daglegrar reynslu viðmælenda með því að fá innsýn í veraldlega upplifun 

þeirra (Björn Þorsteinsson, 2008). Markmið eigindlegrar rannsóknar er ekki að alhæfa um 

viðfangsefnið þar sem yfirleitt er um að ræða fáan hóp viðmælenda (Þorlákur Karlsson, 
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2005). Kostir eigindlegra rannsóknaraðferða eru í fyrsta lagi að þær beinast að upplifun 

einstaklinga og gefa rannsakanda heildræna sýn á fyrirbærinu í gegnum viðmælendur. Í 

öðru lagi henta eigindlegar rannsóknaraðferðir þegar rannsakandi vill öðlast 

viðbótarskilning og/eða útskýra fyrirbærið á betri hátt eða í þeim tilgangi að endurtúlka 

það. Í þriðja og síðasta lagi er hægt að öðlast dýpri skilning á eiginleikum og merkingu 

daglegrar reynslu fólks (Skinner, Tagg og Holloway, 2000; Björn Þorsteinsson, 2008). 

Gallar eigindlegra rannsóknaraðferða eru þeir að uppbygging viðtalsins og vanhæfni 

spyrjanda geta haft þær afleiðingar að nálgun viðfangsefnisins verði of víð og gefi því ekki 

nægilega skýra mynd á upplifunina ef ekki er farið rétt að (Burns og Bush, 2014). 

3.2 Lýsing, samþætting og túlkun 

Samkvæmt fyrirbærafræðinni fer úrvinnsla rannsóknar fram á þremur stigum en þau eru 

lýsing (e. description), samþætting (e. reduction) og túlkun (e. interpretation).  

Lýsing er upphafsstigið í úrvinnslu gagna þar sem gagnaöflun fer fram um upplifun 

viðmælenda. Í tilfelli rannsakanda er um djúpviðtöl að ræða þar sem upplifunin er skráð 

niður og afrituð, en viðtöl þessarar rannsóknar voru tekin upp á síma rannsakanda. Á 

þessu stigi er mjög mikilvægt að rannsakandi sé hlutlaus, liti ekki þær upplýsingar sem 

honum berast, ásamt því að geta lagt sínar persónulegu skoðanir til hliðar á meðan 

viðtalinu stendur. Rannsakandi útbjó viðtalsramma á íslensku og endurgerð á íslensku og 

ensku þar sem einn viðmælandinn var Ástrali, en viðtalsramminn innihélt þau þemu sem 

rannsakandi setti upp með (Lanigan, 1988). Viðtalsramminn var lagaður eftir fyrsta 

viðtalið og því þurfti rannsakandi að endurgera hann á bæði á íslensku og ensku þar sem 

einn af viðmælendum er enskumælandi og viðtalið hafði þá ekki farið fram. 

Viðtalsrammann má sjá í viðauka 3 og endurgerð hans á íslensku og ensku í viðaukum 4 

og 5. Viðmælendum var gert kunnugt að viðtölin myndu falla undir nafnleynd og farið 

væri að lögum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000 ef þess væri 

óskað. Rannsakandi hefur eftir Erlu Sólveigu Kristjánsdóttur að rannsakandi þurfi að líta á 

allar lýsingar þátttakenda jafn mikilvægum augum ásamt því að safna nákvæmum og 

lifandi lýsingum. Eftir að lokið er við að taka viðtölin skuli þau afrituð niður á blað þar sem 

öll smáatriði, s.s. hlátur, hik eða þögn, séu skráð ásamt því sem þátttakendur greina frá 

(Erla Sólveig Kristjánsdóttir munnleg heimild, 25. mars 2015). Samkvæmt Lanigan (1988) 

er lýsingin upphafsskrefið og undanfari samþættingarinnar.  
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Samþætting er skref númer tvö í gagnaúrvinnslu sem felur í sér greiningu á afritun og 

þemum viðtalanna. Rannsakandi grandskoðar afritun viðtalanna í fleiri en einni yfirferð 

og reynir að sjá fyrir sér upplifun viðmælenda í þeim tilgangi að skilja upplifun hans eftir 

bestu getu. Markmið samþættingarinnar er að ákvarða hvaða þættir skipta meira máli en 

aðrir (Orbe, 1998). Rannsakandi greinir næst þá þætti viðtalsins sem eru mikilvægari en 

aðrir með eðli rannsóknarspurningarinnar í huga (Lanigan, 1988). Samþættingu viðtala 

þessarar rannsóknar má sjá í viðauka 6. Samþætting er síðan undanfari túlkunar sem er 

jafnframt síðasta skref gagnaúrvinnslunnar (Lanigan, 1988). 

Túlkun er síðasta skrefið í gagnaúrvinnslunni þar sem fundin eru tengsl í þemum 

viðtalanna og þau skoðuð á nýjan máta. Þrátt fyrir að þetta sé lokastigið nær ferli túlkunar 

í raun og veru yfir bæði viðtölin og þemagreininguna. Markmið túlkunar er að bera kennsl 

á mikilvægustu þemun í upplifun þátttakenda og finna hina leyndu merkingu sem ekki 

hefur komið fram í rannsókninni. Hvert þema er síðan skoðað á dýpri máta og í meiri 

smáatriðum ásamt því að skoða tengslin á milli þeirra (Smith og Martinez, 1995). Við 

greiningu rannsakanda á viðtölunum reyndust vera 70 þemu til staðar, og passaði 

rannsakandi að greina hvert einasta mögulega þema í þeim tilgangi að stuðla að meiri 

áreiðanleika fyrir niðurstöður rannsóknarinnar. 

3.3 Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknar 

Réttmæti eigindlegra rannsókna hefur lengi vel verið álitamál að því er varðar lögmæti 

þeirra en ef slíkar rannsóknir skila ekki réttmætum niðurstöðum þá er erfitt að treysta á 

þær. Fræðimenn hafa mismunandi skoðanir á tilgangi réttmætis í eigindlegum 

rannsóknum (Maxwell, 1992). Áreiðanleiki er hugtak sem nær yfir prófun eða mat í 

eigindlegum rannsóknum og endurspeglar gæði rannsóknarinnar í að bera kennsl á 

fyrirbæri (Golafshani, 2003). Samkvæmt Patton (2001) eru réttmæti og áreiðanleiki þeir 

þættir sem rannsakandi þarf að hafa að leiðarljósi þegar framkvæma á eigindlega 

rannsókn (Golafshani, 2003). 

Rannsakandi þessarar rannsóknar gætti réttmætis og áreiðanleika í gegnum allt 

rannsóknarferlið þar sem hann var meðvitaður um ákveðna þætti sem mögulega hefðu 

getað haft áhrif á rannsóknina. Til að stuðla að áreiðanleika þá hljóðritaði rannsakandi 

viðtölin, afritaði þau og skrifaði hjá sér punkta sem vörðuðu viðmælanda og rannsakandi 

taldi skipta miklu máli í viðtölunum. Réttmæti rannsóknarinnar var einnig grundvallað á 
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þann hátt að rannsakandi lét alla viðmælendur skrifa undir kynningabréf og kynnti þeim 

stöðu mála eins ítrekað og mögulegt var en kynningabréfin má finna í viðaukum 1 og 2. 

Rannsakandi tilkynnti viðmælendum að þeir væru ekki skyldugir til að svara og gætu 

neitað að svara spurningum ef þeir kysu svo. Þar að auki tilkynnti rannsakandi 

viðmælendum að hann myndi sýna þeim tilvitnanir áður en rannsóknin yrði birt til að 

tryggja að ekki væri verið að taka orð viðmælanda úr samhengi (Berg, 2001). Til að auka 

réttmæti rannsóknarinnar bætti rannsakandi við spurningu eins og sést í endurgerðum 

spurningalistum á íslensku og ensku í viðaukum 4 og 5.  

Réttmæti rannsóknarinnar endurspeglast einnig í þeirri staðreynd að aðeins voru tekin 

viðtöl við fjóra einstaklinga. Rannsakandi ákvað að afmarka nálgun sína á viðfangsefninu 

með því að taka viðtal við þá aðila sem sjá um markaðsstarf þeirra alþjóðlegu 

tónlistarhátíða sem haldnar eru á Íslandi. Tilgangurinn með þeirri nálgun í gagnaöflun 

rannsóknarinnar var að þeir viðmælendur myndu koma á framfæri sérfræðiþekkingu á 

viðfangsefninu og auka möguleikana á umræðu (Kerr og May, 2011). 

3.4 Gagnaöflun 

Þegar notast er við eigindlegar rannsóknir fer öflun upplýsinga fram með þeim hætti að 

fundnir eru viðmælendur sem hafa þekkingu á fyrirbærinu og hafa upplifað 

rannsóknarefni rannsakanda (Jón Gunnar Bernburg, 2005). Við afmörkun á 

rannsóknarefni þessarar rannsóknar hafði rannsakandi í huga hversu mikið framboð af 

traustum upplýsingum væru í boði. Gagnaöflun fór fram með viðtölum sem áttu sér stað 

á tímabilinu 7. mars – 9. mars 2016, þar sem notast var við viðtalsramma í þeim tilgangi 

að fá fram svör við ákveðnum atriðum sem stuðla myndu að heildarmynd 

viðfangsefnisins. Rannsakandi nálgaðist viðmælendur rannsóknarinnar út frá fyrirfram 

ákveðnum skilyrðum en þau voru að viðmælendur þurftu að vera þeir aðilar sem sjá um 

markaðsstarf hjá þeim tónlistarhátíðum sem uppfylla skilyrðin um að vera haldnar á 

Íslandi og vera af alþjóðlegum toga. Frásagnir viðmælenda verða síðan notaðar í þeim 

tilgangi að svara rannsóknarspurningunni um hver upplifun þeirra sem sjá um 

markaðsstarf alþjóðlegra tónlistarhátíða á Íslandi á samfélagsmiðlum við 

markaðssetningu er. 
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3.5 Þátttakendur rannsóknar  

Viðmælendurnir fjórir voru allir fúsir til að deila upplifun sinni á viðfangsefninu og þrátt 

fyrir að vera boðið að viðhalda nafnleynd þá játuðu allir rannsakanda er hann spurði hvort 

nafngreining væri í lagi. Rannsakandi fór eftir viðmiðum Jennifer Mason (2002) í bókinni 

Qualitative Researching um að gæði og gildi viðtalanna séu mun meiri þegar gætt er að 

nafnleynd en tók upp á því að spyrja í lok viðtalsins hvort nafngreining væri í lagi. 

Rannsakandi spurði þeirrar spurningar eftir viðtalið til að lágmarka hættuna á því að 

skemma/takmarka mögulegt innihald viðtalsins (Mason, 2002, bls. 80). Allir viðmælendur 

voru jákvæðir í garð þessarar rannsóknar og voru skjótir að svara vefpóstum rannsakanda 

með jákvæðum viðbrögðum. Viðmælendur voru allir samvinnufúsir og var auðvelt að 

ákveða stað og stund fyrir framkvæmd viðtalanna.  

Tafla 1. Viðmælendur rannsóknar 

 

Þar sem á Íslandi eru margar tónlistarhátíðir en þó einungis fjórar sem uppfylla skilyrðið 

um alþjóðlegan toga voru möguleikar rannsakanda takmarkaðir en þrátt fyrir það náði 

rannsakandi viðtölum við þá aðila sem sjá um markaðsstarf þessara tónlistarhátíða. 

Viðtölin voru afrituð á blað orð fyrir orð, túlkuð og síðan settar fram niðurstöður. 

Fyrsti viðmælandi rannsakanda heitir Björn Steinbekk en hann er 43 ára og vinnur sem 

framkvæmdastjóri hjá tónlistarhátíðinni Sónar Reykjavík. Björn byrjaði að halda 

tónleikaviðburði þegar hann var 15 ára og var hann einn af fyrstu reif (e. rave music) 

prómóterum á Íslandi, ásamt því að koma að því að halda fyrstu Eldborgarhátíðina þegar 

hann var 19 ára. Fyrstu stóru tónleikana hélt hann aðeins 24 ára gamall árið 1997 er hann 

flutti inn bandarísku hljómsveitina Fugees. Björn var síðan ráðinn til Skífunnar árið 2000 

Viðmælendur Tónlistarhátíð Aldur Starfstitill 

Björn Steinbekk Sónar Reykjavík 43 ára Framkvæmdastjóri 

Henny María 
Frímannsdóttir 

Iceland Airwaves 38 ára Markaðsstjóri 

Leon Hill Secret Solstice 31 ára Markaðsstjóri 

Jóhann Ágúst  
Jóhannsson 

ATP Iceland 43 ára 
 Kynningar- og 

upplýsingafulltrúi 
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og fengið það verkefni að sjá um Reykjavík Music Festival og í framhaldi af því var hann 

gerður að markaðsstjóra Skífunnar. Á sama tíma bókaði hann hljómsveitirnar Coldplay og 

Rammstein til landsins. Hann hætti hjá Skífunni eftir þriggja ára þjónustu og hélt aðra 

Coldplay tónleika ásamt því að flytja inn Foo Fighters, Korn og Damien Rice meðal annars. 

Síðan hélt hann til Svíþjóðar þar sem hann stofnaði sjónvarpsstöð og þaðan lá leiðin til 

Miami þar sem hann reisti hús. Árið 2012 flutti hann aftur til Íslands og byrjaði að vinna 

hjá Sónar Reykjavík. 

Annar viðmælandi rannsakanda heitir Henny María Frímannsdóttir og er 38 ára og 

vinnur sem markaðsstjóri hjá tónlistarhátíðinni Iceland Airwaves. Henny er að norðan og 

gekk í Menntaskólann við Sund áður en hún fór að læra ensku og fjölmiðlafræði á 

háskólastigi. Áður en hún hóf störf hjá Iceland Airwaves hafði hún unnið í sex ár hjá 

umboðsskrifstofunni Prime þar sem hún starfaði við tónleikahald, bókanir og 

umboðsmennsku fyrir innlenda tónlistarmenn. Hún hefur alltaf haft mikinn áhuga á 

tónlist og hefur starfað hjá Iceland Airwaves í tvö ár núna.  

Þriðji viðmælandinn heitir Leon Hill og er 31 árs gamall og vinnur sem markaðsstjóri 

hjá tónlistarhátíðinni Secret Solstice. Hann hefur enga formlega reynslu í 

markaðssetningu. Hann er með gráðu í flugvélaviðhaldsverkfræði en fyrsta starf hans var 

sem hermaður í ástralska hernum þar sem hann vann við Black Hawk þyrlur. Ástæða þess 

að hann fór í markaðsstarf var viljinn til að geta unnið frjálst víðsvegar um heiminn og rétt 

fyrir uppgang samfélagsmiðla stofnaði hann fyrsta samfélagsmiðlamarkaðsfyrirtæki í 

heiminum sem heitir uSocial. Hann varð fyrstur til að selja auglýsingar á Facebook og 

Twitter, meira að segja áður en þau fyrirtæki gerðu það sjálf. Í kjölfarið varð hann þekkt 

andlit í hinum stafræna markaðssetningarheimi og hefur í kjölfarið unnið að stórum 

verkefnum, þar á meðal fyrir yfir tuttugu ríkisstjórnir víðsvegar um heiminn, 

rannsóknarstofnun bandaríkjahers og fyrirtæki á borð við Audi, Volkswagen, Skoda og 

IMG bankann til dæmis. Sá heimur var ekki fyrir hann þar sem hann hefur verið viðriðinn 

tónlist allt sitt líf, spilað á gítar og haft mikinn áhuga á skemmtanabransanum. Hann vann 

fyrir tvo vini sína sem voru frægir tónlistarmenn í Ástralíu. Í kjölfar þess lá leiðin til EMI 

Music og Paramount Music og þaðan til Íslands.  

Fjórði og síðasti viðmælandi rannsakanda heitir Jóhann Ágúst Jóhannsson og er 23 ára 

gamall. Jóhann hefur unnið sem framkvæmdastjóri Kraums tónlistarsjóðs ásamt því að 
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halda tónlistarhátíðina Pönk á Patró. Hann hætti í háskólanámi, fór í plötubúðaiðnaðinn 

og byrjaði að vinna í í Japis árið 1996. Árið 1999 ákvað Jóhann að hann vildi láta meira til 

sín taka í tónlistariðnaðinum og fór í kjölfarið í viðskiptafræði við Háskóla Íslands þar sem 

hann lærði markaðsfræði og stjórnun. Árið 2001 fékk hann vinnu hjá Eddu útgáfumiðlun 

við að sjá um markaðssetningu, sölu- og kynningarmál og var þar til ársins 2003. Eftir það 

fór hann að vinna sem markaðstjóri hjá Sound. Jóhann hefur skrifaði greinar í 

Morgunblaðið og Undirtóna en þegar hann fór frá Sound þá byrjaði hann að vinna fyrir 

12 tóna og var þar til 2007. Þá fór hann í meistaranám í menningarstjórnun við Háskólann 

á Bifröst og í kjölfarið fór hann að vinna við umboðsmennsku. Jóhann byrjaði síðan að 

vinna fyrir ATP Iceland haustið 2015 þar sem hann tók við sem kynningar- og 

upplýsingafulltrúi. 

Viðtölin voru tekin við viðmælendur sem bæði bjuggu yfir þekkingu og reynslu á 

viðfangsefninu og byggja niðurstöður á þeim aðalþemum sem greind voru. Er rannsakandi 

túlkaði viðtölin þá kom í ljós að viðmælendur svöruðu spurningum rannsakanda í miklum 

mæli á svipaðan máta og auk þess var margt sambærilegt með upplifun þeirra og öðrum 

rannsóknum á málefninu.  
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4 Niðurstöður 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar snúa að því að markaðsaðferðir á samfélagsmiðlum 

eru sífellt að þróast. Markhópur alþjóðlegra tónlistarhátíða hér á landi er bæði innlendur 

og erlendur, þar sem mikilvægt er að markaðssetning henti hvorum hóp fyrir sig. 

Tengslamyndun tónlistarhátíða við markhópinn er lykilatriði til að fá tónleikagesti til þess 

að koma aftur síðar meir. Samfélagsmiðlar á borð við Facebook, Twitter og Instagram eru 

upplýsingaauðlind sem hjálpar við greiningu bæði á staðsetningu markhóps og eðli hans, 

en skilaboð á þeim miðlum geta flokkast undir áreiti ef ekki er rétt farið að þeim í 

markaðssetningu. 

Eftir að hafa endurskoðað þemun á nýjan leik með samþættingarferlið að leiðarljósi 

greindi rannsakandi sex aðalþemu og tvö undirþemu sem verða skoðuð nánar út frá 

frásögnum viðmælenda. Þau þemu sem spruttu upp úr rannsókninni eru: 1) Lifandi og 

breytilegt 2) Það er engin ein formúla lengur 3) Að skapa eitthvað sérstakt 4) Þú verður 

að vita við hvern þú ert að tala: Skilaboðin skipta öllu máli, hlúa þarf að tengslum 5) 

Facebook ,Twitter og Instagram og 6) Áreiti úr öllum áttum. 

Lifandi og breytilegt 

Viðmælendur voru sammála um að upplifun þeirra á markaðsstarfi á alþjóðlegum 

tónlistarhátíðavettvangi á Íslandi væri að það sé lifandi og breytilegt og tjáðu rannsakanda 

það hver á sinn hátt. Breytingarnar eru sífellt að eiga sér stað en af þeim ástæðum er 

mikilvægt að vera á varðbergi. Henny María sagði: „… Þetta er mjög lifandi starf og 

sérstaklega núna hérna hjá okkur á Íslandi, það er búið að breytast rosalega mikið á 

tveimur árum …“. Ljóst er að mikil þörf er á því að vera í takt við það umhverfi 

markaðssetningar sem markaðsaðilar eru að vinna við í nútímamarkaðssetningu. Þær 

aðferðir sem virkuðu hér áður fyrr geta átt það til að virka ekki jafn vel framtíðinni, en 

þær leiðir sem markaðsaðilar hafa farið í þeim tilgangi að ná til markhóps geta verið að 

breytast jafnvel á nokkurra mánaða fresti. Leon Hill sagði: „… það sem hefur virkað í 

fortíðinni þýðir ekkert endilega að það muni virka í framtíðinni … hlutir breytast svo hratt 

…“. Breytingar eru sífellt að eiga sér stað og tækniþróun, aðgengi að upplýsingum og 

máttur samfélagsmiðla gegna hvað stærstu hlutverki í þeim breytingum og eru 

viðmælendur sammála um að tæknin hafi mikil áhrif á það markaðsumhverfi sem unnið 

er í dag. Samfélagsmiðlar hafa þau áhrif að hægt er að ákvarða markhóp tónlistarhátíða 
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á skilvirkari hátt en áður var hægt. Þrátt fyrir að samfélagsmiðlar virki vel við að miðla 

upplýsingum, getur umfang þeirra haft áhrif og gert það að verkum að erfitt er að beina 

skilaboðunum þannig að þau haldi skilvirkni, en Jóhann Ágúst minntist á að aukið framboð 

upplýsinga geti haft afleiðingar og sagði: „… maður getur týnst og misst sjónar á hlutunum 

og svona kannski verið týndur í eigin ágæti …“. Viðmælendur voru allir óbeint meðvitaðir 

um aukna samkeppni á tónlistarhátíðavettvangi á Íslandi síðustu ár og því væri enn meiri 

þörf á að vera á varðbergi gagnvart vaxandi samkeppni. Einnig voru þeir flestir sammála 

um að samkeppnin sé ekki bara hér innanlands heldur teygi hún einnig arma sína út fyrir 

landsteinana. Að því gefnu er mikilvægt fyrir markaðsaðila að hugsa á nýstárlegan hátt og 

festast ekki í sama fari í þeirri markaðsaðferð sem notuð var áður. Henny sagði: „það er 

búið að breytast rosalega mikið á tveimur árum, bæði komnar nýjar hátíðir og verið að 

flytja rosalega mikið inn af erlendum tónlistarmönnum … þannig að maður þarf kannski 

að hugsa svolítið upp á nýtt“. 

Lifandi og breytilegt umhverfi alþjóðlegra tónlistarhátíða á Íslandi felur í sér áskorarnir 

og þurfa þeir sem sjá um markaðsstarf hátíðanna að bera kennsl á það sem er að breytast 

í umhverfinu til að takast á við þær áskoranir sem geta sprottið upp. 

Það er engin ein formúla lengur 

Fram kom að margar og mismunandi áskoranir fylgi því þegar markaðssetja á alþjóðlega 

tónlistarhátíð á Íslandi. Tónlistarhátíðamarkaðurinn á Íslandi er ekki stór og getur reynst 

erfitt að reka slíka hátíð hér á landi. Fyrir alþjóðlegar tónlistarhátíðir er reksturinn 

auðveldari að því leyti að markhópur þeirra er bæði innlendur og erlendur. Íslenski 

markaðurinn getur þó reynst erfiður þar sem hann er það lítill og að erfitt sé orðið að selja 

Íslendingum miða á hátíðirnar. Björn sagði: „áskoranirnar eru náttúrulega bara óskaplega 

einfaldar, það er mjög erfitt að reka tónlistarhátíð í 330.000 manna landi“. Viðmælendur 

eru einnig sammála um að það að vekja athygli og miðla upplýsingum sé áskorun vegna 

þess að umhverfið sé sífellt að breytast en Henny sagði: „hvernig maður getur komið 

upplýsingum til fólks af því að þetta breytist á hverjum einasta degi einhvern megin … það 

er engin ein formúla lengur“. Aðgreiningin skiptir öllu máli fyrir tónlistarhátíðir en án 

sérkenna hafa tónlistarhátíðir lítið til brunns að bera og hafa þar af leiðandi ekki mikla 

möguleika til að verða farsælar. Tónlistarhátíðamarkaðurinn er að mörgu leyti orðinn 

mettaður og eru því aðgreinandi einkenni og sérkenni tónlistarhátíða helsta vopn 
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tónlistarhátíða til að þrífast innan þeirrar stífu samkeppni sem á markaðnum er. Leon bar 

sérstaklega kennsl á einn þátt sem væri áskorun í hans huga og sagði: „Áskorunin er að 

láta þinn viðburð standa upp úr og vera álitinn sem eitthvað sérstakt“. 

Að skapa eitthvað sérstakt 

Viðmælendur voru allir sammála um að hátíðir þeirra þyrftu að hafa sérstöðu og að mikil 

þörf sé á aðgreiningu. Viðmælendur töluðu þar einna helst um upplifun tónleikagesta, 

ímynd hátíðanna ásamt því að vera sammála um mikilvægi samfélagsmiðla við að gera 

slíka upplifun mögulega. Viðmælendur ræddu allir um að þeir væru í þessu starfi til að 

skapa eitthvað sérstakt fyrir tónleikagesti. Björn sagði að hann væri í þessu starfi til að 

skemmta fólki og bætti við að það verði að:  

búa til einhverskonar upplifun og taka þátt í því að búa til einhverskonar 
viðburð sem að situr eftir hjá fólki og hefur kannski einhver áhrif á það hvernig 
það hugsar, spáir í hlutina og upplifir. Þannig það er kannski lykillinn á bakvið 
það sem ég geri …  

Einnig liggur sérstaða alþjóðlegu tónlistarhátíðanna á Íslandi í því að bjóða upp á allt frá 

ákveðnum tónlistarstefnum eins og Sónar Reykjavík og ATP Iceland gera, til þess að bjóða 

upp á upplifun þar sem tónleikagestir geta notið þess að hlusta á fleiri en eina 

tónlistarstefnu líkt og Iceland Airwaves og Secret Solstice bjóða upp á. Hátíðirnar Sónar 

Reykjavík og ATP Iceland virðast komast upp með að vera með eina tónlistarstefnu sem 

heildarmynd af hátíðinni en Sónar Reykjavík er með elektróníska tengingu á meðan ATP 

Iceland er eina alþjóðlega jaðartónlistarhátíðin á Íslandi. Sérstaða Iceland Airwaves liggur 

hins vegar í því að vera alþjóðleg kynning á íslenskri tónlist og að bjóða upp á mismunandi 

tónlistarstefnur. Leon er þeirrar skoðunar að það þurfi að bjóða upp á fleiri en eina 

tónlistarstefnu á tónlistarhátíðum í dag og sagði: „Ég myndi halda að það þyrfti að bjóða 

upp á uppröðun listamanna/hljómsveita sem er frekar fjölbreytt og að hafa rokk, hip hop 

og danstónlist, eitthvað fyrir alla“. Hátíðirnar eiga það samt sem áður sameiginlegt að þær 

bjóða upp á bæði íslenska og erlenda/r listamenn/hljómsveitir. Ímynd tónlistarhátíða 

skiptir miklu máli í að skapa sérstöðu og því er mikilvægt fyrir tónlistarhátíðir að bjóða 

upp á eitthvað sem getur veitt þeim samkeppnisforskot, þar sem ekkert 

samkeppnisforskot liggur í því að vera með eins hátíð og allar hinar. Alþjóðlegu íslensku 

hátíðirnar eru allar einnig að nota tenginguna við Ísland sem sérkenni og hefur reynst 
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þeim sterkur leikur og auðveldað allt kynningarstarf og má þar á meðal nefna norræna 

goðafræði og hina stórkostlegu íslensku náttúru. Secret Solstice hefur verið öflug í að 

öðlast sérkenni í litbrigðum hátíðarinnar sem einkennist af litum sólarinnar. Það sem 

skiptir þó höfuðmáli er vita hverjir það eru sem að vilja sækja tónlistarhátíð. Leon sagði: 

„… þeir sem sækja Secret Solstice eru þeir sem vilja upplifun, þeir sem vilja eitthvað 

sérstakt þú veist, fólk sem vill eitthvað sem það fær ekki heima … “. 

Með því að skapa eitthvað sérstakt, hafa góða ímynd og bjóða upp á spennandi hluti 

þá eru hátíðir þeim mun hæfari í að laða markhóp sinn að hátíðinni. 

Þú verður að vita við hvern þú ert að tala 

Viðmælendur ræddu talsvert um að mismunandi áherslur liggja í markaðssetningu þegar 

kemur að því að nálgast annars vegar innlendan og svo hins vegar erlendan markhóp. 

Allar hátíðirnar vinna með almannatengslaskrifstofum erlendis sem markaðssetja 

hátíðina fyrir þær þar. Þessar skrifstofur eru aðallega í Evrópu og Norður Ameríku sem 

gefur til kynna hver markhópur alþjóðlegu tónlistarhátíðanna á Íslandi er. Viðmælendur 

eru allir sammála um að erfiðast sé að laða að erlendan markhóp en þær aðferðir sem 

eru hvað algengastar eru að ná umfjöllun í virtum erlendum blöðum, kynna Ísland og vera 

með aðlaðandi listamenn/hljómveitir. Einnig nota markaðsaðilar hátíðanna 

samfélagsmiðla að miklu leyti til að ná þeim gestum sem komið hafa áður aftur á hátíðina. 

Henny sagði: 

… við notum samfélagsmiðla til að ná í þá … það er rosalega mikið af fólki sem 
að hefur komið áður og er að koma aftur og aftur og aftur …  

Viðmælendur voru sammála um að á Íslandi sé takmarkaður markhópur sem hægt sé að 

ná til. Hlutfall innlendra og erlendra gesta á alþjóðlegum tónlistarhátíðum á Íslandi er í 

kringum 60/40. Á Iceland Airwaves og Sónar Reykjavík er hærra hlutfall gesta erlendir 

gestir á meðan á Solstice og ATP Iceland er hlutfall Íslendinga hærra. Því er mikilvægt að 

vita hver markhópur hátíðanna er og þar hafa samfélagsmiðlar komið að góðum notum. 

Samfélagsmiðlar hafa reynst öflugt verkfæri í að bera kennsl á markhóp hátíðanna, því að 

ef enginn veit við hvaða einstaklinga á að tala að þá er enginn markhópur. Markhópinn er 

mikilvægt að skilgreina eftir lýðfræðilegum þáttum á borð við tónlistar- og 

ferðamennskuáhuga. Samfélagsmiðlar hafa að geyma þær upplýsingar sem gegnir 

lykilhlutverki í að ákveða hverja skal tala við og hverja ekki. Á þann hátt hafa 
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samfélagsmiðlar gert markaðsaðilum tónlistarhátíða auðveldara fyrir að bera kennsl á 

markhóp sinn þar sem slíkir miðlar eiga auðvelt með að greina hvar ákveðnar 

þróunarstefnur (e. trend)  eru í gangi og hvar markhópurinn er staðsettur. Björn sagði:  

… þú verður einhvern megin að vita við hvern þú ert að tala, af hverju og 
hvernig … ég get sett inn auglýsingu og sagt nú ætla ég að tala við 18-25 ára 
gamalt fólk sem býr í Berlín, París, Osló, Stokkhólmi og Kaupmannahöfn … af 
hverju jú út af því að þetta eru borgir með ákveðið trend í gangi varðandi 
tónlist og ég veit að þessi artisti gæti vakið áhuga þar … 

Það kom fram að það nægir ekki að finna og nálgast markhóp hátíðanna heldur þarf að 

skapa fyrir hann áhuga fyrir því að sækja íslenska tónlistarhátíð. Þeir einstaklingar sem 

sækja í tónlistarhátíðir á Íslandi eru þeir sem vilja upplifun sem ekki fæst annarsstaðar. 

Þar að auki eru einstaklingar ekki að leggja leið sína á hátíðina eingöngu fyrir tónlistina 

heldur til að upplifa allt sem Ísland hefur upp á að bjóða. Leon sagði: „Útlendingar koma 

til að upplifa Ísland og sjá fegurð landsins, ásamt því að skoða jökla og annað þetta snýst 

því um heildarpakkann“. Þar af leiðandi skiptir markaðssetning hátíðanna miklu máli og 

er þörf á að finna bæði fólk sem hefur löngun til að ferðast og að upplifa einstaka 

tónlistarhátíð. Með slíkri markaðssetningu hefur alþjóðlegum tónlistarhátíðum á Íslandi 

gengið vel að fá til sín tónleikagesti. Alþjóðlegar tónlistarhátíðir á Íslandi eru ólíkar í eðli 

sínu og á meðan Secret Solstice og Iceland Airwaves bjóða upp á fleiri en eina 

tónlistarstefnu þá er raunin ekki sú hjá ATP Iceland og Sónar Reykjavík. Þar er verið að 

vekja áhuga fólks á tónlistarhátíð þar sem er að finna tónlistarstefnu sem það hefur áhuga 

á. Þær hátíðir hafa í gegnum tíðina ekki verið nálægt Airwaves og Solstice að því er varðar 

fjölda erlendra gesta en þær skapa nokkuð sem skortur er á, þ.e. hátíðir sem bjóða upp á 

minna algengar tónlistarstefnur en markhópur ATP Iceland er sá hópur fólks sem hefur 

áhuga á jaðar- og Indie-tónlist. Jóhann segir þetta um ATP hátíðina: „… hún er ekki að 

spila inn á fjöldamarkaðssetningu, hún er að spila náttúrlega inn á það að þetta er fólk 

sem hefur þennan tónlistaráhuga …“. 

Viðmælendur voru sammála um að það þurfi að samþætta markaðssamskiptin þegar 

kemur að því að tala við markhópinn en voru ekki allir sammála um að samfélagsmiðlar 

séu búnir að taka við sér hvað varðar samskiptin. Hins vegar leika allar dreifileiðir hlutverk 

og þess vegna þurfi að vera með markaðsherferð á bæði hefðbundnum miðlum og 

samfélagsmiðlum og að samþætta þurfi markaðsaðgerðir á báðum miðlum. 
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Samfélagsmiðlarnir eru öflugt verkfæri en ómögulegt er að vinna úr markaðsherferð sem 

herjar einungis á samfélagsmiðlana og er mikilvægt fyrir markaðsaðila að gera sér grein 

fyrir því að samfélagsmiðlar virka ekki einir á báti. Til þess að fá samfélagsmiðla til að virka 

sem best, þarf að koma innihaldi þeirra inn á vefsíður og á fréttanetið. Að deila efni á 

samfélagsmiðlum flokkast undir rafrænt umtal sem er gríðarlega mikilvægt í 

nútímamarkaðssetningu og reiða alþjóðlegar tónlistarhátíðir á Íslandi sig að miklu leyti á 

umtal. Jákvætt umtal skapast þó ekki nema hátíðin hafi staðið undir væntingum gesta 

sem þá geta sagt öðrum frá sinni persónulegu upplifun af hátíðinni á sínu samfélagsneti, 

en slíkar aðferðir búa til suð (e. buzz) sem getur haft góð margfeldisáhrif á meðan 

umfjöllunin er jákvæð. 

Í kjölfar þess að þemað markhópar spratt upp bar rannsakandi kennsl á tvö undirþemu 

sem voru; Skilaboðin skipta öllu máli og hlúa þarf að tengslum. Þegar tónlistarhátíðir eru 

að reyna að ná til markhópsins, þá skiptir öllu máli hvernig þær eiga í samskiptum við 

hann og hvernig þær samþætta dreifileiðirnar. Að sama skapi er mjög mikilvægt að senda 

réttu skilaboðin í gegnum miðlana. 

Skilaboðin skipta öllu máli 

Fram kom að senda þurfi réttu skilaboðin til markhópsins í þeim tilgangi að sannfæra hann 

um að koma á tónlistarhátíðina. Samfélagsmiðlar leika þar mikilvægt hlutverk í miðlun 

þeirra og þar skiptir máli að skilaboðin séu vel framsett, aðlaðandi og við hæfi. Björn tjáði 

rannsakanda að röng og illa framsett skilaboð hafi slæmar afleiðingar og sagði: „léleg 

stafsetning, illa framsett efni, óaðlaðandi efni, fær fólk til verða svona æi heyrðu nú nenni 

ég þessu ekki“. Skilaboðin sem markaðsaðilar alþjóðlegra tónlistarhátíða á Íslandi senda 

á markhópa sína eru ólík eftir eðli þeirra en það skiptir máli að aðlaga skilaboðin fyrir bæði 

innlendan- og erlendan markhóp þeirra. Skilaboðin sem markaðsaðilar hátíðanna senda 

frá sér verða að innihalda húmor eða eitthvað fallegt vegna þess að fólk tengir ekki eins 

vel við texta, en slík skilaboð virka bæði á innlenda og erlenda markhópinn. Leon segir að 

fólk vilji að því sé skemmt og að skilaboðin þurfi að innihalda húmor eða eitthvað fallegt 

og sagði: „Annað hvort fá fólk til þess að hlægja eða sýna þeim eitthvað fallegt tel ég 

mikilvægast“. Varðandi markaðssetningu fyrir innlenda markhópinn sérstaklega, ræddu 

viðmælendur að mestu um að það skipti máli að koma á framfæri hverjir séu að spila á 

hátíðunum og hvar sé hægt að fá miða. Slík markaðssetning gengur seint fyrir alþjóðlegar 
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tónlistarhátíðir hér á landi í þeim tilgangi að ná til sín erlendum tónlistargestum. Fyrir 

erlendan markað snýst markaðssetning hátíðanna aðallega um að sýna hversu fallegt 

Ísland sé og að hér á landi sé að finna margt áhugavert annað en hátíðirnar sjálfar. Jóhann 

sagði: 

… á ATP Iceland þá er alltaf verið að birta myndir af einhverju rosalega íslensku 
rómantísku landslagi og sólarupprás eða sólar miðnætursól … það er alltaf 
verið að vekja einhverja löngun hjá fólki til að koma til Íslands vegna þess að 
hér sé einhver ofboðsleg náttúra og eitthvað aðeins öðruvísi … og líka svona 
byggja upp eins og goðsögn sem að er til um íslenska tónlist og umhverfi sko. 

Hlúa þarf að tengslum 

Fram kom að mikilvægt sé að rækta tengsl við markhópinn og viðhalda þeim með því að 

fá tónleikagesti sem koma á hátíðirnar, til að koma aftur og þar gegni samfélagsmiðlarnir 

stóru hlutverki. Tengslamyndun hátíðanna liggur í því að tala við markhópinn bæði á 

persónulegan máta á samfélagsmiðlum sem og í gegnum tölvupósta. Þeir einstaklingar 

sem hafa upplifað bein, góð og persónuleg samskipti við hátíðirnar eru líklegri til þess að 

koma aftur á hátíðina að ári liðnu. Einnig virðist það vera svo að meirihluti þeirra tekna 

sem hátíðin aflar, komi frá þeim einstaklingum sem eru að sækja hátíðina aftur. Henny 

sagði: „… við höfum verið mjög heppin með það að við erum með fólk sem er að koma 

aftur og aftur og fylgist með því sem er verið að gera … og þar eru náttúrlega 

samfélagsmiðlarnir lang sterkastir sko …“. Mikilvægt er að viðhalda tengslum við fyrri 

gesti sem og að rækta tengsl við mögulegan markhóp vegna þess að auðveldara er að 

selja þeim sem hafa kynnst vörumerkinu, en þá skiptir höfuðmáli að byrja tengslamyndun 

í upphafi. 

Tengslamyndun við báða markhópa þeirra alþjóðlegu tónlistarhátíða á Íslandi fer að 

miklu leyti í gegnum samfélagsmiðla þar sem Facebook, Twitter og Instagram séu í 

gegnum rannsóknina þeir miðlar sem virka hvað best. 

Facebook, Twitter og Instagram 

Viðmælendur töluðu um að það markaðsumhverfi sem til staðar er í dag snerti 

samfélagsmiðla að öllu leyti. Viðmælendur voru sammála um að samfélagsmiðlar séu 

ódýrt og öflugt vopn í að markaðssetja alþjóðlegar tónlistarhátíðir á Íslandi. Markaðsstarf 

hátíðanna er meira og minna framkvæmt á samfélagsmiðlum og því er mikilvægt að 

fylgjast með breytingum í nútímamarkaðsumhverfi. Leon sagði: „Hin sífellda breyting í 
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samfélagsmiðlaheiminum og það sem virkar og virkar ekki er það sem þú verður virkilega 

að vera vakandi við meira en allt“. Stafræn markaðssetning er orðin sterkari en 

markaðssetning á hefðbundnum miðlum þar sem samfélagsmiðlarnir hafa stytt allar 

boðleiðir til muna en þrátt fyrir að samfélagsmiðlarnir séu sterkari en þeir hefðbundnu í 

markaðssetningu, geta þeir samt ekki virkað án þeirra í ljósi þess að þeir virka ekki einir á 

báti. Henny talaði um að samfélagsmiðlarnir séu langsterkastir og sagði: „… 

samfélagsmiðlarnir breyta því að allar boðleiðir eru miklu styttri og maður getur komið 

upplýsingum til fólks miklu fyrr og kannski skilvirkara í mörgum tilvikum …“. Það 

markaðsstarf sem markaðsaðilar alþjóðlegu tónlistarhátíðanna á Íslandi eru að 

framkvæma er að virka en þegar allt kemur til alls, skiptir mestu máli að stýra aðilum inn 

á vefsíðu hátíðarinnar. Öflugustu samfélagsmiðlarnir í markaðssetningu hátíðanna eru 

Facebook, Twitter og eru mest notaðir, en hins vegar nefna viðmælendur einnig 

Instagram og að sá miðill sé að sækja í sig veðrið með nýjungum og sé meira og meira 

notaður í dag. Leon orðaði þetta vel og sagði: 

… fólk er á Instagram til að sjá myndir … á sama tíma þá virkar Twitter best ef 
þú ert að birta myndir og myndbönd því fólk bregst ekki við venjulegum 
skilaboðum … Facebook virkar best ef þú deilir fallegu innihaldi eins og 
myndbandi … 

Aftur á móti getur verið álitamál hvort birting skilaboða á samfélagsmiðlum jaðri við 

að vera áreiti eður ei. 

Áreiti úr öllum áttum 

Viðmælendur voru sammála um að til staðar séu ógnir sem stafa af notkun 

samfélagsmiðla í markaðssetningu og voru þrír af fjórum viðmælendum sammála um að 

áreiti sé helsta ógnin en það felst í of mikilli birtingu skilaboða. Að birta of oft á sama 

miðlinum getur virkað uppáþrengjandi á fólk. Henny sagði: „… Þetta er orðið svo mikið 

áreiti sem að fólk er að fá úr öllum áttum …“. Lykillinn á bakvið markaðssetningu er að 

stýra áreitinu þannig að birting skilaboða verði ekki að áreiti á samfélagsmiðlum. Ekki 

stafar ógnin einungis af áreiti heldur af aukinni samkeppni og umsvifum samfélagsmiðla. 

Leon sagði: „Það er bara svo gríðarlegt offramboð af öllu“.  Um er að ræða fína línu þegar 

kemur að því að skilgreina áreiti og því sé erfitt að gera greinarmun á hvort birting 

skilaboðanna virki sem áreiti á einstaklinga eður ei. 
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Fram kom að starf viðmælenda sé lifandi og að þörf sé að vera vel á varðbergi gagnvart 

breytingum í umhverfinu. Einnig voru viðmælendur sammála með að hátíðir af 

alþjóðlegum toga á Íslandi þurfi á öðrum meira einkennandi sérkennum að halda en það 

að vera haldnar á Íslandi. Viðmælendur voru einnig einróma sammála með að 

tengslamyndun við markhópinn skipti öllu máli. Þar að auki voru þeir sammála með að 

nota hvað helst samfélagsmiðlana Facebook, Twitter og Instagram. Í frasögnum sínum við 

rannsakanda var þó einn viðmælenda ósammála með ógnir samfélagsmiðla í 

markaðssetningu. Sá viðmælandi taldi samkeppni á tónlistarhátíðarmarkaði vera helstu 

ógnina.  

Umhverfi samfélagsmiðla hefur breyst mikið undanfarin ár í kjölfar aukinnar tækni og 

framþróun þeirra . Aðferðir í markaðssetningu virðast vera í sífelldri endurnýjun og ljóst 

að þær aðferðir sem framkvæmdar eru í dag eiga það til að breytast á stuttum tíma, en 

tækni og aukin samkeppni hefur haft þar mikil áhrif. Umhverfi tónlistarhátíða felur í sér 

áskoranir og má þá einna helst nefna miðlun upplýsinga, samkeppni á innanlandsmarkaði 

og í þeirri getu að hafa samkeppnisforskot. Niðurstöður sýna að samkeppnisforskotið 

snýst um sérkenni hátíðanna og hæfni í að geta skapað upplifun sem markhópar 

hátíðanna sækjast eftir. Markhóparnir fyrir alþjóðlegar íslenskar tónlistarhátíðir eru bæði 

af innlendum og erlendum toga og þarf að nálgast þá á hvorn háttinn fyrir sig. Í 

markaðssetningu fyrir innlendan markað er athyglinni beint að þeim listamönnunum sem 

eru að spila á hátíðinni ásamt því að hátíðin er stöðugt að minna á sig. Fyrir erlenda 

markaðinn er sjónarspil um Ísland hins vegar haft að leiðarljósi. Skilaboðin sem hátíðirnar 

senda frá sér þurfa að vera myndræn, skemmtileg og áhugaverð og áhrifarík fyrir 

tengslamyndun við markhóp þeirra. Tengslamyndun hefur þau áhrif að tónleikagestir eru 

líklegri til að láta sjá sig aftur og treysta á að hátíðin standi undir væntingum. Facebook, 

Twitter og Instagram virðast vera helstu samfélagsmiðlarnir sem viðmælendur notast við. 

Það sem skiptir þó öllu máli í markaðssetningu á samfélagsmiðlum er að varast áreiti og 

að gæta þess að ekki sé verið að þvinga neinu upp á markhópinn, ásamt því að vera 

vakandi gagnvart þeirri samkeppni sem til staðar er á tónlistarhátíðamarkaði á Íslandi. 
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5  Umræða 

Rannsóknin var unnin með fyrirbærafræðilegri aðferð og snérist um að skoða upplifun 

þeirra sem sjá um markaðsstarf alþjóðlegra tónlistarhátíða á Íslandi í markaðssetningu á 

samfélagsmiðlum. Markmið rannsóknarinnar var að komast að því hver upplifun þeirra 

sem sjá um markaðsstarf alþjóðlegra tónlistarhátíða á Íslandi í markaðssetningu á 

samfélagsmiðlum er, og með hvaða hætti slík markaðssetning fer fram. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýna að markaðsaðferðir á samfélagsmiðlum geta 

breyst frá degi til dags. Markaðssetning á samfélagsmiðlum fyrir innlendan og erlendan 

markhóp hátíðanna þarf að henta hvorum hóp fyrir sig. Einnig er mikilvægt að rækta og 

viðhalda tengslum í þeim tilgangi að fá tónleikagesti til þess að koma aftur síðar meir. 

Samfélagsmiðlar á borð við Facebook, Twitter og Instagram eru upplýsingaauðlind sem 

getur greint staðsetningu og eðli markhóps. Ef ekki er rétt farið að markaðssetningu í 

gegnum slíka miðla geta síendurtekin skilaboð virkað á einstaklinga sem áreiti.  

Viðmælendur voru fjórir og starfa hjá þeim alþjóðlegu tónlistarhátíðum sem til staðar 

eru á Íslandi, en ljóst er að úrtak rannsóknar getur ómögulega endurspeglað allan þann 

fjölda af tónlistarhátíðum sem fyrirfinnast í heiminum í dag. Mikið samræmi kom fram í 

niðurstöðum sem sýndi fram á árangursríkt val á úrtaki. Samt sem áður eru á fullnægjandi 

niðurstöðum ákveðin takmörk sett vegna þess að rannsakandi studdist við valdar 

spurningar í viðtalsramma, en strax í fyrsta viðtalinu kom fram að endurbæta þyrfti að 

viðtalsrammann. Niðurstöður þessarar rannsóknar varpa ljósi á mikilvægi samfélagsmiðla 

í þeim tilgangi að ná til markhóps hátíðanna og viðhalda honum með því að byggja upp 

tengsl. Viðmælendur voru að mest öllu leyti að gefa keimlíkar upplýsingar, þar sem sex 

aðalþemu og tvö undirþemu komu í ljós og voru viðmælendur allir samstíga í sex þeirra. 

Viðmælendur upplifa markaðsstarf sitt á lifandi hátt og finna fyrir því að áherslurnar 

eru sífellt að breytast, og þá sérstaklega núna síðustu ár þar sem mikil samkeppni ríki í 

tónlistarhátíðaiðnaðinum á Íslandi. Viðmælendur tala um að þær markaðsaðferðir sem 

framkvæmdar eru á samfélagsmiðlum séu sífellt að þróast og að þær aðferðir sem virkuðu 

hér áður fyrr virki ekki í dag og því sé mikilvægt að markaðsaðilar séu mjög meðvitaðir um  

þörfina fyrir að finna sífellt nýjar leiðir til að markaðssetja á samfélagsmiðlum. Þessi 

upplifun styður við nýlega rannsókn Simon og Rupert Hudson að markaðsaðilar þurfi að 

eltast við nýjar markaðsaðferðir á samfélagsmiðlum til að halda samkeppnishæfni 
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hátíðinnar (Hudson og Hudson, 2013). Tilkoma samfélagsmiðla ásamt lifandi og 

síbreytilegu umhverfi þeirra hefur breytt öllum þeim aðferðum sem notaðar hafa verið 

við að tala við markhópinn. Þessar niðurstöður styðja við rannsókn Hudson og Hudson 

(2013) og umfjöllun Mangold og Faulds (2009) um breytilegt umhverfi samfélagsmiðla. 

Markhópar alþjóðlegu tónlistarhátíðanna á Íslandi eru bæði af innlendum og erlendum 

toga og töluðu viðmælendur um að markaðsaðferðir á samfélagsmiðlum séu einnig af 

ólíkum toga. Þegar alþjóðleg tónlistarhátíð er markaðssett hér innanlands er aðalatriðið 

að kynna uppröðun listamanna ásamt því að gefa til kynna hvar og hvenær sé hægt að 

nálgast miða á hátíðina. Þegar um erlendan markhóp er að ræða, aftur á móti, er lögð 

áhersla á sjónarspilið um Ísland og það sem Ísland hefur upp á að bjóða á myndrænan 

hátt. Þetta styður rannsókn Önnu Kerr og Daryl May sem komust að þeirri niðurstöðu að 

þegar markaðsaðilar hátíða senda einum eða fleiri markhópum skilaboð, ættu skilaboðin 

að vera ólík og höfða til hvers markhóps fyrir sig (Kerr og May, 2011). Rannsakanda þótti 

athyglisvert að viðmælendur töluðu um að samfélagsmiðlar gegni lykilhlutverki í hvaða 

einstaklinga eigi að nálgast og að samfélagsmiðlar séu upplýsingaauðlind sem hjálpi þeim 

að greina markhóp hátíðanna vegna þess að rannsakandi hefur sjálfur unnið að 

markaðssetningu á samfélagsmiðlum þar sem hann hefur beitt slíkum aðferðum. 

Samfélagsmiðlar greina þannig ákveðnar þróunarstefnur sem eru í gangi og gefa til kynna 

hvar markhópinn sé að finna. Þessar niðurstöður styðja rannsókn Jari Salo, Mikko 

Lankinen og Matti Mäntymäki en rannsókn þeirra sýndi fram á að markaðsaðilar nota 

samfélagsmiðla til þess að velja markhóp sinn ásamt því að nota þá við að eiga í 

samskiptum við hann (Salo o.fl., 2013). Tengslamyndun er hugtak sem allir viðmælendur 

tengdu við og telja hana mjög mikilvæga þegar kemur að tónlistarhátíðinni og gestum 

hennar. Ef rétt sé farið að tengslamyndun við tónleikagesti á samfélagsmiðlum þá eru þeir 

líklegri til að láta sjá sig aftur á hátíðinni síðar meir. Þessar staðreyndir styðja við rannsókn 

K. Prakash Vel og Ricky Sharma sem telja markaðssetningu á samfélagsmiðlum mikilvæga 

og sýndi rannsóknin fram á að 99% þeirra sem sóttu hátíðina sem þeir settu á fót koma 

aftur að ári (Vel og Sharma, 2010). Þegar um tengslamyndun er að ræða á 

samfélagsmiðlum, kallast það rafrænt umtal og voru viðmælendur sammála um að slíkt 

umtal skipti miklu máli í að koma hátíðinni betur á framfæri í gegnum einstaklinga á 

samfélagsmiðlum. Fræðilegu umfjallanir Nielsen (2015), Trusov, Bucklin og Pauwels 

(2009) og Thoring (2011) styðja við þá frásögn viðmælenda um að rafrænt umtal á 
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samfélagsmiðlum sé mikilvægt verkfæri í markaðssetningu tónlistarhátíða. Aðspurðir 

hvaða samfélagsmiðla þeir væru helst að nota í markaðssetningu var greinilegt að 

áherslan væri á miðlunum Facebook, Twitter og Instagram. Þessi niðurstaða kom 

rannsakanda ekkert á óvart þar sem hann þekkir miðlana vel og gat getið sér til um þessa 

niðurstöðu. Þessi niðurstaða rannsóknarinnar styður við rannsóknir Önnu Kerr og Daryl 

May, og Rupert og Simon Hudson að Facebook og Twitter séu sterkustu miðlarnir í 

markaðssetningu tónlistarhátíða á samfélagsmiðlum. Simon Hudson, Martin S. Roth, 

Thomas J. Madden og Rupert Hudson komust einnig að því að Facebook og Twitter séu 

þeir sterkustu en að Instagram sé að koma hvað sterkastur inn í markaðssetningu 

tónlistarhátíða á samfélagsmiðlum í dag. Að lokum var meirihluti viðmælenda þeirrar 

skoðunar, að helsta ógn samfélagsmiðla í markaðssetningu sé fólgin í áreiti sem hlýst af 

því að markaðsaðilar eru að koma skilaboðum hátíðarinnar á framfæri. Of tíð birting 

skilaboða getur leitt til þess að markhópi finnist það uppáþrengjandi. Þessi upplifun 

styður við rannsókn Rupert og Simon Hudson og sýndi fram á mikilvægi þess að rétt sé 

farið að í markaðssetningu á samfélagsmiðlum í tengslum við áreiti og virðingu á friðhelgi 

markhópsins (Hudson og Hudson, 2013). Þar að auki styður rannsókn Camilla Bond, Carla 

Ferraro, Sandra Luxton og Sean Sands upplifun viðmælenda með áreiti en sú rannsókn 

sýndi fram á að markaðssetning á samfélagsmiðlum getur verið áhyggjuefni gagnvart 

friðhelgi einkalífsins þar sem tíð birting skilaboða getur virkað uppáþrengjandi  (Bond o.fl., 

2010).  Að lokum styður umfjöllun dr. Katherine Taken Smith í fræðilega kaflanum einnig 

upplifun viðmælenda á göllum samfélagsmiðla í markaðssetningu en hún talar um að 

helsti galli samfélagsmiðla í markaðssetningu sé einmitt sá að hann getur átt það til að 

vera uppáþrengjandi og óþolandi (Smith, 2011).  

Hægt er að draga þær ályktanir af niðurstöðum rannsóknarinnar að mikilvægt sé að 

notast við samfélagsmiðla í markaðssetningu alþjóðlegra tónlistarhátíða á Íslandi, að 

Facebook, Twitter og Instagram séu leiðandi miðlar í markaðssetningu og að varast skal 

áreiti. Þar að auki er hægt að draga þær ályktanir að samfélagsmiðlar hafi gert 

markaðssetningu tónlistarhátíða hér á landi og víðar einfaldari, hagkvæmari og skilvirkari. 

Að lokum má draga þær ályktanir að nánast væri ómögulegt fyrir alþjóðlega tónlistarhátíð 

á Íslandi að þrífast án markaðssetningar á samfélagsmiðlum.  
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Öll upplýsingaöflun gekk að óskum og er það mat rannsakanda að rannsóknin hafi 

svarað rannsóknarspurningunni sem lagt var upp með á árangursríkan hátt, en hún varpar 

einmitt skýru ljósi á upplifun og álit þeirra sem sjá um markaðsstarf alþjóðlegra 

tónlistarhátíða á Íslandi á samfélagsmiðlum í markaðssetningu.  

Rannsakandi metur niðurstöður rannsóknarinnar á þann hátt að samfélagsmiðlar eru 

ómissandi auðlind upplýsinga og séu orðnir að leiðandi verkfæri í markaðssetningu 

alþjóðlegra tónlistarhátíða á Íslandi. Hátíðirnar leggja þá mikla áherslu á tengslamyndun í 

þeim tilgangi að ná til sín gestum og fá þá til að koma aftur á hátíðina. Ánægðir gestir eru 

líklegir í að veita hátíðinni gott umtal eftir upplifun sína á samfélagsneti sínu, og þá 

aðallega í gegnum Facebook, Twitter og Instagram. Niðurstaða rannsóknar sýndi með 

árangursríkum hætti fram á það að til þess að ná árangri í markaðssetningu á 

samfélagsmiðlum þá þurfi að varast áreiti og fylgjast með öllum tilhneigingum sem eiga 

sér stað hjá einstaklingum og samfélögum. Að lokum metur rannsakandi niðurstöður 

þannig að markaðsaðilar verði að hugsa skrefinu lengra og reyna að vera undirbúnir þeim 

breytingum sem geta átt sér stað í umhverfi samfélagsmiðla.  

Framlag þessarar rannsóknar er aukinn skilningur á upplifun og reynslu þeirra sem sjá 

um markaðsstarf alþjóðlegra tónlistarhátíða á Íslandi. Sambærileg rannsókn hefur ekki 

verið gerð hér á Íslandi áður eftir bestu vitneskju rannsakanda og að því leytinu til sýna 

niðurstöður rannsakanda nýjar upplýsingar. Rannsakandi vonast til að þessi rannsókn eigi 

eftir að koma til með að nýtast í markaðsstarfi tónlistarhátíða á Íslandi við að átta sig 

betur á því hvernig samfélagsmiðlar virka í markaðssetningu, hvers þeir eru megnugir 

ásamt því að vita af þeim hættum sem slíkri markaðssetningu fylgir.  

Þegar litið er á rannsóknina í heild sinni er rannsakandi sannfærður um að ekki sé mikið 

um takmarkanir en metur það svo að þær takmarkanir sem eru einna helst til staðar í 

þessari rannsókn snúi að mestu leyti að viðtalsrammanum sjálfum, þar sem hann var 

eilítið langur. Erfitt hefði verið fyrir rannsakanda að gera rannsóknina marktækari þar sem 

rannsakandi lagði upp með að taka viðtöl við þá aðila sem sjá um markaðsstarf hjá þeim 

fjórum alþjóðlegu tónlistarhátíðum sem til staðar eru á Íslandi í dag. Það er huglægt mat 

rannsakanda að marktækari niðurstöður hefðu mögulega getað litið dagsins ljós með því 

að taka viðtöl við aðra stjórnendur hátíðanna og fræðimenn sem standa framarlega á 

tónlistarvettvangi á Íslandi og hafa einnig þekkingu á fyrirbærinu. 
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6  Lokaorð 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að sýna fram á mikilvægi samfélagsmiðla í 

markaðssetningu alþjóðlegra tónlistarhátíða á Íslandi. Einnig er henni ætlað að sýna fram 

á að hægt sé að nýta þessi skrif í þágu þess starfs sem unnið er á slíkum vettvangi á Íslandi 

í dag, ásamt því að koma á framfæri því sem þurfi að huga að þegar kemur að alþjóðlegum 

tónlistarhátíðum hér á landi. Að auki er tilgangurinn sá að gefa lesanda innsýn í heim 

alþjóðlegra tónlistarhátíða á Íslandi, og síðast en ekki síst að vekja athygli á málefni sem 

er mikilvægt íslensku samfélagi nú til dags og þá sérstaklega ferðaþjónustuiðnaðinum. 

Rannsóknin fjallaði um hvernig heimur tónlistarhátíða snertir markaðssetningu á 

samfélagsmiðlum en umfjöllun um þetta efni á rætur sínar að rekja til tónlistaráhuga 

rannskanda og upplifun rannsakanda af því að markaðssetja sjálfur á samfélagsmiðlum. 

Rannsakanda fannst athyglisvert að viðmælendur voru oftar en ekki að leggja 

megináherslu á sömu hlutina sem sýnir að mati rannsakanda að vel sé farið að 

markaðsstarfi tónlistarhátíða hér á Íslandi og að markaðsaðgerðir hafa fylgt þeim 

breytingum sem hafa átt sér stað í umhverfi þeirra undanfarin ár. 

Rannsakandi vill benda á að markaðsaðilar alþjóðlegra tónlistarhátíða á Íslandi, sem og 

aðrir, ættu að vera á varðbergi gagnvart hinu mikla afli sem samfélagsmiðlar eru orðnir í 

dag, þar sem ómögulegt er að vita um hvenær eitthvert nýtt og betra tækifæri varðandi 

markaðssetningu í heimi samfélagsmiðla kemur upp á teninginn. Þá vill rannsakandi 

benda á að með því að vekja markaðsaðila til umhugsunar um mátt samfélagsmiðla í 

markaðssetningu og þau tækifæri og ógnir sem í þeim leynast, geta þeir öðlast enn meiri 

leikni í að markaðssetja á samfélagsmiðlum og á enn skilvirkari hátt á komandi árum. Fram 

kom í viðtölum rannsóknarinnar að sýndarheimurinn sé sú tækni sem mun koma af stað 

næstu tæknibyltingu og mjög líklegt er að markaðsaðilar þurfi að fara að huga að því 

hvernig hægt sé að samtvinna markaðssetningu á samfélagsmiðlum og sýndarveruleika. 

Þar sem samfélagsmiðlar virka ekki einir á báti hvetur rannsakandi til frekari rannsókna á 

hlutverki þeirra í samþættingarferlinu. Rannsakandi hvetur til frekari rannsókna á 

viðfangsefninu til að gera markaðsaðilum betur kleift að átta sig á því hvernig sé best að 

nálgast samfélagsmiðla í markaðssetningartilgangi. Að lokum hvetur rannsakandi 

sérstaklega til frekari rannsókna á áreiti í markaðssetningu á samfélagsmiðlum í ljósi þess 

að rannsóknin sýndi fram á að áreiti sé helsta ógn markaðssetningar á samfélagsmiðlum. 
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 Viðauki 1 – Kynningarbréf 

 

Kæri þátttakandi,  

Arnar Már Friðriksson heiti ég og stunda nám í viðskiptafræði við Viðskiptafræðideild 

Háskóla Íslands með áherslu á Markaðsfræði og alþjóðaviðskipti, þar sem ég mun 

útskrifast í júní. Ég er að vinna að rannsókn um upplifun þeirra sem sjá um markaðsstarf 

hjá tónlistarhátíðum á Íslandi á samfélagsmiðlum við markaðssetningu í BS lokaverkefni 

mínu. Rannsókn þessi hefur þann tilgang að varpa ljósi á og öðlast dýpri skilning á 

markaðsstarfi þeirra sem sjá um markaðsstarf tónlistarhátíða á Íslandi í tengslum við 

samfélagsmiðla. Val á viðfangsefninu var ákveðið vegna áhugasviðs rannsakanda. Viðtal 

verður tekið við fjóra þátttakendur sem að uppfylla ákveðin skilyrði. Skilyrði þátttakenda 

er að viðkomandi sjái um markaðsstarf hjá tónlistarhátíð á Íslandi sem er af alþjóðlegum 

toga, og verða niðurstöður birtar í rannsókninni. Nálgun rannsóknarinnar verður af þeim 

toga að miðað verður út frá reynslu viðmælenda og þau samtvinnuð við fræðin. 

Rannsakandi rannsóknar yrði afar þakklátur kjósir þú að veita viðtal. Þú hefur allan rétt á 

því að neita að svara spurningum eða tilkynna um að draga þig úr viðtalinu ef þú kýst svo. 

Viðtalið verður hljóðritað og afritað á blað en ef þú vilt láta ákveðnar upplýsingar ekki fara 

á upptöku þá er hægt að setja hana á bið. Farið verður eftir lögum nr. 77/2000 um 

persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga þegar viðtöl verða tekin til þess að viðhalda 

nafnleynd (Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga), ef þess er óskað.  

 

Með bestu kveðju, 

Arnar Már Friðriksson 

amf10@hi.is/addi866@gmail.com 

Heimasími: 456-7075 

Farsími: 866-1219 

Undirskrift viðmælanda:_______________________________ 
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Viðauki 2 – Cover letter  

 

Dear participant, 

My name is Arnar Mar Fridriksson and I am studying business at the Business 

Administration of the University of Iceland with a focus on Marketing- and International 

business, where I will graduate in June. I am doing a BS thesis which is a research on the 

experience of marketing directors at festivals in Iceland on social media marketing in the 

marketing environment. This study has the purpose to highlight and gain deeper 

understanding on the marketing job of music festivals in Iceland in relation with social 

media. The choice of subject was determined due to the investigator´s area of interest. 

An interview will take place with four participants who meet certain conditions. These 

conditions are that the person is a marketing director at a music festival in Iceland which 

is in an international nature, and the results will be published in the paper. The approach 

of the thesis will be of the nature of intertwining participant´s experience with the 

marketing theories. The investigator would be very grateful should you choose to 

participate. You have every right to refuse to answer questions or announce withdrawal 

from the interview if you'd choose to do so. The interview will be recorded and copied on 

paper, but if you wish to have certain information not recorded then you have the option 

to ask me to put the recording on hold. We will follow laws no. 77/2000 on Personal Data 

when interviews will be taken to maintain anonymity (Act on Data Protection), if desired. 
 

 

Best regards, 

Arnar Már Friðriksson 

amf10@hi.is/addi866@gmail.com 

Home number: 456-7075 

Tel: 866-1219 

                          Signature of participant: _______________________________ 
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Viðauki 3 – Viðtalsrammi rannsóknar 

1. Bakgrunnur 

a. Segðu mér aðeins frá þér (spyrjandi nefnir: bakgrunn, aldur og fyrri reynslu)? 

b. Hvað er skemmtilegast við starfið þitt 

c. Hverjar eru helstu áskoranir í starfi þínu? 

2. Tónlistarhátíðin 

a. Hvernig er ferlið í skipulagningu og ákvörðunartöku á hvaða listamenn spili á 

hátíðinni? 

b. Hver er markhópur tónlistarhátíðarinnar og hvernig er hann ákveðinn? 

i. Hver er skiptingin á íslenska og erlenda gesti? 

c. Nú er nafn tónlistarhátíðarinnar sem þú vinnur að orðið nokkuð stórt 

vörumerki, hvernig notið þið samfélagsmiðla til að halda vörumerkinu 

gangandi? (Ímynd Loforð?)  

d. Hvernig er farið að því að fjármagna hátíðina? 

3. Markaðsstarfið 

a. Hver er upplifun/reynsla þín á markaðsstarfi þínu á tónlistarhátíðinni? 

b. Hver er þín skoðun á mikilvægi þess á þekkja fortíðina/söguna í því 

markaðsstarfi sem unnið er nú til dags? 

c. Hvernig er vinnuferli á markaðsstarfi ykkar háttað? 

i. Vinnið þið sjálfstætt eða í samstarfi við markaðsskrifstofur? 

d. Getur þú lýst því hvernig markaðssetning ykkar fer fram og sagt mér frá því 

hverjar áherslurnar séu í markaðssetningu í tengslum við tónlistarhátíðina?  

i. Hefðbundnar dreifileiðir vs internetið og bein markaðssetning 

ii. Hvað telur þú mikilvægustu hluti sem huga þarf að í markaðssetningu 

á netinu í gegnum samfélagsmiðla? 

4. Samfélagsmiðlar 

a. Hvernig hefur tilkoma samfélagsmiðla breytt markaðssetningu í þínu starfi frá 

því sem áður var? 

b. Hvaða samfélagsmiðlar virka best í markaðssetningu á tónlistarhátíð? 

i. Hverjir eru helst notaðir, hverjir minna notaðir og eru einhverjir sem 

felast frekari tækifæri í? 



 

66 

c. Að þínu mati, hver eru tækifærin í notkun samfélagsmiðla og hverjar eru 

ógnirnar í markaðssetningu í gegnum samfélagsmiðla? 

d. Hverjir eru styrkleikar (kostir) og veikleikar (gallar) í notkun samfélagsmiðla að 

þínu mati í markaðssetningu á tónlistarhátíð á Íslandi? 

5.  Framtíðin 

a. Hvernig lítur framtíðin út í markaðssetningu íslenskra tónlistarhátíða og 

hvernig má betrumbæta markaðssetningu í gegnum samfélagsmiðla? 
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Viðauki 4 – Endurgerður viðtalsrammi eftir eitt viðtal 

1. Bakgrunnur 

a. Segðu mér aðeins frá þér (spyrjandi nefnir: bakgrunn, aldur og fyrri reynslu)? 

b. Hvað er skemmtilegast við starfið þitt? 

c. Hverjar eru helstu áskoranir í starfi þínu? 

2. Tónlistarhátíðin 

a. Hvernig er ferlið í skipulagningu og ákvörðunartöku á hvaða listamenn spili á 

hátíðinni? 

b. Hver er markhópur tónlistarhátíðarinnar og hvernig er hann ákveðinn? 

i. Hver er skiptingin á íslenska og erlenda gesti? 

ii. Hvernig fáið þið erlenda gesti á hátíðina? 

 Hvernig hjálpa samfélagsmiðlar þar? 

c. Nú er nafn tónlistarhátíðarinnar sem þú vinnur að orðið nokkuð stórt 

vörumerki, hvernig notið þið samfélagsmiðla til að halda vörumerkinu 

gangandi? (Ímynd Loforð?)  

d. Hvernig er farið að því að fjármagna hátíðina? 

3. Markaðsstarfið 

a. Hver er upplifun/reynsla þín á markaðsstarfi þínu á tónlistarhátíðinni? 

b. Hver er þín skoðun á mikilvægi þess á þekkja fortíðina/söguna í því 

markaðsstarfi sem unnið er nú til dags? 

c. Hvernig er vinnuferli á markaðsstarfi ykkar háttað? 

ii. Vinnið þið sjálfstætt eða í samstarfi við markaðsskrifstofur? 

d. Getur þú lýst því hvernig markaðssetning ykkar fer fram og sagt mér frá því 

hverjar áherslurnar séu í markaðssetningu í tengslum við tónlistarhátíðina?  

iii. Hefðbundnar dreifileiðir vs internetið og bein markaðssetning 

iv. Hvað telur þú mikilvægustu hluti sem huga þarf að í markaðssetningu 

á netinu í gegnum samfélagsmiðla? 

e. Getur þú lýst fyrir mér ykkar nálgunum í tengslamarkaðssetningu (e. 

relationship marketing) og hverjar áherslurnar eru varðandi hana? 

4. Samfélagsmiðlar 
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a. Hvernig hefur tilkoma samfélagsmiðla breytt markaðssetningu í þínu starfi 

frá því sem áður var? 

b. Hvaða samfélagsmiðlar virka best í markaðssetningu á tónlistarhátíð? 

ii. Hverjir eru helst notaðir, hverjir minna notaðir og eru einhverjir sem 

felast frekari tækifæri í? 

c. Að þínu mati, hver eru tækifærin og hverjir eru styrkleikarnir í notkun 

samfélagsmiðla í markaðssetningu í gegnum samfélagsmiðla? 

d. Hverjar eru helstu ógnir og hverjir eru helstu veikleikar í notkun 

samfélagsmiðla að þínu mati í markaðssetningu á tónlistarhátíð á Íslandi? 

5.  Framtíðin 

a. Hvernig lítur framtíðin út í markaðssetningu íslenskra tónlistarhátíða og 

hvernig má betrumbæta markaðssetningu í gegnum samfélagsmiðla? 

6. Að lokum 

a. Er eitthvað sem þú vilt segja að lokum, ef það er eitthvað sem ekki hefur 

komið fram eða sem þú telur að þurfi að koma í ljós. 
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Viðauki 5 – Reconstructed interview frame after one interview 

1. Background 

a. Tell me a little about yourself (the interviewer mentions: background, age and 

previous experience)? 

b. What is the fun part of your job? 

c. What are the main challenges of your job? 

2. The Music Festival 

a. How is the process of planning and decision-making of which artists play at the 

festival? 

b. Who is the music festival´s target audience and how is it determined? 

i. What is the division of Icelandic and foreign visitors? 

ii. How do you get foreign visitors to come to the festival?  

 How do the social media help? 

c. Now, the name of the music festival that you are working at has become quite 

a big brand, how do you use social media to keep the brand walking? (Image, 

Promises?) 

d. What is the festival financed? 

3. The marketing job 

a. How have you experienced the marketing-job at the music festival? 

b. What is your opinion on the importance of being familiar with the past/history 

in the marketing environment today? 

c. How is the working process of your marketing procedures arranged? 

i. You work independently or in cooperation with other marketing offices? 

d. Tell me about your approaches in relationship marketing, what are the focuses 

in that subject? 

e. Can you describe how your marketing takes place/is executed, and what the 

main focuses are in your marketing efforts associated with the music festival? 

i. Traditional distribution channels and direct marketing vs the 

internet(IMC) 
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ii. What do you consider the most important things that need to be 

considered in online marketing through social media? 

4. Social media 

a. How has the emergence of social media changed your marketing work from 

what it was before? 

b. What types of social media marketing work best in a music festival? 

(YouTube, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram) 

i. Who are preferably used, who are used less and are there any which 

inherent more opportunities? 

c. In your opinion, what are the opportunities and strengths in using social 

media for marketing of a music festival in Iceland? 

d. What are the threats and weaknesses in the use of social media in your 

opinion in the marketing of a music festival in Iceland? 

5. future 

a. How does the future to the marketing of Icelandic music festivals look like 

and how is possible to improve marketing through social media? 

6. Finally 

Is there anything you wish to communicate on in the end, if there is something 

missing or something you consider essential to be revealed? 
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Viðauki 6 – Samþætting viðtala 

 Umhverfi tónlistarhátíða 

o Lifandi og breytilegt  

 Þörf er á því að vera á varðbergi 

o Styrktaraðilar og samstarfsaðilar vænni kostur en ella 

o Aukin samkeppni 

 Fyrir nokkrum árum var vöntun á alþjóðlegum tónlistarhátíðum á 

Íslandi 

o Reynsla, skilningur og þekking á slíkum vettvangi æskilegur 

o Áskoranir 

 Innlendur markaður  

 Að halda slíka hátíð í jafn litlu samfélagi og fyrirfinnst á Íslandi 

 Ná athygli 

o Hlúa þarf að tónlistarhátíðum á Íslandi 

o Ímynd tónlistarhátíða 

o Skipulagning 

 Listamenn/hljómsveitir 

o Íslenski efnahagurinn 

o Ferðaþjónusta 

 Viðburðaferðamennska 

 Tónlistarferðamennska 

o Samfélagið 

 Tekjur og velta 

 Landkynning 

 Samkeppnisforskot 

o Aðgreining mikilvæg í þeim tilgangi að öðlast samkeppnisforskot 

o Sérkenni/einkenni hátíða nauðsynlegt á tónlistarhátíðamarkaði 

 Skemmtanagildi 

 Fjölbreytni 

 Aðdráttarafl 

 Tilgangur tónleikahalds  
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o Geta skapað eitthvað sérstakt 

o Upplifun tónleikagesta haft að leiðarljósi 

 Upplifa eitthvað nýtt 

 Upplifa eitthvað fjarri hversdagsleika 

o Upplifun tónleikahaldara 

 Upplifa afrakstur 

 Sjá viðbrögð tónleikagesta 

o Bæði í arðbærum tilgangi og ekki 

 Markaðssamskipti 

o Skilaboðin verða að vera skýr og vel framsett 

 Myndrænt efni 

 Hreyfanlegt 

 Laust við villur 

 Gott, aðlaðandi innihald 

 Vekja áhuga 

 Ekki sama innihald á íslenskan og erlendan markóp 

o Áhugaverð skilaboð innihalda húmor og/eða skemmtanagildi 

o Upplýsingamiðlun 

 Breytilegar áherslur 

o Samskipti við rétta markhópinn 

 Svara eftirspurnum eins fljótt og unnt er 

 Vita hver markhópurinn er 

o Tilgangurinn með dreifileiðum að leiða umferð inn á vefsíður hátíðanna 

o Hefðbundnir miðlar, umtal og veraldarvefurinn 

o Samþætta dreifileiðir í markaðssamskiptum 

o Skilningur á því sem áður hefur farið fram getur verið hagnýtt 

 Tengslamarkaðssetning 

o Viðhalda tengslum við fyrri gesti 

o Persónuleg tengsl 

o Kauphegðun tónleikagesta 

 Kaupferill, kaupvitund og ákvörðunartaka 

 Samfélagsmiðlar 
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o Ógnanir í markaðssetningu á samfélagsmiðlum 

 Áreiti (Þvingun upplýsinga) 

 Röng notkun (ekki samþætt) 

 Skapa eitthvað sem fólk sér í gegnum 

 Örar breytingar í samfélagsmiðlaumhverfinu 

 Offramboð af samfélagsmiðlum 

 Neikvæð umræða á samfélagsmiðlum 

o Tækifæri leynast í Snapchat og frumkvæði markaðsaðila 

o Kostir í markaðssetningu á samfélagsmiðlum 

 Aðgengi að markhóp 

 Eftirfylgni 

 Sparsamari dreifileið (getur þurft eitthvað fjármagn samt) 

 Færri milliaðilar 

o Helstu samfélagsmiðlar sem notaðir eru 

 Twitter, Facebook og Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


