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Formáli 

Þessi ritgerð er 30 eininga lokaverkefni til meistaraprófs í markaðsfræði og 

alþjóðaviðskiptum við Háskóla Íslands. Framkvæmd var eigindleg rannsókn í því skyni að 

skoða vörumerkjastjórnun íslenskra tónlistarmanna með áherslu á að skýra 

kynningarmál þeirra og persónuleg vörumerki.  

Leiðbeinandi rannsóknarinnar er Margrét Sigrún Sigurðardóttir, lektor við 

viðskiptafræðideild. Ég þakka Margréti kærlega fyrir góða leiðsögn og lærdómsríkt 

samstarf. Samnemendum mínum þakka ég skemmtilegar stundir við skrif og 

samstarfsfólki fyrir sýndan skilning á skólabröltinu. Fjölskylda mín og vinir eiga einnig 

allar mínar þakkir fyrir hvatningu og stuðning. Þar ber þó helst að nefna ástkæran 

sambýlismann minn sem á hrós skilið fyrir umburðarlyndið á meðan skrifin stóðu sem 

hæðst og loks elsku mömmu. Ég gæti skrifað aðra eins ritgerð um þakklæti mitt til 

mömmu en hún las þessa yfir af mikilli þrautseigju, var alltaf til staðar til að ræða mál og 

markmið auk þess sem hún hafði óbilandi trú á mér og rannsókninni. 

Síðast en ekki síst sendi ég viðmælendum mínum bestu þakkir fyrir þátttökuna. 

Ég er þeim afar þakklát fyrir þann tíma sem þau gáfu sér í að tala við mig og veita mér 

innsýn í hugarheim sinn. Framlag þeirra og samstarfsvilji gerðu þessa rannsókn að 

veruleika. Ferlið í heild sinni hefur verið lærdómsríkt og krefjandi en engu að síður 

skemmtilegt. Ég vona að rannsóknin komi til með að nýtast tónlistarfólki við 

kynningarmál og uppbyggingu persónulegra vörumerkja.  

 

Reykjavík, 18. apríl 2017 

Kristín Inga Jónsdóttir 
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Útdráttur 

Til að lifa af listinni þurfa tónlistarmenn að huga að persónulegri vörumerkjastjórnun 

sem í grunninn snýst um kynningarmál. Þar undir falla auglýsingar af öllu tagi, sköpun og 

endursköpun, uppbygging og auðkenning eigin vörumerkis auk tengsla við neytendur. 

Flestir tónlistarmenn leita leiða til að markaðssetja sig vel en á sama tíma vefst það fyrir 

mörgum. Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða vörumerkjastjórnun íslenskra 

tónlistarmanna með áherslu á kynningarmál þeirra og persónuleg vörumerki. 

Vörumerkjafræði voru því skoðuð vel ásamt kenningum um markaðsfræðilegar nálganir 

tónlistariðnaðarins. Rannsóknin var svo framkvæmd með eigindlegum viðtölum við 

þekkta íslenska tónlistarmenn. Niðurstöður benda til þess að helsta markmið íslenskra 

tónlistarmanna með kynningarmálum sínum sé að byggja upp sambönd við neytendur. 

Samfélagsmiðlar eru samkvæmt niðurstöðum sú kynningarleið sem tónlistarmenn nota 

mest í dag til að koma sér á framfæri, mynda tengsl við neytendur og byggja upp 

persónuleg vörumerki. Þrátt fyrir ákveðinn „aðgreiningarvanda“ og talsverða togstreitu í 

vörumerkjastjórnun íslenskra tónlistarmanna má álykta sem svo að kynningarstörf 

þeirra stuðli að sterkri vörumerkjauppbyggingu og að áherslan á sambönd við neytendur 

ýti undir traust og áreiðanleika vörumerkja. 
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1 Inngangur 

Tónlist gengur kaupum og sölum í margs konar formi og tónlistarneysla á sér stað við öll 

tilefni. Fólk hlustar á tónlist við dagleg störf, dansar við hana, talar um hana og mætir á 

tónleika til að heyra og sjá tónlistarmenn að störfum (Daellenbach o.fl., 2015). Í 

neysluheimi nútímans hefur tónlist öðlast gildi sem neysluvara og tónlistarmenn eru nú 

stjörnur í stórbrotnu umhverfi (Tomiuc, 2015). Út frá viðskiptalegri nálgun má skilgreina 

tónlistarmann sem vörumerki en tónlist hans og tónlistarflutning sem vöru (Sjöholm og 

Pasquinelli, 2014). Einstaklingar geta þannig selt hæfileika sína og viðveru (King, 2010) 

en með aukinni hagsæld gefst fleirum kostur á að fagurfræðilegri neyslu eins og á list 

(Rosen, 1981).  

Samkvæmt kenningu Dickie’s telst fyrirbæri einungis list ef það öðlast samþykki innan 

hins félagslega samfélags listaheimsins (e. the art world). Síðar uppfærði hann kenningu sína 

og skilgreindi þá list sem grip eða gjörning sem búinn er til í því skyni að verða hluti af hinum 

opinbera listaheimi. Listin öðlast svo gildi sitt út frá staðfærslu og staðsetningu innan 

listaheimsins sem virkar eins og kerfi (Tomiuc, 2015). Staðfærsla (e. positioning) er sú mynd 

sem eigandi vörumerkis vill gefa markhópi af vörumerkinu í samanburði við keppinauta. 

Bæði þurfa að vera til staðar samsvarandi þættir (e. points of parity) og aðgreiningarþættir 

(e. points of difference). Samsvarandi þættir gagnvart vörumerkjum samkeppnisaðila eru 

mikilvægir upp að vissu marki til að sýna fram á að vörumerki búi yfir þeim grunnatriðum 

sem þarf til starfshæfni innan atvinnugreinar. Aðgreiningarþættir eru mikilvægir til að 

vörumerkið nái samkeppnisyfirburðum og birtast í einstökum og merkingarfullum 

tengingum vörumerkisins (Keller o.fl., 2008). Í þessu samhengi þurfa söngvarar til dæmis 

helst allir að kunna að syngja en ættu að leitast við að aðgreina sig innan síns vöruflokks 

með einkennandi stíl, hegðun og frammistöðu. 

Samkvæmt skilgreiningu American Marketing Association (e.d.) stendur vörumerki 

fyrir nafn, hugtak, hönnun, merki, tákn eða samsetningu þessara atriða í því skyni að 

skilgreina vörur og þjónustu seljanda og til aðgreiningar frá samkeppnisaðilum. 

Vörumerki samanstendur líka af loforðum seljanda til neytenda um tilboð og gæði 

(Musetescu og Chira, 2015). Öll vörumerki leitast eftir auðkenni, persónuleika og 
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tilfinningalegri skuldbindingu við neytendur sem allir tónlistarmenn þurfa einnig að huga 

að (Barron, 2015). Lítið þekkt vörumerki seljast oft illa og því þurfa tónlistarmenn að 

huga að persónulegri mörkun og vörumerkjastjórnun ef þeir ætla að lifa af listinni 

(Sjöholm og Pasquinelli, 2014). Þeir grunnþættir sem markaðsfræðin snýr að eru vara (e. 

product), verð (e. price), dreifing (e. place) og kynning (e. promotion) en mikilvægt er að 

huga ávalt að öllum þessum þáttum við markaðsstörf. Í vörumerkjastjórnun er þó lögð 

áhersla á kynningarþáttinn sem snýst um auglýsingar af öllu tagi (Beckham, 2000) en í 

grunninn tekur hún á sköpun, endursköpun og uppbyggingu vörumerkis, auðkenningu 

þess og samböndum við neytendur (Irimies, 2012). Nútíma listamenn hafa ekki um 

margt annað að velja en að vinna með tengslin milli listarinnar, eigin persónu og 

vörumerkjastjórnunar. Breyttar aðstæður eru listamönnum nú hvatning til að íhuga 

hvernig sé best að stjórna og markaðssetja eigin vörumerki og staðfæra (e. positioning) 

sjálfa sig á listamarkaðnum (Sjöholm og Pasquinelli, 2014).  

Í þessari rannsókn verður leitast við að skoða persónuleg vörumerki (e. personal 

brand) eða öllu heldur vörumerkjastjórnun (e. branding) tónlistarfólks á Íslandi. 

Rannsóknin er unnin sem lokaverkefni til meistaraprófs í markaðsfræði og 

alþjóðaviðskiptum en viðfangsefnið er til komið vegna reynslu rannsakanda af tónlistar- 

og markaðsstörfum og miklum áhuga á söng og vörumerkjastjórnun. Markmið 

rannsóknarinnar er að kanna vörumerkjastjórnun þekktra tónlistarmanna á Íslandi með 

áherslu á þeirra persónulegu vörumerki, kynningarmál og tengsl við neytendur.  

Rannsóknin getur haft mikið gildi fyrir tónlistarmenn og þá sér í lagi söngvara sem 

vilja styrkja stöðu sína á íslenska tónlistarmarkaðnum. Niðurstöður geta varpað ljósi á 

möguleika og hindranir í uppbyggingu sterkra persónulegra vörumerkja og vænlegar 

kynningarleiðir fyrir tónlistarfólk á Íslandi. 

 

Rannsóknarspurningin er eftirfarandi: 

 

Hvernig upplifir íslenskt tónlistarfólk kynningarstörf sín og persónuleg vörumerki? 
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Gerð var eigindleg rannsókn þar sem tekin voru djúpviðtöl við sjö íslenska 

tónlistarmenn, sem eiga það allir sameiginlegt að starfa sem söngvarar, í því skyni að 

leita aukins skilnings á kynningarstörfum og upplifun tónlistarfólks á sínu persónulega 

vörumerki. Margar rannsóknir liggja fyrir um persónuleg vörumerki og markaðsstörf 

tónlistarmanna en við leit af sambærilegu efni kom í ljós að rannsóknin virðist ekki eiga 

sér neitt beint fordæmi. 

Rannsóknin skiptist í þrjá meginhluta. Fyrsti hlutinn er fræðileg yfirferð á 

bakgrunni tónlistarmarkaðarins, persónulegra vörumerkja og kynningarleiða 

tónlistarfólks. Þar koma einnig fram kenningar sem varpa ljósi á viðfangsefnið. Næst er 

aðferðafræði rannsóknarinnar gerð skil ásamt lýsingu á þátttakendum, gagnaöflun og 

gagnagreiningu. Loks eru niðurstöður settar fram auk umræðna í lokin. 
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2 Tónlistarmarkaðurinn 

List snertir líf allra. Burtséð frá tónlist eða hönnun, hvort sem eftirtekt hefur verið veitt 

eða ekki snertir list alla á einn eða annan hátt. Hagvöxtur landa er þéttofinn þróun 

frumkvöðla og skapandi fólks sem knýr áfram efnahagslega útþennslu og ýtir undir 

aukin afköst, nýsköpun, samkeppni og atvinnutækifæri (Anantadjaya o.fl., 2015). Í víðu 

samhengi má segja að list sem menningarform standi fyrir frelsi í möguleikum á 

atvinnustarfsemi (King, 2010). 

Howard Becker lýsir listaheiminum sem tengslaneti sem myndi eina heild. Hann 

talar um að samkvæmt kenningum liggi orðspor listamanna í sköpun þeirra og verkum 

en í raunveruleikanum megi rekja orðspor listamanna til samvinnu og tengsla innan 

listaheimsins. Nú til dags vinna saman fagurfræðingar, fræðimenn, umboðsmenn, 

útgáfufyrirtæki, dreifingar- og innheimtuaðilar ásamt ýmsum öðrum fagstéttum og 

almenningi í uppbyggingu orðspors í listaheiminum (Tomiuc, 2015).  

Tónlistarmarkaðurinn samanstendur af mörgum leikmönnum og margþættum 

samningum. Fyrst og fremst eru það tónlistarmenn sem ýmist mynda hljómsveitir eða 

koma fram sem sólóistar. Umboðsmenn (e. managers) vinna sem fulltrúar 

tónlistarmanna og taka hluta af tekjum þeirra í skiptum fyrir umboðsmennskuna (e. 

managerial service). Skipuleggjendur (e. promoters) vinna svo við að kynna viðburði 

tónlistarmannanna. Samningsfyrirkomulag milli tónlistarmanna og skipuleggjenda er 

misjafnt en hið dæmigerða form líkist samningum við bókaútgáfu með hækkun og 

söluprósentu ef sala nær tilteknum hæðum (Krueger, 2005). 

 Útgáfufyrirtæki (e. recording companies) hafa tekið á sig breytta mynd með 

tækniþróun í tónlistarumhverfinu síðustu ár en voru lengi þekkt fyrir að framleiða og 

markaðssetja geisladiska og annan varning fyrir tónlistarmenn. Í seinni tíð hefur útgáfa 

hljómplatna almennt ekki staðið undir kostnaði. David Bowie spáði því að tónlist yrði 

eins og rennandi vatn eða rafmagn og ráðlagði tónlistarmönnum því að búa sig undir líf 

sem einkenndist af veigamiklum tónleikaferðalögum (e. touring) og rótleysi sem því 

fylgdi, þar sem lifandi flutningur yrði í raun eina sérstaðan sem tónlistarmenn kæmu á 

endanum til með að standa uppi með (Krueger, 2005). Internetið hefur þannig smám 
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saman tekið yfir útgáfuiðnaðinn og tónlistariðnaðurinn þróast sem nokkurs konar 

undirgrein skemmtanaiðnaðarins (Preston og Rogers, 2012). 

Listamarkaðurinn getur haft áhrif á virði listar en hún er ekki einungis metin á 

grundvelli innblásturs og tæknibeitingar heldur einnig hversu mikils markaðurinn í heild 

sinni metur listina. Því betur metin sem list er, því meira máli skipta listamennirnir, bæði 

út frá hagfræðilegu og listrænu sjónarhorni. Hugmyndir um hagfræðilegt gildismat á list 

falla misvel í kramið hjá listamönnum (Anantadjaya o.fl., 2015) en haft er eftir Paul 

Simon að staðreynd málsins sé sú að vinsældartónlist (e. popular music) sé einn partur 

af iðnaði hvers lands og sé algjörlega umvafin markaðshyggju (e. capitalism) (Krueger, 

2005). Aukin hagsæld gerir því fleirum kleift að eyða meiri fjármunum í list og fyrir vikið 

geta listamenn verðlagt sig hærra (Rosen, 1981).  

Hlutfallsleg innkoma þeirra sem geta sýnt fram á hóflega hæfileika lækkar samfara 

áberandi hækkandi tekjum þeirra sem gæddir eru óvenjulegum (e. extraordinary) 

hæfileikum. Meðalmennska er hætt að duga til þar sem snilligáfa og hraði hafa tekið við 

stjórn. Með auknum auðæfum almennings og þróun nýrra samskiptavettvanga sem 

gerir fólki kleift að draga fram snilligáfu sína í jákvæðu samhengi og gróðaskyni geta 

einstaka listamenn lagt undir sig gríðarstóra markaði (Rosen, 1981). Vegna aukinna 

umsvifa listaviðburða, stækkandi alþjóðlegs vettvangs og útbreiðslu netviðskipta hefur 

aðgangur neytenda að list heldur aldrei verið eins greiður. Þar að leiðandi eru tækifæri 

og boðleiðir listamanna til að sýna og selja list sína mun fleiri, en á sama tíma er 

samkeppnin á markaðnum miklu harðari (Sjöholm og Pasquinelli, 2014).  

2.1 Tónlistarmenn 

Engin alþjóðleg skilgreining er fyrir samtímalistamenn nema sú sem nýtur stuðnings 

markaðarins og listaheimsins hverju sinni. Nú til dags er hver listamannsímynd byggð á 

menningarlegum staðalímyndum og markaðsráðandi öflum (e. a product of the 

dominant representations) þar sem hugmyndafræði, pólitík og efnahagsástand eru 

einnig áhrifavaldar. Vaxandi áhrif fjölmiðla hafa fætt af sér nýtt birtingarform 

listamanna; hinn unga, síhreyfanlega og athafnasinnaða listamanns sem er frálslyndur í 

eðli sínu og meðvitaður um markaðsaðstæður sem beinast að upphefð 

einstaklingshyggju og dýrkun einstaka persónuleika (Tomiuc, 2015). 
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Sjöholm og Pasquinelli (2014) fjalla um frumkvöðlastörf sem eðlislægan hluta af 

störfum listamanna og aðgangsleiðum að listamörkuðum. Samkvæmt þeim eru 

markaðsfræði og stjórnunarleg lögmál (e. managerial principles) notuð í auknum mæli 

innan tónlistarbransans. Viðskiptafræðin er þó ekki yfirfæranleg að fullu í þessu 

samhengi og snýða þarf markaðskenningar betur að skapandi greinum þar sem 

ákvarðanatökur listamanna eru meira byggðar á dómgreind og skapandi nálgunum 

heldur en rökhyggju og skipulegum nálgunum líkt og í hefðbundinni markaðssetningu. 

Sköpunargáfa listamanns er þar með lykilþáttur bæði í listrænni framleiðslu og 

markaðssetningu listarinnar. Tími og vinna sem tónlistarmenn eyða í raunverulega 

sköpun og framleiðslu líkt og tónsmíðar og upptökur virðast nú keppa við þann tíma 

sem fer í markaðsframkvæmdir við að koma sér á framfæri sem getur leitt til eyðingu 

listsköpunar (Sjöholm og Pasquinelli, 2014). 

Ákveðnar kröfur eru gerðar til tónlistarmanna nú til dags en þeir þurfa að axla 

ábyrgð á eigin velgengni og frama með því að þróa með sér athafnasemi og mynda 

tengslanet við fagaðila á ólíkum stöðum listarbransans. Uppbygging starfsferils 

tónlistarfólks krefst einnig einstaklingsframleiðni, einveru og sjálfsmiðunar en velgengi 

er oft undir því komin hversu vel tekst að samtvinna einveruna og félagsveruna (Bain, 

2004). Ríkjandi samfélagsmálefni á borð við pólitík, kynjafræði og hugvísindi er oft það 

sem veitir nútímalistamönnum innblástur. Á árum áður snérist sköpunin meira um að 

tala um tilfinningar sínar og einbeittu listamenn sér að því að dreifa sínum persónulegu 

hugmyndum og hugmyndafræði (Anantadjaya o.fl., 2015). Ólíkar persónur 

samtímalistamanna nýta sér nú menningarleg viðfangsefni sem stökkpall bæði fyrir 

almenna viðurkenningu og til að fara gegn normum eða með öðrum orðum til að fá 

athygli, hvort sem hún er jákvæð eða neikvæð. Í stað þess að gera þversagnir innan 

menningarheimsins sýnilegar gerir listamaðurinn sjálfan sig sýnilegan með því að nota 

þær (Tomiuc, 2015). 

Frumkvöðlastarf hvers listamanns er því gífurlega mikilvægt og til að lifa 

markaðsvæðinguna af þarf hver að finna sér vettvang til að koma fram og rækta 

sambönd sín við viðskiptatengiliði. Vinnuveitendur í listaheiminum eru oft hvorki 

sýnilegir né aðgengilegir sem þýðir að flestir listamenn eru tilneyddir til að gerast 

athafnamenn og vinna sjálfsætt, vera líkamlega og andlega sveigjanlegir, sætta sig við 
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óstöðugan vinnutíma og taka persónulega ábyrgð á áframhaldandi sköpun, frammistöðu 

og markaðssetningu (Sjöholm og Pasquinelli, 2014). Þetta umhverfi hefur áhrif á það 

hvernig listamenn skapa bæði list sína og sérstakan persónuleika sem notast sem 

kynningartól og auðkennir listina sem getur átt í samkeppni við stærstu stjörnur á 

heimsvísu. Stjörnupersónan (e. the celebrity persona) er umbreytt form listamannsins í 

einstakling sem lifir fyrir listina neyslufélaginu til sýnis (Tomiuc, 2015). 

2.2 Stjörnur 

Fyrsta skilgreiningin á stjörnu (e. celebrity) eða frægri manneskju kom fram á 18. öld um 

leikarann David Garrick sem gaf til kynna blöndu fagmennsku og hæfni ásamt einskæru 

afli persónuleikans sem vann samþykki áhorfenda. Samkvæmt orðabók Oxford (e. the 

Oxford English Dictionary) skilgreinist stjarna sem manneskja sem hefur afburðar gott 

orðspor eða hæfileika. Viðkomandi getur til dæmis verið leikari eða söngvari með 

framúrskarandi orðstír eða nafn sem hefur verið auglýst á áberandi hátt sem sérstakt 

aðdráttarafl gagnvart almenningi (King, 2010).  

Hugtakið súper-stjarna (e. super-star) þróaðist utan um þann fámenna hóp 

einstaklinga sem þénuðu gífurlegar fjárupphæðir fyrir að veita þjónustu í 

skemmtanaiðnaðinum. Hugtakið stjarna virðist þannig hafa öðlast gildi í nútíma samfélagi 

yfir þá listamenn sem hafa yfirburðar markaðshlutdeild á sínum starfsvettvangi. Fræðin hafa 

gjarnan skilgreint stjörnur sem manneskjur sem eru þekktar fyrir að vera þekktar. Af 

siðferðislegum ástæðum er því mikilvægt að greina á milli einstaklinga sem eiga að baki 

ósvikin afrek og þeirra sem hafa gert sér upp orðstír, því til eru stjörnur sem eru eintóm 

sköpunarverk umfjallana og auglýsinga (Franck og Nüesch, 2012; Rosen, 1981). Stjörnur í 

dag geta því hæglega orðið ríkar án réttmæts hæfileika (King, 2010). 

Stjörnukerfi nútímans (e. celebrity system) er afleiðing félagslegrar og tæknilegrar 

þróunar og mikilla kaflaskipta í sögulegum aðstæðum. Það kemur því ekki á óvart að 

hægt sé að tengja margar lykilrannsóknir á valdi og áhrifamætti frægs fólks við 

hugmyndir helstu félagsfræðinga um nútímaferli (Barron, 2015). Max Weber (2006) setti 

fram hugtakið um persónutöfra (e. charisma) og komst að því að mannkynssagan væri í 

megindráttum skrifuð um einstaklinga sem gæddir hefðu verið persónutöfrum og fyrir 

vikið náð pólitískum, menningarlegum og trúarlegum áhrifum. Völd þessa einstaklinga 

voru álitin dulúðleg og andleg (e. spiritual). Weber (1978) segir að hugtakið 
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persónutöfrar eigi við um ákveðin persónuleikagæði einstaklings miðað við að hann sé 

aðgreindur frá venjulegu fólki og að venjulegt fólk umgangist hann sem 

yfirnáttúrulegan, ofurmenni eða í það minnsta með einstakan og framúrskarandi mátt 

eða eiginleika. Persónutöfravald snýst þannig í raun og veru um að viðkomandi sé álitinn 

leiðtogi af fylgjendum eða lærlingum (e. disciples). 

Hreinræktuð stjarna (e. pure celebrity) á grunn í elítuþróun eða ferli þar sem 

einstakir aðilar eru útvaldir úr ákveðnum flokkum til að sanna að allt sé mögulegt. 

Hreinræktuð frægð skapar stöðutákn meðal skapandi verkamanna markaðshyggjunnar. 

Hún ýtir undir að þessi eini einstaklingur, venjulega frumkvöðull eða auðvaldssinni sé 

umráðamaður (e. possessor) hvatakerfis listamanna og geti einn metið og sett virði í 

vinnu annara. Í skemmtanaiðnaðinum fá almennir listamenn því oft ekki tækifæri á að 

vinna án aðkomu stjörnu. Sem leiðtogi hefur stjarna auk þess hvetjandi áhrif á venjulega 

einstaklinga til að líkja eftir sér sem aftur ýtir undir aukið umtal og athygli á viðkomandi 

stjörnu. Stjörnur eru þó ekki án takmarkana. Ein takmörkun er hlutfallslega stuttur 

líftími frægðar en skammtíma velgengni getur samt haft talsverð áhrif á aðdáendur til 

lengri tíma og þá sérstaklega óharðnaða einstaklinga líkt og unglinga (King, 2010). 

Þannig getur áhugi aðdáenda færst frá tónlist stjörnunnar til lífsstíls hennar og þar af 

leiðandi verða oft til persónulegar goðsagnir og nokkurs konar trúarbrögð í garð 

stjörnunnar (Tomiuc, 2015). Stjarna sem stoppar stutt við getur því haft mikil áhrif og 

skilið mikið eftir sig auk þess að vinna sér inn lífstíðartekjur á mjög stuttum ferli (King, 

2010).  

2.3 Neysluvara 

Í neysluheimi nútímans hefur list öðlast gildi sem neysluvara. Saga samtímalistar er nú 

skrifuð út frá því hvaða list kemst inná markaðinn en markaðsumhverfi listarinnar hefur 

mikil áhrif á tengingu við neytendur. Við stöndum nú frammi fyrir nýrri neyslutegund í 

nútímalist sem verður sívinsælli en helst þó ekki í hendur við velgengi listamanna á 

markaðnum sem breytist ekki mikið frekar en aðrar greinar í menningariðnaðinum 

(Tomiuc, 2015). Eftirspurn eftir hljómplötum hefur snarminnkað og aðsókn í tónleika 

hefur aukist. Flestum listamönnum er annt um viðskiptavini sína og reyna því að halda 

sanngjörnu verði en markaðurinn bregst alltaf við efnahagslegum öflum. Aukið niðurhal 
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(e. downloading) tónlistar getur hæglega þrýst verði á lifandi flutningi upp og því geta 

tónlistarmenn og umboðsmenn þeirra leyft sér að verðleggja lifandi flutning hærra.  

Tónleikar eru upplifunarvarningur (e. experienced good) þar sem neytendur vita 

ekki nákvæmt notagildi upplifunarinnar nema að þeir fari á tónleikana. Ímynd og 

orðspor listamanna eru því mikilvægir þættir til að stuðla að neyslu. Fyrir 

upplifunarvarning þarf oft að halda verðinu örlítið undir markaðsverði þar sem verð er 

partur af upplifun neytenda. Þessu þarf sér í lagi að huga að ef flytjendur eru að reyna 

að byggja upp samband við langtímaneytendur. Að lokum, þegar aðdáendur eru farnir 

að aðskilja verðið frá upplifuninni kemur þó oftast að því að verðið nær stigi 

markaðsverðs (Krueger, 2005). 

Flest fyrirbæri geta dregið á sig peningalega mynd og þar á meðal manneskjur en 

þær geta virkað sem söluvörur líkt og annar efniviður með notagildi. Þegar stjarna á í 

hlut er oftast um fagurfæðilega stöðu vinnuafls að ræða sem seld er í skiptum fyrir fé. Í 

þessu samhengi hefur persónuleiki fræga fólksins aðdráttarafl gagnvart notendum og 

skapar hann því notagildi stjörnunnar sem söluvöru. Á öllum sviðum sýninga og 

hljómflutninga eru skilgreiningar á gæðum háðar samkomulagi, samkeppni og dómum 

samstarfsmanna, gagnrýnenda, aðdáenda og almennings eftir ólíkum mælikvörðum og 

stöðlum (King, 2010). Tónlist getur skapað jákvæð áhrif á ytra umhverfi og hafa margir 

listamenn göfugri markmið með vinnu sinni en að hámarka eigin innkomu. 

Undirstöðuatriði hagfræðiaflanna (e. economic forces) líkt og framboð, eftirspurn, 

markaðssamsetning og tækni eru þó óumflýjanlegur mótunarþáttur í tónlistariðnaðinum 

(Krueger, 2005) 

Ein ástæðan sem Rosen (1981) gefur fyrir hækkuðu verði tónleikamiða og 

tekjumiðun (e. revenue concentration) eru tæknibreytingar sem auka áhrif súperstjarna. 

Tæknin geri bestu flytjendunum kleyft að ná til stærri markhóps með minni rýrnun á 

gæðum. Vegna tæknilegra framfara og hraðra verðlækkana á raftækjabúnaði á nútíma 

neyslumörkuðum hafa fleiri neytendur aðgang að tækni sem gerir þeim kleift að fylgjast 

með og þar af leiðandi dreifast nöfn og afrek súperstjarnanna víðar (Krueger, 2005).  
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3 Mannleg vörumerki  

Hugmyndin um manneskjur sem vörumerki (e. human brands) hefur verið vinsæl meðal 

stjarna í áratugi. Styttra er þó síðan hugmyndin um að skilgreina sjálfan sig sem 

seljanlega vöru spratt upp meðal almennings (Cochrane, 2008). Fyrsta kenningin um fólk 

sem vörumerki var sett fram árið 1997 af Tom Peters en hann taldi að aldur, staða og 

starfsgrein skiptu ekki máli. Það sem raunverulega skipti máli væri meðvitund 

viðkomandi einstaklings um reksturinn á sjálfum sér og stjórnarformennsku í eigin 

fyrirtæki en til að hámarka verðmæti fyrirtækisins væri mikilvægt að auðkenna sig með 

öllum tiltækum ráðum. Samkvæmt honum hefur allt sem einstaklingurinn gerir og velur 

að gera ekki, áhrif á upplifun annara af virði (e. value) og persónuleika vörumerkisins. 

Persónulegt vörumerki (e. personal brand) hefur síðar verið skilgreint sem það sem 

viðkomandi persóna er og stendur fyrir, gerir og það sem aðgreinir hana frá öðrum og 

skapar virði fyrir markhóp hennar. Staðfærsla vörumerkisins felst í áhrifunum sem 

persónan getur haft á fólk innan starfsgreinar sinnar en upplifun annara af persónunni 

skapar vörumerkið (McNally og Speak, 2002). 

Með því að byggja upp vörumerki auðveldar einstaklingur almenningi að bera 

kennsl á sig sem listamann og að draga saman helstu verðleika verka sinna ásamt því að 

dreifa þekkingu og auka vitund almennings um verk sín (Sjöholm og Pasquinelli, 2014). 

O’Brien (2005) sagði persónulegt vörumerki vera samansafn jákvæðra eiginleika sem 

settir væru fram og tengdust persónu viðkomandi. Hann áleit sterkt persónulegt 

vörumerki tákn um leiðtoga þar sem hægt væri að öðlast fylgi fólks með réttri miðlun og 

uppbyggingu vörumerkisins. Samkvæmt Thomson (2006) stendur mannlegt vörumerki 

(e. human brand) fyrir þekkta persónu eða stjörnu sem notuð er í markaðssetningu og 

er í samkeppni við aðrar stjörnur með sambærilegar vörur eða þjónustu. Hann telur að 

álit almennings skilgreini stjörnurnar og ráði markaðshlutdeild þeirra. Kaputa (2006) 

skilgreinir persónulegt vörumerki sem raunsæa framsetningu á ímynd persónu og því 

sem hún stendur fyrir. Dregnir eru fram kostir og þeim komið á framfæri í því skyni að 

öðlast forskot á vinnumarkaði eða í eigin rekstri auk þess að fylgja þurfi markvissu plani 

til að aðgreina sjálfan sig frá öllum öðrum sem keppa um sömu hlutina.  
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3.1 Vörumerkjastjórnun mannlegra vörumerkja  

Mörkun (e. branding) listamanna er afleiðing þeirrar leiðar sem færst hefur í aukana 

með tímanum; að markaðssetja persónuleika einstaklinga líkt og um vörur sé að ræða 

en með tilliti til sérstöðu listageirans (Tomiuc, 2015). Sköpunargáfa spilar stórt hlutverk í 

vörumerkjastjórnun listamanna en rökfræðilegar og skipulegar aðferðir hefðbundinna 

markaðsleiða henta ekki alltaf vörumerkjum listageirans. Hins vegar verður að gera ráð 

fyrir að framkvæmdir sem eru ekki viðskiptafræðilegar í eðli sínu muni á endanum hafa 

auglýsingagildi með því að auka táknræna skynjun neytenda og fjárhagslegt gildi 

persónulegs vörumerkis. Hugmyndaflug, frumkvöðlastörf og getan til að koma 

nýjungum í framkvæmd líkt og með notkunn óhefðbundinna samskiptaboðleiða 

gagnvart neytendum skipta þar miklu máli (Sjöholm og Pasquinelli, 2014). Notkunn 

markaðstóla innan listaheimsins hefur sætt mikilli gagnrýni og oft talin tilgerðarleg, 

mótsagnakennd og gróðabrask. Sú staðreynd blasir þó við að viðskiptaheimurinn hefur 

náð listaheiminum á vald sitt þar sem lítill hópur valdamikilla aðila ræður bæði för á 

markaðnum og framtíðarsögu samtímalistarinnar með því að ýta undir framgang og hátt 

verðmætamat úvaldra vörumerkja innan listakerfisins (Tomiuc, 2015). 

Við uppbyggingu vörumerkis er oft stuðst við þríþætt samskiptalíkan þar sem fyrst 

þarf að kveikja áhuga neytenda með því að koma vörunni á framfæri og hvetja fólk til að 

prófa. Næst þarf að upplýsa til að vekja umtal og vitund meðal fólks um vörumerkið. 

Loks þarf að fá fólk til að taka þátt með því að útbúa aðlaðandi umhverfi eða samfélag 

fyrir neytendur þar sem þeir geta fylgst með vörumerkinu, sagt skoðanir sínar á því og 

haft þannig áhrif á uppbyggingu þess. Vörumerki snúast að miklu leiti um traust og 

áreiðanleika. Í trausti felst tilfinningaleg fjárfesting en til að skapa traust neytenda þarf 

að ná fram sem hæstu tilfinningastigi (Musetescu og Chira, 2015). Til að vörumerki 

teljist traust þurfa neytendur einnig að upplifa stöðugleika gagnvart gæðum, þjónustu 

og verði. Ef stöðugleiki er ekki til staðar hlýtur vörumerkið og heilindi þess skaða af. 

Þetta á sérstaklega við um lifandi vörumerki en óstöðugleiki í gæðum tónlistarflutnings 

listamanns skaðar vörumerki hans til að mynda mun hraðar en ef um áþreifanlega vöru 

er að ræða (Beckham, 2000).  

O’Reilly (2005) undraði sig á að almenn þöggun virtist ríkja um sambandið milli 

listgreina og vörumerkjastjórnunar. Litið væri framhjá vörumerkjum og 
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vörumerkjastjórnun í markaðs- og stjórnunarstörfum listgreina jafnvel þó um væri að 

ræða eðlislæga hluta sjálfstjáningar listamanna (O’Reilly, 2005). Vörumerkjastjórnun 

listar er áhrifamikið framsetningarkerfi sem skapar þekkingu með sundurlausum (e. 

discursive) aðgerðum og tilfinningalegum tengingum sem eru kjarni listrænnar 

framleiðslu. Listamenn þróa og sinna sínu eigin vörumerki einfaldlega með því að leggja 

stund á listgrein sína, jafnvel í þeim tilfellum þar sem engin skipulögð hugsun þar að 

lútandi á sér stað (Sjöholm og Pasquinelli, 2014).  

3.1.1 Auðkenni 

Vörumerkisauðkenni listamannsins samsvarar listrænum auðkennum sem eiga rætur í 

djúpri meðvitund um sjálfsmat og skilningi listamannsins á eigin sköpun. Áherslan ætti 

því ekki bara að vera á félagslega hluti, framkomu og sýnilegar víddir heldur einnig á hið 

innra, einstaklinginn og ósýnilegar víddir sem listamaðurinn upplifir (Sjöholm og 

Pasquinelli, 2014). Shepherd (2005) talaði um að persónuleg vörumerkjastjórnun væri 

ranghverft ferli (e. inside-out process) sem þýðir ferli sem stígur stöðugt frá innri vídd 

þar sem styrkleikar og sérstaða einstaklingsins eru uppfóstraðir, til ytri víddar þar sem 

markaðir mætast og persónuleg þróun og sjálfrýni einstaklings eiga sér stað. Þetta 

staðfesta Parmentier og félagar (2013) með rannsókn á tískufyrirsætum og uppbyggingu 

á þeirra stórstjörnu-vörumerkjum (e. celebrity brands). Á þeim markaði er litið á orðstír 

sem megin þátt í velgengni en samt sem áður kom í ljós að innri víddir spila mikilvægt 

hlutverk í uppbyggingu vörumerkis og í leit að samsvörunar- og aðgreiningarþáttum fyrir 

staðfærslu stjarnanna. Niðurstöður sýndu að myndun tengsla við lykilfulltrúa 

markaðarins er mikilvægur þáttur til að byggja upp orðspor. Persónuleg lærdómsferli, 

söfnun þekkingar og færni ásamt þróun stíls gerast hins vegar í blönduðu umhvefi ytri 

og innri aðgerða og eru ekki síður mikilvægir þættir í vörumerkjauppbyggingu hvers 

einstaklings (Parmentier o.fl., 2013). 

Vörumerkjauppbygging og staðfærsla listamanna eru ekki línuleg ferli sem stökkva 

frá auðkennismótun vörumerkisins við fæðingu listamannsins til afgerandi ímyndar hans 

innan listaheimsins. Um er að ræða óreglulegt ferli lærdóms, framleiðslu, framkomu og 

frammistöðu sem samtvinnast og stuðlar að vörumerkjauppbyggingu. Þannig má segja 

að listamenn þrói og uppfóstri vörumerki sitt með því einfaldlega að sinna listgrein sinni 

því vörumerkjastjórnun er á náttúrulegan og óskipulagaðan hátt tengd sjálfstjáningu 
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listamanns. Vörumerkisauðkenni listamannsins samsvarar listrænum auðkennum sem 

eiga rætur í djúpri meðvitund um sjálfsmat og skilningi listamannsins á eigin sköpun. 

Með óheftri sköpun og framleiðslu listamannsins er með tímanum hægt að skilgreina stíl 

hans og um leið byggir hann upp vörumerki sitt og skapar sér ímynd. Ferli sjálfsrýni og 

sjálfsstaðfestingar er því undirstaða listamannsvörumerkisins. Vörumerkið er samsett af 

einstaklingsauðkennum sem hafa fæðst í persónulegum heimi listamannsins og 

félagslegum auðkennum sem verða til í samskiptum hans við listaheiminn og inniheldur 

félagsmótun sjálfsins. Listamaðurinn hefur tilhneigingu til að staðsetja vörumerki sitt 

samkvæmt tilfiningavíddum ásamt líkamlegri og andlegri skuldbindingu. Ferlið getur 

verið aðlaðandi fyrir þá sem verða vitni að og þar af leiðandi haft áhrif á orðspor 

listamannsins (Sjöholm og Pasquinelli, 2014). 

3.1.2 Orðspor 

Orðspor listamanns byggir á utanaðkomandi viðurkenningu á honum og störfum hans 

og stjórnar því gildismati (e. validation) sem er mikilvægur þáttur í verðlagningarferli 

tónlistar. Gildismat er ekki einstaklingsferli heldur á það sér stað fyrir tilstilli tengslanets. 

Vörumerki lifa og hrærast í víxlverkandi sambandi við önnur vörumerki og listamenn 

sem eru meðvitaðir um það að reyna að staðsetja list sína á ákveðnum stöðum og 

styrkja táknræna undirstöðu vörumerkis síns með tengingu við rétta fólkið, staðina og 

aðra hluti (Sjöholm og Pasquinelli, 2014). Lykillinn í vörumerkjastjórnun frægra 

einstaklinga er að fylgjast stöðugt með markaðnum og væntingum almennings sem og að 

vera ávallt í viðbragðsstöðu til að setja af stað herferð, breyta um stefnu eða draga úr 

aðgerðum á svipstundu ef þörf krefur. Of mikil framagirnd, ýktar aðgerðir, þrá og 

áhættusækni sem fæða af sér stjörnuna til að byrja með, geta þó leitt til vandamála í 

vörumerkjastjórnun. Hneykslismál fræga fólksins, utanaðkomandi staðhæfingar og 

orðrómur hafa mikil áhrif á neytendur, ýmist jákvæð eða neikvæð. Háar raddir geta náð 

gífurlegri athygli og haft mikil áhrif á markaðinn. Því er oft sagt að stjörnur standi eða falli 

með orðspori sínu en þess vegna er mikilvægt að frægir listamenn fylgist með umræðum á 

markaðnum og bregðist við hratt og örugglega (Behr og Beeler-Norrholm, 2006). 

Vörumerkjastjórnun listamanna skiptir því miklu máli til að halda orðspori þeirra góðu en 

allt umtal um listamenn er mikilvægt til að upplýsa um verk þeirra og vekja vitund meðal 

neytenda (Musetescu og Chira, 2015). 
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3.1.3 Vitund 

Vörumerkjavitund mælir hversu vel fólk þekkir eða kannast við vörumerki. Það þýðir að 

vörumerkið kemur upp í huga neytandans þegar hann hugsar um viðkomandi vöruflokk. 

Neytendur velja þar af leiðandi frekar kunnugleg vörumerki og því hefur vitund áhrif á 

val neytandans (Keller, 1993). Vegna aukinna umsvifa listaviðburða, stækkandi 

alþjóðlegs vettvangs og útbreiðslu netviðskipta hefur aðgangur neytenda að list aldrei 

verið eins greiður. Þar að leiðandi fer tækifærum og boðleiðum listamanna til að sýna og 

selja vörur sínar fjölgandi (Sjöholm og Pasquinelli, 2014). Aftur á móti harðnar 

samkeppni atvinnulistamanna með vaxandi tækniþróun og sífellt erfiðara verður fyrir 

fólk sem vill vera sýnilegt að standa upp úr samfara fjölgun og fjölbreyttni miðla. Þessar 

breyttu aðstæður hvetja listamenn til að vinna markvissara með persónulega mörkun og 

vörumerkjastjórnun innan listaheimsins. Þegar einstaklingur byggir upp persónulegt 

vörumerki auðveldar hann almenningi að bera kennsl á sig sem listamann, dregur fram 

helstu verðleika sína og dreifir þekkingu til að auka vitund almennings um vörur 

(Sjöholm og Pasquinelli, 2014). Sterk vitund er því mjög mikilvægur þáttur í 

persónulegum vörumerkjum tónlistarfólks og hefur áhrif á ímynd þess (Behr og Beeler-

Norrholm, 2006).  

3.1.4 Ímynd 

Ímynd skilgreinist sem skynjun neytenda á vörumerki og endurspeglast í 

hugrenningatengslum þeirra. Góð vörumerkjaímynd hefur sterka, jákvæða og einstaka 

þýðingu í hugum fólks (Keller, 1993). Eins hjálpar góð ímynd við staðfærslu vörumerkis 

og aðgreiningu frá samkeppnisaðilum. Vörumerkjaímynd er sú heildarhugmynd sem 

neytendur hafa um vörumerkið þannig að ef ímynd er sterk bætir hún frammistöðu 

vörumerkisins (Park, 1986). Nú til dags er hver listamannsímynd byggð á 

menningarlegum staðalímyndum og markaðsráðandi öflum þar sem hugmyndafræði, 

pólitík og efnahagsástand eru einnig áhrifavaldar. Þetta umhverfi hefur áhrif á það 

hvernig listamenn skapa bæði list sína og sérstakan persónuleika sem notast sem tól til 

að koma sér á framfæri og til að auðkenna listina sem getur átt í samkeppni við stærstu 

stjörnur á heimsvísu. Stjörnupersónan (e. the celebrity persona) er umbreytt form 

listamannsins í persónu sem sviðsetur listamannslíf sitt fyrir neyslusamfélagið (Tomiuc, 

2015). 
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3.1.5 Samband vörumerkis og neytenda 

Hegðun neytenda á tónlistarmarkaðnum fer eftir tónlistarsmekk og neyslumynstri og því 

þurfa tónlistarmenn að skilgreina markhópa sína og taka mið af þeim við markaðsstörf 

sín. Ólík skilaboð hafa ólík áhrif milli hópa en velvilji (e. goodwill) kemur alltaf frá 

markaðnum og markaðir fyrir ólíkar stjörnur eru gífurlega fjölbreyttir. Handtaka getur til 

að mynda skapað listamanni virðingu innan hip-hop markaðarins og ögrun og 

óhefðbundleiki hjálpað við markaðssetningu til ungra karlmanna (Behr og Beeler-

Norrholm, 2006). Tónlist er allsráðandi þáttur í lífi ótal einstaklinga og getur hjálpað 

neytendum að skapa og skýra eigin sjálfsauðkenni. Fólk leitar gjarnan samsvörunar milli 

tónlistarstíla og eigin ímyndar og því nota margir tónlist til að skilgreina sig og ganga 

jafnvel um með hana líkt og sitt eigið auðkenni (Daellenbach o.fl., 2015). 

Rannsóknir Thomson (2006) leiddu í ljós að tengingar neytenda við mannleg 

vörumerki leiða til hærri ánægju, trausts og skuldbindingar. Líklegra er að neytendur 

heillist af mannlegu vörumerki ef það vekur upp tilfinningar fólks um sjálfstæði (e. 

autonomy) og skyldleika (e. relatedness) og dregur ekki úr tilfinningum fólks um eigin 

hæfni og getu (e. competence). Ólíklegt er að neytendur þrói tengingu við vörumerkið ef 

sambandið fer af stað með mjög neikvæðum tilfinningum eða hugsunum. Neytendur 

tengjast mannlegum vörumerkjum þar af leiðandi ekki ef þeir upplifa samkeppni við 

vörumerkið eða ef það lætur þeim líða ófullnægjandi eða lítils virði á einhvern hátt 

(Thomson, 2006).  

Vörumerki samanstanda bæði af áþreifanlegum og sálfélagslegum eiginleikum. Ef 

rétt er farið að geta vörumerki öðlast einstaka þýðingu í hugum neytenda en slík þýðing 

og persónuleg reynsla neytenda af vörumerki geta skapað tengsl eða samband milli 

neytandans og vörumerkisins. Slík vörumerkjasambönd hafa hjálpað fjölda einstaklinga 

að þróa og tjá stíl sinn og koma því til skila hverjir þeir eru, hverjir þeir voru og hverjir 

þeir vildu verða. Ferlið við að byggja upp vörumerkjasamband við neytendur getur því 

verið krefjandi og flókið en að sama skapi mjög lærdómsríkt. Vörumerkjasambönd við 

neytendur eru oft tengd ólíkum sálfræðilegum ferlum og félagslegum normum og geta 

tekið á sig ólík form. Dæmi eru um vitsmunaleg vörumerkjasambönd sem byggja á 

einföldum venjum neytenda en hins vegar geta þau líka byggt á svo sterkum 

tilfinningum að sambandið leiði út í þráhyggjuhugsanir neytanda. Bókmenntir hafa þó 
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staðið á því að vörumerkjasambönd sem innihalda tilfinningaleg bönd eða tengsl geti 

orðið mun sterkari og varanlegri heldur en sambönd byggð á vitsmunalegum grunni 

(Turri o.fl., 2013). 

Tónlistarmenn verða því að gæta þess að vanda staðfærslu sína gagnvart 

markaðnum og hugsa hana til langtíma. Áreiðanleiki og sterkar tengingar spá fyrir um 

ánægju, traust og skuldbindingu í samböndum. Mannleg vörumerki sem eru skynjuð 

sem áreiðanleg (e. authentic) hljóta frekar almenna viðkurkenningu en önnur. Hins 

vegar er besti áreiðanleikinn þróaður með staðfestu yfir langan tíma með sem minnstri 

tækifærisstefnu af hálfu mannlega vörumerkisins. Neytendur hafa þörf fyrir samskipti 

við persónuleg vörumerki en því beinni og aðgengilegri sem samskiptin verða því meiri 

verður tengingin við vörumerkið. Það stuðlar því að sterkara sambandi persónulegs 

vörumerkis við neytendur þegar þeim finnst þeir tengja við vörumerkið og geta gengið 

að því vísu (Thomson, 2006). 
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4 Kynningarleiðir tónlistarfólks 

Stjörnur hafa þróast og aðlagast markaðsráðandi öflum nútímaviðhorfs, iðnvæðingar og 

þéttbýlismyndunar. Samhliða myndun stórborganna varð auðveldara að ná athygli 

fjöldans og með tilkomu blaða- og tímaritaútgáfu dreifðist umfjöllun um frægt fólk enn 

hraðar og víðar. Fjarskiptabúnaður og aukið umfang samfélagsmiðla og nútímatækni 

auðvelda nú upplýsingaflæði til muna og eiga stóran þátt í því að einstaka aðilar hafa 

náð áberandi stöðu meðal almennings og viðurkenningu fjöldans. Það má því segja að 

helstu tækifæri nútímans til markaðssetningar liggi í internetlausnum (Barron, 2015). 

Nettengdir miðlar eru að breyta menningu fræga fólksins á þann hátt hvernig fólk 

tengir við ímynd þess og orðstír, hvernig stjörnur eru skapaðar og hvernig unnið er með 

feril þeirra. Slúðursíður, aðdáendasíður og bloggsíður skapa ofgnótt (e. plethora) nýs 

vettvangs fyrir sköpun og dreifingu stórstjarna, bæði á notendastýrðum og 

hefðbundnum miðlum. Sundurskipt landslag miðla hefur þróað breyttan skilning á 

umboðsmennsku fræga fólksins, allt frá hátt stýrðri stofnanafyrirmynd og til þess að 

stjörnunar sjálfar séu virkar í að halda uppi samskiptum og bregðast við fyrirspurnum 

aðdáenda (Barron, 2015). 

Notkunn hefðbundinna miðla á borð við prentmiðla, útvarp og sjónvarp hefur 

dregist saman þar sem neytendur gera nú meiri kröfur en áður um aukið aðgengi að 

samskiptum við vörumerki og þátttöku í markaðsefni (DINA, 2012). Í stað þess að 

tengjast áheyrendum einungis í gegnum hefðbundna miðla með mjög takmarkað 

félagslegt hlutverk eru tónlistarmenn í dag því líklegri til að kynna vörumerki sitt sem 

persónu sem hægt er að nálgast og eiga viðvarandi samskipti við á netinu (Barron, 

2015). 

Hins vegar getur framkoma listamanna í sjónvarpsþáttum haft gífurlega sterkt 

kynningargildi fyrir þeirra persónulegu vörumerki og aukið vinsældir þeirra umtalsvert. Í 

útsendingarmiðlum er hægt að stilla listamanninum upp sem stórstjörnu gagnvart 

neytendum á mjög áhrifaríkann hátt. Sjónvarp er því kjörinn vettvangur fyrir listamenn 

að nýta sér til að skapa vörumerki sínu umtal og athygli. Sjónvarp hefur jafnframt mikið 

afþreyingar- og skemmtanagildi í hugum neytenda og því er það vel til þess fallið að 
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vekja upp tilfinningar hjá neytendum og ýta undir tengsl þeirra við vörumerki 

(Meiseberg, 2014).  

Slík tengsl verða þó sjaldnast gagnkvæm en í gegnum þá hefðbundnu miðla sem 

hafa verið til staðar til lengri tíma eru tengsl milli frægra einstaklinga og aðdáenda þeirra 

þekkt fyrir sitt ógagnkvæma eðli. Úr verða svokölluð einhliða sambönd (e. para-social 

relationships) milli neytenda og vörumerkja sem lýsa sér í því að aðdáendur þekkja 

stjörnuna vel en stjarnan þekkir aðdáendur ekki (Baym, 2012).   

Eftir því sem listamenn nýta sér markaðsleiðir internetsins meira er þetta þó að 

breytast. Stöðug samskipti þeirra við neytendur á samfélagsmiðlum stuðla að 

gagnkvæmum tengslum og dregur úr hinni hefðbundnu fjarlægð og friðhelgi milli 

stjörnunnar og almennings. Kostur samfélagsmiðlanna frá sjónarhorni fræga fólksins í 

þessu samhengi er að það hefur þó alltaf vald til að setja sambandinu við aðdáendurna 

ákveðin mörk. Það er í höndum stjörnunnar hvort hún bregðist við skilaboðum, svarar 

eða hundsar og ef setja þarf mjög skýr mörk er hægt að loka alveg á andstæðinginn með 

því að „blokka” hann (Barron, 2015).  

4.1 Samfélagsmiðlar 

Orðið „samfélagsmiðlar” nær utan um ólíkar dreifileiðir internetsins sem gerir meira en 

milljarði einstaklinga kleift að tengjast á alþjóðavísu, deila efni sín á milli og sér afla 

upplýsinga. Þar af leiðandi er þetta kjörinn vettvangur fyrir söluaðila að markaðssetja 

starfsemi sína, vörur og þjónustu. Neytendur hafa á þessum vettvangi vald til að 

bregðast við, skoða (e. clicking), nota (e. using), kaupa, „like“-a, deila og segja skoðun 

sína á söluvarningi og skilaboðum. Tónlistarfólk notar samfélagsmiðla í auknum mæli til 

að koma sér á framfæri og til að byggja upp vörumerkjasambönd við neytendur. 

Facebook, Youtube, Instagram, Twitter, Snapchat, Pinterest og LinkedIn eru dæmi um 

þá samfélagsmiðla sem eru hvað mest notaðir í dag sem félagslegur vettvangur eða 

boðleiðir með áherslu á sambönd, sameiginlega hagsmuni og auðkenningu notenda. 

(Carlson og Lee, 2015; Daellenbach o.fl., 2015). 

Samfélagsmiðlasíður hafa breytt því hvernig milljónir einstaklinga eiga samskipti 

hver við annan sem og við fyrirtæki, vörumerki og fræga einstaklinga. 

Samfélagsmiðlasíður gera einstaklingum kleyft að byggja upp ákveðna ímynd um sjálfa 

sig með skipulagðri framkomu sem felst í því að skrifa ummæli, deila hlutum með 
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öðrum, hafa samskipti við vini og ókunnuga og að byggja upp tengslanet (e. social 

network). Rannsóknir hafa sýnt fram á að samfélagsmiðlar geti hæglega haft áhrif á 

tengsl milli einstaklinga. Þessi tengsl hafa áhrif á hvaða upplýsingum er deilt með 

hverjum og hvernig viðtakandi bregst við. Ef einstaklingar á samfélagsmiðlum geta 

þróað sterkari tengsl hver við annan má gera ráð fyrir að einstaklingar geti einnig 

skynjað þróun á sterkari tengslum við tónlistarmenn eða stjörnur í gegnum 

samfélagsmiðlasíður (Daellenbach o.fl., 2015). 

Notkunn þessara félagslegu samfélaga á internetinu er orðin sérlega mikilvæg í 

skemmtanaiðnaðinum. Listamenn af öllum gerðum og á öllum stigum ferilsins nýta sér 

þennan vettvang nú í auknum mæli til að koma sér og sínu persónulega vörumerki á 

framfæri með því að deila upplýsingum um sjálfa sig og sitt listræna vöruúval (Turri o.fl., 

2013). Samfélagsmiðlasíður tónlistarmanna bjóða aðdáendum jafnframt aðgang að 

reglulegum upplýsingum um stjörnuna sem stuðlar að upplifun neytenda um meiri 

nálægð og betra samband við fræga einstaklinginn. Þetta gera margir tónlistarmenn 

meðvitað til að skapa persónulegt samfélag utan um aðdáendur sínar og deila þar 

jafnvel sínum dýpstu tilfinningum (Daellenbach o.fl., 2015). 

4.1.1 Myndir, myndbönd og blogg 

Samfélagsmiðlar hafa leitt til breytinga í fjölmiðlaumfjöllunun og haft áhrif á 

fréttamenn. Stafræn samskiptatækni þar sem mikil notkun farsíma með myndavélum, 

vídeóupptökumöguleikum og greiðum internetaðgangi hefur leitt til fjölmiðlalandslags 

(e. media landscape) þar sem myndir og myndbönd af hverjum sem er í hvaða 

aðstæðum sem er geta dreifst um allan heim samstundis. Utan 

atvinnufréttamennskunnar geta umfjallanir og athugasemdir almennra borgara einnig 

dreifst mjög víða með mætti samfélagsmiðlanna. Stafræn útsendingatækni hefur því 

þróað tafarlausa (e. on-the-spot) fréttamennsku sem miðlað er í gegnum vefinn af 

almenningi (Barron, 2015). 

 Bloggheimurinn (e. blogosphere) er eitt afsprengi þessarar þróunar og hefur gert 

einstaklingum kleift að setja upp fréttasíður og halda úti fréttamennsku á mis faglegu stigi. 

Margir hafa nýtt sér samfélagsmiðlana til að halda úti mynda- og vídeóbloggi og sankað 

þannig að sér fjölda fylgjenda. Fréttaskýrendur á bloggsíðum eru lifandi dæmi þess að 

tæknin hefur fætt af sér kynslóð sem dælir út sögum af sjálfum sér þar sem fara fram játanir 
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og sjálfsopinberanir allt í þeim tilgangi að skapa opna umræðu, hleypa öðrum að sér og taka 

áhættuna á því að sæta dómhörku annara. Opinberar fréttaveitur eru í auknum mæli farnar 

að nota efni af samfélagsmiðlum í umfjallanir sínar (Barron, 2015). 

4.1.2 Helstu samfélagsmiðlasíður 

Facebook var stofnað árið 2004 og er í dag stærsti samskiptavefur samfélagsmiðlanna 

með yfir 1,5 billjón virkra notenda um allan heim. Miðillinn gerir notendum kleift að 

vera tengdari vinum og fjölskyldu, deila efni og tjá sig opinberlega um það sem skiptir þá 

máli og fylgjast betur með því sem á sér stað í heiminum á hverjum tíma. Notendur geta 

sett up prófíl (e. profile), sent einkaskilaboð í gegnum „Messenger”, stofnað 

umræðuhópa (e. groups) (Facebook newsroom, e.d.), skipulagt og auglýst viðburði (e. 

events) og sett upp sértilgerðar síður (e. Pages) til að auglýsa vörumerkið sitt. Þessar 

síður gera listamönnum kleift að skapa samfélag fyrir aðdáendur sínar og safna fleiri 

fylgjendum. Notendaviðmót Facebook er margmiðlunarvænt (e. multimedia-friendly) og 

meðlimir geta póstað texta, myndum, hljóðskrám (e. audio), myndböndum og deilt 

staðsetningu sinni. Fleiri samfélagsmiðlasíður spruttu upp í kjölfar Facebook en Youtube 

var stofnað árið 2005 og er talinn næst stærsti samfélagsmiðlavefurinn á eftir Facebook 

(YouTube, e.d.). 

Youtube er opinn miðill sem gerir almenningi kleift að uppgötva, horfa á, hlaða 

upp (e. upload), meta (e. rate), deila og skrifa athugasemdir um myndbönd. Youtube er 

vettvangur fyrir fólk að tengjast, upplýsa hvert annað og veita eða fá innblástur milli 

heimshluta. Miðillinn virkar jafnframt sem auglýsinga- og dreifingarvettvangur fyrir 

hvers kyns sköpun (YouTube, e.d.).  

Twitter var stofnað árið 2006 og er dæmi um samfélagsmiðil sem flokkast sem 

smáblogg þar sem notendur geta sent og lesið skilaboð sem kallast tíst (e. tweets) og 

geta að hámarki verið 140 stafir (Mashable, 2012). Á Twitter eru um 320 milljónir virkra 

notenda (About Twitter, e.d.) sem geta valið að fylgja (e. follow) útvöldum 

einstaklingum til að fylgjast betur með þeim. Málfrelsi er í hávegum haft á Twitter og því 

takmörkuð ritskoðun á efninu sem fer þar inn en allir geta lesið færslur notenda óháð 

eigin aðild nema notendur séu með prófílinn sinn læstan (Mashable, 2012). 

Instagram var stofnað árið 2010 hefur vaxið gífurlega síðan þá en virkir fylgjendur 

telja í dag yfir 500 milljónir og er meðalaldur þeirra undir 30 ár. Instagram býður uppá 
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notendavænar lausnir til að deila myndum og myndböndum með einföldum 

stillingarmöguleikum á borð við „filter”-a. Fókusinn er á sjónræna eiginleika forritsins en 

það býður jafnframt uppá þá lausn að geta deilt myndefni á aðra miðla (Instagram, e.d.; 

DeMers, 2017).  

Snapchat býður einnig uppá mynda- og myndbandasendingar en sérstaða 

Snapchat felast í 10 sekúndna hámarks lengd á hverjum skilaboðum sem eyðast svo 

sjálfkrafa eftir ákveðinn tíma. Bæði er hægt að senda skilaboð beint á einstaka vini eða 

setja skilaboðin í „My story” svo að þau verði sýnileg öllum fylgjendum notandans. 

Snapchat leggur áherslu á frásagnir í mynd- og myndbandaformi og hefur yfir 150 

milljónir virka notendur (Snapchat, e.d.; Snapchat Support, e.d.).  

4.1.3 Nánari sambönd neytenda og vörumerkja á samfélagsmiðlum 

Sífellt fleiri listamenn nota samfélagsmiðla sem vettvang til að birta tónlist sína og til að 

eiga í beinum samskiptum við aðdáendur á netinu. Áhersla samfélagsmiðla á 

vinasambönd notenda hefur ollið breytingu á samböndum og samskiptum 

tónlistarmanna við aðdáendur (Barron, 2015).  

Ef mannleg vörumerki hafa þýðingarmikla framkomu á internetinu í gegnum blogg 

eða spjallþræði safnast aðdáendur frekar saman til að spyrja spurninga eða til að læra meira 

um mannlega vörumerkið. Bein samskiptanálgun markar gæði samskiptana og vekur upp 

tilfinningar neytenda um sjálfsstjórn (e. autonomy) og tengsl með því að draga úr 

valdakerfinu sem oft fylgir frægð. Það lætur neytendum líða eins og þeir séu mikils metnir 

og að þeim sé sýndur skilningur auk þess sem það dregur athyglina frá fjárhagshvata 

mannlega vörumerkisins (Thomson, 2006) 

Rannsókn Baym (2012) sýndi að tónlistarmenn sem eiga í samskiptum við 

aðdáendur á samfélagsmiðlum fá í auknum mæli bein viðbrögð í gegnum einkaskilaboð 

við tónlist sinni og dæmi um hvernig aðdáendur tengjast tónlistinni tilfinningarlega. 

Sumir fagaðilar kunnu að meta stöðug samskipti við aðdáendur og endurgjöfina 

gagnvart útgáfum, tónleikum og öðru í gegnum samfélagsmiðalana. Aftur á móti voru 

aðrir varkárari gagnvart þessum vaxandi vettvangi náinna tengsla milli flytjenda og 

aðdáenda og áhrifunum sem þetta kynni að hafa á sambandið milli flytjandans og 

aðdáenda hans. 
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Það er hins vegar undir hverjum og einum listamanni komið að stjórna sinni 

tengslamyndun á þessum vettvangi og hvernig hann dregur fram sinn persónuleika og 

sitt kennimark (Sjöholm og Pasquinelli, 2014). Möguleikar internetsins fyrir gagnvirk 

samskipti gera það að fyrsta flokks vettvangi til að byggja upp sambönd. Í umhverfi 

internetsins er oft mögulegt að safna hegðunarupplýsingum um ákvarðanatöku 

neytenda og byggja upp sambönd við neytendur með því að læra af samskiptum við 

viðskiptavini. Segja má að tilfinningaleg sambönd séu ræktuð með upplifun neytanda á 

nánd og tengingu gagnvart vörumerki eða listamanni. Þessi nánu kynni og tengsl geta 

leitt til tilfinningalegrar tengingar, væntumþykju og trúfestu. Sterk tilfinningaleg trúfesta 

neytenda getur verið ákaflega verðmæt fyrir hinn auðkennda listamann og tónlist hans 

því hún getur leitt til tryggðar í formi kauphegðunar, minna ólöglegs niðurhals á 

stafrænum gögnum og stuðning við sýn tónlistarmanns (Turri o.fl., 2013). 

Önnur rannsókn sýndi að skynjun neytenda á gagnvirkni (e. interactivity) og 

einlægni tónlistarmanns á samfélagsmiðlasíðu sinni leiddi til sterkari tenginga og 

upplifunar neytenda á nálægð við viðkomandi tónlistarmann. Auk þessi íti það undir 

tilhneygingu neytenda til að dreifa jákvæðu umtali um tónlistarmanninn og lengi tímann 

sem aðdáendur eyði á samfélagsmiðlasíðunni. Ákveðin ferli finnast milli athafnasemi 

aðdáenda, skynjunar nálægðar og tíma sem eytt er á samfélagsmiðlasíðum. Hvað neyslu 

varðar hefur það sýnt sig að aukinn tími sem varið er á samfélagsmiðlasíðu 

tónlistarmanns ýtir undir kauphegðun gagnvart vörum hans. Ef aðdáendur upplifa 

nálægð við tónlistarmann og velvild í hans garð sem sýnir sig í góðu umtali meðal 

aðdáenda, eru þeir ólíklegri til ólöglegs niðurhals á tónlist listamannsins (Daellenbach 

o.fl., 2015). 

Ef handhafi vörumerkis nær að vekja upp jákvæðar tilfinningar fólks í gegnum 

kynningarefni á samfélagsmiðlum verða þannig til sterkari tengsl milli neytenda og 

vörumerkis. Rannsóknir hafa sýnt að vinsælasta efnið á samfélasgmiðlum innihaldi 

skemmtanagildi og að það sé ein helsta leiðin til að ná til breiðustu notendahópa 

miðlanna. Ef listamaður sendir frá sér skemmtilegt kynningarefni á borð við fyndna 

Facebook pósta eru þannig meiri líkur á jákvæðum viðbrögðum og auknu trygglindi 

neytenda í garð persónulega vörumerkisins (Gummerus o.fl., 2012). Neytendur eru 

líklegri til að „like”-a og deila efni sem þeir upplifa hvetjandi (e. incentive) eða 
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skemmtilegt (Gaber og Wright, 2014). Meiri árangur hefur mælst af birtingu 

skemmtilegra mynda og myndbanda heldur en birtingu hagnýtra upplýsinga um 

vörumerkið, jafnvel þó skemmtiefnið sé alveg óháð vörumerkinu sjálfu. Það vekji frekar 

upp jákvæðar tilfinningar hjá fólki og auki líkur á að fylgjendur vörumerkisins tengi við 

kynningarefnið og dreifi því áfram (Smith, 2014). 

Þessi tenging milli neytenda og vörumerkis á samfélagsmiðlum leiðir til 

sameiginlegrar virðissköpunar (e. Value co-creation) sem ýtir undir aukið virði 

vörumerkisins. Sameiginleg virðissköpun krefst skilnings handhafa vörumerkisins um að 

viðskiptavinur sé ómissandi og verði að taka þátt til að hægt sé að framleiða virði. Til að 

samfélög internetsins geti þrifist verða meðlimir að taka þátt í sköpun innihaldsins með 

því að setja inn tilkynningar og athugasemdir og deila upplýsingum. Þessir aðilar eru 

fyrir vikið þátttakendur í virðissköpun fyrir aðdáendur listamanns. Sameiginleg sköpun 

virðis (e. value co-creation) hefur þannig víxlverkandi áhrif á tilfinningalega 

skuldbindingu gagnvart ólíkum víddum tryggðar sem og alhliða stuðning við listamann. 

Samfélagsmiðlar eru því dýrmætur vettvangur fyrir uppbyggingu vörumerkjasambanda 

við neytendur. Trygglyndi neytenda hefur ekki bara áhrif á endurtekna kauphegðun 

heldur einnig það að neytendur taka síður þátt í skaðlegri hegðun gagnvart vörumerkinu 

og umburðarlyndi þeirra gagnvart mistökum vörumerkisins eykst. Eftir því sem 

einstaklingar verða virkari þátttakendur í sköpun og miðlun upplýsinga um vörumerkið 

sýna þeir meira trygglyndi og stuðning í garð vörumerkisins (Turri o.fl., 2013; Gabisch og 

Gwebu, 2011). 
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5 Aðferðafræði og gögn 

Markmið þessarar rannsóknar er að veita innsýn í hugarheim tónlistarmanna á Íslandi 

varðandi kynningarstörf þeirra og persónuleg vörumerki. Leitast er við að koma auga á 

atriði sem einkenna vörumerkjastjórnun þekktra einstaklinga innan tónlistarbransans 

með áherslu á kynningarmál þeirra á samfélagsmiðlum og samband við neytendur. 

Notast var við eigindlega aðferðafræði við gerð rannsóknarinnar og gögnum safnað með 

viðtölum við íslenskt tónlistarfólk.  

5.1 Eigindleg rannsóknaraðferð  

Eigindleg aðferðafræði gengur út frá því að raunveruleiki hvers og eins sé félagslega 

mótaður en með aðferðinni er leitast við að skilja hvernig fólk hegðar sér, túlkar reynslu 

sína og hvaða merkingu það setur í upplifanir sínar. Eigindleg aðferðafræði er 

regnhlífarhugtak yfir fjölbreyttar túlkunaraðferðir við að lýsa, lesa úr, þýða eða koma 

merkingu einhvers fyrirbæris til skila á einn eða annan hátt. Rannsakandi eigindlegrar 

rannsóknar leitast þannig við að skilja upplifanir þeirra sem viðfangsefnið nær til. Aðal 

atriðið er að skilja fyrirbærið sem tekið er fyrir út frá sjónarhorni þátttakanda. Í 

greiningunni er það svo rannsakandans að miðla því af einlægni til annara (Merriam, 

2009). 

Þar sem skilningur er megin markmið rannsókna af þessu tagi er hlutverk 

rannsakanda mjög þýðingarmikið. Rannsakandi þarf vera móttækilegur, geta brugðist 

hratt við aðstæðum og búa yfir aðlögunarhæfni. Manneskjur sem rannsóknartæki eru 

því vel til þess fallnar að safna gögnum og greina þau við framkvæmd eigindlegar 

rannsókna. Þær geta lesið í aðstæður og samskipti með og án orða, unnið úr 

upplýsingum samstundis, útskýrt og dregið saman gögn, fengið staðfestingu 

þátttakanda á nákvæmni túlkunar og skoðað óvenjuleg og ófyrirsjáanleg atvik betur 

(Merriam, 2009). 

Ferlið er fljótandi, sveigjanlegt og móttækilegt fyrir breyttri stefnu og þróun eftir 

að rannsókn er hafin, því er sífellt farið á milli gagnasöfnunar og gagnagreiningar. Notast 

er við aðleiðslu (e. inductive approach) í eigindlegri aðferðafræði en ferlið lýsir sér í því 
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að rannsakandi kannar tiltekið viðfangsefni hins félagslega heims sem hann leitast við að 

uppgötva betur, skilja og útskýra. Gögnin eru flokkuð niður og einstaka bútum raðað 

saman í lýsandi þemu. Þannig myndast kenning sem bera má saman við raunveruleikann 

og þróa enn frekar (Merriam, 2009). 

5.2 Framkvæmd rannsóknar 

Ástæða þess að hér er notuð eigindleg aðferðafræði er viðleitni rannsóknarinnar til að 

kanna upplifanir viðmælenda til persónulegrar vörumerkjastjórnunar á íslenska 

tónlistarmarkaðnum. Hugmyndin að rannsóknarefninu varð til í samtali við mömmu 

mína, Jóhönnu Ósk Eiríksdóttur í nóvember 2015 og í desember sama ár var hugmyndin 

borin undir Margréti Sigrúnu Sigurðardóttur í því skyni að fá hana til að gerast 

leiðbeinandi verkefnisins. Eiginleg vinna rannsóknarinnar hófst svo í janúar 2016 með 

lestri fræðigreina um viðfangsefnið og upplýsingaöflun um kynningarmál og 

vörumerkjastjórnun tónlistarmanna. Leit að viðmælendum hófst í maí 2016 og fóru 

viðtölin fram á tímabilinu 24. maí til 9. nóvember sama ár.  

Rannsóknin var unnin samhliða fullu starfi og tók framkvæmd hennar því lengri 

tíma en áætlað var í upphafi. Viðfangsefni rannsóknarinnar markast af bagkrunni 

rannsakanda í tónlist og markaðsfræði auk áhuga á að samtvinna þessar tvær greinar. 

Rannsakandi hefur starfað í markaðsdeild fyrirtækis í ferðaþjónustu samhliða 

markaðsfræðináminu við háskólann og öðlast með þeirri reynslu talsverða innsýn í 

kynningarmál. Einnig hefur rannsakandi stundaði nám við Tónlistarskóla FÍH og starfað 

sem söngkona og myndað þannig tengslanet innan íslenska tónlistarbransans. Þessi 

reynsla vakti upp forvitni um hvaða kynningarleiðir þekktir íslenskir söngvarar nýta til að 

ná í gegn á tónlistarmarkaðnum og hvort persónuleg vörumerkjastjórnun þeirra 

samræmist aðferðum markaðsfræðinnar. 

5.3 Viðmælendur  

Settur var saman listi með um 20 mögulegum viðmælendum og upplýsingum um 

tengiliði. Í sumum tilfellum hafði rannsakandi beint samband við viðmælendur, í öðrum 

tilfellum í gegnum millilið en einnig bentu nokkrir viðmælendur á aðra verðuga 

þátttakendur. Því var um markvissa gagnaöflun að ræða en henni var hætt þegar 

vísbendingar um mettun lágu fyrir eftir sjö viðtöl, þó fullri mettun hafi ekki verið náð. 
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Sjö viðtöl voru því tekin í heildina þar sem rætt var við fjórar konur og þrjá karlmenn en 

þátttakendur rannsóknarinnar voru: 

 Hera Björk 

 Friðrik Dór 

 Ragnheiður Gröndal 

 Eyþór Ingi 

 Svala Björgvins 

 Pétur Örn (Pétur Jésú) 

 Jóhanna Guðrún  

Lögð var áhersla á að ræða við söngvara sem eru þekkt nöfn á Íslandi og hafa verið 

áberandi í kynningarmálum. Viðmælendur eru með um 10 til 20 ára reynslu í 

tónlistarbransanum. Þeir eiga það sameiginlegt að vera áberandi í íslensku tónlistarlífi 

og ná að lifa af listinni. Mikilvægt er að huga að kynningarmálum ef gera á listina að 

lífsviðurværi og byggja upp sterkt persónulegt vörumerki.  

Ýmist fóru fyrstu samskipti fram í gegnum samfélagsmiðilinn Facebook, tölvupóst 

eða síma. Þegar upphaflega var haft samband við viðmælendur var þeim stuttlega gerð 

grein fyrir því um hvað rannsóknin fjallaði. Rannsóknin var svo kynnt betur í upphafi 

hvers viðtals til að fá upplýst samþykki en kynningu rannsóknarinnar sem allir 

viðmælendur fengu má sjá í viðauka 1. Rannsakandi gætti þess einnig að kynna sig, segja 

örstutt frá tengingu sinni inn í tónlistarbransann og sýna viðmælendum virðingu frá 

fyrstu samskiptum í orði og tjáningu til að skapa traust. Jafnframt var viðmælendum 

sagt frá mögulegum ávinningi af þátttöku þar sem viðfangsefnið krefst talsverðrar 

sjálfskoðunar og getur vakið viðmælendur til umhugsunar um mál þeim til framdráttar. 

Þar sem þátttakendur í eigindlegum rannsóknum lýsa reynslu sinni og upplifun 

verður til mikið magn persónulegra upplýsinga. Rekjanleiki svara til þátttakenda er því 

oft óumflýjanlegur þar sem tilvitnanir og talsmáti geta einnig verið auðkennandi fyrir 

einkstaklinga. Nafnleynd er hins vegar eitt af mörgum siðferðisatriðum 

aðferðafræðinnar þar sem rekjanleiki upplýsinga getur í sumum tilfellum skaðað 

þátttakendur. Í eðli sínu er eigindleg aðferðafræði þó full af vísbendingum um auðkenni 

þátttakenda og ekki alltaf hægt að koma í veg fyrir að hægt sé að bera kennsl á þá út frá 
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niðurstöðum. Meginreglan er því sú að ekki skuli birta persónugreinanleg gögn í 

rannsóknum án samþykkis þátttakenda um að koma fram undir nafni (Richards og 

Schwartz, 2002). Viðmælendum rannsóknarinnar var tjáð að ekki væri hægt að lofa 

nafnleynd þar sem um afmarkaðan hóp þekktra einstaklinga væri að ræða en að fyllstu 

nærgætni við meðhöndlun upplýsinga yrði gætt og að niðurstöður yrðu ekki til þess að 

skerða orðspor eða ímynd þeirra. Því verður ýmist vitnað óbeint og almennt í 

viðmælanedur án nafngreiningar eða beint í ákveðin nöfn þegar það á við.   

5.4 Gagnaöflun  

Gagnaöflun fór fram með sjö djúpviðtölum ásamt skráningu á hugleiðingum 

rannsakanda fyrir og eftir hvert viðtal, lýsingum á viðmælendum og aðstæðum við hvert 

viðtal. Staðsetning viðtala var ákveðin út frá óskum viðmælenda en tvö fóru fram á 

kaffihúsum, tvö í heimahúsum viðmælenda, tvö í gegnum myndsímtal af forritinu 

FaceTime og eitt í skólastofu Tónlistarskóla FÍH. Lengd viðtalanna var frá 65 mínútum 

upp í 120 mínútur en meðal viðtalstími var ein og hálf klukkustund. Fyrstu tvö viðtölin 

tóku um eina klukkustund og fjörutíu mínútur, næstu tvö tóku rétt rúma klukkustund, 

fimmta viðtalið tók tæpar tvær klukkustundir og síðustu tvö stóðu yfir í um einn og 

hálfan tíma. Hvert viðtal var hljóðritað og afritað frá orði til orðs.  

 Notast var við hálfopna viðtalsaðferð (e. semistructured interview) og því stuðst 

við viðtalsramma til að fá svör við ákveðnum atriðum frá öllum viðmælendum. Í 

grunninn var hverju viðtali stýrt með lista spurninga sem náði yfir viðfangsefni 

rannsóknarinnar. Í hálf opinni viðtalsaðferð er hins vegar er ávalt sveigjanleiki til staðar 

varðandi orðalag og röð umfjöllunarefnis. Fremur er leitast við að fylgja frásögn 

viðmælenda eftir til að fá fram flæði í viðtalinu. Þessi viðtalsaðferð gerir rannsakanda 

kleift að bregðast samstundis við upplýsingum auk þess að fá fram sýn viðmælenda á 

rannsóknarefni og nýjar hugmyndir varðandi viðfangsefnið. Vegna sveigjanleika 

rannsóknaraðferðarinnar er þó mikilvægt að hafa hugfast að spyrja opinna spurninga 

sem framkalla lýsandi svör og spyrja ýtarspurninga (e. probes) til að dýpka gögnin. Aftur 

á móti ber að varast leiðandi spurningar og „já eða nei” spurningar auk þess að spyrja 

ekki fleiri en einnar spurningar í einu (Merriam, 2009).  

Viðtalsramminn var útbúinn eftir lestur fræðigreina um viðfangsefnið til að ná 

utan um þau þemu sem rannsakandi taldi endurspegla persónulega vörumerkjastjórnun 
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tónlistarmanna. Með hliðsjón af fræðigreinunum skrifaði rannsakandi upp fjölda 

spurninga sem voru svo dregnar saman í sex þemu með aðstoð leiðbeinanda. Þemu 

viðtalsrammans má sjá hér að neðan en í viðauka 2 má auk viðtalsrammans sjá dæmi 

um spurningar. 

 Bransinn 

 Efni og sköpun 

 Sjálfsmynd 

 Frægð 

 Miðlar 

 Persónulegt vörumerki 

5.5 Gagnagreining  

Greining gagna fór fram samhliða gagnaöflun, bæði í viðtölunum sjálfum, við afritun 

viðtalanna og með skrásetningu athugasemda rannsakanda. Að afritun lokinni voru 

viðtölin lesin aftur og aftur til þess að fá betri tilfinningu fyrir mögulegum þemum og 

frekari athugasemdir skráðar í hverju og einu viðtali. Eftir að hafa greint öll sjö viðtölin á 

þennan máta voru tvö efnismikil viðtöl valin og lesin ítrekað yfir. Allur textinn var 

brotinn niður í einstaka orð og setningar sem rannsakandi leitaðist við að túlka og tengja 

við hugtök í þeim tilgangi að greina kóða og flokka í þemu sem vörpuðu ljósi á 

viðfangsefnið. Þegar komin var skýrari mynd á kóðana fékk hver þeirra sinn lit og því 

næst voru öll viðtölin lesin aftur þar sem rannsakandi flokkaði viðeigandi setningar og 

texta búta undir kóðana með litamerkingum. Því næst var útbúin samantekt á hverjum 

kóða fyrir sig úr öllum viðtölunum í eitt skjal. Þá tók aftur við yfirlestur gagna í bland við 

lestur fræðigreina og frekari flokkun kóða í þemu og undirþemu. Að endingu voru þrjú 

þemu mynduð utan um upplifun listamannanna af sinni persónulegu 

vörumerkjastjórnun. Megin þemun og undirþemun má sjá í töflu 1. Við greiningu var 

lagt uppi með að lýsa upplifun íslenskra tónlistarmanna af kynningarmálum sínum með 

áherslu á þeirra persónulegu vörumerki. 
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Tafla 1. Þemagreining 

Vörumerki Kynningarleiðir Samband við neytendur 

Sköpun og þróun Samfélagsmiðlar Íslenski markaðurinn 

Stöðugleiki 
„Afþreying og 

skemmtanagildi“ 
Áhrif neytenda á 

uppbyggingu vörumerkis 

„Original og öðruvísi”  
„Við eigum að vera 

persónuleg“ 

Aðgreiningarvandinn   

Ímynd   
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6 Niðurstöður 

Við greiningu gagna voru þrjú þemu dregin saman og mynduð utan um upplifun 

viðmælenda af eigin vörumerkjastjórnun á tónlistarmarkaðnum. Þemun eru; vörumerki, 

kynningarleiðir og samband við neytendur. Í þessum kafla verður gerð grein fyrir 

meginþemunum þremur og undirþemum þeirra sem fram koma í töflu 1. Margt fleira 

kom fram í viðtölunum sem ekki verður fjallað sérstaklega um hér en við greiningu var 

áhersla lögð á að draga fram upplifanir viðmælenda á sínum persónulegu vörumerkjum 

og kynningarmálum.  

6.1 Vörumerki  

Vörumerki kom fljótlega í ljós sem áberandi þema þrátt fyrir að hugtakið sjálft hafi verið 

viðmælendum mis tamt. Allur gangur var á því hversu markaðsþenkjandi viðmælendur 

töldu sig vera. Einn sagðist ekki pæla mikið í sér sem vörumerki enda væri hann „ekkert 

business drifinn” og öðrum fannst frekar „kalt að hugsa þannig” um sig sem listamann. 

Viðmælendur voru því mis meðvitaðir um sig sem vörumerki líkt og kemur fram í 

eftirfarandi orðum eins tónlistarmannsins: 

...ég geri mér ekki alveg kannski grein fyrir því hvort ég sé vörumerki og hversu mikið 

vörumerki ég sé... 

Þrátt fyrir þetta virtust flestir viðmælendur þó þeirrar skoðunar að markaðshugsun væri 

mikilvæg í tónlistarbransanum og að sem tónlistarmaður yrðir þú „að aðlaga þig að 

markaðnum og hvernig hlutir eru hugsaðir”. Notkunn viðmælenda á hugtökum 

markaðsfræðinnar var misjöfn en sumir þeirra töluðu fremur um sig sem vörur en 

vörumerki: 

...ég er náttúrulega bara vara skiluru... 

Einn viðmælandi kvaðst vera farinn að hugsa meira um sig sem vörumerki í seinni tíð: 

„Ég held að það sé eitthvað sem að maður verður að vera meðvitaður um”. Annar var á 

sama máli og taldi mikilvægt að vera markaðsþenkjandi sem listamaður og meðvitaður 

um stöðu sína á tónlistarmarkaðnum:   
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Svo framarlega sem þú hugsar um þig sem brand, hugsar um þetta út frá markaðslegri 

hugsun [og] byggir þig upp sem vöru og þú veist; Hvaða bragðtegund ertu? Hvað ertu að 

bjóða? 

Hins vegar kom í ljós togstreita á milli þess að vilja byggja upp sterkt vörumerki og að 

vilja ekki gera það á afgerandi hátt eins og kemur fram í eftirfarandi ummælum sama 

viðmælanda: 

Maður vill samt ekki branda sig of sterkt af því maður er hræddur um að þá kannski hafi 

maður valið vitlaust. 

Heilt yfir virtust tónlistarmennirnir upplifa sín persónulegu vörumerki fremur óformföst 

líkt og einn viðmælandi lýsti: 

Ég er alveg klár á því að það sé fullt af fólki þarna úti sem hafi ekki hugmynd um að það sé 

svona mikið að gera hjá mér þannig að því leitinu til þá er ég kannski soldið afslappað 

vörumerki. 

6.1.1 Sköpun og þróun 

Viðmælendur komu allir inná ferli persónulegs lærdóms og sjálfsrýni á einn eða annan 

hátt. Vinna þeirra að sífelldri þróun með sig sem listamenn, verkefni sín og vörur kom 

skýrt fram. „Ég er svona vara í þróun...mér finnst ég ennþá vera að þróa þetta” sagði 

einn viðmælandi og annar tók undir: 

...ég held sko, ég hafi alveg hugmyndir um það hvernig ég vil að aðrir sjái mig en það er ekki 

þar með sagt að það haldist í hendur við hvernig ég stend markaðslega. Það er alveg munur 

þar á af því að ég er ennþá að vinna í mínu dóti. 

Það virtist hafa tekið tónlistarmennina dágóðan tíma að finna sína réttu hillu á 

markaðnum en einn talaði um að það þróunarferli væri mjög mikilvægt uppá að ná 

sérhæfingu: 

Ég var búin að syngja ógeðslega lengi. Það tekur mann ógeðslega langan tíma að finna hvað 

er svona þitt niche, hvað þér finnst æðislegt og hvað þér finnst gaman og það er það sem á 

að vera þitt sérsvið skiluru. 

Fleiri tóku undir þetta en einn viðmælandi kom inná æskudýrkun í tónlistarbransanum 

og mótsögnina við mikilvægi þroskans sem tónlistarmenn öðlast með árunum:  
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Ég hef alveg það sama fram að færa og og tvítugur tónlistarmaður en ég hef kannski aðeins 

meiri lífsreynslu... 

Í þessu samhengi talaði annar viðmælandi um að besta leiðin fyrir tónlistarfólk til að 

þróast og byggja sig upp væri að koma fram og semja eigin tónlist: 

Mesti skólinn er náttúrulega lifandi flutningur og náttúrulega gera plötur. Þetta tvennt er 

svona mesti skólinn þannig það að halda tónleika þroskar þig rosa mikið sko, þannig þróast 

maður sko. Með því að spila fyrir fólk... 

Sami viðmælandi kom einnig inná það að metnaðurinn til að bæta sig knúi stöðuga 

þróunarviðleitni listamannsins til að skapa eitthvað nýtt og ná betri tengingu við sjálfan 

sig: 

Maður er náttúrulega alltaf að þróa sig sko sem tónlistarmaður. Það er alltaf svona 

undirliggjandi markmið að ná að fullnýta sitt potential sem tónlistarmaður. [...] Maður vill 

alltaf leita nýrra leiða og ekki staldra við einhvernveginn. Ég er alltaf að reyna að bæta 

mig...og einhvernveginn að reyna að skerpa á einhverju og að komast nær einhverjum 

svona kjarna í sjálfum sér. Og mér finnst það svo skemmtilegt með tónlistina, þetta helst 

líka svo mikið í hendur við þroska þinn sem manneskju hvernig þú þróast. 

Fleiri tóku í sama streng og annar viðmælandi kom enn fremur inn á sífellda þróun 

listamannsins út frá tengingu hans við breytilegt umhverfi sitt hverju sinni: 

...ég reyni alltaf aðeins að þróast og evolva með tímanum, líka bara kannski með 

tíðarandanum skiluru og hvað er í gangi og hvað ég er að fíla hverju sinni af því að sem 

listamaður er maður alltaf...einn mánuðinn þá er maður í ofboðslega mikið „þessum“ fíling, 

svo eftir mánuð þá er maður í einhverjum allt öðrum fíling skiluru og mér finnst allt í lagi að 

leyfa sér það. Mér finnst alveg óþarfi að þurfa að vera eitthvað alltaf eins. Ég fæ bara 

ógeðslega leið á því. Mér finnst voðalega gaman að vera að prófa nýja hluti og ný sánd og ný 

look og ný images og nýja tónlistarstefnu og ég held að það sé soldið svona það sem kannski 

greinir mig frá öðrum... 

Vörumerkjaþróun virtist því vera háð sköpun hvers og eins en uppbygging persónulegs 

vörumerkis hvers listamanns fremur afslappað og óskipulagt ferli eins og einn 

viðmælandi sagði: 
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Ég er ekki þarna af því þarna var eitthvað gat í markaðnum eða eitthvað, heldur bara af því 

að ég einhvernveginn bara...er þarna. Þetta er bara afslappað ferli og svo er þetta einhver 

útkoma skiluru en ekki einhver sem leggur upp með að ætla að vera „X”. 

6.1.2 Stöðugleiki  

Þrátt fyrir augljósa skýrskotun í sífellda þróun komu viðmælendur allir inná mikilvægi 

þess að skapa traust og áreiðanleika með því að halda einhvers konar stöðugleika í 

störfum sínum. Í því samhengi þyrftu verkefnin sem viðkomandi tæki að sér að passa við 

vörumerkið hans. Sama ætti við um laun sem hann tæki fyrir og vettvanginn sem unnið 

væri á eins og einn viðmælandi lýsti: 

Sum gigg eða sumar vörur bara passa ekki fyrir mig. Ég verð aðeins að hugsa hvað ég er að 

gera og hvernig þúst ég er að branda mig þannig ég þarf stundum að vera meðvituð um 

hvað ég segi já og nei við. Ég vil ekki vera að gera eitthvað sem ég tengi ekki við. 

Annar talaði einnig um að stöðugleiki og vettvangur skiptu máli. Það drægi til að mynda 

úr áreiðanleika persónulegs vörumerkis að koma fram á börum í miðbænum fyrir 

lágmarks kaup ef listamaður kæmi líka reglulega fram á stórum viðburðum og rukkaði 

meira fyrir þá vinnu. Hér tekur viðmælandi dæmi með vörumerkja viðlíkingum:  

...það er Lindex, ég er Gucci skiluru. Þú mátt ekki fara niður í Lindex. Þú þarft pínulítið að 

passa að þetta sé svona munaður það sem þú sért að selja. Þetta er fancy og þetta er fínt. 

Annar nefndi mikilvægi þess að halda stöðugleika í framkomu og hegðun þar sem hann 

væri búinn að „byggja upp orðstír” sem þyrfti „að vernda”:  

Það er ekki hluti af vörumerkinu mínu að vera alltaf fullur einhverstaðar niðri í bæ...eins og 

er hjá mörgum..þannig að ég passa mig á því líka að vera ekki einhverstaðar í einhvejru 

rugli. [...] Það er þannig sem ég upplifi mig að vera meðvitaðan um það að ég sé eitthvað 

vörumerki. 

Stöðugleiki gæða barst einnig til tals en einn viðmælenda lýsti því þannig að áreiðanleiki 

vörumerkis fælist einna helst í vitund neytenda um gæðin sem þeir gengju örugglega að: 

Það skiptir ekki máli hvað batteríð heitir eftir að fólk er búið að kynnast því og hvað það 

gerir. Fólk veit að það fær þessa ákveðnu tegund tónlistar flutta á ákveðinn hátt og margir 

sem ganga bara að því vísu sem bara ákveðnum gæðum, og það er ógeðslega gott. 
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Annar viðmælandi kom inná hversu mikilvægt væri að geta skilað lifandi 

tónlistarflutningi í góðum gæðum þar sem plötusala væri nær engin nú á dögum og störf 

tónlistarmanna fælust því að mestu leiti í að koma fram:  

...ég get sungið hlutina alveg eins life og þeir eru á plötunni skiluru...en í dag í svona today’s 

world, þá er allt svo ógeðslega mikið unnið... 

6.1.3 „Original og öðruvísi”  

Viðmælendur komu allir inná mikilvægi þess að skapa sér sérstöðu og töluðu um 

viðleitni sína í þeim efnum. Friðrik sagðist hafa unnið að lang mestu leiti með sitt eigið 

efni sem tónlitarmaður og taldi sérstöðu sína felast í tónlistarstílnum sem hann hefur 

notast við, íslenskunni í lögunum hans og vettvanginum fyrir „svona partý músík”: 

Ég er eiginlega bara einn á mínu sviði finnst mér sko. Ég held það séu allavega mjög fáir sem 

geta talið sig í þessum R&B pop flokk skiluru. Ég myndi segja að mín afmörkun væri 

algjörlega falin í...bara tónlistinni.  

Fleiri tengdu afmörkun sína við tónlistarstíla og íslenska tungumálið en Ragnheiður 

talaði um að hún ynni mest með „sungna þjóðlagatónlist frá Íslandi“ og bætti við:  

Þá ertu komin með eitthvað sem er algjörlega júnik. Ekki margir í heiminum eru með 

nákvæmlega það. 

Nýsköpunarhugsjónin og viðleitnin til að vera öðruvísi en aðrir og finna upp á einhverju 

nýju skein í gegn í öllum viðtölum. Pétur talaði í því samhengi um hringitónana sem 

hann byggi til handa fylgjendum sínum á Snapchat reglulega og hvernig hann fékk þá 

hugmynd:  

Ég hugsaði „hvað get ég boðið uppá sem ég veit að enginn er að gera á Snapchat”? Ég veit 

að það er enginn að gera original hringitóna og gefa þá.  

 Tökulög (e. cover songs) bárust til tals og einn viðmælandi talaði mjög jákvætt um að 

syngja lög annara en tók þó fram að: „þú verður alltaf að gera allt að þínu. Öðruvísi 

virkar ekkert. Hvort sem það er þitt eða þeirra”. Annar viðmælandi kom jafnframt inná 

skapandi hugsun og að „gera eitthvað sem að kannski ekki allir aðrir eru að gera”. Hann 

sagði að listamenn þyrftu að vera óhræddir við að vera „original og öðruvísi” til að skapa 

sér stöðu á markaðnum: 
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Þú þarft að vera frumlegur og þú þarft að vera sniðugur og þarf að vera góð lagasmíð, það 

þarf að vera eitthvað sem að sérkennir þig og það er einhver sem að pikkar það upp eða 

tengir eitthvað við það. Þannig að þú þarft að vera með einhverja sérstöðu til þess að fljóta 

fyrir ofan. 

Fleiri tóku undir mikilvægi frumleikans en einn viðmælandi talaði jafnframt um að nýta 

sér „innblástur” frá öðrum með nýsköpuninni: 

Ég hef alltaf verið þannig að mér finnst ekki spennandi að búa til eitthvað sem er eins og 

eitthvað annað. Maður er einhvernveginn að reyna alltaf að finna eitthvað sem er orginal 

fyrir mann sjálfan. Auðvitað þó það sé að sjálfsögðu aldrei hægt að búa til eitthvað sem er 

algjörlega orginal því þú ert alltaf náttla að búa til eitthvað úfrá einhverjum áhrifum sem þú 

hefur orðið fyrir skiluru þannig að það er enginn sem er orginal. 

Áhugavert er að rýna í þessi viðhorf vegna þess að þrátt fyrir stöðuga þróun og 

nýsköpun töldu viðmælendur mikilvægt að skapa sér stöðugleika. Frumleiki leitast við 

sífellda endurnýjun og því erfitt að viðhalda stöðugleika á sama tíma. Þarna má greina 

tvær andstæður sem togast á í vörumerkjastjórnun tónlistarmannanna og mjög 

einstaklingsbundið hvar þær mætast á miðri leið. 

6.1.4 Aðgreiningarvandinn 

Þrátt fyrir að vera meðvituð um mikilvægi þess að skapa sér sérstöðu mátti greina 

ákveðinn aðgreiningarvanda í frásögnum viðmælenda. Þegar aðgreining viðmælenda á 

tónlistarmarkaðnum var skoðuð kom í ljós mikið fjölhæfnisbrask eða „múltítask“. Flestir 

höfðu orð á því hvað fjölbreyttni væri mikilvæg og hve auðvelt væri að fá leið á sjálfum 

sér ef engin tilbreyting væri í þessu samhengi.  

Viðmælendur voru jafnframt sammála um það að mikilvægt væri að geta gengið í ólík 

verkefni, „vera lunkin við að gera rosalega margt“ og „hafa mörg járn í eldinum til að 

geta lifað af þessu eingöngu“. Sumir virtust sættast með semingi á að þurfa að ganga í 

öll verkefni til að geta lifað af listinni. Einn talaði um að „á Íslandi getur maður haft alveg 

allt í lagi tekjur af þessu en þú getur ekkert verið alltof selectív” á verkefnin sem bjóðast. 

Því væri það nauðsynlegt að geta brugðið sér í allra kvikynda líki og haft lag á ólíkum 

tónlistarstílum líkt og einn viðmælandi sagði: 



 

43 

Ef maður væri rafmagnstengi þá væri ég bara svona alþjóðlegt tengi þar sem allir frá öllum 

löndum geta fengið rafmagn frá, og þá rafmagnið verið músíkin... 

Nokkrir töluðu um að sérstaða þeirra lægi í gæðum á tónlistarflutningi og raddstyrk. 

Einn nefndi dæmi um að listamenn gætu skorið sig úr fjöldanum með afgerandi 

raddgæðum og náð þannig í gegn á markaðnum:  

Þetta er bara vara sem þú ert að selja og fólk sér alltaf ef þú ert með vöru sem er betri en 

einhver önnur, þá köttar það alltaf í gegn sko. 

Annar viðmælandi sagði frá því að aðgreining hans fælist í raddsviðinu: 

Ég fæ hringingarnar þegar það vantar einhvern í svona SHOW, einhvern söngvara sem að 

getur...sungið einhver svona...powerful stór lög. Ég stend einhverstaðar þar markaðslega 

held ég. 

Fleiri töluðu um sérstöðu þess að vera í „dívu categoríunni“ og búa yfir „snerpu og 

krafti“ en einn viðmælandi tók þó fram að öflug söngrödd og gæða flutningur héldust 

ekki alltaf í hendur við styrkleika vörumerkis: 

Og þetta er það sem ég er búin að vera að berjast við í öll þessi ár. Að það sé líka brand að 

vera söngkona sem getur sungið allt. Að ég þurfi ekki að vera annað hvort óperusöngkonan, 

djasssöngkonan, poppsöngkonan... 

Af þessu má sjá að margir töldu auðkenni sín felast í raddgæðum og fjölhæfni. Þegar 

margir innan sama markaðar vinna með samsvarandi þætti eru þó líkur á að frekar sé 

um að ræða grunnatriði til starfshæfni á viðkomandi markaði en ekki eiginlega 

aðgreiningarþætti. Gallar þess að hafa óskýr auðkenni voru einnig ræddir ásamt ádeilu á 

það að vera ófyrirsjáanlegur út á við: 

Það eru svo margir listamenn sem binda sig við ákveðna tegund tónlistar og mér finnst það 

eiginlega vera erfiðast. En á móti kemur að það er líka mjög erfitt að vera tónlistarmaður 

sem fólk hugsar um kannski „já maður veit aldrei hvað kemur frá honum næst”. 

Annar tók í sama streng og taldi fjölbreyttnina geta ruglað neytendur í ríminu því fyrir 

vikið ættu þeir erfiðara með að aðgreina listamanninn frá öðrum: 

Ég held það sé ekkert auðvelt að vera...aðdáandi manns sem er að gera alls konar hluti. Það 

er alveg fjölbreyttni og allt það en það verður erfiðara að eignast aðdáendur af því að fólk 
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vill alltaf setja menn soldið í box. Ég held að til dæmis ef þú myndir spyrja sitthvora 

manneskjuna þá fengirðu alltaf svolítið ólík svör gagnvart því...hvað ég er, hver ég er og 

hvernig ég er sko. 

Enn annar viðmælandi hafði orð á því að senda þyrfti neytendum skýr skilaboð og að 

dulúð listamanns væri vand með farin og jafnvel vafasöm út á við ef markmiðið væri að 

ná til neytenda: 

Ég held að skýrleiki skipti soldið miklu máli. Ég held bara að það sé of mikið áreiti á fólkið til 

að hafa einhvern rosa tíma til að velta sér uppúr einhverjum sem er ofsalega dularfullur. Ég 

held það sé ekki alveg [þannig] að fólk bara „hann er svo dularfullur, ég veit ekkert hvað 

hann er að bjóða uppá [en] ég ætla samt að fara á tónleika með honum”. 

Listamennirnir töldu því mikilvægt að aðgreina sig frá öðrum á markaðnum svo að 

neytendur gætu greint frá því að hverju þeir gengju. Hins vegar virtist það mörgum erfitt 

í framkvæmd auk þess sem viðmælendur áttu margir erfitt með að koma auðkennum 

sínum í orð. Aðgreining frá öðrum á markaðnum getur hins vegar verið margslungin 

þegar samkeppnisaðilarnir eru einnig samstarfsaðilar líkt og viðmælendur upplifðu í 

íslenska tónlistarbransanum:  

Ég hugsa ekki um mína kollega sem samkeppnisaðila mína. Ef ég er komin í samkeppni við 

mína kollega þá er ég bara farin að stinga sjálfa mig í rassinn. Það er svolítið undirliggjandi í 

þessum bransa, þetta er svo erfitt því við erum samstarfsaðilar. 

Allir viðmælendur komu inná tengsl og það nána samstarf sem einkenndi bransann á 

Íslandi en þar mátti greina tengingu milli aðgreiningarvandans og samvinnunnar með 

samkeppnisaðilunum. Einn minntist á að mikilvægt væri að „vinna með fullt af fólki og 

vera með tengslanet“ vegna þess að „þannig beisiklí survive-aru“. Annar talaði um að 

tónlistarmenn fengju oft „verkefni í gegnum einhver tengsl“ og bætti við til áherslu: 

Tengslanetið er náttúrulega allt, allavega á svona litlu landi eins og hér. Það er náttúrulega 

það sem kemur þér áfram.  

Fleiri voru á sama máli en einn viðmælandi sagði að aðgreining milli listamanna hefði 

verið skýrari áður fyrr og samkeppnin jafnframt meira áberandi þá en í dag. Samkeppnin 

væri nú undirliggjandi þáttur á markaði þar sem samvinna og innbyrgðis samstaða hefðu 
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náð yfirhöndinni. Því væri meiri áhersla lögð á samheldni á markaðnum heldur en 

aðgreiningu frá öðrum: 

Ég veit ekki alveg hverjir eru samkeppnisaðilar mínir. Þegar til kastana kemur þá erum við 

auðvitað öll í samkeppni um þessa fáu...miðakaupendur eða geisladiskakaupendur. [...] Það 

var miklu meiri svona rígur oft áður fyrr og það voru líka miklu skýrari skil. Núna er þetta allt 

miklu meira svona í einn graut, allt svona kollegar þínir og vinir. 

6.1.5 Ímynd 

Ímynd var orð sem kom fram aftur og aftur í vörumerkjasamhenginu en viðmælendur 

virtust tengja ímynd listamanna sterkt við útlit þeirra. Einn þeirra tók dæmi um að 

gleyma oft að „hafa sig til“ en að „lookið” skipti máli þegar farið væri út á meðal fólks 

dags daglega:  

Þá náttúrulega þarf maður að átta sig á því að þú ert vörumerki...þú getur ekki komið fram 

nema vera svona snyrtileg allavegana.  

Svala minntist líka á útlit sitt og sagði að maðurinn hennar gerði stundum grín af því að 

hún liti út eins og hún væri að fara að „spila á sviði” þegar hún væri „bara að fara út í 

búð” þannig að hún virtist passa uppá að viðhalda ímynd sinni frá degi til dags: 

Mér finnst ógeðslega gaman að klæða mig outrageous. [...] Hversdagslega þá klæði ég mig 

þúst frekar öðruvísi og minn karakter er bara þannig þúst ég elska öðruvísi föt og fashion og 

ég hef rosa mikinn áhuga á svoleiðis í hversdagslegu lífi líka.  

Það sama kom fram hjá Pétri sem fullyrti að útlitið væri einnig stór partur af ímynd sinni. 

Hann sagði: „Ef ég raka skeggið og klippi hárið þá þekkir mig enginn. Það er beisiklí 

dáldið þannig“. Hera talaði um að ímynd fylgdi útliti á þann hátt að aðeins þeir frægustu 

með sterkustu ímyndina gætu gert það sem þeim sýnist við útlit sitt eða breytt um stíl 

og haldið auðkennum sín þrátt fyrir það:  

Þú mátt ekki fá þér fjólublátt hár, þú mátt ekki klippa þig stutt, þú mátt fá þér topp en þetta 

er liturinn þinn og þetta er brandið. Þú ert ekki það sterk sko á heimsvísu eða alþjóðavísu 

eða þú veist á þessum markaði sem við erum að reyna að herja á, að þú getir orðið 

ljóshærð. Ekki eins og Lady Gaga. Hún getur bara...orðið sköllótt! 
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Nokkrir töluðu um að ímynd þeirra hefði mótast að miklu leiti af fyrsta verkefninu sem 

þeir slógu í gegn með. „First impression” neytenda af listamanni hafði þannig haft 

langvarandi áhrif á listamannsímynd þeirra og sumir höfðu upplifað ákveðna stimplun í 

þessu samhengi líkt og einn lýsir hér: 

...fólk er svo ofsalega narrow í hugsun að það heldur að þúst ef þú ert þekkt fyrir að syngja 

eitthvað ákveðið að þá geturðu ekki sungið hitt... 

Lagið Ást kom út á sínum tíma í flutningi Ragnheiðar Gröndal og varð mjög vinsælt. 

Neytendur tengdu Ragnheiði strax sterkt við lagið sem átti sinn þátt í að koma henni á 

kortin á þeim tíma en enn þann dag í dag sagðist hún finna að fólk tengdi hana beint við 

þetta tiltekna lag:  

Ég til dæmis hef ekki hugmynd um hvernig ímynd ég hef. Ég held hún hafi orðið bara dáldið 

til í kringum Ást. [...] Ég var bara að syngja þetta lag og ég var ekkkert að spá í að það væri 

orðin svona mín ímynd. [...] Það fyrsta sem fólk gerir [og] nær að break-a í gegn svoldið 

svona festist bara við það. 

Jóhanna sagðist upplifa svipaða hluti með lagið „Is it true“ sem hún söng í Eurovision og 

stimplaði sig þar með aftur inn í bransann sem fullorðin manneskja eftir hlé á 

barnastjörnuferlinum. Hera hafði haft orð á því að það væri „fullt af fólki sem þorir ekki í 

Eurovision því það þorir ekki að fá Eurovision stimpilinn”. Jóhanna hélt hins vegar ótrauð 

til þátttöku og gekk mjög vel en sagði að Eurovision ímyndin fylgdi henni fast: 

Ég finn það bara þegar ég fer í myndatökur. Það er alltaf komið með ákveðna týpu af kjól og 

alltaf búið að ákveða svona hvernig ég á að vera og ég er stundum bara „afhverju þarf ég 

alltaf að vera eins og Disney prinsessa í myndatökum”...það er bara image-ið sem fólk hefur 

af mér. Ég var náttúrulega bara eins og Frozen gellan þegar ég var að syngja í Eurovision.  

Pétur sagðist hafa verið þekktur sem Pétur Jésú síðan hann fór með hlutverk Jesú í 

uppsetningu á Jesus Christ Superstar en þar hófst ferill hans. Hann sagði það hafa tekið 

svolítinn tíma að sætta sig við nafngiftina en að lokum hefði hann áttað sig á að í hans 

starfi væri „miklu betra að vera þekktur með einhvers konar nafni heldur en ekki neinu”:  

Ef að vörumerkið ég kemst betur til skila á einhverju sem fólk þekkir í staðinn fyrir að ég sé 

að reyna að re-branda mig með einhverju sem fólk þekkir ekki þá er það bara rosa erfitt og 

ég þyrfti bara eyða miklum tíma og sennilega peningum í það. Og það breytir ekkert þeirri 
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staðreynd að fólk á hvort eð er eftir að segja bara: „Jáá Pétur Örn er eitthvað að auglýsa 

þarna að hann sé Pétur Örn”. „Jáá hver er það?” „Pétur Jesú”. „Jáá!” Í mínu starfi skiptir það 

náttúrulega bara máli að fólk muni eftir manni.  

Hann bætti svo við á léttari nótunum að „ef maður væri kallaður Pétur prumpukall þá 

náttúrulega myndi ég kannski eyða hundrað þúsund kalli í Fréttablaðið“. 

6.2 Kynningarleiðir 

Allir viðmælendur töluðu um að kynningarmál tónlistarmanna nú til dags krefðust 

sjálfstæðra vinnubragða og eigin framtakssemi en það gæti engu að síður verið erfitt og 

jafnvel óþægilegt að þurfa stöðugt að reyna að koma sjálfum sér á framfæri: 

Stundum fær maður alveg algjört ógeð á sjálfum sér, þúst þú ert svo mikið eitthvað að ýta 

sjálfum þér einhvernveginn. „Hlustið á þetta lag! Hlustið á þetta vídeó! Sjáið hvað ég er 

sniðugur!” 

Einn viðmælandi taldi að „einlæg og honest útskýring á hvað það er að vera 

tónlistarmaður” væri að „vera sama um það” hvað öðrum finndist „en þrá það samt að 

það sem þú fílar og það sem þú ert að gera fái athygli”. 

Þú villt náttúrulega athyglina og allt þetta skiluru en þú vilt ekkert þurfa að vera of mikið að 

sækjast í hana eða vera einhvernveginn að ná þér í hana. Þú villt bara helst að hún komi. 

Mörg þeirra töluðu um að gott væri að fá stuðning annara við kynningarmál og 

sérstaklega þar sem þau væru vinna með vörumerki sem snérist að öllu leiti um þeirra 

eigin persónu. Viðmælendur virtust fá mis mikla aðstoð við kynningarmál sín en heilt yfir 

virtust allir þurfa að hafa talsvert mikið fyrir þeim sjálfir og flestir að vinna kynningarefni 

uppá eigin spýtur eins og einn orðaði það: „Maður hefur verið bara í þessu sjálfur”. 

Ýmsar kynningarleiðir voru viðraðar af viðmælendum og margir ólíkir miðlar taldir upp. 

Allir sögðust nota fleiri en eina leið til að koma sér á framfæri og virtust sammála því að 

mikilvægt væri að „nýta sér alla miðlana því þetta snýst náttúrulega bara um það að 

vera sem sýnilegastur á sem flestum platforms”.  

6.2.1 Samfélagsmiðlar 

Internetið er okkar heimur í dag. Það er okkar markaður, það er okkar útgefandi og það er 

okkar auglýsingamiðill. Og líka okkar tækifæri til að prófa nýja hluti til að vera kannski 
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tengdari fólkinu sem að fílar þig. Þú getur actually communicate-að við aðdáendur og ég 

hugsa að þeir sem eru virkir í því gætu náð langt sko. 

Í öllum viðtölunum skein í gegn að samfélagsmiðlar væru sá vettvangur sem 

viðmælendur nýttu sér mest til að vekja athygli á sér og sínum vörum. Helst var talað 

um Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter, Youtube og Spotify.  

Ræddar voru ýmsar leiðir til að dreifa efni á samfélagsmiðlum og talað um hvað „kraftur 

internetsins” væri orðinn mikill fyrir sjálfstæða listamenn og hve auðvelt það væri að 

koma sér á framfæri með því að setja tónlistina sína á netið. Einn viðmælandi talaði um 

að ný tónlist sem færi á netið gæti hæglega ratað „í einhverja bíómynd eða einhverja 

auglýsingu og allt í einu er þetta brand eða þessi artisti bara blowing up”.  

Í dag geta allir gert músík og gefið hana út og hún getur verið pikkuð upp og orðið huge bara 

af þú ert á netinu. 

Fleiri töluðu um að internetið væri góður vettvangur til að ná athygli og fá viðbrögð en 

efnið sem sett væri á netið þyrfti að vera gott til að hitta í mark: 

...ef þú setur eitthvað inn sem hittir í mark á netinu, facebook eða eitthvað, þá getur maður 

náttúrulega fengið alveg massa viðbrögð sko. 

Allir tónlistarmennirnir sögðust nota Facebook til að koma sér á framfæri á einn eða 

annan hátt og til að eiga í samskiptum við neytendur. Allir héldu úti persónulegri „Like 

síðu“ á Facebook fyrir aðdáendur sína nema einn en hann sagðist þó halda uppi tveimur 

slíkum síðum með hljómsveitum sínum. Í staðinn héldi hann sinni persónulegu Facebook 

síðu mjög opinni en vildi „ekki stofna like síðu og láta hana svo bara drabbast niður”. 

Ég er bara ekki viss um að ég hafi...aga eða verklag í að sinna henni því að eins og með 

snappchattið þá þarftu að gera eitthvað daglega. 

Að öðru leiti voru viðmælendur nokkuð samróma um gildi Facebook sem 

auglýsingamiðils og flestir virtust þekkja þann miðil best og nota hann mest af 

samfélagsmiðlum. Einn viðmælandi talaði um að kostir þess að halda úti „Like síðu” 

fælust meðal annars í því að fylgjendur síðunnar væru þar af fúsum og frjálsum vilja og 

þannig væri auðveldara að nálgast áhugasama þegar auglýsa ætti tónleika og annað: 
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...þarna ertu með dáldið góðan resource, eins og fyrir mig þúst af fólki sem að like-ar á 

síðuna hjá mér...og og hérna þá getur maður einhvernveginn allavega svona komið frá sér 

einhverju nýju, þegar maður er að kynna eitthvað nýtt lag eða tónleika. Þú nærð allvega 

alltaf einhverjum á tónleika bara með Facebook. Þúst nærð að láta vita og nærð ákveðinni 

svona circulation. 

Annar viðmælandi talaði um að „það væri lang skilvirkast að nota Facebook ef þú ert að 

auglýsa eitthvað” og að hægt væri að ná „mjög góðu og miklu reach-i fyrir lítinn pening 

á Facebook”. Fleiri tóku undir að þarna væru í boði „mjög ódýrar auglýsingar” en 

viðmælendur töluðu mikið um möguleikann á að boosta Facebook póstana sína og 

virtust flestir vera að nýta sér það talsvert eins og einn sagði: „Ég boosta sko alveg 

megin þorrann af þessu sem ég set inn á face” en annar útskýrði það á eftirfarandi hátt: 

...ef maður er með tónleika og svona þá boostar maður því annars birtist það ekkert [en] ef 

þú ert duglegur að pósta á þetta þá nærðu smá saman meira engagementi sko...þá þarftu 

kannski ekki að boosta eins mikið... 

Viðmælendur virtust meðvitaðir um að fleiri möguleikar en kostaðar auglýsingar væru til 

staðar á Facebook. Hægt væri að ná upp mikilli þátttöku Facebook vina og fylgjenda 

með því að pósta reglulega en einnig þyrfti að pósta efni sem stuðlaði að hvata fólks til 

að dreifa því áfram. Í því samhengi talaði Friðrik um að myndbönd væru vænlegasta 

leiðin til að ná sem mestri dreifingu á samfélagsmiðlunum:  

Það er orðið miklu ríkara aftur að gefa út tónlistarmyndbönd af því að það eru miklu meiri 

líkur á að það verði viral hvað varðar dreifingu. [...] Likes eru ekki virality... 

Efnið sem er sett á samfélagsmiðlana þurfi að vera til þess gert að vekja næga hrifningu 

fólks til að það vilji deila því með fleirum og myndbönd virðist ná best til þeirra hvata. 

Hann segir svo að með því að senda út „eitthvað annað sem er ekki vídeó, þá myndirðu 

bara fá lækið og þar myndi það stoppa” og bætir við til áherslu: „það myndi enginn 

eitthvað áfram share-a einhverju sem er ekki neitt”. 

Fleiri tóku undir það að Facebook væri góður vettvangur til að ná sem mestri dreifingu á 

efninu sínu en Hera sagði í því samhengi að: 
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...þetta er í rauninni bara markaðstæki. Þegar ég er með eitthvað, að þá þarf ég ekki annað 

en að bara birta eitthvað og boosta það aðeins og þá fer það út um allt sko og fullt fullt af 

erlendri mediu pikka það upp og birta það. 

Myndbandamiðillinn Youtube barst til tals hjá öllum og sögðust flestir „nýta sér 

Youtube-ið”. Þar var talað um hvernig hægt væri að merkja myndbönd rétta 

markhópnum með því að „finna einhver svona góð tögg” eða svokölluð myllumerki „og 

kannski tagga einhvern annan líka”.  

Maður reynir að nota tæknina þannig að það sé einhver möguleiki á að þú lendir í 

leitarvélinni hjá fólki sem er að leita sér af einhverju skemmtilegu eða einhverju svipuðu. Og 

svo náttúrulega reynir maður að bara dreifa því sjálfur sko, kannski henda því á Facebook. 

Flestir viðmælenda töluðu um miðilinn Snapchat en mjög misjafnt var hversu mikið þeir 

sögðust nota hann. Þeir notuðu Snapchat sögðust helst gera það í þeim tilgangi að geta 

minnt á sig reglulega. „Ég held að það sé ágætis miðill bara til þess að vera þarna” sagði 

einn viðmælandi og bætti svo við:  

...það gæti líka hjálpað að því leitinu til að ef þú ert með fylgjendur sem hafa gaman af því 

sem þú ert að gera að þá, áður en þeir vita af, þá er allt einu komin auglýsing... 

Annar viðmælandi tók undir þessi orð og sagði að notkunn Snapchat væri „sniðug leið til 

þess að vera sjáanlegur” og bætir við: 

...snappið er rosalega góð leið til að markaðssetja sig [...] ég finn rosa mikið fyrir því að það 

er svona ákveðið boost af því sko að fólk þekkir mig... 

Allir viðmælendur vísuðu í það að virkni á samfélagsmiðlum væri mikilvæg til að halda 

stöðugum sýnileika. „Regla númer eitt er þú mátt ekki missa úr dag. Þú verður að setja 

eitthvað” sagði einn. Fleiri virtust sammála um að halda þyrfti neytendum við efnið á 

samfélagsmiðlum til að viðhalda vitund vörumerkis síns:  

Öll þessi vinna auðvitað á endanum skilar sér svo lengi sem ég haldi áfram og haldi henni á 

lífi. Til dæmis ef ég hætti að Instagramma, ef ég geri það ekki og geri aldrei neitt þá bara 

hætta þau að nenna mér. 
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Eins voru tekin dæmi um að pósta reglulega myndum af sér „að spila og svona þannig 

fólk sjái að maður sé aktívur” en þá þyrfti að gæta þess að gleyma sér ekki og ná 

myndefninu þegar mómentin gæfust: 

...þetta sem ég set inná er rosa lítil prósenta af giggunum sem ég spila þannig ef ég væri 

meira on top of it þá gæti ég verið að setja svo miklu meira þarna inn. Maður þarf bara 

einhvernveginn að temja sér að setja þetta meira svona framar í hausinn á sér í 

forgangsröðun, þetta skiptir ógeðslega miklu máli í dag. 

Öðrum virtist það auðveldara að vera virkir á samfélagsmiðlum en einn viðmælandi 

tengdi það fremur við sínar persónulegu þarfir heldur en hvatann við auglýsingagildi 

efnisins sem færi á netið: 

...stundum þá hef ég verið bara eitthvað svona, æji ekki einhvernveginn nennt að vera 

eitthvað á social media í þúst einn dag eða eitthvað og og þá finn ég alveg svona þörf hjá 

mér „ææji ég þarf að pósta einhverju” skiluru, ég held að það sé samt rosa mikið bara svona 

þessi social media fíkn sem allir eru að glíma við í dag. 

Heilt yfir töluðu viðmælendur mest um samfélagsmiðlinn Facebook. Þeir sögðust ýmist 

setja þar inn efni til að minna á sig, auglýsa tónleika og aðrar vörur fyrir sig og 

samstarfsfélaga í bransanum, gefa innsýn inn í einkalíf sitt, styrkja tengslin við fylgjendur 

og skemmta fylgjendum svo eitthvað sé nefnt. 

6.2.2 Afþreying og skemmtanagildi 

Viðmælendur virtust upplifa sig að mörgu leiti sem skemmtikrafta og að mikilvægt væri 

að hafa gleðina ávalt við hönd þegar unnið væri í tónlist líkt og einn sagði: 

Ég er líka bara að skemmta mér ógeðslega vel þegar ég er að gera þetta allt og mér finnst 

þetta ógeðslega gaman. Ég er ekkert að lækna einhverja hjartasjúkdóma. Ég er bara 

tónlistarmaður skiluru þannig að ég er beisiklí að stytta dægrastundir hjá fólki ef það vill 

hlusta á músík eða horfa á vídeó... 

Eins komu viðmælendur inná skemmtana- og afþreyingargildið sem vinna þeirra þyrfti 

að hafa fyrir neytendur og að oft væri besta leiðin til að ná til fólks að skemmta því: 

...ef að þetta þjónar afþreyingu og skemmtanagildi og gerir fólk brosandi, þá er mínu 

takmarki náð og það er þannig sem ég vil presentera mig og það er það sem ég er. Ég er 

fyrst og fremst, ég er eins og Hemmi Gunn kallaði okkur alla...gleðigjafi. 



 

52 

Nær allir viðmælendur töluðu um að efnið sem þeir settu á samfélagsmiðlana þyrfti að 

vera skemmtilegt og tók einn dæmi um að hann leitaðist alltaf við að setja inn efni sem 

höfðaði til neytenda og reyndi á sama tíma að draga úr auglýsingalegu ívafi póstanna: 

...bara koma með eitthvað sem mér finnst skemmtilegt. Þetta er klárlega ekki; „þetta er nýja 

lagið mitt”, enter og boozt, heldur reynir [maður] að búa til eitthvað svona sem fólk kannski 

tengir við og finnst áhugavert. 

Annar viðmælandi kom einnig inná það hversu mikilvægt væri að efnið sem hann 

póstaði á samfélagsmiðlum væri skemmtilegt: 

það er alveg eins með alla þessa miðla, Twitter og SnapChat, ef þú ert alltaf bara „hér er ég, 

ég er að gera þetta” að þá verðuru bara eins og leiðinlegi gaurinn í partýinu sem ert alltaf að 

tala um sjálfan þig. 

Hann tók fram að æskilegra væri að „vera gaurinn sem er að sýna einhverju áhuga eða 

vera gaurinn sem er að posta einhverju sniðugu”. Hann bætti svo við að hann sendi ekki 

frá sér póst á samfélagsmiðlasíðunum nema láta sér „detta eitthvað sniðugt í hug” og að 

það skipti máli að „láta þetta koma soldið svona bara að sjálfu sér, vera ekki að rembast 

of mikið”. 

Fleiri tóku undir þessi orð og einn sagði því til stuðnings að kynningarefnið þyrfti alltaf 

að hafa eitthvað jákvætt gildi fyrir móttakendur skilaboðanna: 

...ekki setja bara eitthvað til að setja eitthvað. Það verður að vera einhvers konar, annað 

hvort skemmtilegt, bara gagn eða gaman. Það verður að vera eitthvað sem fólk vill fá að vita 

eða bara eitthvað djók. 

Enn fleiri töluðu um að flæðið í kynningarefninu væri mjög óformfast og færi meira eftir 

tilfinningu: 

Ég er ekkert ógeðslega mikið að plotta hvað ég set á social media sko það er svona meira 

bara eitthvað „o mér finnst þetta kúl, ég ætla að setja mynd af þessu”. 

Sá hinn sami bætti við að það skipti máli að hafa nóg að gera og vera athafnasinnaður. 

Þannig væri alltaf hægt að deila sýnishornum úr skemmtilegum verkefnum með fólki:  
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Ég er alltaf með ógeðslega mikið content til þess að pósta af því að ég er alltaf að gera 

eitthvað skiluru þannig að ég á alltaf nóg af dóti til þess að pósta einhverju skemmtilegu 

Viðmælendur höfðu allir orð á því að tekjuöflun þeirra færi að mestu fram innan 

skemmtanaiðnaðarins með tónleikahaldi, veislustjórn og öðru sem fæli í sér að 

skemmta fólki. Sumir viðmælendur virtust upplifa það þvingandi að einhverju leiti að 

þurfa að setja sig í „svona sviðs gír” en „það er náttúrulega hellings orka sem fer í að 

vera bara eitthvað súper hress og og glaður” líkt og einn viðmælandi sagði. Fleiri voru á 

sama máli með að vinnan í skemmtanabransanum tæki sinn toll frá sköpun: 

...það togast á í manni annars vegar einhver skemmtikraftur sem fær pening fyrir að spila á 

böllum og hins vegar maður sem vill bara gera sín lög... 

Annar viðmælandi tók í sama streng með sköpunarskortinn og talaði um 

skemmtanakröfur neytenda en velti því jafnframt upp hvað skemmtanagildi væri 

afstætt og smekkur misjafn milli manna: 

...að skemmta fólki eða taka þátt í einhverjum sýningum og svoleiðis, það getur alveg verið 

skapandi á vissan hátt en það er samt líka svolldið leiðandi. Af því að þú ert...þú ert inni í 

boxi. Meira að segja ef þú ert að trúbba einhverstaðar að þá er ákveðin svona pressa á þér 

að vera skemmtilegur en þá setur maður spurningamerki við hvað er skemmtilegur. Þúst er 

það bara að spila „Ég er kominn heim”? 

Af þessu má greina að ákveðin togstreita felist í þeirri staðreynd að tónlistarfólk lifi af 

listinni sem verkamenn í skemmtanaiðnaðinum en á sama tíma næri það ekki 

sköpunareðlið til fulls sem er oftar en ekki grunnhvatinn að starfsframa tónlistarmanna.  

Nokkrir minntust á að tónleikaframboð stæði í stríði við allt það afþreyingarefni sem 

byðist fólki frítt í dag. Í því samhengi barst sjónvarp oft til tals en viðmælendur virtust 

upplifa kynningarmátt þess talsvert sterkan. Allir virtust sammála um að framkoma í 

sjónvarpsdagskrá með hátt skemmtanagildi og mikið áhorf væri kjörinn 

kynningarvettvangur fyrir tónlistarfólk.  

Dæmi um slíka dagskrá á Íslandi er undankeppnin fyrir söngvakeppni evrópskra 

sjónvarpsstöðva. Allir höfðu viðmælendur komið fram þar og nokkrir þeirra komist alla 

leið í lokakeppnina. Viðmælendur töluðu um að framkoman í þeirri sjónvarpsdagskrá 
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hefði undantekningarlaust verið góð kynning fyrir þá og aukið vitund almennings um þá 

sem listamenn. Nokkrir töluðu um að auðveldara væri að ná athygli breiðari hóps í 

gegnum sjónvarp og í raun stækka markhópinn sinn eins og Friðrik sagði: „Eftir þetta 

Eurovisiondæmi 2015 þá er þetta orðið þúst bara allur aldur, allir hópar”. Svala tók í 

sama streng og vísaði í framkomu sína sem þjálfara í sjónvarpsþáttunum The Voice 

þegar hún segir: „Ég held að það komi mér bara lengra áfram því ég næ til fleira fólks”. 

Eyþór tók svipað dæmi um þátttöku sína í raunveruleikaþættinum „Bandið hans Bubba” 

sem hann sigraði á sínum tíma:  

...og þar með einhvernveginn opnuðust þær dyr að það fóru að koma inn símhringingar, það 

er að segja, maður fór að verða meira bissí... 

Nokkrir minntust einnig á samspilið milli sjónvarps og annara miðla í þeim skilningi að 

með framkomu í sjónvarpi yrði oft til vandað efni sem væri kjörið kynningarefni og hægt 

að dreifa á netinu. Einn lýsti því þannig: 

Ég upplifi það sko á Íslandi að sjónvarp sé soldið mikilvægt. Það er bara himinn og haf á milli 

þess ef þú nærð sýningu í sjónvarpi og ekki. Síðan fara þessar klippur inná Vísi þannig að 

sjónvarp getur verið mjög nytsamlegur miðill. Líka bara uppá netdreifingu...að þú eigir 

eitthvað stöff til þess að share-a. Þannig að vídeó og sjónvarp eru mjög mikilvægt 

stuðningsefni fyrir internetið og það.  

Af orðum viðmælenda að dæma upplifðu þeir dreifileiðir skemmtanaiðnaðarinns sem 

árangursríkar kynningarleiðir. Eins töldu þeir að skemmtanagildi kynningarefnis væri 

almennt mikilvægt til að ná til fólks. Hækkandi kröfur fólks um skemmtun og afþreyingu 

samfara auknu framboði á gífurlegu magni skemmti- og afþreyingarefnis virðist 

samkvæmt þessu hafa áhrif á tónlistariðnaðinn. Viðmælendur virtust upplifa sig í 

samkeppni við þann markað og því ekki að undra að áhersla þeirra á skemmtanagildi í 

öllu kynningarefni væri jafn sterk og raun bar vitni.   

6.3 Samband við neytendur 

Ýmist töluðu viðmælendur um markhópa sína, neytendur, kaupendur, fylgjendur eða 

aðdáendur. Allir höfðu tónlistarmennirnir einhverjar hugmyndir um sína markhópa en 

allur gangur var á því hversu vel skilgreindir þeir hópar voru. Flestir sögðust vera með 

fleiri en einn markhóp og töluðu um þá út frá kyni, aldri, þjóðerni, kynhneigð, lífstíl og 
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áhugasviði svo eitthvað sé nefnt. Tveir viðmælendur töluðu um sterkt „gay following“ og 

fjórir minntust á Eurovision followers.  

Upplifun viðmælenda af sambandi sínu við neytendur var oft á tíðum óskýr og nokkrir 

virtust eiga erfitt með að koma orði á hvað fælist í sambandinu og hvort neyslan á 

íslenska markaðnum væri byggð á eiginlegri aðdáun: 

...ég geri mér enga grein fyrir því hvað í rauninni flokkast beinlínis sem aðdáandi sko. Þó það 

sé fullt af fólki sem hefur kannski sýnt manni einhvern áhuga, þúst klappar fyrir þér á 

einhverjum tónleikum, þá er ekki þar með sagt að það séu aðdáendur þínir. Sérstaklega..já 

sérstaklega hérna heima á Íslandi. Ekki í þeim skilningi sem við viljum setja það í... 

Allir virtust hafa jákvæðar hugmyndir gagnvart stækkun markhópa sinna og stofnun 

frekari sambanda við neytendur en nokkrir töluðu um mikilvægi þess að huga að leiðum 

til að ná til yngra fólks með tímanum. Til að ná sýnileika á vettvangi unga fólksins voru 

tekin dæmi um að taka þátt í Eurovision, nota samfélagsmiðlana og að „hreinlega fara 

alveg niður í barnastöffið“ með því að gefa út lög og annað efni sem höfði til barna. Heilt 

yfir virtust viðmælendur þó sammála um að markhópurinn væri einfaldlega samsettur af 

fólki sem tengdi við tónlist þeirra og persónu eins og einn sagði: 

...ég held þetta speglist soldið svona, einhver tónlist sem þú hefur aðdáun á, það er af því 

það er einhver speglun við manneskjuna oft sem er að flytja hana. 

Misjafn smekkkur manna barst einnig talsvert til tals í gegnum viðtölin og aðlögun 

tónlistarmannanna að markaðnum. Heilt yfir skein í gegn að tónlistarmennirnir virtust 

meta stuðning neytenda mikils, líkt og einn orðaði það: 

...ég er ekkert án þeirra. Það er bara þannig. Þá væri ég bara komin á hausinn og búin að 

loka búðinni. Þúst ef að kúnninn mætir ekki... 

6.3.1 Íslenski markaðurinn 

Smæð íslenska markaðarins í samanburði við hinn stóra heim barst alls staðar til tals og 

virtust allir viðmælendur upplifa einhvers konar takmarkanir á möguleikum 

tónlistarfólks á Íslandi líkt og einn viðmælandi sagði: „Ísland, sko markaðurinn eins og ég 

segi er bara svo óhugnarlega lítill að það er bara svo og svo mikið hægt að gera hérna”. 

Fleiri tóku í sama streng og annar viðmælandi komst svo að orði: 
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...fyrir mér að vera frægur á Íslandi er bara svo miklu minna [...] þetta er svo lítið land þegar 

maður á til dæmis vini sem eru kannski heimsfrægir með milljónir fans... 

Lítið land með fáa íbúa hefur samkvæmt þessu uppá takmörkuð tækifæri að bjóða fyrir 

tónlistarfólk og helst í hendur við aðgreiningarvandann að vissu leiti. Einn viðmælandi 

tók fram að það væri „meira frelsi á stærri mörkuðum þar sem þú ert minna þekktur“ og 

að pressan væri minni þar sem „fólk ætlast ekki til einhvers ákveðins af þér”. 

Viðmælendur virtust upplifa ákveðna íhaldssemi á íslenska markaðnum og sterka 

tilhneygingu íslenskra neytenda til að fylgja ráðandi straumum hvers tíma sem hefði 

áhrif á einsleitni markaðarins:  

Hérna erum við bara 330 þúsund. [...] Við viljum elta bara það sem er mainstreamið. Þetta 

er svona word by mouth og þú ert bara svona „já finnst þeir frábærir? Sjitt ég verð að fara 

að kaupa mér miða” og þetta er mjög krúttlegt fyrirbæri þessi hjarðhegðun. 

Öll virtust þau sammála því að hegðun íslenskra neytenda gagnvart persónulegum 

vörumerkjum væri frábrugðin því sem tíðkaðist víða úti í hinum stóra heimi. Það kom 

mjög sterkt fram að viðmælendur upplifðu íslendinga alls ekki sem fanatíska aðdáendur 

og að stjörnudýrkun væri mun meiri erlendis eins og einn viðmælandi sagði:  

Íslendingar eru rosalega passíft fólk hvað varðar líka bara ef þér finnst einhver frábær, þá 

áttu rosa erfitt með að koma bara „vá, þú ert æði“, skiluru „ég er bara rosa fan”!  

Þessu til stuðnings tók annar viðmælandi dæmi um erlenda aðdáendur sínar sem væru 

mjög trygglindir og styðjandi:  

Ég á aðdáendur erlendis sem að eru bara, þeir vita allt um mig og bara þúst þeir þekkja öll 

lögin og þúst það hefur verið mjög sterkur og ógeðslega supportive fanbase 

Fleiri voru á því að erlendir aðdáendur væru miklu meira fyrir að kynna sér listamanninn 

til hlýtar og yrðu þar af leiðandi meiri sérfræðingar í listamannsvörumerkinu heldur en 

íslenskir neytendur yrðu nokkurn tímann: 

Þeir vita ótrúlega mikið um þig. Vita miklu meira um þig jafnvel heldur en venjulegur 

íslendingur sko. Og ég held að það sé vegna þess að það eru svona súpernördar. Það er 

svona fólk sem elskar að sökkva sér í einhverja svona hluti. 
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Meiri hluti viðmælenda kom inná það á einn eða annan hátt að setja mörk á sambönd 

við neytendur en þar kom einnig í ljós munur á íslenska og erlenda markaðnum. Nokkrir 

höfðu upplifað aðdáun neytenda frá ólíkum menningarheimum fara úr böndunum og 

jafnvel brjótast fram í þráhyggjuhegðun sem gerði samskiptin meira krefjandi:  

...ég var með einn alveg klikkaðan aðdáenda í Tyrklandi. [...] Ég held að Íslendingarnir þeir 

gangi ekki alveg svona langt. Þeir deila ekkert endilega oft með manni aðdáun. Það er meira 

einhverjir svona erlendir eins og þessi þarna, ég var nú alveg bara orðin smá hrædd á 

tímabili sko afþví það var svona mjög skrýtið allt. 

Fleiri höfðu svipaðar sögur að segja en í því samhegni talaði einn um að mikilvægt væri 

að setja skýr mörk á samskiptin og að sú ábyrgð lægi ávalt í sínum höndum: 

Mjög fljótlega kemst ég að því hvort þetta eru stalkerar eða ekki og ef þetta eru stalkerar þá 

set ég þeim mjög skýrar línur. Ábyrgðin byrjar og endar hjá mér þegar kemur að 

samskiptum við minn hóp sko. [... ]Og ég þarf að vera mjög hreinskilin en kurteis! 

Hvað mörkin varðar gagnvart íslenskum neytendum tóku nokkrir dæmi um nálægðina 

við neytendur. Viðmælendur töluðu um að fólk á Íslandi gerði tilkall til beinna samskipta 

við tónlistarmenn og kærði sig síður um að fara krókaleiðir líkt og í gegnum 

umboðsmenn til að eiga viðskipti við tónlistarmenn. Íslenskir neytendur geri samkvæmt 

þessu ráð fyrir að geta verslað milliliðalaust við tónlistarmenn: 

Ég reyndi að vera með umboðsmann en svo bara þýddi það ekkert af því að fólk bara fór að 

hlægja, þúst „afhverju getur hann ekki bara talað við mig?” 

Viðmælendur töluðu um að fá tíð skilaboð á sínar persónulegu Facebook síður frá 

íslendingum sem vildu bóka þá en upplifun viðmælenda af því var mjög misjöfn. Flestir 

virtust sætta sig við taktinn á markaðnum og líta á þetta sem hvatningu til sjálfstæðra 

vinnubragða. Nokkrir töluðu um að umboðsmennska væri óþörf á svona litlu landi en 

aðrir sáu fram á vaxandi markað fyrir umboðsmennsku í tónlistarbransanum og töldu 

þörf á skýrari mörkum líkt og einn viðmælandi sagði: 

...náttla mjög ríkt í íslendingum að ætla að fara einhver svona shortkötts þúst, „þessi þekkir 

þennan, hérna þessi er frændi frænda míns, ég ætla hérna aðeins að tékka á þessu”... 
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Muninn á íslenskum og erlendum neytendum töldu þau liggja í smæð landsins og því að 

nálægð fólks hér við íslensku stjörnurnar væri talsvert meiri en gengur og gerist annars 

staðar. Auðvelt væri að finna tengingar á milli allra á svona litlu landi sem gerði 

markaðinn talsvert hversdagslegri líkt og einn greindi frá:  

Þetta er líka bara svo lítið land og það eru allir einhvernveginn svo hómí [...] Þetta er mjög 

svona alþýðlegt allt saman. Það er enginn svona uppá einhverjum stalli... 

Fleiri voru á sama máli en einn taldi að tilhugsun aðdáenda um að ná sambandi við 

tónlistarmann yrði jafnframt mikilfenglegri eftir því sem fjarlægðin væri meiri: 

Um leið og þú berð einhverja svona lotningu til einhvers sem er ekki frá þínu landi þá er það 

allt í einu orðið svo stórt. Það er orðið svo far away. Þannig sko karakterinn verður eitthvað 

svo fjarlægur. Þetta er soldið svona eins og að ná á Mikka mús skiluru, eða ná á einhverjum 

svona karakter, frekar heldur en persónu eins og við erum vön á Íslandi. Við hittumst útí 

Bónus og maður fær klapp á öxlina eða whatever og svo bara heldur maður áfram sinni 

göngu. 

6.3.2 Áhrif neytenda á uppbyggingu vörumerkis 

Tónlistamennirnir töluðu um að neytendur væru mun opnari og ötulli við að sýna 

viðbrögð, segja sínar skoðanir og að eiga í hvers kyns samskiptum við vörumerki á 

samfélagsmiðlum: 

Maður finnur alveg hvað þessir miðlar eru sterkir. Maður finnur alveg hvað þetta er 

einhvernveginn...fólk fílar það að geta sagt beint við vídeóið sem þú varst að pósta þúst 

„meira svona” eða „takk fyrir þetta, þetta var geggjað” eða whatever, og fólk fílar að fá 

viðbrögð. Fólk fílar að hafa eitthvað að segja. 

Margir upplifðu það hvað fólk nú til dags ætti auðvelt með að koma endurgjöf áleiðis í 

gegnum internetið sem mikla hvatningu til að halda áfram störfum sínum. „Það er 

eiginlega magnað hvað maður upplifir mikið af svona hrósi og egó bústi til þess að halda 

áfram, einmitt í gegnum Facebook til dæmis”. Viðmælendur virtust jafnframt upplifa 

mikið þakklæti fyrir þennan stuðning aðdáenda sinna: 

Það sem mér þykir bara vænst um er að fólk sendir mér skilaboð til baka og þakkar mér fyrir 

eitthvað. Ein jákvæð skilaboð gera bara daginn fyrir mig, jafnvel tvo daga. Gamla tuggan 
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með það að allt sem maður fær til baka frá fólkinu inspirerar mann. Þetta er svona 

gagnvirkur innblástur. Það er þannig sem þetta virkar. 

Það virðist því vera auðveldara fyrir neytendur að hafa áhrif á tónlistarmenn með 

tilkomu samskiptatækninnar. Viðmælendur töluðu mest um að nýta sér meðbyr 

neytenda til hvatningar og innblásturs en töluðu jafnframt öll um mikilvægi þess að láta 

mótlæti og neikvæðar skoðanir annara í sinn garð ekki hafa áhrif á störf sín: 

...maður getur ekki please-að öllum og það er alltaf eitthvað fólk sem fílar mann ekki og fílar 

ekki það sem maður gerir... 

Í því samhengi töluðu margir um hvað reynsla og persónulegur þroski spiluðu stórt 

hlutverk. Viðmælendur virtust flestir átta sig á að umfjallanir og athugasemdir annara 

væru fastur liður í því að vera opinberar persónur „og maður í raun og veru er að bjóða 

því heim af því maður er public“. Flestir töldu sig meðvitaða um að næra ekki neikvæðar 

umfjallanir með orðspor sitt í huga og nokkur dæmi voru tekin um hvernig bægja mætti 

neikæðum samskiptum frá með jákvæðum viðbrögðum. Einn sagðist reyna að „svara því 

bara voðalega næs á móti, bara svona eitthvað kill them with kindness“ og annar vísaði í 

sömu tilvitnun þegar hann tók dæmi um að glíma við mótlæti:  

„Thank you, you made my day even better” og bara hjarta og broskall og bara kill it with 

kindness... 

Viðmælendur komu inná það að mikilvægt væri að vera trúir sjálfum sér en á sama tíma 

væri ekki annað hægt en að stjórnast af markaðsöflunum að einhverju leiti og vinna út 

frá eftirspurn neytenda: 

Þú getur í rauninni bara verið þú þegar þú ert í þessum bransa af því síðan hefurðu bara 

ekkert um þetta að segja. Það er bara fólkið sem velur hvað það vill heyra og sjá og þess 

vegna held ég að við verðum bara öll að vera við sjálf og síðan er það bara up to them hvort 

þau kaupa það. [...] Þú stjórnast [samt] af kaupendahópnum. Öðruvísi kaupirðu ekki brauð 

handa fjölskyldunni þinni og þá verðuru bara að lúta þeirra lögmálum sko og það er það 

sem er alltaf þessi togstreita.  

Viðmælendur virtust því gera sér fulla grein fyrir því að neytendur hefðu valið og að það 

gæti verið krefjandi fyrir tónlistarmenn að halda sínu striki gegn ráðandi markaðsöflum 

líkt og annar sagði: 
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Ég held að sé ekki rétt þegar artistar segja sko „já ég er bara að gera músík og mér er 

skítsama þótt enginn hlusti á það sko” þúst það er ekki alveg rétt. Þetta snýst bara um að 

láta það ekki hafa áhrif á hvernig þú skapar tónlist. 

Nokkrir vísuðu í að nær ógerlegt væri að fara gegn vilja neytenda en það á sér einnig 

tengingu við sterka ímyndaþætti listamannanna sem sumir þeirra virtust upplifa aftrandi 

í áframhaldandi þróun og útgáfu nýs efnis. „Það vill enginn sjá og vill ekki heyra það” 

sagði einn viðmælandi um það að fólk vildi „bara heyra“ það sem það þekkti best og þá 

gæti viðkomandi listamaður auðveldlega festst „í að syngja það forever“. Annar tók 

undir og sagði að það væri „mjög erfitt ef eitthvað er búið að festast bara”. Það er því 

ljóst að tónlistarmennirnir upplifðu umtalsverð áhrif neytenda á uppbygginu vörumerkja 

sinna.  

Stundum finnst manni bara eins og lífið taki yfir og þú breytist í það sem fólk vill að þú sért... 

6.3.3 „Við eigum að vera persónuleg“ 

Öll töluðu þau um mikilvægi þess að sýna persónulega og mannlega framkomu til að 

skapa velvilja neytenda í sinn garð. Einn viðmælandi lýsti sinni nálgun á eftirfarandi hátt: 

Ég held að það sé voða mikilvægt að vera hlýr og vera bara maður sjálfur eins og maður er 

við fólk sem maður þekkir. Þó svo maður þekki kannski ekki aðdáendurnar sínar eins og 

maður þekkir kannski vini sína skiluru þá er það mikilvægt samt að vera hlýr og opinn og 

vera þakklátur við fólk skiluru að það sé að supporta mann og sýna það með því að bara 

gefa þeim tíma og tala við það og þúst allt það... 

Í því fælist að sýna þakklæti og aðrar tilfinningar út á við gagnvart neytendum en fyrst 

og fremst að vera manneskjulegur og líta ekki á sig sem yfir aðra hafinn eins og annar 

viðmælandi undirstrikaði: 

Við eigum að vera persónuleg. [...] Þetta er líka bara spurning um það hvaða approach þú 

hefur gagnvart sjálfum þér, hvernig þú ætlar að selja sjálfan þig sko. Ætlarðu að selja sjálfan 

þig sem einhvern ósnertanlegan guð eða ætlarðu að selja sjálfan þig sem mannsekju? Ég hef 

alltaf lagt rosalega mikið upp með það að svara fólki, tala við fólk og í rauninni vera bara 

eins mannlegur og hægt er. [...] Vera eins mikið trúr sjálfum mér að því leitinu til. Þúst við 

erum bara fólk... 
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Fram kom að samskipti við neytendur færu að einhverju leiti fram í kringum viðburði en 

„fyrir og eftir tónleika er oft svona meet and greet“ eins og einn sagði. Að öðru leiti 

virtust samskiptin við neytendur eiga sér að mestu leiti stað á samfélagsmiðlum.  

Þú ert bara í góðum tengslum við aðdáendur þína og bara spjallar við þá og bara kynnist 

þeim aðeins persónulega og allt þetta sko, sem er náttla kannski líka eitthvað soldið nýtt 

útaf social mediunni og þessu... 

Viðmælendur voru allir sammála því að auðveldara væri að nálgast neytendur í gegnum 

samfélagsmiðla og að þar lægju tækifæri til að hleypa fólki nær sér og skapa sterkari 

tengingar. Einn lýsti einlægri framkomu sinni á Snapchat á eftirfarandi hátt: 

Fólk spyr hvort að mér þyki ekkert óþæginlegt að vera svona honest. [...] Ég er ekki í 

einhverju hlutverki þarna. Fólki finnst það vera að fá mig eins og ég actually er og það er að 

gera það. 

Fleiri töluðu um að gera sitt besta við að sýna einlægni og hleypa fólki nær sér en Hera 

nefndi þar dæmi um sýningu sem hún setti upp með þetta í huga: 

...ég reyni í rauninni að hleypa þeim alveg að mér, heimilistýpunni og með þessu „Queen of 

effing everything“ er ég í rauninni að gera það. Ég er alveg að segja þeim að ég bara skiluru 

skúra, skeini og bóna og allt þetta...og finnst það mjög mikilvæg skilaboð. 

Allir viðmælendur komu inná það að sýna sitt rétta andlit og að hylma ekki yfir 

hversdagsleikanum hjá sér. Einn viðmælandi sagðist ekki hafa mikinn tíma til að spjalla 

við aðdáendur á samfélagsmiðlum frá degi til dags en notaði í stað þess einlægar og 

eðlilegar myndir til að opna á tengsl: 

Ég reyni bara þúst að setja inn myndir þannig maður sé svona real, [...] að þetta séu ekki 

alltaf einhverjar svona glamúr 150 prósent myndir skiluru. Þær séu bara svona kasjúal líka 

því að fólk vill kynnast manni líka sem sem persónu. 

Annar viðmælandi tók í sama streng og talaði um að mikilvægt væri nýta 

samfélagsmiðlana til að vera persónulegur og „að finna þar einhverja leið til að vera 

hreinskilinn“. Miðlarnir væru vel til þess fallnir að dæla út mont póstum en ráðlegra væri 

að nota þá til að ýta undir vellíðan fylgjenda og byggja þannig upp jákvæð tengsl:  
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Það þýðir að þá þarf maður bara að mæta „just woke up” og eikkvað. Ég hef gert þetta á 

Facebook, þá sendir maður einhverjar svona súrar myndir; „This is my day, how is yours”? 

Ég fæ aldrei svona samúðardaga...það er alltaf bara „Ú sökkar þinn? Hehe ekki minn!“ Þá 

uppast þeir á minn kostnað sem er allt í lagi, sem er bara fínt sko. En ég fíla það betur heldur 

en að búa til einhverja illúsjon um að líf dífunnar sé eitthvað fabjúlös. 

Það að vera óhræddur við að sýna veikleika gagnvart aðdáendum og tala opinskátt um 

vandamál sín sem tónlistarmaður virtist einnig vera leið sem viðmælendur notuðu til að 

vera persónulegri út á við: 

Lífið er erfitt og það er bara margt sem að fólk þarf að díla við. Ég díla við það líka skiluru, 

við dílum öll við það hvort sem það er þunglyndi eða kvíði eða stress. Og mér finnst bara 

gott að fólk fatti það að ég er alveg mannleg líka og þó svo að ég sé eitthvað hérna uppi á 

sviði að syngja fyrir framan fullt af fólki þá er ég bara mannleg og ég díla við öll þessi 

vandamál líka skiluru. Og það er leið útúr því. Mér finnst alltaf líka gaman að geta hjálpað 

með alls konar svoleiðis. 

Aðrir töluðu um að það tæki tíma að gefa fólki færi á að kynnast sér persónulega en einn 

viðmælandi sagði að neytendur væru farnir að samþykkja hann og hans tónlist meira 

eftir að það hefði fengið að kynnast honum og hans persónu betur en að það væri 

þolinmæðisvinna að byggja upp slíkt samband: 

Það tók bara tíma að persónan væri orðin þannig að fólk væri svona í þínu liði sko. Eftir því 

sem fólk hefur kynnst persónuninni meira eða mér, að þá hefur þetta snúist við skiluru og 

það veit bara þúst að þetta er bara einhver gæji sem er ekkert að reyna að vera eitthvað „X” 
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7 Umræða  

Í þessari rannsókn var vörumerkjastjórnun íslenskra tónlistarmanna skoðuð. 

Vörumerkjastjórnun snýst í grunninn um kynningarmál en þar undir falla auglýsingar af 

öllu tagi, sköpun og endursköpun, uppbygging og auðkenning vörumerkis og sambönd 

við neytendur (Irimies, 2012). Rannsóknin leitaði svara við eftirfarandi 

rannsóknarspurningu með viðtölum við sjö tónlistarmenn sem allir eru þekktir 

söngvarar á Íslandi.  

Hvernig upplifir íslenskt tónlistarfólk kynningarstörf sín og persónuleg vörumerki? 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að eiginlegt markmið 

tónlistarmannanna með kynningarmálum sínum sé að byggja upp sambönd við 

neytendur. Til að ná til fólks töldu þeir þörf á að vera sýnilegir á sem flestum miðlum en 

sjónvarp og samfélagsmiðlar á borð við Facebook, Snapchat og Instagram voru taldar 

vænlegar dreifileiðir á íslenska markaðnum. Eins virtust tónlistarmennirnir upplifa sig 

sterkt sem skemmtikrafta og tengja kynningarmál sín alla jafna við afþreyingu og 

skemmtun. Viðmælendur upplifðu mikla nálægð við neytendur á íslenska markaðnum 

en töldu jafnframt að með notkunn samfélagsmiðlana væri nálægðin að aukast óháð 

landamærum. Það gerði það að verkum að neytendur hefðu meiri áhrif á uppbyggingu 

listamannavörumerkja með greiðari samskiptaleiðum og opnari athugasemdakerfum. 

Öll vildu þau kynna sig á persónulegan hátt og vera mannleg og einlæg í framkomu 

gagnvart neytendum en töldu það jafnframt styrkja samband vörumerkisins og 

neytenda.  

Grunnstoðir vörumerkja sinna töldu viðmælendur liggja í stöðugri sköpun og 

þróun á sjálfum sér og söluvarningi sínum en á sama tíma þyrfti að viðhalda ákveðnum 

stöðugleika í gæðum. Viðleitni viðmælenda til að skapa sér sterka ímynd með frumleika 

og sérstöðu var augljós en hins vegar áttu margir erfitt með að gera auðkenningu sinni 

og aðgreiningarþáttum skýr skil. Náið samstarf meðal samkeppnisaðila á markaðnum og 

viðleitni til að geta gengið í sem fjölbreyttust verkefni líkt og þeir greindu frá í 

viðtölunum, virtist aftra þeim í aðgreiningu. Ef til vill tengist aðgreiningarvandinn þeirri 

togstreitu sem margir viðmælenda upplifðu á að erfitt væri að breyta ímynd sinni. Þetta 
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samræmist þó umfjöllun Sjöholm og Pasquinelli (2014) þar sem segir að 

vörumerkjastjórnun listamanna sé óreglulegt ferli lærdóms, listrænnar framleiðslu, 

framkomu og frammistöðu sem samtvinnist í sundurlausum aðgerðum og stuðli að 

vörumerkjauppbyggingu. Þannig megi segja að listamenn þrói og uppfóstri vörumerki 

sitt með því einfaldlega að sinna listgrein sinni því vörumerkjastjórnun sé á náttúrulegan 

og óskipulagaðan hátt tengd sjálfstjáningu listamanns. 

Meginþemun þrjú; Vörumerki, Kynningarleiðir og Samband við neytendur varpa 

ljósi á upplifun tónlistarmannanna af eigin vörumerkjastjórnun. Í meginþemunum og 

undirþemum mátti ýmist greina innbyrgðis tengingar og togstreitu í vörumerkjastjórnun 

tónlistarmannanna sem hér verður farið yfir og sett í samhengi við fræðin.  

Orð viðmælenda gáfu sterklega til kynna að stöðugleiki í störfum þeirra sem 

tónlistarmenn væri vendipunktur þess að neytendur upplifðu áreiðanleika gagnvart 

vörumerkjum þeirra. Viðmælendur sögðust leitast eftir því að skapa stöðugleika í 

gæðum, þjónustu og verði en samkvæmt Beckham (2000) upplifa neytendur fyrir vikið 

meira traust gagnvart slíkum vörumerkjum. Þetta samræmist einnig umfjöllun 

Musetescu og Chira (2015) um að vörumerki samanstandi af loforðum seljanda til 

neytenda um ákveðin gæði til að skapa traust og áreiðanleika. Í þessu samhengi greindi 

Thomson (2006) jafnframt frá því að mannleg vörumerki sem væru skynjuð sem 

áreiðanleg hlytu frekar almenna viðkurkenningu en önnur. Hins vegar væri besti 

áreiðanleikinn þróaður með staðfestu yfir langan tíma af hálfu mannlega vörumerkisins. 

Samkvæmt Keller og félögum (2008) þurfa öll vörumerki að búa yfir ákveðnum 

grunnatriðum sem staðfesta starfshæfni og flokkast sem samsvarandi þættir á viðkomandi 

markaði. Sem dæmi um þetta má nefna að allir söngvarar verða að vera búnir ákveðinni 

hæfni og raddgæðum til að teljast starfshæfir í tónlistarbransanum líkt og komið var inná 

varðandi stöðugleika gæða. Hins vegar eru aðgreiningarþættir einnig mikilvægir til að 

vörumerkið nái samkeppnisyfirburðum á sínum markaði (Keller o.fl., 2008). 

Aðgreiningarþættir virtust vera á undanhaldi þrátt fyrir áherslu viðmælenda á sífellda 

þróun og nýsköpun í störfum sínum. Komið var inná þörfina á að gera marga ólíka hluti til 

að lifa af listinni og voru því flestir að vinna með fjölbreyttnina í stað ákveðinnar 

sérhæfingar. „Aðgreiningarvandinn“ kom í ljós þar sem tónlistarmennirnir töluðu um 

upplifun sína á óskýrum mörkum milli samstarfsaðila og samkeppnisaðila í 
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tónlistarbransanum. Samvinnuhugurinn virðist samkeppnishugarfarinu yfirsterkari og 

þar af leiðandi missir aðgreining marks og fókusinn á að ná forskoti á markaðnum verður 

óskýrari. Orð Kaputa (2006) um að einstaklingar þyrftu að fylgja markvissu plani til að 

aðgreina sig frá þeim sem kepptu um sömu hlutina renna jafnframt styrkari stoðum 

undir aðgreiningarvandann. Howard Becker hafði hins vegar lýst listaheiminum sem 

einni heild og að samvinna og tengsl væru grunnurinn að vörumerkjauppbyggingu 

listamanna (Tomiuc, 2015). Því má spyrja hvort aðgreiningarvandinn sé að hluta til 

eðlilegur og órjúfanlegur partur af vörumerkjastjórnun tónlistarmanna.  

Viðmælendur virtust tengja ímynd sína helst við útlit sitt og aðkomu að vinsælum 

verkefnum. Hins vegar mátti greina ákveðinn trega í upplifun sumra gagnvart ráðandi 

ímyndarþáttum líkt og að halda einkennandi útlitsstöðlum og að ná ekki að brjótast út 

úr þeirri ímynd sem neytendur hefðu á vörumerkinu frá „first impression”. Park (1986) 

skilgreindi ímynd sem þá heildarhugmynd sem neytendur hefðu um vörumerkið en að 

sterk ímynd hjálpaði til við staðfærslu vörumerkis og aðgreiningu frá samkeppnisaðilum. 

Greina má því tengingu milli aðgreiningarvandans og þess að tónlistarmönnunum fannst 

mörgum erfitt að stjórna ímynd sinni. 

Allir viðmælendur virtust upplifa einhvers konar takmarkanir á möguleikum 

tónlistarfólks á Íslandi. Að aðgreiningarvandanum undanskildum kom einnig fram að 

smæð markaðarins og nálægð við neytendur gerðu stjörnulífið á Íslandi talsvert 

hversdagslegra en á stærri mörkuðum. Á orðum viðmælenda mátti jafnframt greina að 

umboðsmennska væri erfið hér á landi og kynningarmál krefðust því sjálfstæðra 

vinnubragða og eigin framtakssemi. Hins vegar virtust allir upplifa þörf á aðstoð og 

stuðningi við kynningarmál. Þetta á sér samhljóm í umfjöllun Bain (2004) þar sem kom 

fram að ákveðnar kröfur væru gerðar til tónlistamanna nú til dags en þeir þyrftu að axla 

ábyrgð á eigin velgengni og frama með því að þróa með sér athafnasemi og mynda 

tengslanet við lykilaðila.  

Viðmælendur sögðust nota samfélagsmiðla mest í kynningarmálum sínum en 

mikilvægt væri að nota sem flesta miðla. Talað var um að það krefðist ákveðinnar tækni 

að ná dreifingu á samfélagsmiðlum en viðmælendur voru sammála um að mikilvægt 

væri að vera virkir og setja inn efni reglulega til að halda sýnileika. Í því felst stöðug 

sköpun og framleiðsla vænlegs kynningarefnis en þar spilar mynd- og sjónvarpsefni 
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stóran þátt ásamt lagaútgáfu. Tónlistarmennirnir upplifðu Facebook og Snapchat sem 

góðan kost til að útbúa samfélag utan um aðdáendur sínar og skapa í leiðinni 

auglýsingavettvang fyrir sig. Aðrar rannsóknir hafa sýnt að notkunn tónlistarmanna á 

samfélagsmiðlasíðum styrkir tengsl þeirra við neytendur. Þessi tengsl hafa svo áhrif á 

hvaða upplýsingum er deilt með hverjum og hvernig viðtakandi bregst við (Daellenbach 

o.fl., 2015; Baym, 2012).  

Áhersla á einlægni og persónulega framkomu kom sterkt fram í viðtölunum en allir 

töluðu um að samfélagsmiðlarnir nýttust vel til að koma slíkum skilaboðum áleiðis til 

neytenda og eins til að eiga í persónulegum samskiptum við aðdáendur. 

Tónlistarmennirnir virtust leitast eftir því að vekja upp tilfinningar hjá neitendum og í því 

skyni töluðu margir um að sýna sínar mannlegustu hliðar, berskjalda sig, opinbera 

veikleika sína og hvetja neytendur. Samkvæmt Thomson (2006) stuðla 

tónlistarmennirnir með þessu að sterkara sambandi við neytendur sem hafa þörf fyrir 

bein og aðgengileg samskipti við vörumerki. Eins væri líklegra að neytendur heilluðust af 

mannlegu vörumerki ef það ýtti undir sjálfstraust þeirra.  

Viðmælendur lögðu einnig ríka áherslu á að ná athygli neytenda með skemmtun 

og afþreyingu. Skemmtanaiðnaðurinn var tíðnefndur í því samhengi en orð viðmælenda 

um að aðal tekjuleið tónlistarmanna í dag væri að koma fram, endurspegluðust í spá 

David Bowie um að lifandi flutningur yrði í raun eina sérstaðan sem tónlistarmenn 

kæmu á endanum til með að standa uppi með (Krueger, 2005). Margir virtust þó upplifa 

það að vinnan í skemmtanabransanum tæki sinn toll og tíma frá sköpun. Það má tengja 

staðhæfingu Sjöholm og Pasquinelli (2014) um að tími og vinna sem tónlistarmenn eyði í 

raunverulega sköpun og framleiðslu, keppi við þann tíma sem fari í almenna framkomu 

og gæti leitt til eyðingu listsköpunar. Viðmælendur virtust upplifa skemmtanaðinaðinn 

sem sinn helsta kynningarvettvang og yfirfærðu það flestir á það hvernig þeir kæmu 

fram á samfélagsmiðlum. Rannsóknir hafa sýnt að vinsælasta efnið á samfélagsmiðlum 

innihaldi skemmtanagildi og að neytendur séu líklegri til að bregðast jákvætt við 

skemmtilegu og hvetjandi auglýsingaefni (Gaber og Wright, 2014; Smith, 2014). 

Skemmtanahugsjón viðmælenda í kynningarmálum sínum eykur því líkur þeirra á að ná 

athygli neytenda.  
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Tónlistarmennirnir virtust upplifa tækifæri á samfélagsmiðlum til að valdefla 

neytendur sem hefðu með þeirri tækni mikla möguleika til að hafa áhrif á uppbyggingu 

listamannsvörumerkis með skoðunum sínum og athugasemdum. Þetta kallast á við 

kenningar um sameiginlega virðissköpun vörumerkis sem verður til með þátttöku og 

auknu trygglyndi neytenda. Í þeim skilningi er mikilvægt að handhafi vörumerkis útbúi 

aðlaðandi umhverfi eða samfélag fyrir neytendur til að fylgjast með vörumerkinu, segja 

skoðanir sínar á því og hafa þannig áhrif á uppbyggingu þess (Musetescu og Chira, 2015; 

Turri o.fl., 2013; Gabisch og Gwebu, 2011). Það virtist þó togast á meðal viðmælenda að 

nýta sér áhrif neytenda til innblásturs og hvatningar annars vegar en hins vegar að vera 

trúir sjálfum sér og láta ekki markaðsöflin bera sig ofurliði. Eitt er þó víst að 

tónlistarmennirnir upplifðu sýnileika sinn á samfélagsmiðlum skapa meiri skuldbindingu 

neytenda og auka virði vörumerkis síns. 

Rannsóknin leiddi í ljós hversu mótsagnakennd markmið tónlistarmennirnir kljást 

við í þeirra persónulegu vörumerkjastjórnun. Ætla má að listamaðurinn í sinni tærustu 

mynd annars vegar og markaðsfræðin hins vegar séu andstæður í eðli sínu sem þurfi að 

mætast á miðri leið í kynningarmálum listamannsins. Á niðurstöðum má greina að 

tónlistarmennirnir upplifi talsverða togstreitu þarna á milli í kynningarstörfum sínum.  

Í eigindlegri aðferðafræði er ávalt hætta á mistúlkun, en sú staðreynd er ein af 

takmörkunum rannsóknarinnar. Þegar nafnleynd er ekki viðhöfð líkt og í þessari rannsókn er 

einnig ákveðin hætta á að viðmælendur hagi máli sínu þannig að það komi sem best út og 

að orð þeirra endurspegli frekar „viðurkennd“ viðhorf fremur en þeirra eigin viðhorf. Eins 

geta takmarkanir rannsóknarinnar legið í því að hún snýr að íslenskum markaði en þær 

fræðigreinar sem stuðst var við tóku einungis mið af erlendum mörkuðum. 

Framlag þessarar rannsóknar felur í sér gagnsemi fyrir tónlistarmenn sem hafa 

áhuga á að byggja upp persónulegt vörumerki. Enn fremur getur rannsóknin verið 

fróðleg fyrir þá sem hafa áhuga á tónlist, persónulegri markaðssetningu og 

markaðsstörfum í tónlistariðnaðinum. Rannsóknin veitir innsýn í hugarheim íslenskra 

tónlistarmanna, varpar ljósi á upplifun þeirra af sinni persónulegu vörumerkjastjórnun 

og hefur jafnframt mikilvægt gildi fyrir tónlistarmarkaðinn á Íslandi. Þessi rannsókn 

býður uppá grunnþekkingu sem gæti nýst til frekari og umfangsmeiri rannsókna en 
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athyglisvert væri að kanna sýn neytenda á persónuleg vörumerki tónlistarmanna og skoða 

upplifun þeirra af samböndum sínum við vörumerkin út frá því sem hér hefur komið í ljós.  

Samkvæmt þessari rannsókn eru samfélagsmiðlar sterkasta markaðstæki sem 

tónlistarmenn hafa í dag til að koma sér á framfæri, mynda tengsl við neytendur og byggja 

upp vörumerki sitt. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að persónuleg 

vörumerkjastjórnun íslenskra tónlistarmanna taki á öllum grunnþáttum kynningarmála. 

Viðmælendur töluðu allir um auglýsingar, sköpun og endursköpun, uppbyggingu 

vörumerkja og auðkenningu auk sambanda við neytendur. Það mátti þó greina 

togstreitu á milli vilja tónlistarmannanna til að markaðssetja sig og þess að vilja ekki 

velja of afgerandi leið til þess. Aðgreiningarvandinn virðist vera partur af 

vörumerkjastjórnun íslenskra tónlistarmanna en velta má fyrir sér hvort aðstæður á 

íslenska tónlistarmarkaðnum séu óhagstæðari en á erlendum mörkuðum þar sem 

samkeppnin hér heima þurfi að víkja fyrir samstarfi og aðgreining fyrir fjölhæfni. Að öðru 

leiti gáfu þemun sterkar vísbendingar um að þeir þættir sem tónlistarmennirnir vinni með 

stuðli að sterkri vörumerkjauppbyggingu og með viðleitni sinni til að mynda persónuleg 

tengsl við neytendur byggja þeir jafnframt upp traustari og áreiðanlegri vörumerki.  
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Viðauki 1 - Kynning rannsóknarinnar til viðmælenda 

 
Markmiðið rannsóknarinnar er að skoða þekkta tónlistarmenn á Íslandi og kynningarmál 

þeirra. Þetta er meistaraverkefni sem er hluti af námi mínu í markaðsfræði og 

alþjóðaviðskiptum við Háskóla Íslands.  

 

Ég er að nota eigindlega aðferðafræði til að framkvæma þessa rannsókn en þá tek ég 

nokkur djúpviðtöl, afrita þau og greini og finn sameiginleg þemu yfir heildina. 

 

Ég byrjaði að undirbúa verkefnið síðasta vor, hóf svo framkvæmd rannsóknarinnar í 

sumar og ætla að reyna að skila af mér eins fljótt og auðið er. 

 

Gögnin sem ég safna geymi ég vandlega og verða ekki aðgengileg neinum nema mér og 

ég eyði upptökunum um leið og ég er búin að skila af mér niðurstöðunum. 

 

Verkefnið er þess eðlis að ekki er hægt að lofa nafnleynd við birtingu niðurstaðna en ég 

mun gæta fyllstu nærgætni við meðhöndlun upplýsinga og sjá til þess að ekkert komi 

fram í niðurstöðunum sem geti skaðað orðspor þitt eða ímynd. Eins mun ég koma því til 

skila ef ég kemst að einhverju sem gæti gagnast þér á einn eða annan hátt. 

 

Þér er að sjálfsögðu frjálst að hætta við þátttöku hvenær sem er og ef þú hefur 

einhverjar spurningar eftir viðtalið eða seinna meir skaltu ekki hika við að hafa samband 

við mig. 
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Viðauki 2 - Viðtalsrammi 

 

Bransinn 

- Hvað ertu búin(n) að vera lengi í tónlistarbransanum?  

- Hvaða hafa tengsl innan tónlistarbransans gert fyrir þig? 

Efni og sköpun 

- Hvernig hefur þér gengið að skapa eigið efni? 

- Undir hvaða kringumstæðum skapar þú helst?  

Sjálfsmynd 

- Fyrir hvað stendur þú sem listamaður? 

- Hvað er það sem þú ert að selja? – Hvað selst mest? (vara og vettvangur) 

- Ertu með einhverja hugsjón varðandi það hvernig þú verðleggur þig? (verð) 

- Hvað heldurðu að aðgreini þig frá öðrum tónlistarmönnum? (POP og POD) 

- Gerirðu greinarmun á þér sem opinberri persónu versus í einkalífinu? – Hvernig?  

-Hvernig finnst þér þú hafa þróast sem listamaður frá þvi að þú byrjaðir og þangað til núna? 

Frægð 

- Hvernig eru aðdáendur þínir? – Hvernig er hinn týpíski aðdáandi? (Markhópur)  

- Hvernig upplifir þú samband þitt við aðdáendur? 

- Hvernig heldur þú að aðdáendur þínir sjái þig? – Hvernig villtu að aðdáendur sjái þig? 

Miðlar 

- Hvaða leiðir hefur þú notað til að koma þér á framfæri? 

- Hvernig notar þú samfélagsmiðla? (Blogg, Twitter, Snapchat, Facebook, Youtube, osfrv.) 

- Geturðu komið með dæmi um eitthvað sem þú hefur póstað nýlega?  

- Hvenær seturðu inn pósta og aðrar tilkynningar? (virkni) 

- Á hvaða miðlum færðu mestu viðbrögðin frá aðdáendum? 

- Hvernig viðbrögð ertu að fá frá aðdáendum þínum á þessum miðlum?  

- Hvernig bregst þú við á móti? (tengsl)  

Persónulegt vörumerki  

- Ertu meðvituð/meðvitaður um að þú sért vörumerki? 


