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ÁGRIP 
 

Í þessari ritgerð er tekið til skoðunar hvað liggur á bak við útflutning íslenskrar tónlistar og þær 

aðferðir sem eru í boði. Litið er á kenningar og aðferðir innan markaðsfræðinnar. Litið er 

sérstaklega til kenningarinnar um langhalann (e. The Long Tail) sem getur í þessu tilviki greint 

stöðu tónlistarmanns á markaði. Fjallað er um markaðsblöndu, kynningarblöndu, mörkun og 

markaðshlutun sem hluta af þessu ferli auk stafrænnar markaðssetningar. Litið er í reynslubanka 

listamanna sem hafa komið að markaðssetningu tónlistar erlendis og voru tekin viðtöl við sex 

menn sem nýttust við skrif ritgerðarinnar. Kynningarstarf er stór hluti markaðssetningar og er 

það tekið fyrir ásamt almannatengslum. Leitast er við að varpa ljósi á þær leiðir sem eru í boði 

fyrir íslenska listamenn sem hyggja á útflutning  tónlistar sinnar til útlanda. Enn fremur er horft 

til þeirra hindrana sem kunna að verða á vegi listamanna. Niðurstöðurnar leiða í ljós að 

útflutningur tónlistar er talsvert meira verk heldur en flestir gera sér grein fyrir að óreyndu. 

Helsta hindrunin er reynsluleysi í spilamennsku og framkvæmd tónleikaferða. Þegar á hóminn 

er komið skili sér það í slælegri spilamennsku og skipulagsleysi. Þess vegna sé það langbest 

fyrir listamenn sem fengið hafa boð um að spila á kynningarhátíðum (e. show-case) kynni sér 

allt fræðsluefni Útón og leiti til þeirra því þar fæst aðstoð við tengslamyndun við rétta aðila á 

kynningarhátíðunum. 
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ABSTRACT 
 

This thesis focuses on the ways Icelandic musicians can use for exporting their music. The 

theory of The Long Tail of Internet is discussed and how it can diagnose the musicians position 

on the music market. Also the paradigms of marketing mix, promotion mix, branding and 

market segmentation are discussed briefly, also digital media is discussed. Experienced 

stakeholders were interviewed and the results are used for discussion and conclusion. The issue 

of promotion is discussed quite widely because it is rather important phase of marketing and 

public relations are included in that discussion. The goal of this tehsis is to reveal some ways 

that are available for icelandic musicians to export their own music. Also there is a discussion 

of the barriers that musicians face during the progress before the real export begins. The 

conclusion of the thesis is that exporting music takes more effort and energy than most of the 

musicians realise in the beginning. The lack of playing concerts and lack of planning skills are 

have also been quite an issue. Before Icelandic musicians even think of going abroad to play 

their music, they must apply for several show-case festivals and read all the articles and essays 

posted on the Uton website. If the musician is accepted on a show-case festival then it‘s time to 

call Uton and get some assistance in the networking phase of the festivals. 
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FORMÁLI 
 

Þetta verkefni er 14 ECTS eininga verkefni til BA-gráðu í Miðlun og almannatengslum við 

félagsvísindasvið Háskólans á Bifröst. Verkefnið ber titilinn Hvaða leiðir í markaðssetningu 

skila árangri í útflutningi íslensrar tónlistar og hverjar eru helstu hindranirnar? Markmiðið er 

að varpa ljósi á markaðsfræðilega hugmyndafræði og kenningar við útflutning íslenskrar 

tónlistar og bera það saman við reynslu listamanna sem hleypt hafa heimdraganum með tónlist 

sína.  

Bestu hjartans þakkir fær Ásdís Huld Helgadóttir, eiginkona mín og dætur okkar Hildur Þóra 

Hallsdóttir og Helga Guðný Hallsdóttir fyrir að þola mjög óstabílt líferni, ólund, stress og 

stundum tóm leiðindi á meðan náminu stóð. Stjúpi minn, Þórólfur Árnason fær hjartans þakkir 

fyrir að hvetja mig áfram. Einnig fá faðir minn, Guðmundur Ólafsson og tengdaforeldrar mínir, 

Helgi Þórarinsson og Guðmunda M. Svavarsdóttir bestu þakkir fyrir að missa aldrei trúna á 

mér.  

Snæbjörn „Bibbi“ Ragnarsson, Aðalbjörn „Addi“ Tryggvason, Svavar Knútur Kristinsson, Páll 

Óskar Hjálmtýsson, Sigtryggur Baldursson og Grímur Atlason fá allir hjartans þakkir fyrir 

viðtölin og góð viðkynni. 

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, Brynjari Þór Þorsteinssyni, sérstaklega fyrir allar frábæru 

hugmyndirnar, jákvæðnina og þolinmæðina við þetta ótrúlega ferðalag sem þetta verkefni hefur 

verið. 

 

Verkefni þetta er tileinkað minningu móður minnar, Magnhildar Gísladóttur, sem hvatti mig 

áfram í tónlist með ráðum og dáð alla tíð. Hún lést 25. febrúar 2016. 

 

Hafnarfirði, 5. Desember 2016 

 

 

 

Hallur Guðmundsson 
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1 INNGANGUR 
Gamall vinur minn var frægur um sinn, 

fyrir lög númer eitt sem að höfðu dáleitt 

flestar píur á landinu yngri en 26. 

(Þorsteinn Eggertsson, 1977) 

Á undanförnum árum hefur tækni fleygt fram og aðferðir til markaðssetningar tónlistarmanna 

voru fáar og einfaldar. Tónlist var leikin á ýmis konar samkomum. Kynningin var einföld, 

auglýsingamiðar voru prentaðir, dagblöð auglýstu og orðsporið barst frá manni til manns.  

Það má segja að upphafið að breytingum á þessu ferli hafi átt sér stað þann 13. janúar 1910. 

Lee DeForest setti upp tækjabúnað í Metropolitan Óperuhúsinu og var Enrico Caruso fyrsti 

tónlistarmaðurinn sem hljómaði á öldum ljósvakans (Ruben, 2010).  

Á þeirri rúmu öld sem liðin er frá því Caruso söng aríur úr Tosca fyrir sárafáa útvarpshlustendur 

hefur mikið gerst og aðferðir sem og tækni við markaðssetningu hafa breyst hratt. Búast má við 

að stærstu breytingarnar hafi átt sér stað undanfarin ár með sístækkandi samfélagsmiðlum og 

auknum skrifum um efnið á alls kyns vefsíðum. Breytingin er einnig tilkomin með víðtækri 

snjalltækjaeign og hugbúnaðar sem sækir tónlist. Mesta framþróunin hingað til hefur átt sér stað 

í kjölfar vefsíðna eins og Facebook þar sem samfélög myndast og auðvelt er að beita 

margfeldisáhrifum við kynningu efnis.  

Þann 10. ágúst 2016 greindi visir.is frá því að sala á hljómplötum og geisladiskum hafi minnkað 

úr 822.651 eintökum árið 2005 í 154.314 eintök árið 2015. Á þessu 10 ára tímabili minnkaði 

salan um rúmlega 81%. Í fréttinni er rætt við Eið Arnarsson sem bendir á að markaðshlutdeild 

Spotify sé orðin 40%. Í fréttinni er einnig rætt við Sölva Blöndal úr Quarashi sem telur að 

framtíðaráform tónlistarmanna feli ekki í sér stórvægilega geisladiskasölu til að afla sér tekna 

(Ingvar Haraldsson, 2016). Líklegt er að tónlistarmenn þurfi að breyta þeim aðferðum sem þeir 

hafa notað til markaðssetningar á sjálfum sér, bæði hérlendis og erlendis.  

Íslenskir tónlistarmenn eru meðvitaðir um tilvist stafrænna lausna við markaðssetningu og 

kunna flestir að setja tónlist á netið. Hins vegar eru nokkrar hindranir í veginum, sér í lagi ef 

markaðssetja á tónlistina á erlendum vettvangi. Í verkefni þessu verður litið á markaðssetningu 

tónlistar út frá fræðilegum grunni og reynslu fólks sem hefur flutt út eigin tónlist eða komið að 

þeim útflutningi. Rannsóknarspurningin sem leitast er við að svara er:  

Hvaða leiðir í markaðssetningu skila árangri í útflutningi íslenskrar tónlistar og hverjar 

eru helstu hindranirnar? 
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2 AÐFERÐAFRÆÐI OG ANNMARKAR 

2.1 Aðferðafræðin 
Til að skoða hvaða aðferðir og aðgerðir henta best til markaðssetningar íslenskra tónlistarmanna 

á erlendri grundu er litið til fræðirita sem fjalla um markaðssetningu á ýmsa vegu. Skoðað er 

hvernig kenningin um langhalann (e. the long tail) passar við útrásina. Litið er til hinna fjögurra 

svokölluðu P-hugtaka markaðssetningar og hvernig kynningarblandan (e. promotional mix) 

lítur út fyrir markaðssetningu og mörkun tónlistarmanna. Enn fremur er litið á stafræna 

markaðssetningu.  

Notast er við fræðibækur, ritrýndar heimildir sem og aðrar heimildir sem eru fengnar víða að. 

Heimildir sem vistaðar eru í ProQuest gagnagrunninum, Springer gagnagrunninum og gögn á 

vefsíðu Útón nýttust einnig. Önnur skrif eins og fréttir og pistlar um tengd efni nýtast sem 

heimildir, hvort sem er beint eða sem heimildaveita. Því miður eru sumar heimildir sem sóttar 

eru á netið ekki dagsettar og því illmögulegt að greina tíma þeirra.  

Í kafla 3 er fjallað um hugtök og aðferðir í markaðssetningu, bæði almennt og með áherslu á 

útflutning tónlistar. Horft er nokkuð ítarlega á langhalann (e. The long tail) hugmyndafræðina 

sem Chris Anderson hjá Wired setti fram. Einnig er farið almennt í markaðssetningu og eru 

bækur um markaðsfræði og stafræna markaðssetningu nýttar við það.  

Tekin voru viðtöl við sex einstaklinga sem komið hafa að markaðssetningu tónlistar, hver á sinn 

hátt. Í kafla 4 eru viðtölin þemagreind og því næst fjallað um markaðssetningu íslenskrar 

dægurtónlistar út frá kafla 3, viðtölunum, greinum og bókum víðsvegar að.  

Niðurstöður eru í kafla 5 þar sem rannsóknarspurningunni er svarað og í samantekt er farið yfir 

hvernig heppilegast væri fyrir tónlistarmenn að haga útflutningi sínum út frá þeim kenningum, 

viðtölum og greinum sem vísað hefur verið til. 

Að lokum er sérstakur kafli sem greinir frá helstu atriðum sem tónlistarmenn þyrftu að hafa til 

hliðsjónar við skipulagningar útrásar. 

Í viðauka eru spurningalistar sem liggja til grundvallar viðtölum sem og tölvupóstar. Viðtölin 

sjálf eru trúnaðarmál og verða ekki birt. 

2.1.1 Viðtöl 

Hluti verkefnisins er í formi viðtala. Rætt var við sex aðila sem allir hafa komið að  útflutningi 

tónlistar á ólíkan hátt. Spurningalistar vegna viðtala voru gerðir í upphafi vinnu við verkefnið 
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og voru viðtölin tekin í kjölfar þess. Talsvert af heimildum og öðrum gögnum söfnuðust eftir 

það og urðu viðtölin veigaminni þáttur verkefnisins en vonast var til í upphafi.  

2.1.2 Val viðmælanda 

Viðælendur voru valdir út frá þeim ólíku leiðum sem þeir haf komið að útflutningnum. Ekki 

var leitast eftir viðtölum við tónlistarmenn sem eru vinsælir erlendis heldur þá sem líklegri eru 

til að hafa þurft að berjast fyrir því að koma sér á framfæri. Þess vegna var leitað í það sem 

myndi flokkast sem jaðartónlist í almennum skilningi. Litið var til þess að útrás þeirra hófst 

ekki á sama tíma. Reynsla þeirra spannar allt frá árinu 1994 til 2016.  

2.1.3 Viðmælendur 

2.1.3.1 Aðalbjörn Tryggvason 

Söngvari, gítarleikari og aðal lagahöfundur hljómsveitarinnar Sólstafa. Hljómsveitin fór fyrst 

til útlanda 2004. Þeir hafa spilað víða síðan, gefið út nokkrar plötur og spilað út um alla Evrópu, 

í Bandaríkjunum og í Japan. 

2.1.3.2 Svavar Knútur Kristinsson 

Einherji, söngvaskáld, hljóðfæraleikari, söngvari og sögumaður. Svavar hefur komið fram 

ýmist einn eða með öðrum tónlistarmönnum. Hann hefur gefið út nokkrar hljómplötur með 

eigin efni auk tveggja platna með Hraun. Einnig hefur Svavar sungið lög með fjölmörgum 

öðrum listamönnum. 

2.1.3.3 Snæbjörn Ragnarsson 

Bassaleikari, bakraddari og aðaltextahöfundur Skálmaldar. Með Skálmöld hefur Snæbjörn 

spilað um stóran hluta Evrópu. Snæbjörn hefur spilað inn á fjölmargar plötur með sveitum 

sínum og meðal annars gaf Skálmöld út tónleikaplötu ásamt Sinfóníuhljómsveit Íslands. 

2.1.3.4 Páll Óskar Hjálmtýsson 

Einherji, söngvari og lagahöfundur. Eftir Pál liggja fjölmargar plötur Hann fór örfáar ferðir til 

útlanda 1994 – 1997 þegar hann tók þátt fyrir Íslands hönd í Söngvakeppni Evrópskra 

sjónvarpsstöðva (Eurovision) og ferðaðist talsvert um Evrópu eftir það til að fylgja eftir þeim 

vinsældum sem hann öðlaðist þar. Hann hætti því 2001. 

2.1.3.5 Sigtryggur Baldursson 

Sigtryggur tók við framkvæmdastjórastarfi Útón í febrúar 2012 og hefur hann verið ötull 

talsmaður íslenskrar tónlistar á erlendri grundu.  
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2.1.3.6 Grímur Atlason 

Grímur Atlason er einn af reyndustu tónleikahöldurum landsins. Hann veitir Iceland Airwaves 

forstöðu og hefur gert það frá 2010. Reynsla hans af tónleikahaldi nær allt aftur til 1988 þegar 

hann flutti inn hljómsveitir á vegum listafélags MH.  

2.1.4 Undirbúningur viðtala og framkvæmd 

Spurningalisti var gerður og var hann hafður til viðmiðunar í viðtölunum. Spurningarnar snéru 

að mestu að framkvæmd útrásar tónlistarmannanna. Spurningalistana má finna í viðauka 

verkefnisins. Viðtölin fóru fram augliti til auglitis nema eitt fór fram í gegnum síma. Viðtölin 

fóru fram sem spjall og merkt var við listann eftir því sem atriðin komu fram í máli viðmælenda. 

Viðhorf viðmælenda kannað til markaðstengdrar hugmyndar sem kæmi nálægt 

markaðssetningu íslenskra tónlistarmanna á erlendri grundu. Fjallað er um það í kafla 4.1.1. 

2.1.5 Úrvinnsla 

Viðtölin voru hljóðrituð og rituð upp eftir það. Í þau er vísað í kafla Error! Reference source n

ot found. um útrásina þar sem viðtölin snéru að þeim hluta. Höfðu viðmælendur mismunandi 

skoðanir á hlutunum og höfðu mismunandi sögur að segja. Þar sem viðtölin við 

tónlistarmennina voru um þá sjálfa þá er sjálfgefið að um hlutdrægna frásögn sé að ræða og 

reynt er að draga úr þeirri hlutdrægni. Viðtölin við þá sem kynnt hafa íslenska tónlist voru síður 

hlutdræg enda verið að ræða heildarmengi útrásar. Allir höfðu viðmælendurnir sögur að segja 

af nafngreindum einstaklingum og atvikum sem ekki er greint frá í verkefninu til að gæta sem 

mests hlutleysis og virða friðhelgi einstaklinganna. 

2.2 Annmarkar 
Við vinnslu verkefnisins reyndist  hvorki unnt að tala við alla þá tónlistarmenn sem búið hafa 

sig til ferðalaga erlendis né alla þá aðila sem standa að markaðssetningu og útflutningi tónlistar. 

Þau viðtöl sem tekin voru gengu mjög vel fyrir sig og ríkti gagnkvæmur skilningur milli 

höfundar og viðmælenda.  Vegna tengsla höfundar við tónlistarbransann er hætta  á að vinnsla 

verksins verði hlutdræg að einhverju marki en aðilar ótengdir bransanum hafa lesið verkefnið 

yfir og gefið álit til að minnka hugsanlega hlutdrægni. Höfundi gekk auðveldlega að ná í 

karlmenn til viðtala en erfiðlega gekk að nálgast konurnar þannig að ekki náðist að taka viðtöl 

við þær, þess vegna gæti niðurstaða verkefnisins talist karllæg en reynt er að draga úr þeim 

áhrifum.   
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3 MARKAÐSSETNING 
Markaðssetning á tónlist fylgir sömu viðmiðum og annað sem þarf að selja á markaði. Það sama 

gildir um stafræna markaðssetningu. Þekking tónlistarmanna á viðfangsefninu er misgóð og 

verða hér reifuð hugtök og aðferðir sem hægt er að nýta við markaðssetningu tónlistar og 

tónlistarmanna, sérstaklega erlendis.  

Markaðssetning telst sá hluti viðskipta sem lýtur hvað mest að neytandanum. Markmið hennar 

er að koma einhverju á framfæri sem er meðhöndlað sem vara. Þetta markmið er í grunninn 

tvöfalt. 

1) Kynna vöruna fyrir nýjum neytendum og sannfæra þá um mikil gæði vörunnar. 

2) Viðhalda ánægju núverandi viðskiptavina með því að standa undir væntingum. 

Neytendur líta margir á markaðssetningu sem eingöngu auglýsingar og sölumennsku. Það 

helgast af því að það flæða auglýsingar yfir neytendur, sölumenn hringja, bæklingar fylla 

póstkassann og tölvupósthólf fyllast af alls kyns gylliboðum. Sölumennska og auglýsingar eru 

hluti markaðssetningar en það telst fleira til markaðssetningar nútímans. Í dag snýst 

markaðssetning um að uppfylla þarfir neytandans, skapa upplifun. Ef sá sem stendur í 

markaðssetningu skilur þarfir neytenda og miðar þróun, framleiðslu, verð og gæði við þær 

kröfur um upplifun og kynnir vöruna með árangursríkum hætti þá er líklegt að varan seljist. 

Söluferlið og auglýsingarnar eru eingöngu hluti af markaðsblöndunni, þetta eru tól sem miða 

að því að fullnægja þörfum neytandans, einnig að viðhalda og byggja ný viðskiptasambönd 

(Kotler, Armstrong, Harris, & Piercy, 2013). 

3.1 Fimm skref markaðssetningar 
Markaðssetningu má útskýra í fimm skrefum. Í fyrstu fjórum skrefunum er leitast eftir því að 

skilja neytandann, skapa verðmæti handa neytandanum og byggja upp viðskiptavild við 

neytandann. Í lokaskrefinu fást verðmæti fyrir vörunar sem þá hefur náð því stigi að hámarka 

gæðin gagnvart neytandanum (Mynd 2).  

 

Mynd 2 - Fimm skref markaðssetningar 

(Kotler, Armstrong, Harris, & Piercy, 2013) 
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3.2 Að skilja markaðinn og neytandann  
Það er grundvallaratriði að skilja hvers vegna neytandinn vill kaupa vöru eða viðhalda tryggð 

við vöruna. Þrír mannlegir þættir liggja þar að baki. Þar með er hægt að komast nær því að 

skilja markaðinn og þar með neytendur. 

Mannlegar þarfir byggjast á skortstilfinningu þar sem líkamlegar, félagslegar þarfir og þörf 

fyrir þekkingu og tjáningu ráða ferðinni. Þarfir eru grunnhegðun hvers einstaklings.  

Mannlegar langanir eru þarfir sem byggja á uppbyggingu samfélagsins sem viðkomandi býr 

við og þeim persónuleika sem einstaklingurinn ber. Það er þörf að borða en löngun að borða 

skyndibita. Með uppfylltum löngunum og auknum kaupmætti fer samfélagið að gera kröfur.  

Mannlegar kröfur koma í kjölfar þess að þörfum er fullnægt upp að mörkum langana 

einstaklingsins. Í kjölfarið fer neytandinn að gera sífellt meiri kröfur sem miða að því að 

uppfylla jafn miklar eða auknar væntingar um gæði vörunnar og ánægju með hana. 

Löngunum og þörfum neytenda er fullnægt með fjölbreyttu framboði. Það gæti verið 

samsetning af einhvers konar varningi, þjónustu, upplýsingum eða reynslu sem gegndi því 

hlutverki. Slíkt framboð einskorðast ekki eingöngu við áþreifanlegan varning. Það gæti 

innihaldið m.a. þjónustu eða upplifun. Stundum er um að ræða blöndu framangreindra þátta í 

einni vöru. 

Neytendur mynda sér væntingar á verðmæti og ánægju með vöruna byggðar á því sem 

markaðurinn hefur að bjóða og ákvarða kaup eftir því. Ánægður neytandi endurtekur kaupin og 

lætur ánægju sína í ljós við samferðamenn sína. Framleiðandi sem heldur áfram að þróa vöru 

sína til að uppfylla þær væntingar um verð og gæði sem viðskiptavinir gera uppsker því eftir 

því sem hann sáir. (Kotler, Armstrong, Harris, & Piercy, 2013). 

3.3 Markaðsblandan (e. marketing mix) 
Í markaðssetningu er mikilvægt að gera sér grein fyrir því sem er kallað  söluráðarnir fjórir (e. 

four P‘s). Söluráðarnir eru vara (e. product), verð (e. price), vettvangur (e. place) og kynning 

(e. promotion), notast verður við Íslensku hugtökin eftirleiðis. Séu allar forsendur réttar innan 

þessara breyta í markaðblöndunni eru meiri líkur á því að sú vara sem um ræðir seljist.  

1. Vara 

Vara er samsetning hluta og/eða þjónustu /upplifun í sölueiningu.  
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2. Verð 

Það sem neytandinn borgar fyrir að fá aðgang að eða eignast vöru eða hlutdeild í 

þjónustu /upplifun kallast verð. 

3. Vettvangur 

Það skiptir miklu máli hvar vara er seld og kynnt, það gerist á vettvangi. Þar sem tónlist 

er að mestu unnin stafrænt þá eru meiri líkur á að helsti vettvangur tónlistar í 

markaðssetningu sé netið. 

4. Kynning 

Aðgerð sem samanstendur af þeim leiðum að koma verðmæti vörunnar til skila til 

hugsanlegra kaupenda og sannfæra þá um leið að kaupa vöruna.  (Kotler, Armstrong, 

Harris, & Piercy, 2013).  

3.4 Kynningarblanda (e. promotional mix)  
Heildar kynningarblanda fyrirtækis (promotional mix / marketing communication mix) 

samanstendur af tiltekinni blöndu samskiptaleiða sem seljendur nota til að segja frá 

virðisaukningu vöru og til að viðhalda eða búa til ný viðskiptatengsl við neytendur 

(Kotler, Armstrong, Harris, & Piercy, 2013). Kynningarblöndurnar eru tvenns konar, 

hefðbundin og stafræn (Chaffey, 2009). 

3.4.1 Hefðbundin kynningarblanda 

1. Auglýsingar 

Greidd kynning í ljósvaka-, prent- eða vefmiðlum án þess að beinast að neinum einum 

markhópi þó markhópur hafi verið skilgreindur. 

2. Söluherferðir 

Söluaukningarátak sem oft inniheldur ýmis konar tilboð, afslætti eða gjafir. 

3. Bein sala 

Kynningar á vörusýningum, í verslunum, á ráðstefnum eða öðrum samkomum. 

4. Almannatengsl 

Uppbygging jákvæðrar ímyndar vöru og fyrirtækis auk uppbyggingu velvildar 

fyrirtækisins gagnvart markhópum og þjóðfélagshópum. Einnig að kveða niður 

óásættanlega umræðu eða orðróm með ýmsum tiltækum leiðum. 

5. Bein markaðssetning 

Bein samskipti söluaðila neytanda þar sem mögulega báðir aðilar tjá sig og byggja með 

því gagnkvæmt traust og mögulega langvinnt viðskiptasamband. Vörubæklingar, 
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símasala, sölubásar, vefverslanir og farandsala geta fallið undir beina markaðssetningu 

(Kotler, Armstrong, Harris, & Piercy, 2013). 

3.4.2 Stafræn kynningarblanda 

1. Auglýsingar – Gagnvirkar auglýsingabirtingar, greitt fyrir hvern smell þegar 

auglýsingar birtast á leitarvélum eða fastar auglýsingar á vefborðum á afmörkuðum 

vefsíðum. 

2. Sala – Sýndarsölumenn, söluvara í vefverslun, spjall og tengd markaðssetning. 

3. Sölukynning – hvetjandi aðgerðir á borð við dreifingu afsláttarkóða, verðlauna og 

viðskiptatryggðarkerfi. 

4. Almannatengsl – Ritstjórnarpistlar á vefsíðum, blogg, flæðilínur samfélagsmiðla, 

rafrænt fréttabréf, samfélagsmiðlar, tenglar og söluherferðir á netinu. 

5. Styrktarsamningar – Styrkir til viðburða á netinu, vefsíðu eða þjónustu. 

6. Beinn póstur – þatttökupóstur með aðstoð rafræns fréttabréfs og fjöldasendingu  

sjálfstæðra tölvupósta. 

7. Sýningar – Sýningar á netinu og dreifing upplýsingapósta. 

8. Vörukynningar – Auglýsingar í kynningarskyni á sölusíðum, einstaklingsbundin 

ráðgjöf og rafrænar áminningar. 

9. Umbúðir – Sýndarveruleikinn, alvöru umbúðir sýndar á netinu.  

10. Frá manni til manns – samræðumarkaðssetning og tengdar aðferðir, tölvupóstur á vini 

og tenglar. 

Stafrænni markaðssetningu fylgja einnig auknar fjárfestingar í ýmis konar auglýsingatólum á 

netinu sem koma auglýsingum á framfæri, tól sem hjálpa til við að skapa rétta blöndu og greina 

þau viðskipti sem eiga sér stað. Enn fremur þarf að tryggja bæði „online“ og „offline“ 

kynningarmál þar sem ekki er alltaf hægt að reiða sig á að tæknin virki alltaf fullkomnlega 

(Chaffey, 2009). 

3.5 Langhalinn (e. The long tail) 
Kenningin um langhalann var fyrst kynnt af Chris Anderson fyrrum ritstjóra Wired. Langhalinn 

er verkfæri sem útskýrir uppbyggingu internetsins. Í grunninn er hann samansafn af fjölda hópa 

og samfélaga um út um allan heim (Anderson, 2006). Hann bendir á að söluvörur geti verið af 

öllum stærðum og gerðum, líkt og viðskiptavinirnir. Langhalinn á sérlega vel við um tónlist og 

greiningu á markaðsstöðu tónlistarmanna. Anderson segir að tvær megin reglur eigi við 

langhalann. 
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 Helmingaðu verðið og lækkaðu það svo aftur. Einn þáttur langhalakenningarinnar er að 

fólk kaupir fleiri vörur vegna þess að þær eru fáanlegar á svo lágu verði. Söluaðilar á 

netinu geta gert þetta því kostnaður við geymslu og miðlun er sama og enginn.  

 Bentu á hlutina. Þau fyrirtæki sem náð hafa mestum árangri í þessu bjóða upp á svipaða 

virkni á vefjum sínum og Amazon gerir, „Viðskiptavinir sem keyptu þetta keyptu líka...“ 

Þannig finnur fólk minna þekktar vörur.  (Thomas, 2007). 

Mikil og hröð framþróun á netverslunum og streymisveitum hefur grafið undan hefðbundinni 

verslun. Kostnaðurinn við að verslunarrekstur er það mikill að hratt lækkandi sölutölur á 

ákveðnum orsaka mögulega hækkað vöruverð vegna aukins rekstrarkostnaðar. Í kjölfarið er 

líklegt að þeim verslunum verði lokað (Anderson, 2006). 

3.5.1 Almennt um langhalann 

Langhalinn getur raunverulega átt við margt í tónlistarbransanum,  gamlar og nýjar plötur, stök 

lög, hringitóna og svo mætti lengi telja. Sú staða getur komið upp  að útgáfufélag sem hefur lítil 

tengsl við markaðinn fái ekki að koma plötum sínum í verslanir eða hljómdiskurinn sé svo dýr 

að söluaðilar hafni honum. Allt þetta efni á hins vegar sitt pláss á langhalanum. Skilgreining 

langhalans er svo afmörkuð og hrein að hann telst hentugur á sviði tónlistar (Anderson, 2006).  

Mynd 3 - Langhali tónlistarinnar (Anderson, 2006) 
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Langhalinn sýnir röð sem finnst á framlengdu L-laga grafi (Mynd 3) sem hefst á háum 

sölugildum eða snertitíðni en hrapar hratt og þynnist niður og rennur yfir litla snertitíðni á 

mikilli framleiðslu. Langhalinn stendur fyrir þann ónýtta markað sem minni aðilar gætu nýtt 

sér betur og er byggður upp á gríðarlegum fjölda af smærri aðilum sem hafa ekki sama 

markaðsafl og farsælu aðilarnir. Þeir sem starfa í þynnsta laginu á lóðrétta markaðnum þjóna 

þörfum fólks sem leitar daglega að mjög sérhæfðu innihaldi sem gæti tengst markaðshlutun og 

þá ólíkum þörfum eða væntingum neytenda. Markaðsfólk sem á viðskipti sín á milli, sem áður 

átt erfitt með að fá efni sitt kynnt í tengslanetum eða í staðbundnum miðlum telja að internetið 

hafi nú jafnað leikinn (Thomas, 2007). 

Gefi nánast óþekktur tónlistarmaður út lag sem hann lætur netþjónustu dreifa fyrir sig í 

vefverslanir og á streymisveitur þá er staður hans yst á mörkum langhalans. Gefi vinsæll 

tónlistarmaður út lag á nákvæmlega sömu stundu, með sama hætti og án auglýsinga, þá byrjar 

það lag á nákvæmlega sama stað á langhalanum en í krafti markaðsstöðu hans þá færist lagið 

af langhalanum og upp í hærri snertitíðni markaðarins (Anderson, 2006).  

Vissulega er gríðarlegt magn af mis-spennandi efni á netinu en að sama skapi gæti leynst 

fjöldinn allur af álíka mis-spennandi efni milli meira spennandi laga á venjulegum geisladiski. 

Neytandinn þarf að „spóla yfir“ lögin á geisladiskinum en á tónlistarveitum getur neytandinn 

auðveldlega forðast þau og valið önnur lög. Þannig kostar hvert lag á geisladiski kannski einn 

tólfta af andvirði disksins, hversu spennandi sem það er, en með netverslunum og 

streymisveitum liggja síður spennandi lögin minna hreyfð á netþjóni (Anderson, 2006).  

Með því að yfirstíga umfangs- og landfræðilegar hindranir þá eiga söluaðilar möguleika á að 

stækka markaðssvæði sitt og geta þá uppgötvað ný svæði. Auk þess virðast seljendur vera að 

átta sig á að þeir markaðir sem standa utan starfsemi hefðbundinna verslana eru miklu stærri en 

áður þekktist. Þessi fyrirtæki gátu aukið framboð sitt og gerðu það mörg og virtist eftirspurnin 

fylgja framboðinu og eftirspurnin eykst ár frá ári. Mesta söluaukningin virðist vera á hlutum 

sem ekki er hægt að festa hendur á líkt og í hefðbundnum verslunum (Anderson, 2006).  

Áhættufjárfestirinn og fyrrum ráðgjafi í tónlistarbransanum, Kevin Laws, sagði: „Mestu 

peningarnir fást fyrir minnstu söluna.“ Þetta á við um langhalann. Söluaðilar sem vinna með 

„endalaust hillupláss“ á netþjónum eru farnir að horfa á risastórar tölur. Magn þess sem selt er 

í langhalanum er margfaldað með frekar lágu verði hvers eintaks og jafngildir gríðarstórri tölu 

sem eru þeir fjármunir sem neytendur greiða fyrir vöruna (Anderson, 2006). Verði þessum 

söluaðferðum ekki hnekkt þá halda þessar tölur líkega áfram að stækka þar sem viðskipti á 
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netinu hafa aukist ár frá ári. Það hefur áhrif að ekki þarf að greiða leigu fyrir hillupláss í 

eiginlegum skilningi. Þetta virðist hafa mest áhrif í þeim tilfellum þar sem einvörðungu er um 

að ræða stafræna þjónustu á borð við iTunes þar sem framleiðslukostnaður er enginn og 

hverfandi dreifingargjöld eru fyrir hendi. Þannig eru vörurnar sem alla jafna seljast illa, seldar 

eins og hver önnur vara, með sömu framlegð og vinsælu vörurnar á jafnræðismarkaði, vinsælt 

efni, óvinsælt efni og allt þar á milli (Mynd 3). Efnið liggur á sama netþjóninum og er jafn 

auðvelt að sækja öll gögn (Anderson, 2006). 

3.5.2 Reglur langhalans 

Efling tónlistarmanns á langhalanum byggir á tveimur grundvallaratriðum. 

1. Hafðu allt í boði 

2. Hjálpaðu neytandanum að finna það. 

Fyrra atriðið er ekki eins auðvelt og það lítur út fyrir að vera. Hafa þarf öll höfundarréttarmál á 

hreinu, allt rétt skráð og þekkingu á því hvar og hvernig andvirði vörunnar safnast fyrir. 

Seinna atriðið er öllu 

einfaldara. Á efnisveitum er 

oft hægt að velja um 

spilunarlista eða einhvers 

konar ráðgefandi síur. Á 

stærri vefverslunum má oft 

sjá ýmis konar 

söluhvetjandi skilaboð þar 

sem til dæmis er verið að 

hvetja til kaupa á varningi 

sem aðrir viðskiptavinir 

hafa keypt samtímis eða á 

svipuðum tíma og 

upphaflega varan var keypt 

(Mynd 4). Þessi síun getur 

verið unnin upp úr meðmælum neytenda bæði af söluvefnum og frá öðrum miðlum sem tengdir 

eru söluvefnum. Þetta getur haft áhrif á kaupákvörðunarferli neytandans vegna þess að með 

þessu er verið að kynna hann fyrir vöru sem tengist mögulega vörunni sem hann er þegar að 

fara að kaupa og líkurnar á því að kaup eigi sér stað gætu aukist. Þarna liggur munurinn á 

Mynd 4 - Skjáskot af Amazon.com 
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útvörpun og persónubundnum smekk. Þetta þekkist líka á streymisveitum (Anderson, 2006). Á 

tónlistarveitunni Spotify er neytandanum boðið upp á vikulegan skammt af efni sem byggður 

er á hlustun notandans yfir lengra tímabil (Spotify, 2015). Einnig er til fyrirbæri sem heitir 

Forgotify. Það er vefsíða sem leitar uppi lög sem hafa ekki fengið neina spilun á Spotify, lögin 

sem eru á ystu mörkum langhalans (BBC, 2014).  

Í tónlistinni teljast ráðleggingar eins og þær sem sjá má á Mynd 4 nokkuð árangursrík leið til 

markaðssetningar sem gerir það að verkum að minna þekkt tónlist sem þykir ekki alveg synda 

með straumnum fær aukinn hljómgrunn meðal neytenda. Þessi leið til framsetningar á vali getur 

haft talsverð aukningaráhrif á þeim markaði (Anderson, 2006).  

3.5.3 Viðmið langhalans 

Langhalinn er ekki frjálst spárit heldur fylgja honum viðmið.  Með þeirri þróun sem átt hefur 

sér stað undanfarna áratugi hefur lagerhald á vörum breyst nokkuð. Áhersla er meiri á vöruhús 

dreifð víða um heim þar sem eitthvað er til af vinsælum vörum sem eru í boði á vefverslunum. 

Þægilegasta vöruhúsaformið er líkt og iTunes notar, gagnaver sem neytandinn sækir sín rafboð 

í formi afþreyingarefnis án milliliða. Á internetinu þekkjast hvorki landamæri né ályktanir um 

vilja fólks til neyslu efnis. Þannig geta markhópar stækkað og minni þörf verður á að afmarka 

þá eins ítarlega og áður ef litið er til langhalans. iTunes er dæmi þar sem úrvalið er gríðarlegt, 

alltaf opið og einfalt að sækja gögnin. Margs konar dreifileiðir tryggja yfirleitt aðgang að stærri 

mörkuðum (Anderson, 2006). 

Ekki er líklegt að öllum líki við öll lög. Hægt er að kaupa stök lög listamanna á 

tónlistarsöluvefjum en áður þurfti neytandinn að kaupa heila hljómdiska með fjórtán lögum eða 

smáskífur, sem innihéldu þrjú til fjögur lög. Umair Haque kom fram með hugtakið „ör-bútun“ 

(e. microchunks). Þegar hægt er að nálgast lög af plötu eða tengt efni á vefsíðu hefur platan 

verið bútuð niður í „ör-búta“ sem eru seldir sér. Þannig stjórnar neytandinn eigin neyslumynstri 

ef honum hentar ekki að kaupa alla plötuna (Anderson, 2006). Og þar sem kostnaður við stafræn 

gögn er hverfandi þá er framleiðslukostnaðurinn hunsaður í kjölfarið sem gæti leitt til meiri 

sölu vegna lágs verðs (Varian & Shapiro, 1999). Teygjanlegt verð þarf að hafa í huga þegar 

tónlist er markaðssett. Greiðsluvilji (e. willingness to pay) fólks er mismikill og liggja ýmsar 

ástæður þar að baki. Í hefðbundinni verslun þar sem hillupláss er takmarkað þarf stundum að 

takmarka úrval. Þar gæti verið í boði einn hljómdiskur af ákveðinni gerð og við hann bundið 

eitt verð. Í vefverslunum er stundum boðið upp á mismunandi útgáfur af hljómdiskum með 

sama efninu en þá er oft mismunandi aukaefni sem fylgir. Líklegt er að fjölbreyttari útgáfur 
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auki á verðgildi vörunnar því neytandinn getur þá valið um útgáfu sem kaupa á. Streymisveitur 

hafa gert tilraunir með að lækka verð á lögum um næstum helming. Það varð til þess að salan 

þrefaldaðist á örskömmum tíma. Eðli internetsins er að mikilu meiri upplýsingar liggja fyrir um 

vörurnar þar heldur en í hillu í hefðbundinni verslun. Meðmæli eru eitt mikilvægasta sölutækið 

og með gagnsæi internetsins eykst mikilvægi meðmælanna (Anderson, 2006). 

Mismunun á sér stundum stað í netmarkaðssetningu. Efni er sett fram eins og um hljómdisk sé 

að ræða og lögum þar með sleppt sem hefði verið hægt að setja með. Með internetinu er hægt 

að hafa allt í boði og því þarf ekki að notast við „annað hvort, eða“ heldur „og“ – þ.e.a.s. Boðið 

er upp á öll lögin. Vöruúrval sem er fyrirfram skilgreint byggir á getgátum um sölu en ef allt er 

í boði er hægt að mæla söluna nokkuð nákvæmlega eftir á. Með þeirri mælingu er hægt að stýra 

sjálfvirkri kynningarveitu í vefverslun þar sem boðið er upp á vörur sem henta vel með þeirri 

sem keypt er. Þegar slíkar kynningar eru settar fram fylgja þeim gjarnan ummæli neytenda sem 

getur verið öflugt stjórntæki á sölu vörunnar. Þannig er fylgst með hreyfingum á meðan 

markaðurinn vinnur þetta sjálfur. Spádómar um sölu varnings eru því ekki eins áreiðanleg leið 

til söluáætlana og mæling á sölutölum (Anderson, 2006). Innan tónlistarbransans er ólöglegt 

niðurhal á höfundarréttarvörðu efni helsta áhyggjuefnið. Það er þó líklegt að ókeypis sýnishorn 

og tóndæmi auki á sölumöguleika hugverkanna. Það kostar nánast ekkert að dreifa ókeypis 

efninu þó framleiðslukostnaðurinn hafi verið talsverður. Með því að gefa eitt lag af diski eru 

meiri líkur á því að fólk kaupi meira til að heyra fleiri lög (Anderson, 2006). 

3.5.4 Notkun langhalans 

Ef langhalinn sem mátaður í dægurtónlistina þá er grunnhugsun hans að selja fá eintök af hverju 

lagi en selja þeim mun fleiri lög. Langhalinn byggir á þekkingu á stafrænum markaði, bæði 

markaðsfræðilega og tæknilega. Þær leiðir sem nýtast best þar eru vefurinn, tölvupóstur, 

snjalltæki og allur sá búnaður sem á einhvern hátt getur tengst netinu og verið gagnvirkur 

(Anderson, 2006). 

Langhalinn getur gefið ágætis mynd af markaðsstöðu listamanns. Ef litið er til heimsmarkaðar 

miðað við sölutölur þá tróna The Beatles á toppnum og virðast vera ósnertanlegir þar með 

265.000.000 eintök seld – og eru enn að selja (Theodoros II, 2014). Á Mynd 5 má sjá snertitíðni 

ýmissa listamanna út frá sölutölum en ekki liggja fyrir sölutölur frá Skálmöld og Sólstöfum 

þannig að staða þeirra er áætluð. 
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Björk Guðmundsdóttir er á góðu róli á grafinu milli Muse og Britney Spears, en Björk hefur 

selt í kringum 40 milljónir platna (Assante, 2015). Á sama tíma höfðu Muse selt um 20 milljónir 

og Britney Spears um 80 milljónir (Theodoros II, 2014).  Einnig má sjá stöðu Of Monsters and 

Men sem hafa selt milli einnar og tveggja milljóna eintaka (Caulfield, 2015). Í jaðrinum má svo 

sjá Skálmöld og Sólstafi sem vegna líftíma á markaði og markaðshlutunar sinnar hafa líklega 

ekki eins mikla snertitíðni og aðrir á myndinni.  

Hægt er að velta vöngum yfir 

því hvernig nýta mætti 

langhalann á mismunandi stærð 

markaðar því ekki fara allir á 

alþjóðamarkað. Án þess að hafa 

gögn í höndunum um snertitíðni 

listamanna í íslenskri 

jaðartónlist þá væri hægt að 

setja upp langhalagraf til að 

listamenn og markaðurinn geti 

áttað sig á stöðunni. Myndin er eingöngu ágiskun á stöðuna á markaðnum en gera má ráð fyrir 

að þau nöfn sem þekktari eru hafi meiri snertitíðni fyrir efni sitt heldur en þeir óþekktu.   

Mynd 5 - Langhallinn, heimsmarkaður 

Mynd 6 - ágiskun um langhala rokks í íslenskri jaðartónlist 
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3.5.5 Langhali framtíðar 

Út frá þeirri reynslu sem til staðar er í dag má velta fyrir sér framtíðinni á langhalanum. 

Tækniþróun hefur gert það að verkum að hægt er að fullvinna tónlist í heimahúsum með frekar 

ódýrum og aðgengilegum tækjum. Þannig er hægt að framleiða miklu meira af efni sem setja 

má út á netið sem lúrir svo á langhalanum. (Anderson, 2006). 

3.5.6 Langhalinn sem neyslustýring 

Notkun ljósvakamiðla fyrri tíma byggðist á línulegri dagskrá – sem er ákveðið tímaskipulag á 

framsetningu dagskrárefnis. Uppsetningin var oftast eins, byggði á fréttum, dagskrárgerð og 

auglýsingum sem í dag rennur oft saman og kallast efnismarkaðssetning – þar sem 

frásagnarhefð almannatengsla nær til neytenda. Uppstilltar auglýsingar eru fyrirsjáanlegar í 

auglýsingatímum og færri virðast taka eftir þeim (Anderson, 2006).  

Þegar segulbandstæknin var komin á flest heimili var hægt að spóla yfir auglýsingar og þá þurfti 

að upphugsa nýjar leiðir. Þá kom fram hugmyndafræðin Video 2.0. Áhorfendur sjónvarps og 

hlustendur útvarps urðu skyndilega að neytendum og skilaboðin komu í gegnum dagskrárefnið 

á ýmsan hátt. Mælingar á boðveitu almannatengsla fóru áður fram með því að rýna í magn 

dagskrárefnis en hvorki gæði né innihald. Það getur hins vegar verið erfitt að meta hvort 

almannatengsl í ljósvakamiðlum virki rétt á neytendur og því virðist öllum ráðum vera beitt til 

að koma skilaboðum á framfæri. Að koma beinum skilaboðum á framfæri í línulegri dagskrá 

ljósvakamiðla hefur færst í mjög auknum mæli inn í dagskrárgerðina sjálfa. Þannig ná 

auglýsendur til enn stærri hóps (Thomas, 2007). 

Með auknum möguleikum internetsins hafa auglýsendur lagt sífellt meiri rækt við boðmiðlun 

á þeim vettvangi. Auglýsingaefni hefur orðið meira skapandi og það hafa sprottið upp afar hæfir 

efnisframleiðendur sem hafa tileinkað sér hið knappa form efnis fyrir netið. Almannatenglar 

áttuðu sig á því að þeirra hefðbundnu leiðir báru minni árangur og skilaboð þeirra dreifðust ekki 

eins víða og áður. En það er ekki bara internetið og vinnslubúnaður fyrir það sem hefur þróast. 

Tæknin til að skoða efni sem sett er fram hefur líka þróast mikið. Línuleg dagskrá er á 

undanhaldi og neytendur neyta efnis sem boðið er upp á þegar þeir vilja,  hvar svo sem þeir eru 

staddir með snjalltæki. Þetta hefur leitt af sér að ýmis skilaboð eru falin í framsetningu efnis 

fyrir sjónvarp, útvarp og í efnisveitum á internetinu. Skilin milli markaðssetningar og 

dagskrárgerðar hafa af þessum orsökum orðið sífellt óljósari (Thomas, 2007).  

Þau skilaboð sem auglýsingum hefur verið ætlað að koma til almennings í gegnum sjónvarp og 

útvarp hefur gjarnan farið forgörðum þar sem erfiðlega gengur að samræma mikilvægi 
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skilaboða gagnvart mismunandi hópum (Anderson, 2006). Það þekkist að umfjallanir um vörur, 

málefni eða annað í ýmiskonar frétta- og dægurmálaþáttum ljósvakamiðla séu keyptar 

kynningar (Hjálmar Friðriksson, 2015). Af þeim kynningarleiðum sem eru í boði nær sjónvarp 

talsvert meiri markaðsdekkun en útvarp þar sem útvarpsstöðvar eru frekar staðbundnar en 

sjónvarpsdreifing er almennt meiri en annarra miðla, vefmiðlar geta síðan náð stærri svæðum 

en sjónvarp. Dagskrárgerð af þessum toga rekur rætur sínar til almannatengslamyndbanda þar 

sem stutt myndbönd eru notuð til að tilkynna eða útskýra ávinning vörumerkis, vöru eða 

málstaðar. Ólíkt hefðbundnum auglýsingum þá eru þau skilaboð sem send eru undir hatti 

efnismarkaðssetningar ekki flutt af leikurum eða drifnar áfram af söluhvata, verðsamanburði 

eða sérstökum tilboðum (Anderson, 2006). 

Fyrirtæki í dag beita í auknum mæli beinum samskiptum við neytandann og bjóða oft upp á 

sérmerktar internetrásir sem birta faglega unnin myndbönd af vörutilboðum eða 

kynningarviðburðum. Eins er með vörukynningu sem sett er fram á myndbandsveitum og vegna 

skemmtanagildis síns nær hún mikilli dreifingu á vefjum sem sérhæfa sig í 

skemmtimyndböndum sem oft eru merkt með leitarorðum sem leitarvélar finna (Anderson, 

2006).  

Almannatenglar hafa orðið miðpunktur mikilla breytinga á þessu sviði. Það eru mörg ný 

fyrirbæri sem þarf að læra á og kynnast vel, eins og efnismarkaðssetning og internetsjónvarp 

sem telst til streymisveita. Núna snýst framkvæmdin um vel skipulagða sögumennsku og 

gagnkvæman skilning og skuldbindingu gagnvart neytendum, sem munu fylgja með í því sem 

fólk hefur verið sannfært um að sé eitthvað spennandi (Anderson, 2006). 

3.6 Markaðshlutun tónlistar 
Það hafa ekki allir sama smekk, greiðsluvilja eða þörf fyrir sömu vöruna. Þess vegna hefur 

markaðurinn skipt neytendum niður í hópa eftir fyrirfram skilgreindu mynstri (Kotler & Keller, 

2012). Samsetning þess markhóps sem verður til er miðaður við þætti markaðsblöndunnar. Það 

eru nokkrar breytur sem hafa áhrif á markaðshlutun. Í tilviki tónlistarmanna í útrás þarf að 

skilgreina það landsvæði þar sem haldnir verða tónleikar, fá upplýsingar um fólksfjölda á 

svæðinu og finna fjölda fólks á þeim aldri sem líklegastur er til að sækja tónleikana. Einnig 

gætu lifnaðarhættir haft eitthvað að segja og þar með hvort fólk leggi í vana sinn að koma á 
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tónleika eða hvort tilefni þurfi til. 

Það koma reyndar talsvert fleiri 

breytur inn í markaðshlutunina en 

þessir grunnþættir ættu að gefa 

ákveðna mynd af því sem huga 

þarf að (Kotler, Armstrong, 

Harris, & Piercy, 2013). Með 

markaðshlutun er tónlist greind 

niður í smærri greinar og má líkja 

hverjum lið markaðsgreiningar 

við babúskudúkkur eins og er 

sýnt á Mynd 7. 

 

3.7 Mörkun (e. branding) 
Öll merki, hvort sem um er að ræða t.d. vörumerki eða merki fyrirtækis, verða að ganga í 

gegnum mörkun til aðgreiningar frá öðrum merkjum sem hugsanlega kunna að vera á sama 

markaði (American Marketing Association, e.d.). Það er ferli sem hefur bæði með 

markaðsblönduna og kynningarblönduna að gera. Grundvallartæki í verkfærakistu mörkunar 

eru ímynd merkisins, sýnileiki þess sem vörumerki (logo eða skrásett merki), tryggð neytenda 

við merkið og mismunandi mörkunarleiðir (Ghodeswar, 2008). Með öðrum orðum þá er 

vörumerki háð sálrænum tengslum viðskiptavinarins við vöruna, sem er í raun væntanlega 

mikilvægara en nafn vörunnar eða einhver tákn sem eiga að vera einkenni vörumerkis (Chaffey, 

2009). 

3.7.1 Hlutverk mörkunar 

Tryggð neytenda við merki er mikilvæg. Til að neytandi kaupi vöru eða þjónustu þarf mörkun 

að hafa farið fram og neytandinn að þekkja merkið. Ef um er að ræða einhvers konar undirgerðir 

merkis er æskilegt að merki hverrar undirgerðar svipi mjög til aðalmerkisins svo hægt sé að 

halda viðskiptatryggð við neytandann. Stórtækar breytingar á vörumerkinu sjálfu eða 

undirmerki sem verða of ólík aðalmerkinu geta leitt til þess að viðskiptavinir átta sig ekki á 

breytingunni og leita með viðskipti sín annað. Sama máli gegnir um innihald þess sem 

vörumerkið stendur fyrir (Kotler & Keller, 2012).  

Mynd 7 - Tónlistartegundir sem babúskur (Mynd af dolls.icapemay.com  -  
breytt af höfundi) 
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3.7.2 Mörkun tónlistarmanns 

Til að mörkun tónlistarmanns sé markviss og áhrifarík þarf hugmyndafræði í kringum bæði 

flytjanda og tónlist, það gæti byggst á útliti eða sögu. Fyrst og fremst þarf listamaðurinn að gera 

sér grein fyrir því með markaðshlutun hvort tónlist hans sé söluvænleg og hvort framsetningin 

sé fullnægjandi. Ef miðað er við söluráðana fjóra (the four P‘s) þá er útlitið, sagan og 

hugmyndafræðin varan sem verið er að marka. Hárgreiðsla, klæðnaður, hljóðfæri, viðtöl, 

virðisaukandi varningur og síðast en ekki síst tónlistin, stíll hennar og framsetning. Rekstur 

listamanns kostar sitt og tekjurnar koma inn í gegnum verð vörunnar. Í tilfelli tónlistarmanna 

þá hefur sala á hljómdiskum verið mikilvæg tekjuöflun. Í seinni tíð hafa hljómdiskar verið á 

undanhaldi og tónlistin fáanleg á streymisveitum og vefverslum með tónlist. Það má gera ráð 

fyrir að hátt verðlagðir hljómdiskar eða hjóðskrár seljist síður en það sem er á lægra verði. 

Einnig skiptir máli að verðleggja ekki tónleikamiða hátt nema listamaðurinn sé mjög vinsæll. 

Viðmiðun við langhalann er ein leið til að meta verðlagninguna og liggi efnið og þar með 

listamaðurinn aftarlega á langhalanum gæti verið betra að verðleggja söluvöruna lágt. Með 

söluvöru er átt við tónleikamiða, minjagripi, hljómdiska, tónlist sem er til sölu á netinu og annað 

sem mögulega kann að teljast til tekjuöflunar fyrir tónlistarmann. En á bak við verðlagninguna 

þarf vel ígrundaða áætlun. Vettvangur í söluráðunum fjórum gengur út á þann dreifingarmáta 

sem notast er við. Áður voru það bara plötubúðir og aðrar verslanir sem seldu plötur og 

kassettur. Síðan þá er framsetningin orðin önnur, streymisveitur, vefsíður sem selja tónlist og 

fleira. Það skiptir máli að fá sess eins og „niðurhal vikunnar“ á tónlistarvefjum eða „plata 

vikunnar“ á Rás 2. Vettvangurinn er leiðin sem beitt er til að koma tónlistinni í söluhæft form 

til neytenda og velja þarf hann með útpældum áætlunum. En varan, verðið og vettvangurinn 

þýða lítið nema kynning eigi sér stað. Með tilkomu internetsins hefur sá þáttur orðið talsvert 

flóknari en áður. Stoltið bak við það að fá lag spilað í útvarpi er ekki lengur svo mikið því 

neytendur hlusta sífellt meira á streymi, hljómdiska eða lög sem keypt hafa verið á netinu. Þess 

vegna getur kynning  þýtt mun víðfeðmari áætlun sem inniheldur framkomu í útvarpi, sjónvarpi, 

í podcastþáttum, umfjöllun á bloggi, þátttaka í leiksýningum, aktívisma eða „flash mob“ 

aðgerðum eða jafnvel gerð óhefðbundinna myndbanda til að ná dreifingu á netinu. Þetta þýðir 

að flest er leyfilegt svo neytendur verði þess áskynja að nýr tónlistamaður eða nýtt efni frá 

þekktum tónlistarmanni sé komið í umferð (Reilly, 2011). 

Dæmi um góða mörkun er tónlistarmaðurinn Seasick Steve sem kom fram á sjónarsviðið árið 

2007. 66 ára gítarleikari sem smíðar gítarana sína sjálfur og syngur eigin lög. Alltaf eins og 

útigangsmaður til fara og spilaði gjarnan á gítar með þrjá strengi. Hann var útnefndur nýliði 
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ársins árið 2007 af Mojo tímaritinu og hann fékk Brit tónlistarverðlaunin árið 2009. Þegar farið 

var að skoða feril Seasick Steve kom í ljós að hann er 10 árum yngri en hann sagðist vera, 

vinnur sem upptökustjóri í hljóðveri og vinnur þar með fjölmörgum frægum tónlistarmönnum. 

Hann er ekkert eins blankur og hann þóttist vera. Einnig hafði hann spilað með þekktum sveitum 

á áttunda áratug tuttugustu aldar (Stanley, 2016). 

3.8 Markaðssetning á netinu 
Markaðssetning á netinu er að ná markmiðum markaðssetningar með því að nýta sér stafræna 

tækni. Chartered Institute of Marketing í Englandi skilgreindi markaðssetningu á eftirfarandi 

hátt: „Markaðssetning er stjórnunarferli sem sér til þess að greina, sjá og uppfylla kröfur 

viðskiptavina á hagkvæman hátt.“ Grunnmarkmiðin eru að neytandinn þekki vöruna, taki eftir 

henni og njóti hennar (Chaffey, 2009).  

3.8.1 Stafræn markaðssetning 

Að virkja vefinn, tölvupóstinn, þráðlaus snjalltæki, stafræn sjónvörp og fleira til að byggja upp 

boðleiðir inn á markaðinn er hluti af stafrænni markaðssetningu. Þannig er hægt með einföldum 

hætti að ná markmiðum þeirra markaðsaðgerða sem verið er að vinna með. Það þarf að ná þeim 

markmiðum sem styðja við markaðsaðgerðir, miða að því að ná fram hagkvæmni og viðhalda 

viðskiptatengslum með því að passa vel upp á þau án þess að trufla neytandann. Enn fremur að 

viðurkenna mikilvægi stafrænnar tækni og þróun sem skipulagða nálgun til að ná og draga 

neytendur að ýmiskonar þjónustu sem netið hefur upp á að bjóða með því að beita mismunandi 

boðskiptaleiðum. Með því að auka þekkingu neytenda má auka tryggð neytandans (Chaffey, 

2009).  

3.8.2 Greining á stafrænum markaði 

Til að gera markaðsáætlanir og herferðir skilvirkari er æskilegt að notast við greiningartól sem 

búin hafa verið til. 

Hver svo sem markaðurinn er þá er gott að gera SWOT greiningu. Þar er mældur styrkleiki, 

veikleiki, ógnir og tækifæri. Í heildarmarkaðssetningu vöru er æskilegt að gera sérstaka áætlun 

fyrir netið sem sýnir ítarlega fram á markmið söluþáttar hennar og hvernig markmiðið næst í 

gegnum markaðsaðgerðir á borð við markaðsrannsóknir og samskipti við markaðinn. Við gerð 

áætlana sem miða að sölu hentar SOSTAC (e. Situation, objecitves, strategy, tactics, action, 

control) greiningarferlið sem leiðir greinandann áfram í átt að settu marki Mynd 8: 
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Þar sem minnst er á 5S markmiðin er átt við selja (e. sell), þjóna (e. serve), kynda (e. sizzle), 

tala (e. speak) og varðveita (e. save).  5S markmiðin eru höfð til viðmiðunar í tengslum við 

stöðu og eftirfylgni. Í upphafi er tekin staðan á markaðssetningunni. Líkanið skilgreinir 

markmið herferðarinnar og leitast þar við að uppfylla „5s“ markmiðin. Stefna er sett um hvernig 

ná skuli settum markmiðum með aðstoð markaðshlutunar,  staðsetningar á markaði, 

hugmyndum af netinu og hvernig nálgast skuli markaðinn – t.d. áveðið að nýta samfélagsmiðla 

og jafnvel vera með gjafaleiki þar, þá er skipulagið miðað út frá þeim. Einn þáttur líkansins er 

aðferðafræði þess hvernig markmiðunum er náð og þar koma til skjalanna markaðsblanda 

netsins og kynningarblandan sem skilgreina hvað gerist hvenær. Í því tilviki er ákveðið hvernig 

samfélagsmiðlarnir eru nýttir og tímaáætlun gerð. Liðurinn „aðgerðir“ segir til um hverjir beri 

Mynd 8 - Sostac líkanið 
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ábyrgð á framvindu tiltekinna athafna. Þar er framfylgt aðferðafræði og stefnu um hver skuli 

sjá um Snapchat, Facebook, Twitter, Instagram og þar fram eftir götunum. Að lokum er 

eftirfylgnin sem greinir hvernig til hefur tekist og greinir frá stöðunni. Er búið að  senda 

tilkynningar á alla miðla, er búið að draga í gjafaleikjum, eru allar instagrammyndirnar komnar 

á sinn stað? Ef staðan er þannig að leiðarenda er ekki náð fer hringrásin aftur af stað, hvort sem 

er afturábak eða áfram. (Chaffey, 2009).  

Mælingar á áhrifamætti netmarkaðssetningar er órjúfanlegur hluti áætlunar sem metur hvort 

markmiðum hafi verið náð. Hringrásin þéttist þegar greining úr gögnum vefgreiningartóla er 

notuð. Þau sýna mælingar sem safnað er sem stjórnunartæki svo stöðugt megi bæta  

netmarkaðssetningu með endurbótum í tengslum við markaðssamskipti (Smith, 2012). 

3.8.3 Mörkun á netinu 

Við upphaf mörkunarferlis á netinu er rétt að skoða hvað geri vörumerki farsælt. Það gæti verið 

mikil netumferð um vefsíðu, vörumerkið sé arðbært eða vefverslunin selji ekki mjög mikið 

heldur veiti neytandanum góða þjónustu. Uppfylli söluvefur einhver af þessum atriðum hlýtur 

hann að sinna farsælu vörumerki og það er ljóst að farsælt vörumerki treystir á marga 

samhangandi þætt. Vörumerki sem telst farsælt er líklegt til að hafa áhrif á kaupákvörðun 

neytandans og eykur á verðmætið í augum neytandans. Það gerist með lágri áhættu, lágmörkun 

ómaks við leit að upplýsingum og bindur neytandann traustari böndum við fyrirtækið (Chaffey, 

2009).  

Þetta sýnir mikilvægi stafrænnar mörkunar þar sem vefsíður verða að vera aðgengilegar og hafa 

jákvætt viðmót til að hvetja til fyrstu sölu og síðar meiri sölu. Í hugum margra er mörkun 

eingöngu tengd ímynd vörumerkisins sbr. nafn eða lógó tengt fyrirtæki eða vörum. 

Mörkunarsérfræðingar hamra á því að mörkun sé svo miklu meira. Leslie de Chernatony og 

Malcolm McDonald lýstu áhrifum mörkunar eitt sinn sem „þekkjanlegri vöru eða þjónustu sem 

er viðhaldið á þann hátt að kaupandinn eða neytandinn skynjar viðeigandi og einstaka 

virðisaukningu sem samræmist þörfum þeirra mjög vel. Enn fremur fullnægjandi árangur við 

að geta staðið undir virðisaukningunni í harðnandi samkeppni.“ Þetta má skýra með einfaldri 

keðju: Vörumerki er háð skynjun neytandans, skynjun er háð virðisaukandi einkennum 

vörunnar og þá er æskilegt að standa undir virðisaukandi einkennunum (Chaffey, 2009).  

Í umhverfi internetsins getur neytandinn upplifað vörumerkið og haft samskipti um það mun 

meira en áður og fengið mun ítarlegri upplýsingar um vöruna. Til að byggja upp farsælt 
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vörumerki á netinu gætu fyrirtæki velt fyrir sér hugmyndum sem geti byggt upp væntingar til 

vörunnar: 

1. Loforð um þægindi – gera upplifunina þægilegri en ef farið væri í hefðbundna verslun 

eða hjá keppinautunum á netinu. 

2. Loforð um að uppfylla – aðstoða neytandann við að uppfylla markmið sín með 

kaupunum. 

3. Loforð um upplifun – þetta á frekar við um bein samskipti fyrirtækja við viðskiptavini 

en samskipti tveggja fyrirtækja. 

4. Loforð um tjáningu og viðurkenningu – Þjónustufyrirtæki sem sérsníða þjónustuna 

að viðskiptavininum bjóða upp á vettvang til að setja upp upplýsingavef án kostnaðar 

(dæmi: Wordpress) 

5. Loforð um að tilheyra – Netsamfélög 

De Chernatony segir að árangursrík mörkun á netinu þurfi að skila þremur atriðum vörumerkis: 

skynsemisgildi, tilfinningagildi og lofaðri reynslu – byggi sú reynsla á gildum skynsemi og 

tilfinninga (Chaffey, 2009) 

3.8.4 Aðgengi og stafrænir miðlar 

Þegar netið er notað við markaðssetningu er nauðsynlegt að fyrirliggjandi sé hvar sá markhópur 

sé staðsettur í markaðshlutuninni. Nettengingar eru misgóðar og ekki sjálfgefið að alls staðar 

sé nettenging og stundum eru þær æði bágbornar. Einnig skiptir tækjabúnaður og gerð þess 

hugbúnaðar sem er notað við aðganginn að netinu. Stundum geta upplýsingar um þjónustuaðila 

nettengingar skipt máli. (Chaffey, 2009).  

Stjórnendur netverslana þurfa að skilja mismunandi áhrifaþætti sem stýra því hversu stórt 

hlutfall markhóps séu líklegir notendur á netinu. Eftir að markaðshlutun hefur verið greind þá 

er hægt að yfirstíga ýmsar hindranir sem lagðar hafa verið í veginn. Ef hvorki er um tölvu eða 

nettengingu að ræða hjá neytandanum getur kostnaður verið hindrun en hægt er að komast í 

tölvur í bókasöfnum og víðar og eru neytendur oft meðvitaðir um það. Þegar neytendum er bent 

á þær leiðir sem netið hefur upp á að bjóða á sér stað gildisaukning sem felur í sér uppgötvun 

neytenda á auknu aðgengi að upplýsingum um vörur, þjónustu og lægra verð. Ef neytandinn á 

greiðan aðgang að nettengdri tölvu eða snjalltæki þá er leiðin greið inn á söluvefi. Mikilvægt er 

að þeir séu mjög aðgengilegir og fljótlegir í notkun. Öryggismál söluvefja verða að vera í lagi. 

Ef öryggi er ábótavant er hætta á því að viðskiptavinur fælist frá og hætti við kaup. Slíkt spyrst 

út og getur haft slæm áhrif á orðspor verslunarinnar. Óttinn við hið óþekkta þekkist í viðskiptum 



 

 
23 

 

vefverslana. Neytandinn er þá haldinn tækniótta sem tengist ótta við nýmiðla. Þetta er talið stafa 

af því að þeir sem haldnir eru þessum ótta taka vel eftir fréttum um netið sem snúa að klámi, 

svindli og brotum á friðhelgi einkalífsins (Chaffey, 2009). Þeir sem óttast hið óþekkta eru 

gjarnir á að mikla hlutina fyrir sér og draga sig til baka frekar en að skipuleggja sig og meta 

stöðuna þegar á hólminn er komið (Burton, 2011). 

Frá árinu 2004 má segja að internetheimurinn hafi tekið stórt stökk þegar „web 2.0“ var kynnt 

til sögunnar sem raunhæfur vettvangur samskipta á netinu. Þær breytingar báru með sér talsvert 

af gagnvirkum tólum og opinni samskiptatækni á borð við samfélagsmiðla eins og MySpace, 

Facebook og Twitter. Áður höfðu netverjar notast við markaðstól á borð við tölvupóst, 

upplýsingaveitur í textaham, fastar vefsíður og einkavefsíður keyrðar á einkagagnagrunnum. 

Markmið þessara „web 2.0“ lausna er að auka notendaþátttöku og bæta samskipti á netinu. Með 

þéttingu háhraða-nettenginga í mörgum löndum hafa fyrirtæki heillað viðskiptavini sína með 

því að nýta sér gagnvirka reynslu viðskiptavinarins og sem hafa síðan smitandi áhrif út á netið 

með umræðum og ummælum (Chaffey, 2009). Það er því afar líklegt að komi tónlistarmenn 

með skemmtileg og jafnvel fyndin myndbönd þá geti það vakið talsverða athygli á þeim. 

Listahópurinn OK Go hefur getið sér gott orð fyrir listræn tónlistargjörningamyndbönd sem 

hafa fengið tugmilljóna áhorf. Lög þeirra hafa náð á vinsældarlista víða um heim og er líklegt 

að myndböndin eigi þar stóran þátt (Kulash & Northwind, 2010).  

Samfélagsmiðlar geta skipt miklu máli við markaðssetningu tónlistar. Þeir geta gefið góða raun 

en þeir geta líka verið skaðvaldur. Grunnreglurnar eru þær sömu og í öðrum kynningarmálum: 

 Setja sér markmið án þess að stunda of mikla tilraunastarfsemi. 

 Búa til áætlun sem miðar að því að dreifa efninu á sem skipulegastan hátt á staði sem 

fylgjendur eru líklegastir til að skoða. 

 Fylgjast vel með þeim netsamfélögum sem reynt er að ná til og skipulagning þess 

hvernig orðspor vörunnar á að vera. 

 Skipuleggja efnisdreifingu með hliðsjón af þátttöku þeirra sem meðhöndla efnið. 

 Hafa tiltæka samskiptaáætlun til að vera viðbúinn sífelldum samskiptum um allt 

mögulegt við fjölda fólks. Einblína þó mest á virði þess efnis sem boðið er upp á í 

gegnum mismunandi leiðir á samfélagmiðlunum og tíðni snertingar við efnið.  

 Nálgast kjarna samfélagsmiðlanna með eins heppilegri aðferð og hægt er. Miðlar á borð 

við Facebook, Twitter og Youtube eiga sína föstu notendur sem hver og einn hefur sínar 
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langanir og þarfir. Það þarf að hafa í huga að nýta þær lausnir sem eru í boði til dreifingar 

auk þess sem mikið er af óskráðum siðareglum sem þarf að fara eftir. 

 Bestun á notkun samfélagsmiðla er eingöngu upphafið að löngu ferli. Þó ímynd og 

framkoma hafi verið skilgreind þá breytist það eins og annað og það þarf alltaf að hafa 

í huga að þetta brölt sé þess virði (Smart insights, e.d.). 

Að vera með Facebook síðu getur verið gott en hafa verður í huga að afi gamli er líka með 

Facebook síðu og barnabörnin hans líka. Samfélagsmiðlar eru ákaflega góð og nýleg leið til að 

koma efni á framfæri en ef skortur er á skipulagi þá tekur það tíma og fyrirhöfn og gerir engum 

greiða, sérstaklega með sífelldum stöðufærslum á borð við „Hæ, kauptu plötuna mína“ eða 

annað álíka ófrumlegt. Það er ekki langt á milli þess að vera að kynna sig og að veita aðdáendum 

það sem þeir vilja. Þetta eru ekki endilega andstæður en geta verið það ef sjálfskynningin er illa 

framkvæmd (Burgess, 2012). 

3.9 Einkenni internetsins 
Á Internetinu þrífst allt og þar má finna ótrúlegustu hluti í furðulegustu afkimum þess. Helstu 

eigindi og einkenni internetsins verða að teljast öll þau þægindi sem því fylgja. Það er opið 

allan sólarhringinn og ef tónlist og önnur rafræn gögn eru sótt þá er flutningskostnaður sama 

sem enginn, óháð stærð eða umfangi gagna. Á netinu þarf ekki að fylla út tollskýrslur fyrir 

rafrænu gögnin. Eðli og einkenni internetsins er að það kostar nánast ekkert að endurskapa og 

það tekur engan tíma. Hljómdiskur sem kostar gríðarmikið í framleiðslu verður að skiptimynt 

á netinu. Þetta leiðir af sér að þegar verið er að verðleggja svona afurðir þá þarf framleiðandinn 

að miða við greiðsluvilja almennings frekar en framleiðslukostnaðinn (Varian & Shapiro, 

1999). Tónlistarframleiðendur hafa tekið eftir stórfelldum áhrifum tæknibyltingar á sölu 

hljómdiska. Tónlistarmenn þurfa að reiða sig á aðgangseyri þar sem sala hljómdiska hefur 

hrunið frá árinu 2006 um 81%. Hljómdiskar seljast varla í verslunum en þeir seljast enn á 

tónleikum og það þurfa tónlistarmenn að reiða sig líka á. Með tilkomu streymisveita á borð við 

Spotify er hægt að greiða lágt áskriftargjald í hverjum mánuði og fá óheftan aðgang að 

gríðarlegu magni af tónlist (Ingvar Haraldsson, 2016).  

3.10 Kaupákvörðunarferli neytandans 
Þegar markhópur hefur verið skilgreindur þarf að skilgreina hvaða svörun við söluferlinu sé 

ásættanleg umfram þá svörun að selja vöruna. Neytandinn þarf að fara í gegnum nokkur 

hugsunarstig frá því hann verður vörunnar var og þar til ákvörðun um kaup eru tekin. Fyrir þarf 
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að liggja hver staða markhópsins er í upphafi og í hvaða stöðu hann þarf að komast. 

Markhópurinn getur verið staddur í einum af sex stigum ákvörðunarferlisins (Mynd 9).  

 Sá markhópur sem verið er að einblína á hefur hugsanlega ekki vitneskju 

um það sem verið er að bjóða. Einhver þekkir kannski heiti vörunnar og 

hefur hugsanlega lágmarksupplýsingar um hana. Ganga þarf úr skugga 

um að markhópurinn uppgötvi vöruna og miðli um leið þeirri reynslu til 

væntanlegra kaupenda. Það gildir einu hvort um afmarkað sölusvæði er 

að ræða eða hvort salan fer fram á heimsvísu. 

Smíða þarf skilaboð til neytenda og gæti AIDA sniðmátið reynst vel í 

slíkum efnum. AIDA er skammstöfun úr ensku og stendur fyrir: 

 A: Attention (athygli) – náðu athygli neytandans 

 I: Inform the customer (upplýstu neytandann) – Veittu 

neytandanum nauðsynlegar upplýsingar. 

 D: Direct benefit (beinn hagnaður) – sannfærðu neytandann um 

að hann langi í og þrái vöruna eða þjónustuna og að það fullnægi 

þörfum hans. 

 A: Action (aðgerðir) – fylgdu neytandanum alla leiðina að því er 

kaupandinn grípur til aðgerða og kaupir vöruna. 

Ekki má gera ráð fyrir að neytendur fylgi alltaf skilaboðunum allt frá 

uppgötvun til kaupa en AIDA sniðmátið gæti hjálpað seljandanum til að 

nálgast markið (Kotler, Armstrong, Harris, & Piercy, 2013). 

3.11 Tónhlöður og tap 
Internetið eins og það er í dag hafði vart slitið barnsskónum þegar 

niðurhalsfyrirbærið Napster skaut upp kollinum. Með tilkomu Napster varð einfalt að ná sér í 

ókeypis tónlist á ólögmætan hátt. Einhverjir tónlistarmenn sáu fram á að lífsviðurværi þeirra 

væri að fjara út og útgáfufélög fundu fyrir áhrifum Napster í lækkun sölutalna. Vegna þessa 

fékk Napster á sig kæru frá hljómsveitinni Metallica, auk þess sem nokkrir aðdáendur voru 

kærðir, en því máli lyktaði með dómssátt (Powell, 2001).  

Með tilkomu tónhlöðunnar iPod frá Apple árið 2001 stækkaði vandi hagsmunaaðila í 

tónlistarbransanum enn frekar þar sem tækið spilar þjappaðar hljóskrár. Með iPod í höndunum 

var hægt að fara hvert sem er með heilu plötusöfnin í vasanum. Í árslok 2005 hafði Apple selt 

Mynd 9 - Kaupákvörðunarferli 
neytenda 
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yfir 42 milljónir tækja og ljóst að tónlistarbransinn þyrfti að bregðast við þar sem sá sem á iPod 

getur flakkað milli vina sinna og látið þá fá afrit af tónlistinni. Í kringum 2007 fóru 

plötufyrirtæki að minnka og missa völdin og útgáfa fór hratt minnkandi vegna breytts 

markaðsumhverfis, vegna áhrifa internetsins (Odgen, Odgen, & Long, 2011).  
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4 ÚTFLUTNINGUR 
Íslenskir tónlistarmenn sem mest hafa ferðast erlendis með tónlist sína hafa flestir boðið upp á 

tónlist sem flokkast undir jaðartónlist auk þess að vera frá Íslandi sem virðist vera mjög 

spennandi þáttur í augum sumra áheyrenda erlendis (Sigtryggur Baldursson, 2016). Með þessu 

er hægt að segja að íslenskir tónlistarmenn sem séu frekar aftarlega á langhalanum vegna 

markaðshlutunar sinnar. 

Hljómsveitin Sólstafir hefur ferðast mikið um Evrópu og aðeins fengið nasaþefinn af 

tónleikaferðum í Bandaríkjunum og Japan. Hljómsveitin hefur alltaf haft þá reglu að mæta í 

hvert einasta viðtal sem þeir eru boðaðir í því, þannig sjá fleiri það sem þeir eru að gera 

(Aðalbjörn Tryggvason, 2016). Íslenskt tónlistarlíf skortir talsvert upp á til að geta verið 

samkeppnishæft og geta skilað af sér fleiri hæfum listamönnum í útrás. Í Bretlandi er það oftast 

þannig að ef stofnuð er hljómsveit þá eru meðlimir í henni af lífi og sál og fórna öllu fyrir hana. 

Íslendingar eru líklegri til að fara tónleikaferð um Evrópu svo fer einn úr hópnum í skiptinám 

(Grímur Atlason, 2016). Það vantar fleiri tækifæri fyrir íslenska tónlistarmenn og það er mjög 

fljótlegt að metta íslenskan markað (Sigtryggur Baldursson, 2016). Í Danmörku var komið á 

kerfi þar sem ríkið greiddi tónleikastöðum víða um Danmörku einhverja styrki fyrir að ráða 

óþekkta tónlistarmenn til að spila hjá sér. Slíkt kerfi gæti virkað vel á Íslandi þannig að 

listamenn geti farið viku til tíu daga tónleikaferð um Ísland og ekki bara æft sig að spila heldur 

líka þurft að hanga saman í sama bílnum þennan tíma (Grímur Atlason, 2016). 

4.1 Viðtöl við fólk sem komið hefur að útrás tónlistar 
Tekin voru viðtöl við fjóra tónlistarmenn sem allir hafa farið í útrás með tónlist sína. 

Spurningalistar voru gerðir og viðtöl tekin snemma í ferlinu. Viðtölin voru hljóðrituð og skrifuð 

upp og síðan unnið úr þeim. Aðkoma listamannanna að tónlistarútflutningi er ólík en þó mátti 

greina ákveðna hluti sem þeir áttu sameiginlega. Að auki var rætt við forsvarsmenn Útón og 

Iceland Airwaves og sýn þeirra á útrás íslenskra tónlistarmanna. Þeir tónlistarmenn sem urðu 

fyrir valinu voru valdir vegna markaðshlutunar þeirra. Þegar útrás þeirra hófst flokkaðist tónlist 

þeirra til jaðartónlistar þó sumt hafi nálgast meginstrauminn í seinni tíð.  

4.1.1 Þemagreining 

Þrír af þeim fjórum tónlistarmönnum sem rætt var við höfðu þegið styrki til sinnar útrásar en 

einn þeirra hefur hætt slíku þar sem hann telur sig geta framfleytt sér á sinni tónlist og 

fjármagnað tónleikaferðirnar.  Sá fjórði hafði aldrei kost á styrkjum en hefði sótt í þá hefði þess 

gefist kostur. Af orðum þeirra að dæma er mikil þörf fyrir styrki til stuðnings við fyrstu skref 
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listamannanna á erlendri grundu og jafnvel lengur. Allir voru þeir sammála um að stærsti 

kostnaðarhlutinn væri að koma fólki og tækjabúnaði milli staða. Viðmælendur voru sammála 

um að Reykjavík Loftbrú (starfrækt á vegum Útón, Reykjavíkurborgar, Icelandair, Samtökum 

tónskálda og eigenda flutningsréttar – STEF , Félags íslenskra hljómlistarmanna – FÍH og 

Félags hljómplötuframleiðenda – FHF (Útón, e.d.)) hafi skipt sköpum þrátt fyrir að framlög 

hafi minnkað úr þeim sjóði.  

Þegar rætt var um kynningarmál á tónleikastað og í aðdraganda tónleikaferða kom í ljós að 

tónlistarmennirnir brenndu sig allir á einhverjum hluta kynningarmála. Grundvallaratriði er að 

hafa kynningarmálin á hreinu og að hafa einhvern með sér sem getur séð um tengslamyndun 

og annað tilfallandi meðan listamennirnir eru á sviði kynningarhátíða. En allir viðmælendur 

voru sammála um að tónlistarmenn væru almennt betur undirbúnir í seinni tíð en áður vegna 

aukinnar aðstoðar og upplýsingaveitu.  

Það er allur gangur á því hvernig kynningarmálum er háttað hjá tónlistarmönnunum en allir 

voru þeir sammála um að þeir hafi þurft að læra að byggja upp traust gagnvart einhverjum sem 

gæti séð um þessi mál fyrir þá á erlendri grundu. Þeir voru einnig sammála um að alveg sama 

hvaða hugmyndir hver og einn hafði um almannatengslahlutann þá hafi það alltaf orðið meira 

en þá grunaði. Nefnt var að mestur tíminn af því að vera í hljómsveit er að vera ekki í hljómsveit 

heldur í kynningarmálum. Þeim þykir mikill munur á kynningarmálum á Íslandi annars vegar 

og erlendis hins vegar. Viðhorf þeirra allra er þannig hérlendis kynnirðu væntanlega 

tónleikaferð með tölvupóstum, viðburðaskráningu á samfélagsmiðlum og þar fram eftir 

götunum, allt á hálfum degi. En erlendis sé þetta flókið og þurfi útsjónarsama aðila sem þekkja 

til og best sé að ráða umboðsmann eða kynningarfulltrúa af því svæði sem ferðast er til. 

Kynningaraðilarnir þekkja þessa hluti best því þeir hafa þurft að fylgjast með tónlistarmönnum 

standa í þessu og hafa lært af þeirri reynslu. Viðmælendurnir töluðu um að það gæti skipt 

sköpum að hafa kynningarefnið allt á máli þeirra svæða sem verið væri að fara til.  

Allir viðmælendur voru spurðir að því hvort þeir teldu grundvöll fyrir því að stofna sérstakt 

fyrirtæki sem myndi taka að sér milligöngu um kynningarmál og almannatengsl tónlistarmanna 

á erlendri grundu. Viðhorfið skiptist alveg í tvennt, já-menn og nei-menn. Já-mennirnir töldu 

að svona fyrirtæki gerði sér betur grein fyrir viðhorfum og afstöðu listamannanna og gæti því 

hugsanlega gert betri samninga við almannatengla erlendis og séð um að mata erlenda aðila á 

uplýsingum um listamennina, sem þeir gjarnan gleyma eða gera á síðustu stundu. Nei-mennirnir 
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töluðu hins vegar um að þetta myndi pakka listamönnunum inn í of mikinn verndarhjúp og væri 

þar að auki viðbótarmilliliður sem myndi þyngja útflutningsferlið. 

Enginn listamannanna virtist velta mikið fyrir sér kenningum og hugmyndafræði 

markaðssetningar en það er ljóst að þeir hafa allir kynnst ferlinu á ferðalögum. Það kom skýrt 

fram að um leið og umboðsmaður eða bókunarskrifstofa eru komin í spilið þá er haldið í 

hendurnar á listamönnunum í gegnum ferlið erlendis. Fram kom í máli Sigtryggs hjá Útón og 

Gríms hjá Iceland Airwaves að hafi listamaður samið við útgáfufyrirtæki erlendis um útgáfu 

eða dreifingu þá er ekki ólíklegt að slíkt fyrirtæki hafi á einhvern hátt unnið undirbúningsvinnu 

og þar með greint markaðshlutun og gert markaðs- og kynningarblöndu og sjái að einhverju 

leyti um mörkun. 

4.2 Mörkun íslensks tónlistarmanns 
Við mörkun íslensks tónlistarmanns þarf að líta til þeirra þátta sem getið er í kafla 3.7.2 og 

vinna úr þeim. Hafa þarf markaðs- og kynningarblöndurnar tilbúnar og söguna á bak við 

listamanninn og verk hans.  

Aðkoma tónlistarmanna að samfélagsmálum hefur oft vakið athygli á þeim utan aðdáendahóps 

þeirra. Tónlistarkonan Björk Guðmundsdóttir hefur barist hart fyrir verndun íslenskrar náttúru 

og hefur komið fram á blaðamannafundum og viðburðum því tengdu. Björk og Andri Snær 

Magnason, rithöfundur, héldu blaðamannafund þann 6. nóvember 2015 þar sem mótmælt var 

hugmyndum um sölu raforku til Bretlands og raunar annarra landa (Kolbeinn Tumi Daðason, 

2015). Samfélagsleg markaðssetning er gjarnan bein afleiðing aktívisma líkt og dæmið um 

Björku og Andra Snæ hér að framan. Slíkur aktívismi hefur leitt af sér sjálfbær tónleikaferðalög 

sem auka virði sitt í gegnum samfélagslega markaðssetningu. Þeir sem hafa rannsakað 

sjálfbærni í tónleikaferðalögum eiga erfitt með að skilgreina sjálfbæra viðburði og tengsl við 

önnur hugtök á borð við „græna“ viðburði. Tónlistarmaðurinn sjálfur og hans teymi þurfa að 

takast á við talsverðar áskoranir í formi samskipta við mismunandi tónleikahaldara, 

tónleikastaði í mörgum löndum (Henderson, 2013). Söngvaskáldið Jack Johnson tekst á við 

slíkar áskoranir og var hann útnefndur sem listamaður í fararbroddi í „grænum“ tónleikaferðum 

árið 2008 (United Nations Environment Programme, 2008). Þetta skapaði athygli fyrir Johnson 

og tók hann þátt í rannsóknum á sjálfbærni tónleikaferðalaga á „græna túrnum“ (Henderson, 

2013).  

Líklegt er að málflutningur Bjarkar hafi áhrif á feril hennar og að Jack Johnson fái aukna athygli 

á sinn feril.  Ef hagaðilar tónleikaferða settu sér markmið í sjálfbærri þróun fyrir sig sjálfa og 
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umhverfið þá gæti orðið breyting á hegðunarmynstri þeirra sem leiddi til aukinnar sjálfbærni á 

tónleikaferðum og hefði áhrif út á við (Henderson, 2013). Söngvari U2, Bono, hefur látið sig 

varða alls kyns samfélagsmál. Hann hefur tekið til máls víða á ráðstefnum og hin síðari ár hafa 

tónleikaferðir U2 borið keim af aktívisma og samfélagslegri baráttu. Þetta hefur haldið 

vörumerkinu U2 hátt á lofti. (Khare & Popovich, 2012).  

Mörkun tónlistarmanns er fyrst og fremst gríðarlegur undirbúningur áður en farið er að hugsa 

fyrir utanlandsferðum. „Vertu með besta lag í heimi, vertu með bestu plötu í heimi. Þá geturðu 

farið að túra. Þú ferð ekki neitt með Nirvana coverband“ (Aðalbjörn Tryggvason, 2016). „Vertu 

tilbúinn með hittara, helst tvo eða þrjá! Vertu með plötu með þér með þessum hitturum sem þú 

getur selt“ (Páll Óskar Hjálmtýsson, 2016).  

4.3 Markhópur íslenskra tónlistarmanna erlendis 
Við skipulagningu markaðssetningar þarf að greina markhópinn vel. Í flestum tilvikum er 

tónlistin sem verið er að flytja út ætluð áheyrendahópnum frá 22 til 42 ára. Þegar þetta er ritað 

er það hin svokallaða Y kynslóð sem um ræðir, fólk sem fæddist á árunum 1977 til 1994 

(Morton, 2002). Kynningaraðilar og almannatenglar þurfa að hafa fullan skilning og þekkingu 

á þessari kynslóð og helst vera hluti af henni. Að ná til Y kynslóðarinnar getur verið snúið því 

þetta er kynslóðin tileinkar sér nýja tækni fljótt og oft má finna hana að hluta til með nefið ofan 

í snjallsímum. Y kynslóðin sækir mikið af þeim upplýsingum sem hún vill fá í snjalltækin. 

Besta leiðin til að ná til þessarar kynslóðar er í gegnum tölvur eða snjalltæki. Það gerist með 

efnismarkaðssetningu og venjulegum auglýsingum sem endurspegla þeirra eigin lifnaðarhætti 

og grunngildi á spaugilegan eða tilfinningaríkan hátt. Y kynslóðin kann að meta 

fjölbreytileikann, jafnrétti og umburðarlyndi á öllum sviðum samfélagsins. Y kynslóðin á 

dálitla peninga en eru síbreytilegir neytendur. Kynslóðin er meðvituð um strauma og stefnur í 

tísku og vörumerkjum – en halda ekki tryggð við vörumerki lengi í einu (Morton, 2002).  

4.4 Kynningarstarf 
Þegar tónlistarútrás er hafin þarf að velja gaumgæfilega þá staði sem farið er til. Borgir á borð 

við Berlín, Amsterdam, London og París eru suðupottar evrópskar tónlistar en auk þeirra eru 

fjölmargar borgir sem kallast „media city“ og hafa þær mikil áhrif út á við. En að senda frá sér 

plötu er ekki nóg. Listamaðurinn þarf að ráða sér umboðsmann eða almannatengslafyrirtæki 

sem kemur plötunni og öllum upplýsingum á framfæri. En slíkir aðilar töfra ekki fram metsölu 

og vinsældir, listamaðurinn þarf að vera duglegur að senda alls kyns kynningarefni til þeirra og 

oft með talsverðum fyrirvara (Útón, e.d.). Íslendingar þekkja þessa menningu ekki að vel þar 
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sem á Íslandi viðgengst „þetta reddast“ viðhorfið gagnvart smærri tónleikum ásamt því að 

tengslanet innanlands er þannig að það þarf ekki að hafa mikið fyrir því að koma skilaboðum í 

miðla (Aðalbjörn Tryggvason, 2016).  

Passa þarf upp á að allt kynningarefni sem sent er erlendis sé, ef mögulegt er, á tungumáli 

heimamanna þar sem tónleikar fara fram því ekki lesa allir ensku eða íslensku – óháð því á 

hvaða máli tónlistin er flutt. Þjóðverjar virðast ekki hafa mikla þolinmæði fyrir enskum 

kynningartexta. Hafi listamaður komið sér upp samstarfi við fjölmiðla eða 

almannatengslastofur áður en tónleikaferð hefst þá má búast við að betur gangi að fá viðtöl og 

kynningu. Ef nota á samfélagsmiðla til að koma skilaboðum og efni á framfæri þá þarf að hafa 

í huga að það getur verið misjafnt eftir löndum hvaða samfélagsmiðlar virka best. Með 

fjölmiðlasamstarf og samfélagsmiðla í huga er best að nýta sér þekkingu heimamanna og því 

eru almannatengslastofurnar nánast nauðsynlegar þeim listamönnum sem hyggja á útrás (Útón, 

e.d.). 

Viðtöl og framkoma í sjónvarpi eru gulls ígildi þegar kemur að kynningu listamanns erlendis 

þar sem sjónvarpið hefur oft mesta svæðisdekkun fjölmiðla. Slíkt berst víða og oft er efnið sett 

á myndbandavefi eftir að hafa birst í sjónvarpinu. Í Þýskalandi þykir það mikil upphefð að fá 

að koma fram í TV NOIR og getur það haft afgerandi áhrif á aðsókn á tónleika og sölu 

hljómdiska (Svavar Knútur Kristinsson, 2016).  

Kynningarstarf á netinu getur verið auðvelt en ekki tryggt að það nái sömu dekkun og 

útvarpsviðtal. Það sakar ekki að vera með vefsíðu, blogg eða Facebook-like síðu til að benda á 

en um það er fjallað nánar í kafla 4.9. Á netinu er mikill fjöldi netútvarpsstöðva og hægt er að 

fara inn á flokkunarsíður fyrir slíkar stöðvar, velja flokkun stöðva eftir markaðshlutun 

tónlistarinnar. Því næst þarf að velja þær stöðvar sem líklegastar eru til að hugsanlega fjalla um 

tónlistina en það er samt engin trygging fyrir hlustun (Knab, 2011). 

Í Þýskalandi þarf  að kosta meiru til við markaðssetningu og sýna meiri útsjónarsemi heldur en 

í flestum öðrum löndum Evrópu. Þýskaland samanstendur af 16 sambandsríkjum (þ. 

Bundesländer). Á hverju svæði eru fjölmargir miðlar starfandi, bæði ljósvaka- og vefmiðlar. 

Þar þarf að skipuleggja markaðssetninguna með hliðsjón af svæðaskipulaginu. Sérstaklega þarf 

að vanda sig við markaðssetningu í útvarpi því það getur tekið allt að þrjá mánuði að komast í 

útvarpsþátt í Þýskalandi. Til að markaðssetningin sé tekin alvarlega þarf listamaðurinn að hafa 

gefið út efni á hljómdiski því Þjóðverjar kaupa þá tónlist á hljómdiskum sem þeim líkar. 

Þjóðverjar skera sig reyndar úr hvað þetta varðar. Annars staðar í Evrópu getur verið nóg að 
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vera með stafrænt efni í boði en það lítur alltaf betur út að vera með eintak í höndunum þegar 

verið er að kynna efnið. Í Þýskalandi er ekki nóg að gefa út svokallaða EP plötu (stuttskífu með 

4 lögum) til að undirbyggja síðari útgáfu, það dugar aftur á móti í Bretlandi (Útón, e.d.).  

Þýskaland er einn af allra stærstu mörkuðum heims í útgáfu hljómdiska og það leiðir af sér að 

fjölmörg útgáfufyrirtæki snúast um starfsemina. Þau fyrirtæki, og þá helst smærri fyrirtækin, 

sérhæfa sig í tónlistartegundum. Þess vegna er vinsælt meðal tónlistarmanna að freista gæfunnar 

í Þýskalandi (Útón, e.d.). Það er mikilvægt að mæta í öll þau viðtöl sem listamaðurinn er 

boðaður í, sérstaklega þar sem umboðsmenn eða aðrir aðilar hafa reynt sitt besta til að fá sem 

flest viðtöl og fyrir lítt þekkta listamenn þýðir ekkert að bíða eftir viðtali, það þarf að sækja þau 

(Snæbjörn Ragnarsson, 2016). Á tónleikaferðum skapast oft mjög sérstakur andi meðal 

samferðamanna. Þegar langt er liðið á tónleikaferð hefur oft hreiðrað um sig mjög sérstök 

kímnigáfa og ber að forðast það með öllum ráðum að hún leki ekki út í viðtöl eða aðra opinbera 

framkomu. Auk þess er ekki ákjósanlegt að vera undir áhrifum vímugjafa í viðtölum (Aðalbjörn 

Tryggvason, 2016). 

4.5 Almannatengsl 
Tónlistarmenn sem hafa farið mörg tónleikaferðalög og eru mikið og lengi saman í sömu 

rútunni lenda stundum í kröppun dansi sem verður til þess að fréttir berast af þeim á einhvern 

hátt. „Ég var einu sinni að labba inn í rútu á Ítalíu... og þetta eru útlensk bönd og maður talar 

bara ensku í rútunni, erlent crew og svona og kem svona  „fucking... hate this place Italy! It 

sucks!“ og sest svo við hliðina á Gumma þá er Gummi í viðtali og diktafónninn í gangi ... 

[hlær]... á Ítalíu“ (Aðalbjörn Tryggvason, 2016). Svona ummæli geta dregið dilk á eftir sér en 

gerði það ekki í þessu tilviki. Stærri mál geta komið upp sem gera það að verkum að mikil 

óánægja sprettur fram. Þegar óvæntir og frekar neikvæðir hlutir eiga sér stað eru það oft fyrstu 

viðbrögð að skríða inn í skelina og reyna að gera stöðuna eilítið léttvægari (Ansell, 2010).  

Þegar talsmaður, listamaður eða raunar hver sem er mætir í viðtal þá þarf að hugsa um hvert 

einasta orð sem sagt er. Þetta þýðir að þekkja verður efnið vel sem verið er að ræða um og vita 

hvernig eigi að segja frá því. Það getur verið erfitt að lenda nánast fyrirvaralaust fyrir framan 

myndavél í viðtal. Það þarf að sýna staðfestu og yfirvegun og þessar aðstæður krefjast snöggrar 

hugsunar. Viðtalsfærni ekki meðfædd og krefst æfinga (Ansell, 2010).  

Upp hafa komið mál hjá íslenskum tónlistarmönnum sem hefðu getað skemmt fyrir þeim. 

Þungarokkararnir í Skálmöld uppgötvuðu það á tónleikaferðalagi að einhvers konar 

nýnasistahreyfing ætlaði sér að nýta efni Skálmaldar sér til framdráttar. Því þurfti að bregðast 
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við og sett var saman yfirlýsing sem hafnaði tengslum við öfgasinnana. (Snæbjörn Ragnarsson, 

2016).  En í svona málum verður að meta hvort þetta veki þannig athygli að nýir áheyrendur 

verði fleiri en þeir sem yfirgefi áheyrendahópinn (Aðalbjörn Tryggvason, 2016). 

4.6 Að nálgast efnið 
Greiðsluvilji (e. willingness to pay) er samkvæmt hagfræðilegri skilgreiningu það verð sem 

neytandinn er tilbúinn til að greiða fyrir vöru svo hann geti tryggt sér eitt eintak (Mankiw & 

Taylor, 2008). Þeir sem hafa lítinn greiðsluvilja og geta ekki réttlætt fyrir sér niðurhal í gegnum 

deiliveitur (s.k. torrent niðurhal), laðast einna helst að því efni sem er ókeypis og fjármagnað 

með auglýsingum. Þar er neytandinn ekki að greiða beint fyrir vöruna heldur sér auglýsandinn 

um það en í staðinn er möguleiki á að neytandinn kaupi vöru af auglýsandanum. 

Auglýsingadrifnir dreifingamiðlar hafa það orð á sér að trufla upplifun neytandans með 

auglýsingum. Ef neytandanum líkar að öðru leyti við vefsvæðið þá eru líkur á því að hann færi 

sig yfir í auglýsingalausa áskrift og taki tilboði sem hentar hans greiðsluvilja. Peter Gabriel 

tónlistarmaður sagði um þetta: „Niðurhal sem er kostað af auglýsingum er leið til að veita 

ókeypis tónlist til neytenda án þess að svipta listamanninn lifibrauði sínu“ (Papies, Eggers, & 

Wlömert, 2010). Auk þess þarf að hafa hugfast að nettengingar eru mjög öflugar á 

Norðurlöndunum en jafnvel í Bretlandi eru nettengingar ekkert sjálfgefnar (Sigtryggur 

Baldursson, 2016).   

4.7 Verðlagning 
Í söluráðunum fjórum (e. the four p‘s) er komið inn á verðlagningu. Söluráðarnir fjórir eru 

allir áhrifavaldar í verðlagningunni þar sem öll framleiðsla og mörkun telst vera varan sem á 

að verðleggja. Kostnaður við framkvæmd áætlana varðandi vettvang og kynningu hefur 

einnig áhrif og miðast því verðlagningin einnig við þá þætti. Með tilkomu stafrænnar tækni 

hafa fjölbreyttari leiðir opnast við verðlagningu. Hér eru nefndar tvær leiðir sem eru líklega 

þær augljósustu við verðlagningu. 

4.7.1 Samviskuleiðin 

Verðlagning skiptir miklu máli þegar útgáfa tónlistar er annars vegar. Þegar hljómsveitin 

Radiohead gaf út plötuna sína In Rainbows, árið 2007, var fólki frjálst að hlaða henni niður og 

greiða fyrir hana einhverja þóknun ef því líkaði tónlistin. Platan var sótt yfir milljón sinnum og 

eingöngu 40% þeirra sem sóttu hana greiddu fyrir hana. Þrátt fyrir það var það meðalverð sem 

greitt var í heildina 6$ á hvert eintak (Simon, 2015). 
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Baggalútur fór svipaða leið árið 2009 með plötu sína Sólskinið í Dakóta en þar var um að ræða 

svo kallaða ss-læsingu á gögnunum (Baggalútur, 2009) sem Dr. Gunni hafði kynnt fyrr sama 

ár vegna útgáfu plötunnar Dr. Gunni – Inniheldur. Á vef Dr. Gunna er ss-læsing útskýrð á 

eftirfarandi hátt: 

* SS-læsing: Dr. Gunni inniheldur er fyrsta platan í heiminum sem er "læst" með SS-

læsingu. Það er álíka gáfulegt að reyna að læsa stafrænum skjölum og að reyna að láta 

vatn hætta að vera blautt, sagði einhver. SS-læsing (Sanngjörn samvisku-læsing) er 

sanngjörn og reynir á samvisku notandans. Ef notandinn (þú) misnotar skjöl sem eru læst 

með þessari "tækni" verður samviska hans (þín) nöguð og þjökuð þar til hann (þú) gengur 

frá greiðslu. Plís ekki nappa, þetta er nú bara einn skitinn þúsund kall! 

(Gunnar Lárus Hjálmarsson, 2009) 

Að sögn Braga Valdimars Skúlasonar í Baggalúti voru það einhverjir tugir þúsunda sem reittust 

inn en það hafi ekki svarað kostnaði við að greiða úr skattahlið verkefnisins (Bragi Valdimar 

Skúlason, 2016). Gunnar Lárus Hjálmarsson (Dr. Gunni) sagði að á sínum vef hafi tíu manns 

greitt fyrir tónlistina en þrjúhundruð manns sótt efnið án greiðslu (Gunnar Lárus Hjálmarsson, 

2016). 

4.7.2 Verðlistinn 

Svokölluðum „à la carte pricing“ eða listaverð er svo önnur leið. Þetta er einnig fjallað í kafla 

3.8 þar sem langhali internetsins er skoðaður í tengslum við hljómdiska og annað miðlunarform. 

Það krefst þess að keyptur sé heill geisladiskur með nokkrum góðum lögum og nokkrum síðri 

lögum. Áður fyrr var ekki hægt að kaupa stök lög nema útgáfufyrirtækið gæfi út smáskífu með 

lögunum og því þurfti neytandinn stundum að kaupa heila plötu til að eignast eitt lag. Með 

þessu móti gátu útgáfufyrirtækin dreift greiðsluviljanum af vinsælum lögum á öll hin lögin á 

plötunni. Fjölmargir neytendur voru ósáttir við þetta fyrirkomulag. Eftirspurnin eftir annars 

konar viðskiptaaðferðum var vissulega fyrir hendi og með tilkomu tónlistarveitna á borð við 

iTunes árið 2003 breyttist viðskiptaumhverfi tónlistar og þurftu seljendur að hugsa alla 

markaðssetningu upp á nýtt. En sömu kenningar og aðferðir gilda og áður þó umhverfið sé 

breytt. Verðlagning vörunnar sem seld er á tónleikaferð myndi falla í langflestum tilvikum undir 

listaverð nema ferðin sé keypt af fjársterkum aðilum (Simon, 2015).  

4.8 Stuðningur við listamenn 
Útflutningsskrifstofa íslenskrar tónlistar (Útón) vinnur fjölmörg verkefni ein og sér og í 

samstarfi við áþekkar skrifstofur á hinum Norðurlöndunum með þátttöku í ráðstefnum og 

kynningarhátíðum (e. show-case festival) út um allan heim. Útón kemur ekki bara að 

tónlistarmönnum sjálfum heldur býður skrifstofan upp á fræðslu fyrir íslenska umboðsmenn, 
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tónleikahaldara og tónleikabókara. Enn fremur sér Útón um útflutningssjóð tónlistar sem styrkir 

tónlistarmenn til útrásar. Stuðningur Útón við listamennina er þó ekki eingöngu fjárhagslegur, 

Útón hjálpar listamönnum á kynningarhátíðum við að mynda sambönd við erlenda 

umboðsmenn, tónleikahaldara, bókara og aðra sem gætu komið að útflutningsferlinu. Útón 

aðstoðar tónlistarmenn við að útbúa kynningu og kynningarefni fyrir kynningarhátíðir erlendis 

sem tónlistarmenn hafa fengið inni á. Þar er einnig unnið með almannatengsl og er listamönnum 

boðið upp á þannig þjónustu upp að vissu marki á slíkum hátíðum. Almannatengslaþátturinn er 

tvíþættur, annars vegar faglegur þar sem fólki úr bransanum er boðið á tónleika og hins vegar 

eru það neytendaalmannatengsl þar sem rætt er við tónlistarblaðamenn og bloggara. Útón má 

ekki vinna fyrir listamenn sem ekki hafa fengið vilyrði fyrir að spila á kynningarhátíð. Ef 

listamenn ætla sér fyrir alvöru að spila erlendis þá er æskilegt að þeir að hafi með sér 

umboðsmann, íslenskan eða erlendan, sem getur staðið í því að sinna samskiptum við 

bransafólk og neytendur. Listamenn sem hafa ekkert gefið út og ætla að spila á kynningarhátíð 

til að fá að spila víðar en hafa ekkert í höndunum fá sjaldnast inni á hátíðum. Útón sinnir einnig 

ráðgjafaþjónustu við listamenn sem eru þegar í útrás, þeir hafa verið að sjá um sig sjálfir eða 

verið með sitt eigið teymi. Þeir koma iðulega á skrifstofu Útón og þiggja ráðleggingar af ýmsum 

toga. Styrkirnir sem Útflutningssjóður tónlistar veitir eru annars vegar ferðastyrkir og hins 

vegar markaðsstyrkir. Fái listamaður ferðastyrk þarf hann að halda ferna tónleika að lágmarki í 

ferðinni eða fara á einhverjar kynningarhátíðir í samstarfi við Útón. Fái listamaður 

markaðsstyrk þá er það yfirleitt til að greiða fyrir ráðningu almannatengslaskrifstofu sem myndi 

hjálpa til með kynningarmálin (Sigtryggur Baldursson, 2016). 

Tónlistarhátíðin Iceland Airwaves er haldin á hverju ári í miðborg Reykjavíkur. Markmið 

hátíðarinnar er þríþætt, að halda tónlistarhátíð á heimsmælikvarða, fá ferðamenn til landsins og 

að flytja út íslenska tónlist. Samböndin sem Iceland Airwaves hefur myndað hafa skilað miklu 

til íslenskra tónlistarmanna í tengslamyndun þar sem all nokkrir íslenskir listamenn sem leikið 

hafa á Iceland Airwaves hafa fengið boð um að spila á erlendum hátíðum. Á Airwaves hátíðina 

er boðið fjölmörgum aðilum frá tónlistarhátíðum, tónlistarblaðamönnum og bransafólki. 

Starfsfólk hátíðarinnar vinnur að því yfir allt árið að aðstoða boðsgestina við samskipti við 

listamenn, svara fyrirspurnum um þá eða bóka þá beint á hátíðir. Það gerist í auknum mæli að 

svona gestir komi á þær hátíðir sem haldnar eru hér á landi til að finna íslenska listamenn. 

Iceland Airwaves hefur í nokkur ár haldið partý í tengslum við Great Escape kynningarhátíðina 

í Brighton og boðið íslenskum listamönnum, sem hafa verið að spila á hátíðinni, að spila í 

partýinu. Það eykur athyglina á listamennina og kynnir Airwaves. Þetta hefur raunar verið gert 
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á fjölmörgum öðrum hátíðum en oftast í Brighton. Enn fremur hefur Airwaves komið að 

útflutningi tónlistarmanna með því að styrkja þá um ferðir ef þeir eru að fara að spila á sama 

stað og Airwaves er með uppákomu, gegn því að listamennirnir spili á þeirri uppákomu. 

Airwaves hefur tekið þátt í verkefnum þar sem koma saman listamenn frá nokkrum þjóðum til 

að spila saman í öllum heimalöndunum. Til svona verkefna veljast listamenn sem eru með 

alvöru skipulag á bak við sig, „eru virkilega að meina þetta“ (Grímur Atlason, 2016). 

4.9 Reynslubankinn 
Það eru alltaf einhverjir sem vilja vera vitrir og gefa góð ráð. Það eru alls ekki allir tónlistarmenn 

sem vilja þiggja ráðleggingar fyrr en þeir eru komnir í ógöngur með ferilinn sinn (Moore, 2013).  

4.9.1 Undirbúningur tónlistarmanna 

Það er kostnaðarsamt að fara í ferðalög með tónlist og þess vegna þarf að vinna eins mikla 

undirbúningsvinnu og hægt er. Heppilegt er að sækja um að spila á kynningarhátíðum. Þegar 

umsóknir íslenskra listamanna berast hátíðunum hafa aðilar frá hátíðunum stundum samband 

við Útón og athuga hvort einhver skipulögð starfsemi sé að baki listamönnunum. Það getur 

skipt öllu máli, sérstaklega upp á framhaldið (Sigtryggur Baldursson, 2016). Það er tiltölulega 

einfalt að sinna kynningarstarfi listamanna á Íslandi og er hægt að metta kynningar á hálfum 

degi (Snæbjörn Ragnarsson, 2016). Forvinnan hérlendis er einföld, nokkrir tölvupóstar og 

símtöl (Aðalbjörn Tryggvason, 2016). Öðru máli gegnir um útlönd, þar þarf listamaðurinn að 

mæta í fjöldann allan af viðtölum án þess að gera sér grein fyrir hver útbreiðslan sé og hvaða 

árangur það beri (Páll Óskar Hjálmtýsson, 2016).  

Áður en styrktaraðilar eins og Útón komu til sögunnar þurftu tónlistarmenn að reiða sig á að ná 

í gegn einhvers staðar, fara út og vona hið besta og jafnvel reiða sig á styrki fjársterkra aðila. 

Þegar Reykjavík Loftbrú kom til sögunnar þá fengu listamennirnir flutning á tækjabúnaði og 

hljóðfærum ókeypis til og frá Íslandi. Sá stuðningur hefur minnkað talsvert en listamenn fá þó 

einhvern styrk þaðan og er það í höndum Útón að úthluta honum. Það væri nánast ógerningur 

að fara í tónleikaferðalög erlendis án þess að hafa þann stuðning (Aðalbjörn Tryggvason, 2016) 

(Snæbjörn Ragnarsson, 2016).  

Á vef Útón (uton.is) er að finna mikið magn upplýsinga um hvernig listamenn geta undirbúið 

sig fyrir útrás og eru þessar upplýsingar uppfærðar reglulegar. Þessar upplýsingar voru settar 

upp í þeim tilgangi að þeir listamenn sem hyggja á útrás geti lesið sér þokkalega vel til um það 

hvernig ferlið er. Þeir eru þá tilbúnir þegar þeir koma til Útón að fá aðstoð, hafi listamennirnir 
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verið samþykktir á kynningarhátíð. Útón sér ekki um að bóka tónleika heldur að aðstoða 

listamenn við að kynna sig erlendis (Sigtryggur Baldursson, 2016). 

Það kemur einstaka sinnum fyrir að listamenn eru svo heppnir að uppgötvast fyrir tilviljun líkt 

og gerðist með Of Monsters and Men. Íslenskur eiginmaður bandarískrar umboðskonu var 

staddur hér á landi í fríi og sér Of Monsters and Men spila á útitónleikum. Hann sendir 

eiginkonu sinni stutta myndbandsupptöku með hljómsveitinni. Umboðskonan kom til landsins 

og eftir stutt tölvupóstsamskipti og samtöl var samningi landað (Einar Lövdahl, 2011). Annars 

eru það kynningarhátíðir erlendis og tónlistarhátíðir hérlendis sem hafa gefið besta raun, líka 

tónleikar utan dagskrár (e. off-venue) til dæmis á Airwaves (Grímur Atlason, 2016). 

4.9.2 Að ná athygli 

Það er ýmislegt sem þarf að hafa á hreinu áður en stafræn markaðsherferð er sett af stað. 

Listamenn vilja stækka hóp aðdáenda sinna, auka áhrifin á netinu og koma fram með nýtt efni 

sem hægt er að byggja á við stækkun á aðdáendahópnum (Ostrow, 2012).  

Samfélagsmiðlar geta leikið stórt hlutverk í markaðssetningu með því að beita 

margfeldisdreifingu vina og kunningja á netinu. Ef ekkert er efnið til að dreifa er verið að sóa 

fjármunum og verðmætum tíma í að kynna ekki neitt (Aðalbjörn Tryggvason, 2016). Til að 

vera á markaði þarf varan að vera tiltæk og best er að gera hana sýnilega í markaðsetningunni 

og þurfa sem flest lög listamannsins að vera tiltæk á stafrænu formi einhvers staðar á netinu til 

stuðnings markaðssetningunni (Anderson, 2006). 

Listamenn fá það oft á tilfinninguna að það sé ekki verið að gera neitt fyrir þá og það verði 

ekkert gert. Á internetinu má finna mjög heillandi tilboð sem segja  „Sendu okkur lagið þitt“ 

(e. submit your music) og við komum þér á framfæri, en það getur verið mjög villandi. Líklegt 

er að þegar lagið kemst á leiðarenda þá fari það beina leið í ruslhólf móttökupósthólfsins þar 

sem um sjálfvirkt kerfi er að ræða. Kerfið sendir póstinn en þar sem tölvupóstþjónn 

móttökuaðila þekkir sjálfvirka sendandann setur kerfið efnið í ruslið eins og áður segir. Kerfið 

virkar þannig að listamaðurinn fyllir út upplýsingar um sjálfan sig, tónlistina og setur ýmis 

konar kynningarefni og ljósmynd með. Hann greiðir eitthvert lágt gjald sem er miklu lægra en 

það gjald sem almannatengslastofur taka fyrir sömu þjónustu. All nokkrar vefsíður lofa 

tónleikahaldi og kynningum á sömu forsendum. Móttakendurnir fá flestir daglega gríðarlegt 

magn af efni frá tónlistarmönnum sem vilja koma sér á framfæri, sem hafa sjálfir skrifað póstana 

og sent. Þess vegna lendir efnið frá sjálfvirku sendingunum neðst í bunkanum og fær líklega 

aldrei áheyrn  (Moore, 2013). Þegar listamaður þarf að kynna sig þá er oft betra að semja við 
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almannatengsla- eða markaðsstofu á því svæði sem viðkomandi ætlar að herja á. Slík fyrirtæki 

búa til spennandi kynningar og þar er komið fólk sem þekkir völlinn og kann til verka 

(Sigtryggur Baldursson, 2016). Komi upp sú staða að listamaður fái náð fyrir eyrum 

blaðamanna eða útgefenda þá þarf hann að sýna fram á það að tónlistin sé þess virði að 

viðtakandinn eyði klukkutíma í að hlusta á hana og vilji kynna hana fyrir tengslaneti sínu 

(Moore, 2013). 

Við kynningu á listamanni þarf að vera til áhugavert efni sem er ekki sjálfshól. Saga 

listamannsins þarf að vekja áhuga og segja meira en að á plötu séu sungin lög og leikið á 

hljóðfæri. Til að auka á fagmennskuna hefur gefist vel að fá atvinnuljósmyndara til að taka 

óhefðbundnar myndir af listamanninum. Það vekur athygli (Ostrow, 2012).  

Margir tónlistarmenn virðast vanmeta suma þætti rafrænna miðla þegar kemur að framsetningu 

efnis og markaðssetningu á eigin ágæti. Það gæti verið gott að vera með virka vefsíðu eða „like-

“ síðu á Facebook þar sem listamaðurinn er í virku sambandi við aðdáendur og útgefendur geta 

séð að listamaðurinn er með stöðugt upplýsingastreymi í stað þess að bíða eftir símtalinu frá 

tónleikahaldaranum eða útgefandanum. Þegar stafræn markaðssetning er viðhöfð þarf að athuga 

reglulega hvort allt efni sem á að vera opinbert sé aðgengilegt bæði fjölmðilum og aðdáendum. 

Það er lykilatriði að koma reglulega með eitthvað ferskt og nýtt efni sem fær fólk til að langa 

til að koma aftur og skoða. Með þessari aðferð kemur fólk og sér jafnvel nýtt viðtal, nýtt lag, 

nýja umræðu og eitthvað fleira og listamaðurinn þarf ekki sífellt að vera að minna á sig. Þessi 

aðferð hefur einnig þau áhrif að kynningarherferðin minnir síður á sjálfsdýrkun. Hafa verður í 

huga að maður getur ekki verið alls staðar. Gott er að velja sér einn til tvo miðla þar sem efni 

og kynningar er að finna. Að skipta sífellt um vettvang er eltingaleikur sem eingöngu getur 

skaðað orðsporið (Ostrow, 2012). 

Máttur auglýsinga í prent- og vefmiðlum virðist hafa dvínað mikið og því verður að teljast 

óhagkvæmt fyrir listamennina að greiða fyrir slíkar auglýsingar. Í stað þess að eyða tíma og 

orku í að bíða eftir því að komast að hjá tímariti eða bloggi má segja að árangursríkari leið væri 

að senda efnið inn á hópa á Facebook þar sem boðið er upp á jafningjamat á tónlist. Með því 

móti er líklegra að fólk fáist til að dreifa tengli á tónlistina meðal tengiliða sinna. Tónlistarmenn 

eiga stundum erfitt með að átta sig á að blaðamenn og bloggarar hafa ekki endalausan tíma til 

að hlusta á allt sem þeim berst og því eðlilegt að þeir fjalli um það sem þeir fá greitt fyrir eða 

það sem þeir hafa áhuga á (Moore, 2013). 
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4.9.3 Að flytja tónlistina á íslensku 

Fólk er ekki á einu máli um það íslenskan virki til söngs á íslenskri tónlist erlendis. Snæbjörn 

og Aðalbjörn sögðu að Íslenskan þætti skrýtin og væri þar af leiðandi spennandi fyrir 

þungarokksgrúskara (Aðalbjörn Tryggvason, 2016) (Snæbjörn Ragnarsson, 2016). Svavar 

Knútur segir að hann sé með blöndu af lögum á ensku og íslensku og fólk í Þýskalandi sýni því 

stundum áhuga ef lögin eru á íslensku og hann selji plöturnar jafnvel út á það en í 

Bandaríkjunum vilji fólk skilja um hvað sé sungið og þar verði enskan ofan á (Svavar Knútur 

Kristinsson, 2016). Í viðtali við tónlistarmanninn Mugison í Rokklandi Rásar 2 kom fram að 

hann hafi farið í útrás með sína tónlist og reynt að beita íslenskunni  á tónleikum í Þýskalandi 

en snúið sér snarlega að enskunni því hann heyrði orðið varla í sjálfum sér fyrir skvaldri 

tónleikagesta (Örn Elías Guðmundsson, 2016).  

4.9.4 Ekki eins auðvelt í dag og fyrir 30 – 40 árum 

Samkvæmt kenningunni um langhala internetsins mætti halda að það væri auðveldara fyrir 

tónlistarmenn að koma sér á framfæri og sínu efni (Anderson, 2006). Breski tónlistarmaðurinn 

Nik Kershaw sagði í viðtali á Dagvaktinni á Rás 2 Ríkisútvarpsins að það hefði líklega verið 

betra að koma sér á framfæri á níunda áratugnum þegar hann var sem vinsælastur. Þá hafi 

leiðirnar verið svo fáar og eins og núna þurfi listamaðurinn að vera á réttum stað á réttum tíma, 

en núna séu svo miklu fleiri leiðir í boði og líkurnar á því að listamaðurinn sé staddur á réttum 

stað á réttum tíma séu mun minni (Kershaw, 2016). 
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5 NIÐURSTÖÐUR 
Við stofnum þá hljómsveit 

við förum að spila 

því ég þarf að koma svo mörgu til skila. 

(Þorsteinn Eggertsson, 1977) 

Markaðssetning snýst um það að kynna vöru fyrir neytendum, viðhalda og efla viðskiptatengsl 

við bæði nýja og eldri viðskiptavini. Með aukinni tækni og minnkandi sölu hljómdiska hafa 

stóru plötufyrirtækin minnkað talsvert að umfangi. Með tilkomu internetsins grundvallast 

framboð vöru ekki lengur á að velja hvað skuli selja heldur hvernig skuli setja fram allt sem er 

hægt að hafa í boði. Gott er að hafa í huga að óhefðbundin umfjöllun eða vara vekur athygli. 

Samkvæmt söluráðunum fjórum hefur skilgreiningin breyst mikið á þeirri vöru sem boðin er 

þegar litið er til tónlistar og hefur það bein áhrif á verðið sem greitt er fyrir vöruna. Líta verður 

á vöruna sem heildarpakka upplifunar og ímyndar. Markaðshlutun spilar stórt hlutverk í þessari 

skilgreiningu. Þegar markaður hefur verið skilgreindur er kynningu vörunnar valinn vettvangur 

til markaðssetningar. Þau greiningartól sem skoðuð hafa verið í þessu verkefni eru ekki ýkja 

flókin í notkun þegar þau hafa verið skoðuð nánar. Hægt er að setja þau flest upp í innfyllanlegar 

töflur sem nýtast við uppsetningu og eftirfylgni markaðssetningaráætlunar. Töflur fyrir 

söluráðana fjóra, markaðsblöndu, kynningarblöndu, SOSTAC, SWOT og markaðshlutun er 

einfalt að gera. Það er ekki flókið að lesa úr þeim og allt sem þarf er gott skipulag til að 

greiningin gangi upp. 

Mynd 10 - Varsjárbandalagið var hljómsveit með ímynd (mynd: Jóhann Smári Karlsson) 
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Internetið er alltaf opið og býður upp á margt. Helsti markaðsvettvangur tónlistar er internetið 

þar sem lítill kostnaður er fyrir listamanninn að koma sínu efni á framfæri þar. Ef listamaðurinn 

á mikið efni er ekkert því til fyrirstöðu að kanna útflutningsmöguleika. Að komast á þann stall 

að geta flutt út tónlist er afrakstur mikillar vinnu en einnig dálítillar heppni.  

5.1 Mögulegar leiðir til útflutnings 
Þær leiðir sem færar til flutnings eru nokkrar. Þekktasta leiðin er að spila á tónlistarhátíðum 

erlendis en einhverjir listamenn hafa náð árangri með tónlist fyrir sjónvarp, kvikmyndir og 

tölvuleiki. Einnig hafa stök lög íslenskra listamanna verið valin í framangreinda miðla. Sú leið 

sem virðist færust er umsókn á kynningarhátíðir (e. show-case festivals) þar sem listamenn 

koma saman og kynna sig fyrir fólki úr tónlistarbransanum. Algengt er að sækja þurfi oft um 

slíkar hátíðir áður en boð kemur frá þeim, sem er alls ekki sjálfgefið. Listamaðurinn þarf að 

hafa talsvert efni tiltækt, kynningarefni á netinu og helst dreifingarsamninga á hljómdiski 

erlendis. Útgáfufyrirtæki sem taka slíkt að sér hafa oft aðila sem taka að sér að gera markaðs- 

og kynningarblöndu sem hentar því svæði sem listamaðurinn ætlar að vinna með. Í það minnsta 

þarf listamaðurinn að verða sér úti um kynningaraðila erlendis því þeir þekkja sitt svæði, kunna 

tungumálið og láta útfæra markaðsefnið á sínu máli. Kynningar- og samskiptamál geta orðið 

flókin ef rangt fólk vinnur að þeim og það er ekki æskilegt að listamennirnir sjái a.m.k. alfarið 

um það sjálfir. Auðveldara er að komast inn á íslenskar tónlistarhátíðir en sækja þarf um það 

jafn mikið og aðrar hátíðir. Þangað koma umboðsmenn og tónleikabókarar erlendis frá og geta 

opnað leiðir listamannanna út á við.  

Með því að beita kenningunni um langhalann geta listamenn staðsett sig á markaði nokkuð 

nákvæmlega og um leið ákvarðað framboð þess tónlistarefnis sem láta á ókeypis út á netið. Ef 

listamaður ætlar í útflutning þarf hann að geta bent á eigið efni til að kynda undir sölu á 

tónleikamiðum eða hljómdiskum. Þeir tónlistarmenn sem ferðast um með tónlist sína hafa í 

auknum mæli sett tónlist sína inn á streymisveitur og netverslanir, líkurnar á því að listamenn 

selji afurðir sínar (hljómdiska, tónleikamiða eða minjagripi) aukast ef hægt er að benda á efnið. 

Þegar neytendur frétta að listamaður sé væntanlegur með tónleika þá geta áhugasamir fundið 

hann á streymisveitum og samfélagsmiðlum, hlustað á og keypt lög hans. Það er frekar ódýrt 

að kaupa sér græjur, byrja að taka upp tónlist og setja hana á netið. Þegar listamaður ákveður 

að gefa út efni á netinu er hann kominn á langhalann. Ekki má líta á kenninguna um langhalann 

sem neikvæðan í markaðssetningu eða til þess að draga úr vilja listamanna. Þvert á móti gæti 

langhalinn virkað sem hvatning að komast innar á hann. Þó markmiðið sé að öðlast stærri 
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markaðshlutdeild þá þarf að sýna skynsemi. Það skiptir öllu máli „þegar farið er í tónleikaferðir 

til útlanda að hafa gaman af þessu en ekki ætla sér að meika það“ (Snæbjörn Ragnarsson, 2016).  

5.2 Aðstoð við útflutning 
Vilji listamaðurinn ná árangri byrjar hann á því að lesa ítarlega allt það fræðsluefni Útón býður 

upp á. Svo þarf að útbúa markaðsskipulag sem inniheldur samverkandi þætti sem miða að öllum 

mörkuðum. Ímynd flytjanda og tónlistar skiptir einnig miklu máli fyrir markaðssetninguna. Við 

mörkun tónlistarmanns er litið til þess auk markaðsblöndu svo hægt sé að gera 

kynningarblöndu. Hafi listamaður fengið vilyrði fyrir því að spila í fyrsta sinn á kynningarhátíð 

er gott að leita til Útón. Þar fæst fræðsla og aðstoð við útflutninginn, bæði í formi 

tengslamyndunnar sem og aðstoðar við styrkjaumsóknir. Fari listamaður í samstarf við Útón 

fær hann fylgd á kynningarhátíðir og aðstoða fulltrúar Útón listamanninn við að komast í 

samband við umboðsmenn, almannatengla, tónleikabókara og fleiri aðila sem koma að 

tónleikahaldi erlendis. Þessir aðilar útfæra svo markaðssetninguna nánar í samstarfi við 

listamanninn ef tengsl komast á.  

Margir listamenn sem spilað hafa á Iceland Airwaves fá boð um að spila á erlendum hátíðum 

og þar sem Airwaves er oft með uppákomur í tengslum við þær hátíðir þá er íslensku 

listamönnunum boðið að spila á þeim uppákomum. Í þeim tilvikum aðstoðar Airwaves 

listamennina með flugferðir. Hafi aðili úr tónlistarbransanum séð listamann sem hann langar að 

kanna betur á Airwaveshátíðinni þá koma starfsmenn hennar aðilanum í samband við 

listamenninn. 

5.3 Hindranir 
Í markaðssetningarferli tónlistarmanns eru hindranir eins búast má við. Helsta vandamál 

íslensks tónlistarmarkaðar er hve fljótt hann mettast. Það eru mjög fáir listamenn sem komast 

upp með að fara árlega á sömu staðina, fólk fær nóg af sama efninu (Snæbjörn Ragnarsson, 

2016). Tækifæri til að spila annars staðar en á höfuðborgarsvæðinu eru fyrir hendi en sjaldnast 

koma listamenn út í hagnaði eftir slíkar ferðir. Tónlistarmenn sem ætla sér að spila erlendis 

þurfa að hafa talsverða tónleikareynslu (Grímur Atlason, 2016). Þannig má segja að 

reynsluleysi sé talsverð hindrun í útflutningi íslenskrar tónlistar. 

Kostnaður við útflutning getur verið mikill vegna flutnings tækja og mannskaps sem koma að 

ferínni milli landa vegna einangrunar Íslands. Þó listamenn fái styrki til útrásarinnar þá duga 

þeir sjaldnast fyrir öllum kostnaði og þarf að leita frekari fjármuna sem hægt er að leggja í 

verkefnið þar sem ekki er hægt að treysta að fullu á tekjur úr ferðinni fyrirfram. 
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Íslendingar eru ekki nægilega duglegir við að skuldbinda sig til verkefnisins að vera 

tónlistarmenn. Þegar komið er heim úr tónleikaferð drífur einhver úr hópnum sig í nám eða að 

vinna úti á landi (Grímur Atlason, 2016). Þetta helgast af því að ekki er hægt að lifa af tónlist 

með góðu móti á Íslandi. Þar sem tónleikaferðir eru dýrar þá er skiljanlegt að listamaðurinn vilji 

drýgja tekur sínar á einhvern hátt eða sækja sér menntun til að eiga möguleika til þess. Þetta 

getur leitt til þess reynsluleysis sem minnst er á hér að framan. 
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6 MINNISBLAÐ TÓNLISTARMANNS 
Hver er staða listamannsins á heimamarkaði? Hefur hann skapað vöru sem neytandanum þykir 

verðmæti í og gæti viljað fá meira? Hefur listamaðurinn selt eitthvað af afurðum sínum á 

heimamarkaði? Ef svarið við þessu er játandi þá gefur það vísbendingu um að listamaðurinn 

geti hugað að útrás.  

Sækja þarf oft um tónlistarhátíðir áður en jákvætt svar fæst. Þegar boðið kemur þarf að lesa allt 

fræðsluefni sem er á vef Útón og hafa síðan samband við Útón til að fá frekari fræðslu og aðstoð 

við tengslamyndun og styrkjaumsóknir. ágætt er að hafa í huga að hægt er að sækja um  styrki 

til sérstakra verkefna hjá Rannsóknarmiðstöð Íslands (Rannís), Norðurlandaráði og 

Evrópusambandinu svo dæmi séu tekin. 

Í farangri tónlistarflytjanda á leið í útrás er nauðsynlegt að vera með hljómdisk til sölu og 

æskilegt að hafa samning við útgáfufélag um dreifingu á disknum erlendis.  

Ef listamaðurinn er í samstarfi við almannatengslaskrifstofu eða útgáfufélag er líklegt að það 

geri greiningar og vinni markaðs- og kynningarblöndu ásamt markaðshlutun fyrir listamanninn 

en ganga þarf úr skugga um það við upphaf samstarfs. Að vera með tengiliði sem búa á því 

markaðssvæði sem unnið er með getur skipt sköpum því þeir þekkja sitt heimaland betur en 

erlendi tónlistarmaðurinn. Kynningarefni ætti að vera á tungumáli þess markaðssvæðis sem 

unnið er á, óháð því tungumáli sem tónlistin er flutt á.  

Óhefðbundnar ljósmyndir af listamanninum hafa virkað vel með kynningarefni. Á vefsíðu 

flytjandans er gott að vera með kynningartexta á ensku, íslensku og þeim málum sem 

kynningarefnið er til á. 

Íslenskir tónlistarmenn ættu að leggja áherslu á að komast að á innlendum tónlistarhátíðum því 

þangað koma tónleikabókarar og umboðsmenn erlendis frá.  

Það er mikið til af alls konar gylliboðum á netinu um hræódýra kynningarþjónustu eða loforð 

um tónleika gegn mjög vægu gjaldi. Reyndir menn í bransanum segja það eingöngu vera 

peningasóun. Efnið þarf að fara frá listamanninum sjálfum eða samstarfsaðila til móttakanda. 

Þó það geti verið dýrara þá margborgar sig að nýta sér almannatengla frekar en sjálfvirka 

netþjónustu. 

Það er auðveldara með tilkomu internetsins fyrir listamenn að senda frá sér efni heldur en áður 

var og þar af leiðandi minna mál að koma frá sér kynningarefni sem liggur tilbúið þegar 
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listamaðurinn ætlar sér til útlanda. Fyrir þann sem er að hefja markaðssetningu erlendis er 

mikilvægt að eiga talsvert af efni á netinu svo neytendur geti kynnt sér það. 

Með góðri skipulagningu geta listamenn átt góða ferð fyrir höndum. Listamenn eru sammála 

um það að sú aðstoð sem Útón hefur veitt þeim í formi fræðslu og tengslamyndunar sé 

ómetanleg. Einnig að tenglamyndun í tengslum við Airwaves sé dýrmæt. 

Listamenn ættu að hafa í huga orð Bibba í Skálmöld áður en farið er í útflutninginn: 

það er búið að segja manni hundrað sinnum að 70% af því að vera í hljómsveit er að vera 

ekki í hljómsveit heldur að gera eitthvað allt annað en maður fattar það ekkert fyrr en það 

fer af stað náttúrulega. Umsýsluvinnan í kringum þetta hún er svo YFIRGENGILEG 

(Snæbjörn Ragnarsson, 2016). 
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7 LOKAORÐ 
 

Það er draumur margra sem spila í hljómsveit að fá að spila í útlöndum. Höfundur þessa 

verkefnis er þar engin undantekning. Hljómsveitin hans gaf út hljómdisk sem seldist í 600 

eintökum – allt á tónleikum, spilaði á yfir 100 tónleikum og uppákomum og átti eitt lag á 

vinsældarlista rásar 2, allt á þremur árum. Hundrað diskar voru sendir ásamt kynningarbréfi í 

umslagi til alls kyns tónleikahaldara um allan heim en ekkert svar barst.  

Þetta verkfni er hugsað til þess að auka á þekkingu þeirra listamanna sem hyggja á 

tónleikaferðalög erlendis eða vilja glöggva sig á þeim hlutum sem koma að markaðssetningu 

tónlistarmanna.  

Útrás Íslenskra tónlistarmanna hefur oft verið skoðuð áður í verkefnum á borð við þetta en þó 

út frá öðrum sjónarhornum. Auk þess er viðfangsefnið þess eðlis að reglulega þarf að rýna í það 

vegna síbreytilegs markaðsumhverfis.  

Íslenskir listamenn sem eru á leiðinni í sitt fyrsta tónleikaferðalag erlendis þurfa að læra upp á 

nýtt að markaðssetja sig og með aðstoð Útón geta þeir fengið alls konar uppfræðslu sem þeir 

þurfa en ýmislegt skortir upp á það. Þekking á skipulags- og greiningartól markaðssetningar 

verður ekki dregin upp úr vasanum og gæti það orðið áhugavert verkefni fyrir framtíðar 

námsmenn að útfæra slík tól og gera aðgengileg fyrir hinn almenna notanda. 

Það sem listamennirnir þekkja er 330.000 manna ör-markaður og það tekur hálfan dag að bóka 

tónleika og senda út tölvupósta og viðburðatilkynningar á samfélagsmiðla – og tónleikarnir eru 

eftir viku. Listamenn hugsa líklega fæstir um markaðshlutun, markaðsblöndu og 

kynningarblöndu – það eru frekar þeir sem standa fyrir stærri uppákomum eins og Tónaflóði á 

Menningarnótt og kvöldtónleikum á 17. júní sem rýna í það.  

Verkefni þetta hefur tekið miklum breytingum frá því frumhugmyndin var lögð fram. Ætlunin 

var að rýna í það styrkjakerfi sem væri í boði fyrir tónlistarmenn í útrás eða almannatengsl 

tónlistarmanna þar sem höfundur lýkur námi af braut miðlunar og almannatengsla. Verkefnið 

er mjög einbeitt markaðsverkefni vegna hvatningar frá leiðbeinanda. Höfundur hefur lært 

gríðarlega margt á þessu ferli enda ekki tekið nema eitt námskeið sem telst til markaðsfræði.  
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VIÐAUKI 

Viðmælendur 

Tónlistarmenn 

Aðalbjörn Tryggvason í Sólstöfum 

Söngvari, gítarleikari og aðal lagahöfundur hljómsveitarinnar Sólstafa. Hljómsveitin var 

stofnuð 1995 sem hljóðversband. Það var ekki fyrr en 2004 sem þeir hleyptu heimdraganum 

og hófu að spila erlendis. Þeir hafa verið iðnir við kolann síðan, gefið út nokkrar plötur og 

spilað út um alla Evrópu, í Bandaríkjunum og í Japan. 

Svavar Knútur, söngvaskáld 

Söngvaskáld, gítarleikari, ukuleleleikari, söngvari og sögumaður. Var söngvari í 

hljómsveitinni Moonboots og söngvari og gítarleikari í hljómsveitinni Hraun. Svavar hefur frá 

því hann var í Menntaskólanum Við Hamrahlíð komið fram ýmist einn með gítarinn eða með 

öðrum tónlistarmönnum. Hann hefur gefið út nokkrar hljómplötur með eigin efni auk tveggja 

platna með Hraun. Einnig hefur Svavar sungið lög með fjölmörgum öðrum og má þar helst 

nefna Björgvin Halldórsson, Kristjana Stefánsdóttir og Ragnheiður Gröndal. 

Snæbjörn Ragnarsson í Skálmöld 

Bassaleikari, bakraddari og aðaltextahöfundur Skálmaldar. Meðlimur hljómsveitanna 

Innvortis, Ljótu Hálfvitanna og Króniku svo eitthvað sé nefnt. Með Skálmöld hefur Snæbjörn 

spilað um stóran hluta Evrópu og eftir sveitina liggja fjórar hljóðversplötur og ein 

tónleikaplata með Sinfóníuhljómsveit Íslands. Með Ljótu Hálfvitunum hefur hann gert fimm 

hljóðversplötur, tvær með Innvortis og eina plötu með Króniku. Snæbjörn hlaut Íslensku 

tónlistarverðlaunin 2014 fyrir textasmíð auk þess sem Skálmöld hlaut verðlaun sama ár fyrir 

bestu tónlistarviðburðinn og sem tónlistarflytjandi ársins það árið sem og árið 2013.   

Páll Óskar Hjálmtýsson, söngvari 

Páll hóf feril sinn mjög ungur með því að syngja inn á barnaplötur Gylfa Ægissonar. Páll tók 

þátt í leiksýningum á unglingsárum en sló fyrst í gegn í sýningu MH á Rocky Horror Show 

árið 1991 í Iðnó. Þar fór Páll með hlutverk Frank‘n‘Furter. Eftir Pál liggja fjölmargar 

einherjaplötur auk safnplatna og platna þar sem hann kemur fram með öðrum. Páll hefur einu 

sinni farið fyrir Íslands hönd í Söngvakeppni Evrópskra sjónvarpsstöðvar (Eurovision) og 

ferðaðist talsvert um Evrópu eftir það til að fylgja eftir þeim vinsældm sem hann öðlaðist þar. 
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Stuðnings- og styrktaraðilar 

Útón – Sigtryggur Baldursson  

Sigtryggur Baldursson var áður trommuleikari í hljómsveitunum Þeyr og Sykurmolunum. Á 

síðari árum hefur hann leikið með Emilíönu Torrini og Milljónamæringunum svo dæmi séu 

tekin. Sigtryggur tók við framkvæmdastjórastarfi Útón í febrúar 2012 og hefur hann verið 

ötull talsmaður íslenskrar tónlistar á erlendri grundu. 

Iceland Airwaves – Grímur Atlason 

Grímur Atlason er einn af reyndustu tónleikahöldurum landsins. Hann veitir Iceland Airwaves 

forstöðu og hefur gert það frá 2010. Reynsla hans af tónleikahaldi nær allt aftur til 1988 þegar 

hann flutti inn hljómsveitir á vegum listafélags MH. Áður hefur Grímur gegnt 

bæjarstjórastöðum í Dalabyggð og Bolungarvík. Hann hefur einnig leikið með hljómsveitum á 

borð við Dr. Gunni, Drep og Grjóthrun í Hólshreppi.  

 

Spurningarlistar 

Viðmiðunarpurningar til Aðalbjarnar, Svavars Knúts og Snæbjarnar: 

 Hvað varð til þess tekin var ákvörðun um að herja á erlenda markaði? 

 Þegar var farið af stað í upphafi útrásarinnar, hver sá um markaðssetningu, 

almannatengsl og þess háttar? 

 Hefur þú fengið einhverja fjárhagslega styrki sérstaklega til kynningar á þínu efni og 

tónleikahaldi þínu? 

 Áttaðirðu þig á því í upphafi hversu mikil vinna lægi á bak við PR hlutann? 

 Hvernig er kynningarstarfi Þínu / ykkar háttað erlendis og hver sér um það? 

 Hvernig er ferlið varðandi skipulagningu á viðtölum, spilamennsku utan tónleikastaðar 

o.s.frv. og allt í raun sem tengist markaðssetningu frá sjónarhorni listamannsins?  

 Hvernig er kynningarmálum fylgt eftir áður en komið er á tónleikastað og þá áður en 

tónleikar eru haldnir?  

 EF annar aðili sér um þessi mál, hvaða aðkomu hefur þú / þið að þeim aðra en að 

mæta bara og spila eða bara mæta í viðtöl? 

 Er eitthvað sem þú hefðir viljað gera eða ekki gera í þessum efnum – hvort sem aðrir 

sáu um ferlið eða ekki. 

 Hefur komið upp einhvers konar krísa sem snýr að kynningu, markaðssetningu eða 

hreinlega epískt klúður sem þurft hefur að leysa, hvernig var það gert og hver sér um 

slíka hluti? 
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 Hvaða lærdóm hefur þú dregið af þínum ferli varðandi markaðssetningu og 

almannatengsl? 

 Er mikill munur á PR málum og annarri kynningarstarfsemi úti miðað við hér á landi? 

 Telur þú að grundvöllur væri fyrir því að sérstakt fyrirtæki hérlendis myndi taka að sér 

kynningarmál og almannatengsl sérstaklega fyrir tónlistarmenn sem hyggja á 

landvinninga? EF já, hvernig sæir þú aðkomuna fyrir þér // Ef nei, af hverju ekki? 

Viðmiðunarspurningar til Páls Óskars: 

 Var það bara Eurovision sem henti þér af stað út í þá útrás sem þú fórst í? 

 Fannst þér á þeim tíma eins og íslenski markaðurinn væri tæmdur af þinni hálfu? 

 Sástu alfarið sjálfur um bókanir á giggum, kynningarstarfsemina og allt sem við kemur 

allri framkvæmdinni eða fékkstu þér umboðsmann eða tengilið erlendis? 

 Voru einhverjir styrkir í boði á þessum tíma og ef svo er, hvaða styrkir? 

 Áttaðirðu þig á því í upphafi hversu mikil vinna lægi á bak við PR hlutann? 

 Hvernig var ferlinu háttað varðandi skipulagningu á viðtölum, spilamennsku utan 

tónleikastaðar o.s.frv. og allt í raun sem tengist markaðssetningu frá sjónarhorni 

listamannsins?  

 Hvernig var kynningarmálum fylgt eftir áður en komið er á tónleikastað og þá áður en 

tónleikar eru haldnir? Sendir þú plaköt eða var þetta bara lokaður local hópur sem 

vissi alltaf af þér? 

 EF annar aðili sá um þessi mál, hvaða aðkomu hafðir þú að þeim aðra en að mæta bara 

og spila eða bara mæta í viðtöl? 

 Það er gott að vera vitur eftir á en er eitthvað sem þú hefðir viljað gera öðruvísi eða 

hreinlega sleppa í tengslum við kynningarstarfið og almannategnslin – hvort sem aðrir 

höfðu hönd í bagga eða ekki. 

 Kom upp einhvers konar krísa einhvern tímann sem snéri að kynningu, 

markaðssetningu eða hreinlega epískt klúður sem þurfti að leysa, hvernig var það gert 

og hver sá um slíka hluti? 

 Finnst þér þú hafa lært mikið af þessu brölti erlendis þegar kemur að 

kynningarstarfsemi og PR? 

 Finnst þér mikill munur á PR málum og annarri kynningarstarfsemi úti miðað við hér 

á landi? 
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 Heldur þú einkarekið fyrirtæki sem hefði tekið að sér ráðgjöf um tónleikaferðir  og 

aðstoð við kynningarstarfið  hefði getað hjálpað þér á sínum tíma og heldur þú að þú 

hefðir haldið lengur út á erlendum markaði með slíkri aðstoð?  

Viðmiðunarspurningar fyrir ÚTÓN 

 Hvað er ÚTÓN í stuttu máli? 

 Nú hefur ÚTÓN styrkt fjölmarga tónlistarflytjendur til tónleikahalds á erlendri grundu. 

Er stuðningurinn eingöngu fjárhagslegur eða fylgir eitthvað meira í 

stuðningspakkanum? 

 Eru einhver sérstök skilyrði fyrir því að tónlistarmenn njóti stuðnings ÚTÓN? 

 Hvernig eru þeir tónlistarmenn valdir sem hljóta stuðning? 

 Hafa listamennirnir einhverjum skyldum að gegna í markaðssetningu og 

almannatengslum fái þeir styrk hjá ÚTÓN? 

 Er stuðningur við íslenska tónlistarmenn á erlendri grundu fullnægjandi varðandi 

kynningarmál og almannatengsl? 

 Fara aðilar á vegum ÚTÓN erlendis til að fylgjast með tónlistarmönnunum? 

 Er einhver aðili hérlendis sem heldur í hendurnar á íslenskum tónlistarflytjendum 

fyrstu skrefin út í hinn stóra heim tónleikaferða með fræðslu, umsjón með 

kynningarefni og þess háttar, ef ekki, finnst þér grundvöllur fyrir að slíkt fyrirtæki yrði 

sett á laggirnar? 

 Vegna þekkingar þinnar á ferlinu, hversu vel telur þú að íslenskir tónlistarmenn séu 

almennt undirbúnir þegar þeir hefja útrás sín  

Viðmiðunarspurningar fyrir Iceland Airwaves 

 Nú eru all nokkrir tónlistarflytjendur sem hafa spilað á Iceland Airwaves og hafa 

hleypt heimdraganum í kjölfarið. Hefur Iceland Airwaves í einhverjum tilvikum 

aðkomu að og ef svo er, hvaða aðkomu? 

o Ef IA styrkir eða aðstoðar, er þá einhver klásúla í samningum sem kveða á 

um kynningarstarf eða einhvers konar almannatengsl? 

o Þurfa tónlistarmenn að uppfylla einhver ákveðin skilyrði til þess að IA aðstoði 

þá við útrásina, sé það fyrir hendi? 

o Er einhver sem fylgir tónlistarmönnum fyrstu skrefin? 

 Er stuðningur við markaðssetningu íslenskra tónlistarmanna á erlendri grundu 

fullnægjandi varðandi kynningarmál og almannatengsl?  



 

 
55 

 

 Er einhver aðili sem heldur í hendurnar á íslenskum tónlistarflytjendum fyrstu skrefin 

út í hinn stóra heim tónleikaferða með fræðslu, umsjón með kynningarefni og þess 

háttar, ef ekki, finnst þér grundvöllur fyrir að slíkt fyrirtæki yrði sett á laggirnar? 

 Vegna þekkingar þinnar á ferlinu, hversu vel telur þú að íslenskir tónlistarmenn séu 

almennt undirbúnir þegar þeir hefja útrás sín  

 Eins og aðrar hátíðir þá hlýtur Iceland Airwaves að þufa að kynna sig á ráðstefnum og 

álíka samkomum. Hvernig er það gert, koma íslenskir tónlistarflytjendur við sögu og 

ef svo er, hvernig? 

 



 

 
 
 

 

 


