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Útdráttur		

Árið	 2015	 urðu	 tímamót	 í	 tónlistariðnaðinum	 en	 það	 var	 fyrsta	 árið	 síðan	 1999	 sem	

hann	 í	 heild	 sinni	 sýndi	 fram	 á	 tekjuvöxt.	 Afrakstur	 af	 aðlögun	 breyttra	 aðstæðna	 og	

róttækri	 neyslubreytingu	 almennings	 lítur	 dagsins	 ljós	 og	 mögulegt	 útlit	 er	 fyrir	

arðbærara	umhverfi	 fyrir	 tónlistarmenn.	Markmið	með	verkefninu	 var	 að	 skoða	betur	

hvernig	 tónlistarneysla	 hefur	 þróast	 og	 hvaða	 þættir	 skýra	 breytingu	 á	 greiðsluvilja	 á	

streymi,	 sem	 fer	 vaxandi	 í	 sölu	 tónlistar	 á	 heimsvísu.	 Framkvæmd	 var	 megindleg	

rannsókn	með	greiningu	á	fyrirliggjandi	gögnum	ásamt	hefðbundinni	spurningakönnun	

(e.	observational)	og	tilraun	(e.	experimental)	til	að	skoða	neyslu	og	greiðsluvilja.	

Alls	 svaraði	 491	 þátttakandi	 spurningalista	 um	 neyslu	 og	 greiðsluvilja	 og	 sýndi	

rannsóknin	fram	á	sambærilegar	niðurstöður	og	erlendar	rannsóknir	um	vöxt	á	notkun	

streymisþjónustu.	 Útvarp	 er	 jafnframt	 einn	 helsti	 vettvangur	 á	 neyslu	 tónlistar	 ásamt	

lifandi	 tónlistarflutningi	 og	 vínylsölu.	 Tilraun	 til	 rannsóknar	 á	 áhrifum	 tekjuflæðis	 af	

áskriftargjaldinu	á	greiðsluvilja	voru	ómarktækar	en	áhugaverðar	niðurstöður	sýndu	að	

meðaltalsgreiðsluvilji	 var	 2.840	 kr.	 -	 fyrir	 áskrift	 af	 streymisþjónustu	 sem	er	 hærra	 en	

1.200	kr.-	markaðsverðs	dagsins	í	dag.	

	

Reykjavík,	febrúar	2018	

Arnar	Jónsson	
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Abstract	

In	2015	the	music	 industry	as	a	whole	reached	a	cornerstone	in	revenue	growth	since	

1999.	 The	 results	 of	 adapting	 to	 radical	 changes	 in	 circumstances	 and	 digital	

consumption	of	music	is	starting	to	create	a	more	profitable	environment	for	musicians	

and	 right	 holders.	 The	 aim	 of	 this	 thesis	 is	 to	 look	 at	 how	 music	 consumption	 has	

developed	over	 the	 last	years	and	explore	what	 factors	explain	changes	 in	consumers	

willingness	to	pay	for	music	streaming	when	subscription	demand	for	music	as	a	service	

(MaaS)	 is	 growing.	 Secondary	 data	 was	 analyzed	 and	 a	 quantitative	 experimental	

research	was	conducted	to	measure	music	consumption	in	Iceland	and	their	willingness	

to	pay	for	a	monthly	subscription	of	streaming	music.		

A	 quantitative	 study	 was	 conducted.	 The	 research	 consisted	 of	 an	 online	

questionnaire,	 which	 included	 both	 a	 survey	 part	 and	 an	 experimental	 part,	 491	

participantans	answered	the	survey	and	results	 showed	 interesting	 results	and	similar	

from	external	studies	on	music	consumption	patterns	and	platform	usage.	Streaming	is	

growing	in	popularity,	radio	is	still	one	of	the	most	used	platforms	for	music	listening	as	

is	the	live	sector	and	vinyl	sales.	An	experimental	attempt	was	made	to	explain	various	

willingness	 to	 pay	 between	 participants	 when	 given	 different	 information	 facts	

(positive,	 negative,	 neutral)	 on	 local	 musicians	 revenue	 from	 streaming	 services.	

Although	 results	were	 insignificant	 they	 showed	 that	participant‘s	 average	willingness	

to	 pay	was	 2.840	 ISK	 (23	 EUR)	 for	 a	monthly	 subscription,	which	 is	 somewhat	 higher	

then	the	current	market	price	for	streaming,	i.e.	9,99	EUR.	

	

Reykjavík,	February	2018	

Arnar	Jónsson
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1 	Inngangur	

Tónlist	er	hluti	af	skapandi	greinum	og	menningu	sem	byggist	á	upplifun	og	reynslu	og	

hefur	afþreyingar-	og	upplýsingargildi	fyrir	neytendur	með	jákvæð	ytri	áhrif	(e.	positive	

externality)	 varðandi	 félagslega	 velferð.	 Tónlist	 hefur	 jákvæð	 áhrif	 á	 andlega	 heilsu,	

stuðlar	 að	 vellíðan	 og	 aukinni	 félagsfærni	 (Kristinn	 Arnar	 Benjamínsson,	 2015;	 Sigrún	

Jónsdóttir	2014;	Davíð	Már	Gunnarsson,	2013;	Freyja	Kristjánsdóttir,	2009).	Bætt	andleg	

líðan	 stuðlar	 að	 auknum	 afköstum	 einstaklingsins	 í	 samfélaginu	 og	 því	 er	 tónlist	

verðmæt	 gæði	 (e.	 merit	 good),	 sem	 neytendur	 gera	 sér	 ekki	 endilega	 grein	 fyrir	

(Tschmuck,	2017).		

Ágúst	 Einarsson	 (2004)	 rannsakaði	 hagræn	 áhrif	 tónlistar	 árið	 2004	 og	 benti	 á	 að	

veraldarvefurinn	fæli	 í	sér	góða	möguleika	á	viðskiptum	með	tónlist.	Þegar	tónlist	varð	

aðgengileg	 ókeypis	 á	 Netinu,	 upp	 úr	 aldamótum,	 festist	 það	 hugarfar	 í	 sessi	 hjá	

neytendum	 að	 tónlist	 fengist	 þar	 frítt	 sem	 hliðraði	 greiðsluvilja	 neytenda	 á	 tónlist	 og	

hefur	myndað	 þörf	 á	 rannsóknum	 í	 kjölfarið	 varðandi	 greiðsluvilja	 (Lin,	 Hsu	 og	 Chen,	

2013).	Síðan	þá	hefur	eitt	helsta	kappsmál	 iðnaðarins	verið	að	auka	 tekjurnar	á	ný	og	

hefur	verið	einblínt	aðallega	á	ólöglegt	niðurhal	 fremur	en	að	rannsaka	þarfir	og	óskir	

neytenda	og	hvað	hefði	áhrif	á	greiðsluvilja	þeirra	á	tónlist.		

Streymisþjónusta	 fer	 sífellt	 vaxandi	 og	 hefur	 íslenskum	 áskrifendum	 á	 Spotify,	 til	

dæmi	 fjölgað	 um	 u.þ.b	 61%	 frá	 júlí	 2015	 til	 júlí	 2017.	 Áskrifendur	 eru	 nú	 um	 66.000	

talsins	 (Alda	Music,	2017),	aukning	 innlendra	áskrifenda,	 sem	hlusta	á	 íslenska	 tónlist,	

eykur	tekjur	þeirra	listamanna	og	því	er	ávinningur	fólginn	í	að	auka	greiðslur	í	gegnum	

streymisþjónustur.	 Streymi	hefur	 gert	 neytendum	kleift	 að	hlusta	 á	 tónlist	með	minni	

kostnaði	og	eykur	því	ávinning	þeirra	sem	reglulega	keyptu	geisladiska	eða	sóttu	tónlist	

á	Netinu.	Val	neytenda	hefur	aukist	til	muna	þar	sem	útgáfufyrirtæki	og	verslanir	réðu	

því	takmarkaða	framboði	tónlistar	sem	boðið	var	upp	á	í	verslunum.	Tónlistarmenn	geta	

á	móti	framleitt	og	dreift	tónlist	með	minni	kostnaði	en	áður.	Aðdáendur	og	neytendur	

tónlistar	geta	haft	meiri	áhrif	en	áður	og	þátttaka	þeirra	kallar	eftir	auknum	skilningi	á	

hegðun	og	hugsun.	Þessi	rannsókn	mun	vonandi	stuðla	að	aukinni	vitund	og	skilningi	á	

þeim	þáttum	sem	hafa	áhrif	á	neyslu	og	greiðsluvilja	neytenda.	
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Rýnt	 verður	 í	 nýleg	 gögn	 sem	 varpa	 ljósi	 á	 hvernig	 neyslumynstur	 neytenda	 hefur	

þróast	 hér	 á	 landi	 og	 erlendis	 ásamt	 rannsóknum	 á	 neyslu	 og	 greiðsluvilja	 í	 breyttu	

aðgengi	 og	 framboði	 tónlistar.	 Árið	 2016	 var	 60%	 af	 heildarsölu	 tónlistar	 í	 gegnum	

stafrænar	leiðir	hérlendis	(FHF,	2016)	og	á	heimsvísu	um	50%	þar	sem	streymisþjónusta	

taldi	stóran	hluta	og	löglegt	niðurhal	fer	minnkandi	(IFPI,	2017).	Fjöldi	tónleika	erlendis	

með	íslenskum	hljómsveitum	tvöfaldaðist	milli	áranna	2012	og	2013	og	voru	yfir	1.400	

seinna	 árið.	 Ungir	 tónlistarmenn	 eru	 í	 auknum	mæli	 að	 sækja	 út	 fyrir	 landsteinana	 í	

stærri	áheyrendahóp	(Sæunn	Gísladóttir,	2015).		

Tekjurnar	 vaxa	 þó	 hægt	 og	 því	 er	 grundvöllur	 fyrir	 áframhaldandi	 rannsóknir	 hvað	

varðar	þátt	neytenda	en	þær	upplýsingar	gefa	okkur	betri	skilning	á	þörf	þeirra.	Tekjur	

íslenskra	 tónlistarmanna	 af	 streymi	 koma	 að	 mestu	 frá	 áskrifendum	 og	 íslenskum	

hlustendum.	Með	 því	 að	 auka	 áskriftir	 Íslendinga	 og	 efla	 hlustun	 á	 innlendri	 tónlist	 í	

gegnum	streymi	aukast	tekjur	þeirra	sem	eiga	í	hlut.		

Frumkvöðlahlutverk	 tónlistarmanna	hefur	 farið	 vaxandi	 í	 breyttu	umhverfi	 þar	 sem	

fyrstu	skref	þeirra	snúast	um	að	sinna	ólíkum	verkefnum	sjálfir	sem	er	veigamikill	þáttur	

í	starfi	þeirra	og	því	nátengdur	frumkvöðlaumhverfinu.	Það	er	því	ekki	ólíklegt	að	aukið	

samstarf	tónlistar	og	nýsköpunar	gæti	gert	tónlistarsprotum	betur	kleift	að	fóta	sig	sem	

frumkvöðlar	 í	 breyttu	 umhverfi.	 Þannig	 verður	 lagt	 upp	 með	 að	 rýna	 betur	 í	 stöðu	

tónlistarneytandans	 og	 skilja	 betur	 hans	 hlið,	 hvernig	 hlustun	 hans	 er	 háttað	 og	 hvað	

fær	hann	til	þess	að	greiða	fyrir	tónlist	sem	þjónustu	(e.	music	as	a	service).	Þá	verður	

litið	 til	 verðaðgreiningar	 á	 streymisþjónustu	 en	 greiðsluvilji	 íslenskra	 neytenda	 á	

streymisþjónustu	 hefur	 ekki	 verið	 skoðaður	 áður.	 Með	 því	 er	 betur	 hægt	 átta	 sig	 á	

tækifærum	 í	 iðnaðinum	 og	 hvar	 tónlistarneysla	 framtíðarinnar	 liggur	 til	 meðallangs	

tíma.	Út	frá	því	verða	eftirfarandi	rannsóknarspurningar	lagðar	til	grundvallar:	

Ø Er	þróun	á	tónlistarneyslu	á	Íslandi	með	svipuðum	hætti	og	erlendis?		

Ø Er	meðaltalsgreiðsluvilji	íslenskra	neytenda	á	streymisþjónustu	í	samræmi	við	
núverandi	markaðsverð?	

Ø Hefur	 staðbundin	 framleiðsla	 (e.	 local	 production)	 tónlistar	 áhrif	 á	
greiðsluvilja	íslenskra	neytenda	á	streymi?	

Til	að	svara	rannsóknarspurningunum	verður	farið	yfir	sögulega	þróun	tónlistarneyslu	

og	fjallað	um	samband	frumkvöðla	við	tónlistariðnaðinn.	Þá	verður	farið	yfir	erlendar	og	
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innlendar	 rannsóknir	 um	 greiðsluvilja	 og	 áhrif	 streymisþjónusta	 á	 neyslu	 ásamt	 þeim	

þáttum	 sem	 taldir	 eru	 hafa	 áhrif	 á	 greiðsluvilja.	 Því	 næst	 fara	 fram	 greiningar	 á	

innlendum	og	erlendum	hagtölum,	sem	ættu	að	gefa	vísbendingar	um	neyslumynstur	á	

tónlist	í	breyttu	umhverfi.	Til	að	geta	svarað	rannsóknarspurningunum	verður	jafnframt	

lagður	fyrir	spurningalisti	um	neyslumynstur	og	tilraun	gerð	til	að	sjá	hvort	staðbundin	

framleiðsla	tónlistar	sé	þáttur	sem	hafi	áhrif	á	greiðsluvilja	á	streymisþjónustu,	sem	fer	

sífellt	vaxandi.	

2 Neysla	og	greiðsluvilji	

Til	 að	 átta	 sig	 betur	 á	 breyttu	 neyslumynstri	 verður	 rýnt	 betur	 í	 þróun	 á	 einum	

vinsælasta	 neysluvettvangi	 tónlistar	 í	 dag,	 streymisþjónustu,	 og	 hlustunarvenjur	

tónlistarneytenda.	 Þá	 er	 tónlist	 skoðuð	 sem	 vara	 eða	 þjónusta	 út	 frá	 hagfræðilegu	

sjónarmiði	til	að	skilja	betur	þróun	á	neyslu	og	greiðsluvilja	tónlistar	almennt.	Þá	er	horft	

til	verðaðgreiningar	(e.	price	dissemination)	og	verðteygni	(e.	price	elasticity)	til	að	skilja	

betur	vegferð	verðbreytinga	og	greiðsluvilja	neytenda	á	tónlist.	

Neytendur	hafa	nú	meiri	áhrif	á	framleiðsluna	en	áður	og	eru	því	framneytendur	(e.	

prosumer),	 sem	 á	 við	 um	 þá	 neytendur	 sem	 framleiða	 sjálfir	 neyslu	 sína	 (Tschmuck,	

2017).	Dæmi	um	áhugaverða	nálgun	á	 framleiðslu	tónlistar	út	 frá	hegðun	neytenda	er	

þegar	 lög	hafa	verið	sérstaklega	framleidd	með	það	að	 leiðarljósi	að	hafa	það	grípandi	

frá	upphafi	 (e.	hook)	 (Davíð,	 2017).	Hlustendur	halda	 sig	 frekar	 við	þau	 lög	 sem	þeim	

finnast	 kunnugleg	 þegar	 þeir	 renna	 í	 gegnum	 lagaframboð	 streymisveitna	 og	 því	 er	

þekktum	 línum	 eða	 hljóðbútum	 komið	 fyrir	 snemma	 í	 lögum	 til	 að	 halda	 honum	 við	

efnið.	Þessi	hegðun	(e.	trend)	mótast	út	frá	umhverfinu	og	hefur	áhrif	á	hvernig	tónlist	

er	framleidd	og	í	kjölfarið	neytt	(Hogan,	2017).	Þess	má	geta	að	hlustun	á	Spotify	er	ekki	

skráð	nema	viðkomandi	hafi	hlustað	lengur	en	30	sekúndur.	Hér	er	ennfremur	ástæða	til	

að	 skoða	 hlið	 neytenda	 innan	 tónlistariðnaðarins,	 þar	 sem	 áætlað	 er	 að	 þeir	 muni	 í	

auknum	mæli	framleiða,	dreifa	og	skipuleggja	sína	eigin	tónlistarneyslu	(Winter,	2012).		
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2.1 Streymisþróun	
Eitt	 af	 nýnæmum	 sem	 fylgir	 stafrænni	 neyslu	 tónlistar	 er	 afnám	 eignarhaldsins	 en	

viðskiptalíkan	tónlistarneyslu	er	að	færast	úr	því	að	byggjast	á	eignarhaldi	(e.	ownership)	

yfir	í	aðgengi	(e.	access)	(Isabelle	De	Voldere	o.fl.,	2017).	Eignarhald	hefur	minnkað	sem	

bendir	 til	 umbreytinga	 í	 virðiskeðju	 tónlistariðnaðarins	 (Tschmuck,	 Collopy,	 Winter,	

2017).	 Áskrifendum	 hérlendis	 af	 streymisveitunni	 Spotify	 fjölgar	 hratt,	 samkvæmt	

gögnum	frá	íslenska	útgáfufyrirtækinu	Öldu	music	og	tekjur	af	 lifandi	tónlistarflutningi,	

sem	og	 af	 stafrænni	 neyslu,	 fer	 vaxandi	 á	 heimsvísu	 (Isabelle	 De	 Voldere	 o.fl.,	 2017).	

Eftir	 því	 sem	 við	 færumst	 nær	 hinu	 stafræna	 þá	 er	 aukin	 vöntun	 á	 tilfinningalegum	

tengslum	 við	 tónlistarmenn,	 og	 sú	 tenging	 er	 sótt	 með	 því	 að	 fara	 á	 lifandi	

tónlistarflutning	(Wang,	2016).	

Auknar	 vísbendingar	 um	 aukinn	 tekjuvöxt	 eru	 meðal	 annars	 nýjar	 reglugerðir	 er	

varða	 höfundarréttarmál,	 og	 á	 það	 helst	 við	 um	 streymisveituna	 Youtube,	 en	

reglugerðin	mun	koma	til	með	að	auka	tekjur	í	iðnaðinum	(IFPI,	2017).	Helsta	kappsmál	

iðnaðarins	er	að	tryggja	ábatasama	samninga	ásamt	því	að	standa	vörð	um	höfundarrétt	

og	gagnkvæman	ávinning	viðskipta	milli	þeirra	sem	dreifa	og	selja	tónlist	stafrænt.		

Tónlistarveitur	 hafa	 í	 för	 með	 sér	 aukna	 tekjumöguleika,	 þar	 sem	 breytilegur	

kostnaður	er	minni	 við	dreifingu	og	útgáfu	ásamt	þeim	möguleika	að	 sækja	á	 fleiri	og	

stærri	 markaði	 (Arnar	 Jónsson,	 2015).	 Árið	 2015	 var	 fyrsta	 árið	 síðan	 1999	 sem	

tónlistariðnaðurinn	 á	 heimsvísu	 skilaði	 vaxandi	 tekjum	 (IFPI,	 2017)	 og	 var	 sá	 vöxtur	

kominn	 til	 vegna	 tekna	 af	 streymi	 sem	 taldi	 43%	 af	 stafrænum	 tekjum	 (Isabelle	 De	

Voldere	o.fl.,	2017).	Nú	tveimur	árum	síðar	virðast	 leiðir	neytenda	liggja	að	streymi	og	

tekjur	 iðnaðarins	 hafa	 því	 tekið	 að	 aukast	 lítillega	með	 vaxandi	 áskrifendum.	 Nýjustu	

tölur	benda	til	þess	að	ólöglegt	sem	og	löglegt	niðurhal	sé	að	minnka	mikið	og	streymi	

sé	 að	 taka	 yfir	 (Friedlander,	 2017).	 Tónlistaveitur	 í	 formi	 þjónustu	 veita	 aðgengi	 að	

tónlist	 sem	 er	 að	 verða	 ákjósanlegri	 valmöguleiki	 hjá	 neytendum.	 Dreifing	 með	

ólöglegum	hætti	hefur	rýrt	störf	tónlistarmanna	og	fjárhagsleg	skilyrði	fyrir	nýsköpun	og	

viðskiptaþróun	hefur	orðið	 fyrir	 tjóni,	 sem	og	hefur	virðisauki	af	skatttekjum	ríkissjóðs	

minnkað	með	færri	löglegum	viðskiptum	(Þingskjal	nr.	121/2012-2013).		
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2.1.1 Hagræn	áhrif	streymisþjónustu	

Áhrifin	af	streymisþjónustu	hafa	ekki	eingöngu	breytt	neyslu,	heldur	myndast	nú	tekjur	

af	tónlist	yfir	 lengra	tímabil,	sem	kallast	 langhali	(e.	 long	tail	effect)	en	hann	var	settur	

fram	 af	 Anderson	 (2008).	 Að	 hans	 mati	 er	 streymi	 tekjutengd	 hlustun	 tónlistar	 yfir	

lengra	tímabil	í	stað	þess	að	vera	eitt	verð	fyrir	ótakmarkaða	hlustun	til	frambúðar,	það	

er	því	eðlismunur	á	neyslunni.		

Aukið	aðgengi	og	minni	 leitarkostnaður	(e.	search	cost)	hefur	aukið	ábata	neytenda	

af	 auknu	vöruframboði	netverslana	 (Brynjolfsson,	Yu	og	Smith,	2003).	 Leitarkostnaður	

er	minni	fyrir	neytendur	og	auðveldara	er	að	uppgötva	og	leita	nýrrar	tónlistar	þar	sem	

aðgengi	hefur	verið	stórbætt.	Áður	fyrr	skýrði	lítill	hluti	af	geisladiskaframboði	verslana	

stærsta	hluta	sölunnar,	þar	sem	fólk	tók	fremur	það	vinsælasta	en	að	leggja	út	kostnað	

til	að	uppgötva	eitthvað	nýtt,	en	neyslan	á	netinu	sem	er	af	öðrum	toga	sökum	aðgengis	

(Hlynur	Hallgrímsson,	2011).	Í	viðskiptum	með	tónlist	á	Netinu	skiptir	traust	miklu	máli,	

sem	áður	 fyrr	 skorti	 (Bhattacherjee,	 2002)	 en	það	hefur	orðið	mikil	 breyting	þar	 á	og	

mun	halda	áfram	eftir	því	sem	reynslan	eykst.		

Leiðir	til	útgáfu	og	sölu	eru	orðnar	mun	fjölbreyttari	en	áður	(Hreinn	Elíasson,	2010),	

sem	hefur	nú	aukið	valmöguleika	neytandans	í	neyslu	á	tónlist.	Þessar	breyttu	aðstæður	

hafa	kallað	á	aukna	aðlögunarhæfni	tónlistarmanna	til	að	mæta	væntingum	neytenda	í	

síbreytilegu	umhverfi	(Arnar	Freyr	Frostason,	2015)	sem	segir	okkur	að	neytendahegðun	

sé	það	sem	þarf	að	beina	sjónum	í	auknum	mæli	að.	

2.2 Hlustunarvenjur	
Hlustunarvenjur	neytenda	 sýna	 að	neysla	nýrrar	 tónlistar	 eykst	 í	 gegnum	 streymi,	 þar	

sem	 jaðarkostnaður	 við	 að	 hlusta	 á	 nýja	 tónlist	 er	 enginn,	 sem	 gefur	 til	 kynna	 aukna	

neyslu	 á	 breiðari	 vettvangi	 tónlistar	 með	 notkun	 Spotify,	 með	 minni	 leitar-	 og	

uppgötvunarkostnaði	 (e.	 learning	 cost).	 Með	 streymi	 verður	 til	 fjölbreyttara	

neyslumunstur	án	jaðarkostnaðar	sem	leiðir	til	meiri	hlustunar	sem	ýtir	undir	uppgötvun	

á	nýrri	tónlist,	sem	hugsanlega	er	þá	meira	metin	(Datta,	Knox	og	Bronnenberg,	2017).	

Með	 því	 að	 auka	 skilning	 okkar	 og	 innsýn	 á	 neyslu	 tónlistarneytenda	 og	 þörfum	

viðskiptavina	 tónlistar	 er	 hugsanlega	 hægt	 að	 betrumbæta	 virðistilboðin	 (e.	 value	

proposition)	og	auka	greiðsluvilja	notenda	og	þá	um	 leið	 tekjur	 rétthafa.	Með	tilkomu	

streymisþjónustu	hefur	 kostnaður	 við	uppgötvun	nýrrar	 tónlistar	minnkað	og	því	 hafa	
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neytendur	aukið	þá	iðju	að	kynna	sér	nýja	tónlist	(Datta	o.fl.	2017).	Neysla	hefur	þannig	

aukist,	hvort	meiri	tími	fari	í	að	hlusta	á	tónlist	en	áður	er	á	huldu,	en	hvernig	neyslan	fer	

fram	er	hægt	að	 skoða.	 Slíkar	upplýsingar	ættu	að	gefa	góðar	vísbendingar	um	þróun	

tónlistarneyslu.	

Ekki	hefur	verið	sýnt	fram	á	áhrif	streymis	á	geisladiskasölu,	en	þó	eru	jákvæð	áhrif	

varðandi	 aðsókn	 á	 lifandi	 tónlistarflutning	 hjá	 innlendum	 og	 alþjóðlegum	

tónlistarstjörnum	 (Nguyen,	 Dejean	 og	 Moreau,	 2012).	 Þrátt	 fyrir	 stafræna	 þróun	 þá	

skipta	 áþreifanlegar	 vörur,	 s.s.	 geisladiska,	 vínyl	 og	 kassettur,	 miklu	 máli	 í	 neyslu	

tónlistar	(Magaudda,	2011).	Warner	Music	dró	tónlist	sína	af	Youtube	í	stuttan	tíma	árið	

2009	og	við	það	jókst	sala	á	vinsælustu	plötunum,	sem	benti	til	þess	að	fólk	sótti	í	hana	

þá	frekar,	þar	sem	hún	er	aðgengileg	og	á	móti	tapast	sala.	Hér	eru	því	um	ólík	tengsl	að	

ræða.	 Á	 hinn	 bóginn	 getur	 Youtube	 þjónað	 því	 hlutverki	 að	 vera	 kynningartól	 fyrir	

listamenn	sem	njóta	minni	vinsælda	(Hiller,	2016).		

Neytendur	 eru	 tilbúnir	 að	 greiða	 fyrir	 tónlist,	 en	 greiðsluviljinn	 er	 mögulega	

mismunandi	eftir	kaupum,	þ.e.	hvort	um	er	að	ræða	áþreifanleg	(e.	tangible)	líkt	og	vínyl	

eða	óáþreifanleg	tónlist	líkt	og	streymi.	Huglægt	virði	neytenda	af	neyslu	tónlistar	skiptir	

máli	nú	þegar	nokkrir	valmöguleikar	standa	til	boða	og	þarf	streymi	að	stemma	stigu	við	

eða	 yfirstíga	 markað	 áþreifanlegrar	 tónlistar,	 ef	 hún	 á	 að	 öðlast	 sama	 greiðsluvilja	

neytenda.	Þó	svo	að	sala	geisladiska	hafi	minnkað,	þá	virðist	vera	að	stafræn	neysla	sé	

ekki	endilega	að	koma	 í	 stað	áþreifanlegra	tónlistar	eins	og	menn	gætu	haldið.	Það	er	

eðlismunur	 á	 neysluferlinu	 sem	 hefur	 ákveðið	 virði	 fyrir	 neytandann,	 að	 eiga	 eintak,	

listaverk	plötunnar,	lesa	textana	o.s.frv.	sem	er	ákveðin	upplifun	fyrir	kaupandann.	Það	

er	tónlistariðnaðarins	og	frumkvöðla	að	kanna	hvaða	lausnir	það	eru	sem	neytendur	eru	

tilbúnir	 að	 greiða	 fyrir.	 Aftur	 myndi	 þverfaglegt	 samstarf	 tónlistar-	 og	

nýsköpunariðnaðarins	hugsanlega	auka	 líkur	á	 lausnum	og	viðskiptaþróun,	 sem	myndi	

leiða	jafnvel	til	aukinnar	fjárfestingar	í	tónlist.	Þá	hefur	verið	bent	á	þörf	fyrir	rannsóknir	

í	 framtíðinni	 til	 að	 skoða	 hvaða	 vettvang	 neytandinn	 sækist	 eftir.	 Að	 við	 getum	 ekki	

uppfyllt	þarfir,	væntingar	og	óskir	neytenda	án	þess	að	skilja	hverjar	þær	raunverulega	

eru	(Makkonen,	Halttunen	og	Frank,	2011).	

Í	 ljósi	 þeirra	 róttæku	 breytinga	 sem	 hafa	 orðið	 í	 neyslu	 þá	 er	 meiri	 þörf	 til	

áframhaldandi	 athuguna	 á	 neysluvenjum	 og	 skoða	 hvort	 óáþreifanlegt	 og	 óendanlegt	
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framboð	 af	 tónlist	 komi	 í	 staðinn	 fyrir	 áþeifanleg	 kaup	 og	 þá	 upplifun,	 þ.e.	 hvort	

huglæga	 virðið	 sé	 það	 sama.	 Hugsanlega	 eru	 ákveðnir	 þættir	 í	 tónlistarhlustun	 sem	

höfða	til	neytandans	og	þarf	að	huga	betur	að.	Nguyen,	Dejean	og	Moreau	(2014)	gerðu	

endurútgáfu	 af	 grein	 sinni	 frá	 2012,	 þar	 sem	 bent	 er	 á	 að	 neysluáhrif	 geti	 komið	 frá	

sjónvarpsauglýsingum	og	 félagslegum	áhrifum.	Niðurstöður	sýndu	neikvæð	tengsl	milli	

staðbundins	mannfjölda	og	geisladiskasölu,	þ.e.	eftir	því	sem	fleiri	íbúar	voru	því	minni	

sala	var	af	geisladiskum.	Hugsanleg	ástæða	var	 talin	vera	að	því	 færri	 sem	 íbúar	voru,	

þeim	 mun	 minna	 var	 um	 tónleikahald,	 og	 því	 besta	 leiðin	 að	 kaupa	 geisladiska.	

Rannsóknin	sýndi	einnig	að	þeir	sem	streyma	kaupa	ekki	færri	geisladiska	(Nguyen	o.fl.,	

2014)	 sem	 hugsanlega	 þýðir	 að	 það	 sé	 mun	 minni	 staðkvæmni	 en	 talið	 er	 og	

streymisþjónusta	er	meira	eins	og	uppfinningartól.	Þá	er	tónlist	í	gegnum	streymi	neytt	

með	 öðrum	 hætti	 en	 neysla	 tónlistar	 með	 hljómplötum.	 Streymi	 er	 þannig	 orðið	

ákjósanlegur	 möguleiki	 og	 hefur	 jákvæð	 áhrif	 á	 lifandi	 tónlistarflutning	 (Nguyen	 o.fl.,	

2014).	

2.3 Tónlist	sem	neysluvara	
Vissulega	 má	 ætla	 að	 neytendur	 hlusti	 mismikið	 á	 tónlist,	 sem	 eflaust	 má	 rekja	 til	

smekks	eða	áhugasviðs.	Þar	sem	neysla	tónlistar	er	orðin	fjölbreyttari	en	áður,	er	þörf	

fyrir	betri	skilningi	á	þeim	vettvangi	sem	aðgengilegur	er	neytendum.	

Einstaklingar	hafa	hlutlægar	þarfir	og	huglægar	tilhneigingar,	sem	tekjur	þeirra	fara	í	

að	 uppfylla,	 m.v.	 aðstæður	 samfélagsins	 hverju	 sinni,	 og	 hefur	 það	 áhrif	 á	 ákvörðun	

okkar	og	hegðun	 í	neyslu.	Keynes	 (1936)	 talar	um	áhrif	heildartekna	 (e.	net	 income)	á	

neyslu	 okkar	 fremur	 en	 tilteknar	 tekjur	 (e.	 income)	 og	 að	maðurinn	 hafi	 ávallt	 í	 huga	

heildartekjur	þegar	hann	ákveður	neyslu	sína.	Sem	þýðir	að	ef	heildartekjur	breytast	þá	

mögulega	hliðrast	neyslan.		

Tónlist	 er	 lúxusvara	 og	 almennt	 eru	 þær	 fyrstar	 úr	 neyslukörfunni	 þegar	 herðir	 að	

hvað	tekjur	varðar	(Tschmuck,	2017),	sem	gæti	þýtt	að	ef	heildartekjur	aukast	þá	gæti		

tónlistarneysla	aukist	einnig.	Tónlist	er	viðurkennd	sem	raunveruleg	gæði	í	samfélaginu,	

hún	 getur	 verið	 flokkuð	 sem	 almannagæði	 (e.	 public	 good)	 þar	 sem	 allir	 geta	 notið	

hennar	 og	 verið	 ósamkeppnishæf	 (t.	 d.	 opnir	 tónleikar	 á	 Arnarhóli).	 Eða	 verið	 túlkuð	

sem	 klúbbagæði	 (e.	 club	 good)	 þar	 sem	 takmarkaður	 hópur	 getur	 notið	 og	 er	

ósamkeppnishæft	(t.d.	 lokaðir	tónleikar	 í	Hörpu).	Hún	getur	verið	almannavalsgæði	(e.	
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common	good)	þar	sem	um	ótakmarkaða	notkun	er	að	ræða	eða	verið	samkeppnishæf	

(t.d.	 streymi	á	Spotify)	og	 loks	verið	 flokkuð	sem	einkagæði	 (e.	private	good)	þar	 sem	

takmarkað	magn	er	 í	 boði	 og	 verið	 samkeppnishæf	 (t.d.	 vínylplata)	 (Tschmuck,	 2017).	

Neysla	tónlistar	felur	einnig	í	sér	aðra	þætti	sem	ráða	för	heldur	en	hefðbundið	notagildi	

sem	 við	 þekkjum;	 tónlist	 getur	 verið	 tilfinningaleg	 eða	 verið	 tengd	 upplifun.	 Þannig	

flokkast	hún	sem	upplifunarvara	 (e.	hedonic	products)	 sem	örvar	okkur	 tilfinningalega	

og	hefur	jafnframt	skemmtanagildi.	Það	er	ekki	síður	mikilvægt	þegar	neysla	tónlistar	er	

skoðuð	 að	 átta	 sig	 á	 þeim	 tilfinningalegum	 viðbrögðum	eða	 upplifunum	 sem	eiga	 sér	

stað	(Lacher,	1989).	Notagildi	tónlistar	myndast	eftir	að	neysla	á	sér	stað	og	flokkast	því	

sem	reynslu-	eða	upplifunarvara	(e.	experience	good)	(Nelson,	1970).			

	Tónlistariðnaðurinn	var	lengi	að	bregðast	við	breytingunum	og	fór	í	vörn	fremur	en	í	

sókn	í	að	aðlagast	breyttum	aðstæðum.	Það	er	mikilvægt	fyrir	iðnaðinn	að	geta	aðlagað	

sig	að	breyttu	umhverfi	ef	hann	ætlar	sér	að	lifa	af.	Skiptikostnaður	(e.	switching	cost)	

neytenda	á	hlustun	er	nú	auðveldari	en	áður	 (Isabelle	De	Voldere	o.fl.,	2017)	þar	sem	

þeir	geta	upplifað	tónlist	með	streymi,	frítt	(e.	freemium),	án	þess	að	greiða	beint	fyrir	

það	um	leið.	Neytendur	hafa	með	streymi	aðgengi	að	tónlist	í	rauntíma,	hvenær	sem	er,	

hvar	sem	er	í	gegnum	snjallsímann	og	með	aukinni	notkun	á	stafrænum	leiðum	er	hægt	

að	 skilja	 þarfir	 neytenda	 betur.	 Slíkt	 hefur	 í	 för	 með	 sér	 að	 gögnin	 sem	 safnast	 af	

stafrænu	skipulagsheildunum	og	dreifingaraðilum	hjálpa	til	við	að	sjá	og	skilja	eftirspurn	

neytenda	eftir	tónlist	(Waelbroeck,	2013).	

	Tónlistarneysla	er	mismunandi	eftir	því	hvaða	athafnir	 (e.	activity)	 fólk	 tekur	þátt	 í	

(Kullenmark,	2012),	líkt	og	varðandi	áhugamál	eða	atvinnu	notar	fólk	tónlist	til	stuðnings	

og	 velur	 þann	hlustunarvettvang	 sem	hentar	 best.	 Sýnt	 hefur	 verið	 fram	á	 að	notkun	

tónlistar	 hjálpi	 sumum	 að	 stunda	 líkamsrækt,	 hjálpar	 til	 við	 að	 gera	 daglegar	 venjur	

skemmtilegri,	eins	og	að	einbeita	sér	í	vinnu	eða	stunda	nám	(Cockrill,	Sullivan,	Norbury,	

2011).		

Neysla	tónlistar	getur	einnig	verið	mismunandi	eftir	mörkuðum,	í	Afríku	er	t.d.	útvarp	

ein	aðalupplýsingagjöfin	og	því	er	oftar	stillt	á	útvarpið	en	t.d.	í	Bandaríkjunum	og	því	er	

neysla	 útvarps	mismunandi	 eftir	 stöðu	markaðar.	 Í	 ljósi	 ólíkra	 innviða,	menningar-	 og	

efnahagsaðstæðna	 milli	 landa	 þá	 hefur	 þróunin	 í	 tónlistariðnaðinum	 mismunandi	

afleiðingar	 milli	 markaða	 og	 landa.	 Sem	 þýðir	 að	 munur	 á	 neyslu	 á	 milli	 útvarps	 og	
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streymis	mun	 breytast	með	mismunandi	 hætti	 eftir	 því	 hvernig	 tækni	 þróast	 í	 hverju	

landi	fyrir	sig	(PWC,	2016).		

Skýrsla	 Evrópusambandsins	 (Isabelle	 De	 Voldere	 o.fl.,	 2017)	 sýnir	 hvernig	

tónlistariðnaðurinn	hefur	þrjá	grunntekjustrauma:	tónlistarsköpun	(e.	songwriting)	með	

höfundarréttartekjum,	hljóðupptökur	 (e.	sound	recording)	með	sölu	á	tónlist	og	 lifandi	

tónlistarflutningi	 (e.	 live	 performance).	 Tónlistarsköpun	 á	 sér	 stað,	 sköpunin	 er	 fest	 á	

hljóðupptöku	og	dreifð	í	útvarp,	gegnum	streymisveitur,	á	geisladisk	eða	vínyl	sem	síðar	

er	 svo	 leikin	 í	 lifandi	 flutningi.	 Tekjur	 iðnaðarins	 hafa	 verið	 að	 færast	 frá	 hinu	

áþreifanlega	í	hið	stafræna,	eins	og	sjá	má	mynd	1.	

	

Mynd	1.	Tekjur	iðnaðarins	frá	2005	-	2015	(IFPI,	2017)	

Möguleikinn	að	dreifa	 tónlist	 sinni	víða	á	stafrænum	miðlum	með	 litlum	tilkostnaði	er	

mikill	kostur	fyrir	bæði	neytendur	og	framleiðendur.	Listamenn	fóru	í	tónleikaferðalög	til	

að	selja	plötur	 sínar	en	nú	dreifa	 tónlistarmenn	tónlist	 sinni	á	Netinu	og	ef	neytendur	

taka	vel	 í	hana	er	farið	í	tónleikaferðalög,	þar	sem	aðdáendur	geta	enn	frekar	upplifað	

flutning	 listamanna.	 Út	 frá	 vaxandi	 eftirspurn	 og	 notkun	 á	 þjónustu	 streymisveitna	

mætti	 áætla	 að	 í	 framtíðinni	 yrði	 áskriftarverð	 hærra	 eða	 mismunandi,	 þ.e.	
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verðaðgreining,	 en	 þar	 sem	 tónlist	 er	 flokkuð	 sem	 lúxusvara	 og	 er	 næm	 fyrir	

verðbreytingum	þarfnast	slíkt	frekari	skoðunar.		

Papies,	Eggers	og	Wlömert	(2011)	bentu	á	að	auglýsingadrifin	viðskiptamódel,	eins	og	

streymisveitur,	 gætu	 laðað	 neytendur	 frá	 ólöglegu	 niðurhali.	 En	 markaðsverð	 fyrir	

streymisveitur	 væri	 hins	 vegar	 ekki	 nægilega	 aðlaðandi	 fyrir	 flesta	 neytendur.	 Sem	

brýtur	í	bága	við	núverandi	þróun	þar	sem	áskriftir	eru	að	aukast	hér	á	landi,	sem	og	á	

heimsvísu,	en	viðmót	hefur	þó	verið	að	þróast	 sem	hugsanlega	hefur	gert	þjónustuna	

meira	virði,	og	þar	af	 leiðandi	hækkað	greiðsluvilja.	Eins	hafa	efnahagsaðstæður	orðið	

betri	síðustu	ár	eftir	efnahagshrunið	2008,	en	ætla	má	að	það	hafi	haft	áhrif	á	útgjöld	

tónlistar	 sem	 lúxusvöru.	 Þá	 hafa	 tónlistarmenn	 talað	 um	 að	 þeir	 finni	 fyrir	 meiri	

umsvifum	þegar	vel	árar	í	þjóðfélaginu,	sem	ýtir	enn	frekar	undir	þá	hugmynd	að	tónlist	

sé	lúxusvara.	Slíkt	segir	okkur	að	mismunandi	efnahagsaðstæður	hafi	áhrif	á	greiðsluvilja	

neytenda	varðandi	tónlist.		

2.4 Greiðsluvilji	á	tónlist	
Til	að	átta	sig	betur	á	möguleikum	þess	að	breyta	eða	bjóða	upp	á	mismunandi	verð	fyrir	

þjónustu	 getur	 verið	 gagnlegt	 að	 fá	 vísbendingar	 um	 hvaða	 þættir	 hafa	 áhrif	 á	

greiðsluvilja	neytenda	á	tónlist.	Með	því	fæst	aukinn	skilningur	á	hvað	neytendum	finnst	

skipta	máli	við	neyslu	tónlistar,	hvað	gefur	þeim	virði	og	tækifæri	til	verðaðgreiningar	og	

horfa	til	þess	hversu	næmir	neytendur	eru	fyrir	verðbreytingum.		

Hagfræðingurinn	 Keynes	 taldi	 að	 neysla	 væri	 hið	 endanlega	 markmið	 af	 allri	

atvinnustarfsemi	 (e.	 economic	 activity)	 sem	 drifin	 væri	 áfram	 af	 eftirspurn	 (Keynes,	

1936).	Jafnframt	hækkar	verð	ef	eftirspurn	eykst	og	sýnt	hefur	verið	fram	á	að	eftirspurn	

eftir	þjónustu	streymis	hefur	verið	að	aukast	og	því	væri	eðlilegt	að	verð	myndi	hækka.		

Kenningar	 eru	 um	að	 Spotify	muni	 koma	 til	með	 að	 hækka	 verð	 á	 þjónustu	 sinni	 í	

náinni	 framtíð.	 Hærra	 verð	 gæti	 orðið	 raunin	 þar	 sem	 verðaðgreining	 (e.	 price	

dissemination)	gæti	virkað.	Áskriftargjald	Spotify	er	9,99	EUR	sem	gera	um	1.200	kr.-	á	

genginu	120.	Spotify	þjáist	af	allratapi	(e.	deadweight	loss),	þ.e.	einhverjir	eru	tilbúnir	að	

borga	meira	en	þeir	þurfa	og	annars	vegar	að	einhverjir	vilja	borga	minna	og	eru	þar	af	

leiðandi	ekki	að	greiða	 fyrir	áskrift.	Þannig	væri	hægt	að	ná	 fleiri	áskrifendum,	að	þeir	

greiði	eftir	notkun	eða	af	þrepaskiptri	þjónustu	eða	aðgengi,	slíkt	myndi	auka	tekjur	og	

auka	 valmöguleika	 neytenda	 (Rayna,	 Darlington,	 Striukova	 2015).	 Juko-Mart	 Kolar	
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(Tschmuck	 o.fl.,	 2017)	 skoðaði	 áhrif	 stafrænnar	 byltingar	 (e.	 digitalisation)	 á	 neyslu	

tónlistar	 (e.	 recorded	 music).	 Niðurstöður	 sýndu	 misræmi	 í	 neyslu	 eftir	 aldurs-	 og	

kynjahópum,	þar	sem	aldurshóparnir	lögðu	mismikið	virði	á	eiginleika	streymisþjónustu,	

og	viðhorf	 í	sambandi	við	verð	var	einnig	mismunandi.	Þannig	þurfa	skilaboð	að	höfða	

rétt	til	mismunandi	markhópa,	svo	hægt	sé	að	auka	áskriftir	á	streymi	og	auka	stafrænar	

tekjur,	(Tschmuck	o.fl.,	2017)	og	því	er	verðaðgreining	umhugsanaverð	í	því	samhengi.	

Til	að	verðaðgreining	sé	ábatasöm	þarf	að	horfa	til	forsendna	hennar	og	hvaða	þættir	

það	 eru	 sem	 ráða	 greiðsluvilja	 neytenda	 á	 tónlist.	 Það	 sem	 þarf	 að	 huga	 að	 er	

mismunandi	 greiðsluvilji	 neytenda	 og	 hugsanlega	 er	 hann	 breytilegur	 eftir	

efnahagsaðstæðum.	 Það	 þýðir	 að	 núverandi	 viðskiptalíkan,	 þar	 sem	 eitt	 verð	 ræður	

ríkjum,	gefur	neytendum	enga	möguleika	á	að	minnka	eða	auka	útgjöld	eftir	aðstæðum	

hverju	sinni.	Sem	dæmi	ef	vel	árar,	að	fólk	hafi	möguleika	á	að	greiða	meira	fyrir	aukna	

þjónustu	og	þegar	herðir	að,	að	hægt	sé	að	minnka	útgjöld	en	þó	halda	áfram	í	áskrift.		

Ákjósanlegasta	 staðan	 fyrir	 streymisveitur	 og	 rétthafa	 er	 að	 ná	 skilvirkari	

verðaðgreiningu	 til	 að	 fjölga	 viðskiptavinum	 og	 taka	 tillit	 til	 breytilegra	 aðstæðna	 á	

mismunandi	mörkuðum.	Þar	 sem	Spotify	er	 í	markaðsráðandi	 stöðu,	 sem	er	 jafnframt	

ein	af	forsendum	verðaðgreiningar,	þá	þurfa	þeir	að	átta	sig	á	verðteygni	neytenda	til	að	

verðaðgreining	sé	framkvæmanleg.		

2.4.1 Verðteygni	

Í	hagfræðikenningum	er	talað	um	verðteygni	(e.	price	elasticity)	en	þá	eru	áhrif	þess	að	

breyta	 verði	 á	 gæðum	 (vöru	 eða	 þjónustu)	 skoðuð.	 Sem	 dæmi	 að	 skoða	 áhrifin	 á	

eftirspurn	 og	 greiðsluvilja	 ef	 Spotify	myndi	 hækka	 áskriftarverð	 í	 19,99	 EUR	og	 kanna	

viðbrögðin	 við	 breytingunum.	 Tschmuck	 (2017)	 ræðir	 tengsl	 tónlistar	 við	 verðteygni	 í	

bók	 sinni	The	Economics	of	music	 og	 lýsir	því	hvernig	 verðteygni	 tónlistargæða	virkar.	

Flest	 upplifunargæði	 (e.	 entertainment	 goods),	 þar	 á	 meðal	 tónlist	 eru	 lúxusgæði	 (e.	

luxury	 goods)	 sem	 virka	 þannig	 að	 ef	 eftirspurn	 minnkar	 eftir	 vörunni	 þegar	 tekjur	

minnka,	 þá	 flokkast	 hún	 sem	 lúxusgæði.	 Vörur	 sem	 aftur	 á	 móti	 aukast	 í	 neyslu	 við	

minnkandi	tekjur	eru	taldar	óæðri	vörur,	verðteygni	gæða	má	sjá	í	jöfnu	1.	
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Jafna	1.	Verðteygni	gæða	

%	breyting	í	eftirspurn	 <0	 Óæðri	vara	
%	breyting	í	tekjum		

	 	 	 	
	 	 	 	%	breyting	í	eftirspurn	 >0	 Venjuleg	

vara	%	breyting	í	tekjum		

	 	 	 	
	 	 	 	%	breyting	í	eftirspurn	 >1	 Lúxusvara	

%	breyting	í	tekjum		
	

Neysla	 tónlistar	 er	 mismunandi	 eftir	 smekk	 og	 áhuga	 og	 mikilvægt	 fyrir	 þá	 sem	

ákveða	verð	á	tónlist	að	skilja	verðteygni	viðskiptavina,	svo	hægt	sé	að	hámarka	ábata	af	

verðaðgreiningunni	og	fá	sem	flesta	í	viðskipti.	Hér	áður	fyrr	var	eina	leiðin	til	að	hlusta	

á	tónlist	að	eignast	hana	með	því	að	kaupa	diska	eða	hlusta	á	útvarp,	en	nú	getur	fólk	

neytt	hennar	 frítt	ef	hún	er	of	dýr	eða	 farið	aðrar	 leiðir.	Þar	sem	tónlist	er	verðteygin	

lúxusvara	þýðir	 það	að	 litlar	 breytingar	 á	 verði	 hefur	 talsverð	áhrif	 á	 eftirspurn,	 hvort	

sem	 verð	 er	 hækkað	 eða	 lækkað.	 Að	 því	 leyti	 forðast	 menn	miklar	 hræringar	 í	 verði	

(Tschmuck,	2017).	Sem	gæti	 skýrt	 stöðugleika	 í	mánaðargjaldi	Spotify,	 sem	sumir	 telja	

að	eigi	að	vera	hærra.	Það	sem	einnig	hefur	áhrif	á	neyslu	tónlistar	eru	stuðningsvörur,	

þ.e.	 ef	 verð	 á	 tiltekinni	 vöru	 eða	 þjónustu	 breytist	 þá	 hefur	 það	 samliggjandi	 áhrif	 á	

neyslu	tónlistar	þar	sem	neytandinn	flokkar	þessar	vörur	saman	í	neyslunni,	sem	dæmi	

geisladiskur	og	geislaspilari.	Ef	verð	hækkar	á	snjallsímum	gæti	það	minnkað	áskriftir	á	

streymisþjónustu	þar	sem	þetta	vinnur	saman,	og	því	um	neikvæða	krossverðsteygni	að	

ræða.	Þ.e.	ef	verð	á	gæði	1	t.d.	snjallsímanum	hækkar	þá	minnkar	eftirspurn	á	gæði	1,	í	

okkar	tilfelli	streymisþjónustu,	þá	eru	þær	stuðningsvörur,	eins	og	sjá	má	í	jöfnu	2.	

Jafna	2.	Neikvæð	krossverðsteygni.	

%	breyting	í	eftirspurn	á	gæði	2	
<0	 Stuðningsvara	

%	breyting	í	verði	á	gæði	1	
	

Hins	vegar	ef	áhrifin	eru	öfug,	þá	gerist	það	að	ef	verð	á	gæði	1	hækkar	hefur	það	þau	

áhrif	 að	 eftirspurn	 á	 gæði	 2	 eykst,	 þá	 er	 um	 jákvæða	 krossverðsteygni	 og	

staðkvæmdarvörur	 að	 ræða,	 eins	og	 sjá	má	 í	 jöfnu	3.	Neytandinn	eykur	neyslu	 sína	 á	



	

23	

gæði	2	þegar	verð	á	gæði	1	hækkar.	Neysla	á	tónlist	vinnur	eflaust	saman	að	einhverju	

leyti	 með	 þessum	 hætti.	 Sem	 dæmi	 ef	 við	 gefum	 okkur	 að	 verð	 hækki	 á	

streymisþjónustu	 myndi	 það	 hafa	 þau	 áhrif	 að	 áskriftir	 minnki	 en	 frí	 áskrift	 myndi	

aukast.	 Allt	 fer	 þetta	 eftir	 því	 hvernig	 neytandinn	 sér	 vörurnar	 sem	 verið	 er	 að	 bera	

saman.		

Jafna	3.	Jákvæð	krossverðsteygni.	

%	breyting	í	eftirspurn	á	gæði	2	 >0	 Staðkvæmdarvara	
%	breyting	í	verði	á	gæði	1	

	

Hér	áður	 fyrr	 var	 lifandi	 flutningur	og	 sala	á	 geisladiskum	stuðningsvara,	 sem	gerði	

það	að	verkum	að	hærra	verð	á	lifandi	tónlistarflutningi	hafði	einnig	neikvæð	áhrif	á	sölu	

geisladiska.	 Hið	 stafræna	 efni	 hefur	 veikt	 þetta	 samband	 og	 því	 hefur	 hærra	 verð	 á	

lifandi	 flutningi,	 sem	 er	 nú	 ein	 lykiltekjulind	 tónlistarmanna,	 ekki	 sömu	 áhrif	 á	 aðra	

tekjustöðvar	eins	og	áður	(Tschmuck,	2017).	 Í	rannsóknum	sem	gerðar	hafa	verið	hafa	

staðkvæmdareiginleikar	 verið	 skoðaðir,	 að	 sækja	 tónlist	 ólöglega	 eða	 löglega,	 sem	 og	

streymi	 hennar.	 Staðkvæmdareiginleiki	 gefur	 til	 kynna	 hversu	 vel	 annar	 möguleiki	

kemur	 í	 staðinn	 fyrir	 hinn,	 þ.e.	 hvort	 hann	 gerir	 það	 eða	 ekki.	 Sem	 hefur	 t.	 d.	 gefið	

vísbendingar	 um	 hvað	 til	 þarf	 til	 að	 koma	 í	 veg	 fyrir	 að	 fólk	 hlaði	 ólöglega	 í	 löglegar	

leiðir.	 Það	 eru	 miklir	 kostir	 fólgnir	 í	 aðgengi	 að	 óendanlegu	 framboði	 þar	 sem	

jaðarkostnaður	 á	 nýrri	 tónlistarhlustun	 er	 =	 0	 (Aguiar	 og	 Martens,	 2016).	 Þegar	

verðbreytingar	eru	skoðaðar	eða	verðaðgreining	á	streymisþjónustu	þarf	að	hafa	í	huga	

verðnæmni	 eftirspurnar,	 þ.e.	 hvaða	 áhrif	 verðbreytingar	 hafa	 á	 eftirspurn	 hvað	

viðkemur	magni,	 ef	 breytingar	 eru	miklar	 þá	 eru	 eftirspurnin	 næm.	Með	 því	 að	 skilja	

þetta	 er	 betur	 hægt	 að	 átta	 sig	 á	 hagkvæmri	 lausn	 til	 verðaðgreiningar	 eða	

verðbreytinga.		

2.5 Rannsóknir	á	greiðsluvilja	
Þó	nokkrar	 rannsóknir	hafa	 sýnt	 fram	á	að	ákveðnir	þættir	 auki	 líkur	á	 greiðsluvilja	 til	

tónlistar	og	hér	á	landi	hefur	verið	sýnt	að	verð,	aðgengi	og	hljómgæði	séu	þeir	þættir	

sem	skipta	hvað	mestu	máli	(Hafsteinn	Árnason,	2010).	Í	rannsókn	Hafsteins	(2010)	voru	

68%	 svarenda	 t.d.	 tilbúnir	 að	 greiða	 fyrir	 aðgengi	 að	 ótakmörkuðu	 niðurhali	 og	

meðaltalsgreiðsluvilji	 var	 um	 7.800	 kr.	 -	 fyrir	 ársáskrift	 af	 ótakmörkuðu	 aðgengi	 að	
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tónlist	til	niðurhals.	Svipuð	niðurstaða	fékkst	úr	breskri	rannsókn	þar	sem	85%	svarenda	

höfðu	áhuga	á	að	greiða	fyrir	ótakmarkað	aðgengi	að	niðurhali	af	tónlist,	en	voru	þó	ekki	

spenntir	eða	tilbúnir	að	greiða	fyrir	streymisveitu	(Bahanovich	og	Collopy,	2009).	Þessar	

tvær	rannsóknir	voru	aftur	á	móti	framkvæmdar	á	þeim	tíma	sem	snjallsímar	voru	ekki	

eins	 mikilvægir	 og	 þeir	 eru	 í	 dag	 og	 viðmót	 streymis	 ekki	 eins	 og	 það	 er	 í	 dag,	 þ.e.	

hugmyndin	 um	 aðgengi.	 Viðhorfið	 um	 aðgengi	 hefur	 þá	 eflaust	 breyst	 með	 aukinni	

vitund	og	þekkingu	á	því	viðmóti.		

Það	 er	 snúið	 að	 áætla	 hvaða	 þættir	 skipta	 mestu	 máli	 hvað	 varðar	 greiðsluvilja	 á	

tónlist,	en	þættir	eins	og	efnahagsaðstæður,	 félagsleg	áhrif	o.s.frv.	 spila	eflaust	einnig	

inn	 í.	 Þá	 hefur	 verið	 sýnt	 fram	 á	 að	 tekjur,	 aukin	 áhætta	 við	 ólöglegt	 niðurhal,	 bætt	

viðmót	 og	 aukin	 siðferðisleg	meðvitund	 skiptir	máli	 (Chiang	 og	 Assane,	 2009).	 Að	 því	

sögðu	 hafa	 Spotify	 og	 fleiri	 veitur	 bætt	 viðmót	 sitt	 og	 það	 lítur	 út	 fyrir	 að	 ólöglegt	

niðurhal	 sé	 ekki	 lengur	 ákjósanlegur	möguleiki	 fyrir	 neytendur.	 Eigindleg	 rannsókn	 frá	

2010	sýndi	 jafnframt	að	verð	og	samningurinn	sjálfur	við	veituna	ásamt	gæði	 tónlistar	

væru	mikilvægustu	þættirnir	hvað	viðkom	neytendum	og	bentu	niðurstöður	til	þess	að	

takmörkuð	 nettenging	 væri	 einnig	 vandamál	 við	 neysluna	 (Doerr,	 Benlian,	 Vetter	 og	

Hess,	 2010).	 Sem	 hefur	 reyndar	 verið	 leyst	 að	 miklu	 leyti	 síðustu	 ár.	 Við	 sjáum	 að	

verðtilhögun	virðist	vera	einn	veigamesti	þátturinn.			

Rannsókn	Deiters	(2014)	á	hlustunarvenjum	og	greiðsluvilja	milli	þýskra	og	hollenskra	

nemenda	sýndi	að	þýskir	nemendur	voru	tilbúnir	að	borga	mun	meira	en	þeir	hollensku.	

Hlustunarvenjur	Þjóðverja	sneru	meira	að	áþreifanlegri	tónlist	en	hjá	Hollendingum.	Þeir	

voru	mun	framar	í	streymisþjónustu	en	Þjóðverjar	og	hlustuðu	mun	meira.	Í	Þýskalandi	

eru	háar	 sektir	hvað	viðkemur	ólöglegu	niðurhali	og	voru	aðeins	26%	þeirra	 sem	tóku	

þátt	í	ólöglega	niðurhali	á	móti	81%	í	Hollandi.	Af	þessu	leiðir	að	greiðsluvilji	til	tónlistar	

er	breytilegur,	ýmist	eftir	reglugerðum,	menningu,	vana	og	skynjun,	sem	getur	hindrað	

neytendur	 í	 að	 skipta	 um	 vettvang	 (Deiters,	 2014).	 Neytendur	 sem	 vildu	 fremur	

áþreifanlega	 tónlist,	 þ.e.	 að	 sjá	 og	 heyra	 tónlistina,	 höfðu	 frekar	 neikvætt	 viðhorf	

gagnvart	streymisþjónustu	eða	tónlist	sem	þjónustu	(e.	music	as	a	service)	(Wagner	og	

Hess,	2013).	Á	Íslandi	hefur	ekki	verið	tekið	eins	hart	á	ólöglegu	niðurhali,	eins	og	til	að	

mynda	 í	 Þýskalandi,	 en	 í	 apríl	 2013	 sóttu	 34,1%	 neytenda	 hér	 á	 landi	 tónlist	 með	

ólöglegum	 hætti	 (Gísli	 Steinar	 Ingólfsson	 og	 Jón	 Karl	 Árnason,	 2013),	 jafnframt	 sýndi	
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sama	könnun	marktækan	mun	á	aldurshópunum.	En	yngra	 fólk,	á	aldrinum	18-34	ára,	

var	mun	 líklegra	 til	að	sækja	 tónlist	með	ólöglegum	hætti	en	35	ára	og	eldri.	Ástæður	

gætu	 verið	 tæknikunnátta,	 siðferðisvitund,	 tekjulægri	 hópur,	 tíðari	 tónlistarneysla	

o.s.frv.	Þá	var	marktækur	munur	á	siðferðislegri	vitund	meðal	aldurshópa,	þeir	sem	voru	

yngri	 töldu	 að	 það	 að	 sækja	 tónlist	 án	 þess	 að	 greiða	 fyrir	 hana	 væri	 í	 lagi	 en	 eldri	

kynslóðin	taldi	svo	ekki	vera.		

	Sýnt	hefur	verið	fram	á	að	eftir	því	sem	meiri	meðvitund	og	vitundavakning	er	meðal	

neytenda	á	ólöglegu	niðurhali,	því	hærri	sé	greiðsluvilji	til	stafrænnar	vöru.	Þ.e.	að	með	

aukinni	 siðferðisvitund	 verður	 greiðsluvilji	 meiri,	 þ.e.a.s.	 hvernig	 neytendur	 skynja	

mikilvægi	þess	að	greiða	fyrir	tónlist	á	Netinu,	fremur	en	að	sækja	ólöglegt	afrit	og	um	

leið	minnka	 skilyrðin	 sem	 ýta	 undir	 það	 að	 sækja	 tónlist	 ólöglega	 (Lin,	 Hsu	 og	 Chen,	

2013).	Af	þessu	leiðir	að	því	meiri	sem	meðvitund	er	um	ólöglegt	niðurhal	ásamt	betra	

viðmóti	tónlistarveitna	ætti	að	auka	greiðsluvilja	neytenda.	

Sýnt	hefur	verið	fram	á	að	neytendur	vilji	frekar	velja	löglegri	og	siðlegri	möguleikann	

í	 að	 sækja	 tónlist	 ef	 hann	 er	 til	 staðar,	 en	 yngra	 fólk	 virðist	 velja	 ólöglegri	 kostinn,	

mögulega	sökum	fjárhagslegra	ástæðna	(Weijters,	Goedertier	og	Verstreken,	2014),	sem	

gefur	okkur	aftur	vísbendingu	um	mismunandi	greiðsluvilja	milli	aldurshópa.		

Í	 rannsókn	 Swanson	 (2013)	 töldu	 neytendur	 þægindi	 og	 hljómgæði	 vera	 ein	 af	

ástæðum	 fyrir	 notkun	 streymisþjónustu.	 Rýnihópur	 sömu	 rannsóknar	 töldu	 sumir	

neytendur	streymi	vera	bólu	sem	myndi	springa,	og	að	of	mikil	vinna	færi	í	að	skipta	yfir	

í	 það,	 eða	 að	 þeir	 einfaldlega	 könnuðust	 ekki	 við	 þjónustu	 tónlistarveitna.	 Þeir	 voru	

einnig	 flestir	 tryggir	öðrum	aðferðum,	vildu	ekki	 skipta	og	sáu	ekki	þörfina	 í	því	vegna	

m.a.	kostnaðar,	tíma	eða	ávinnings.	(Swanson,	2013).	Nýleg	rannsókn	á	samanburði	milli	

kóreskra	 og	 amerískra	 neytenda	 streymisveitna	 sýndi	 að	 neytendur	 voru	 tilbúnir	 að	

greiða	 hærra	 verð	 en	 markaðsverð	 fyrir	 streymisþjónustu	 (Kim,	 Nam	 og	 Ryu,	 2017).	

Hugsanlega	 þarf	 að	 skoða	 þann	möguleika	 að	 bjóða	 upp	 á	meira	 val	 á	 þjónustu	 eftir	

notkun	og	þörfum.	Það	væri	hægt	að	minnka	ávinninginn	af	fríútgáfum	og	auka	virði	af	

áskrift.	

Tónlistarneysla	 er	 að	 færast	 úr	 áður	 algengasta	 neysluformi,	 geisladiskum,	 yfir	 í	

stafræna	 neyslu.	 Úr	 nýlegri	 rannsókn	 Helkkula	 (2016)	 var	 það	 vani,	 tilfinningalegur	

drifkraftur	og	verð	sem	skýrði	þá	hegðun	að	53%	svarenda	voru	tilbúnir	að	greiða	fyrir	
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streymi	þar	sem	notað	var	mælitækið	UTAUT2,	sem	er	 líkan.	Sem	ætlað	er	til	að	auka	

skilning	 hvað	 hefur	 áhrif	 á	 að	 neytendur	 tileinki	 sér	 tækninýjungar,	 eins	 og	 t.d.	

streymisþjónustu.	Neytendur	hafa	vanist	því	að	fá	tónlist	frítt	eða	gegn	lágu	verði	og	því	

þurfa	streymisveitur	að	átta	sig	betur	á	hvað	það	er	sem	neytendur	eru	að	sækjast	eftir	

varðandi	tónlist	í	gegnum	streymisþjónustu	(Helkkula,	2016).	Spotify	tók	t.d.	nýlega	upp	

á	að	birta	texta	með	lögum	sem	eru	leikin	í	gegnum	snjalltæki,	slíkt	er	dæmi	um	þróun	á	

virðisaukandi	 eiginleika,	 og	 gerir	 streymi	 að	enn	 frekari	 kost	 til	 að	 greiða	 fyrir.	 Þannig	

gefst	tækifæri	til	að	skoða	betur	hlið	neytandans,	þ.e.	skilja	betur	hans	val	og	viðhorf	og	

þá	þætti	sem	hann	metur	og	hafa	áhrif	á	greiðsluvilja	hans.	Með	því	erum	við	að	sækja	

gagnlegar	vísbendingar	um	hvað	það	er	sem	gefur	honum	virði	í	neyslu	tónlistar.	Þannig	

gæti	frekari	áhersla	á	þverfaglegt	samstarf	nýsköpunar-	og	tónlistariðnaðar	kallað	fram	

þennan	 árangur	 þar	 sem	 ávinningur	 fengist	 í	 gegnum	 tengslamyndun,	 frumgerð	 (e.	

minimum	 viable	 product),	 forprófanir	 og	 þarfagreiningar,	 sem	 geta	 komið	

tónlistarsprotum	til	góða.		

3 Tónlistarmenn	sem	frumkvöðlar	

Þegar	niðurhal	 (e.	download)	og	 tónlistarveitur	 (e.	music	streaming)	urðu	til	 fór	sala	á	

áþreifanlegri	 tónlist	minnkandi,	 ekki	 ósvipað	 og	 þegar	 t.d.	 kassettur	 urðu	 fórnarlömb	

„skapandi	eyðileggingar“	geisladisksins	(e.	creative	destruction)	(Schumpeter,	1942).	

Tónlistariðnaðurinn	sá	fram	á	nýsköpun	í	stafrænni	þróun	þegar	afritun	og	deilingar	á	

veraldarvefnum	 litu	 dagsins	 ljós	 og	 fleira	 sem	 breytti	 viðskiptaumhverfi	 og	

neyslumynstri	 tónlistar.	 Í	 kjölfarið	 af	 því	 hófst	 ólöglegt	 niðurhal	 og	 baráttan	 við	

höfundarrétt	 ásamt	 því	 að	 endurheimta	 aðstæður	 og	 skilyrði	 að	 tónlistarmenn	 og	

höfundar	fengju	réttilega	greitt	fyrir	virðissköpun	sína.	Framlag	frumkvöðla	í	því	ferli	er	

þannig	 mikils	 metið	 og	 hefur	 jafnframt	 verið	 bent	 á	 skort	 á	 því,	 í	 tengslum	 við	

hagfræðikenningar.	Í	ljósi	þess	hversu	stórt	hlutverk	frumkvöðullinn	spilar	í	hagþróun	og	

hagvexti	(Baumol,	1993).	Hlutverk	frumkvöðla	sýnir	okkur	betur	samband	frumkvöðla	og	

tónlistarmanna	 en	 slíkt	myndar	 svokallaðan	 tónlistarsprota.	 Það	 er	 brýnt	 að	 þeir	 hafi	

frjóan	 jarðveg	til	að	framlag	þeirra	hljóti	ávinning	fyrir	samfélagið,	að	því	 leyti	eru	mál	
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sem	 snerta	 höfundarrétt	 og	 þau	 vandamál	 sem	 viðkoma	 virðisbili	 (e.	 value	 gap)	 til	

umræðu	svo	frumkvöðlar	hljóti	umbun	fyrir	sköpun	sína.			

3.1 Hlutverk	frumkvöðla	
Schumpeter	(1942)	sagði	að	með	nýsköpun	skapist	ójafnvægi	á	markaðnum	sem	felur	í	

sér	 að	 tekjur	 verða	 ekki	 jafnar	 kostnaði,	 framboð	 verður	 ekki	 jafnt	 og	 eftirspurn	 á	

markaðnum.	 Þetta	 átti	 sér	 stað	 í	 tónlistariðnaðinum,	 framboð	 jókst	 sem	 afleiðing	 af	

ólöglegri	 starfsemi	 og	 vegna	 slæmrar	 stöðu	 höfundarréttarmála.	 Schumpeter	 (1934)	

flokkaði	nýsköpun	frumkvöðla	 í	 fimm	þætti,	annars	vegar	nýja	vöru	eða	þjónustu,	nýja	

framleiðsluaðferð	 eða	 aðföng,	 nýjan	 markað	 eða	 skipulag	 á	 viðskiptum	 eða	

atvinnugrein.	Hið	stafræna	bauð	upp	á	nýtt	skipulag	á	viðskiptum,	framleiðslan	var	eins	

og	hljóðfæri	voru	áfram	notuð	en	dreifingin	breyttist,	sem	opnaði	leið	inn	á	markaðinn,	

fyrir	fleiri	markaði	og	aukið	aðgengi.		

Ávinningur	neytenda	 jókst	með	 tilkomu	stafrænnar	 tækni	og	dreifingar	á	 tónlist	en	

tónlistarmenn	 og	 útgefendur	 urðu	 að	 finna	 nýjar	 leiðir	 til	 aðlagast	 þessu	 breytta	

skipulagi	 og	 fá	 greitt	 fyrir	 afrakstur	 sinn.	 Óvissa	 og	 áhætta	 eru	 aðstæður	 sem	

frumkvöðlar	standa	frammi	fyrir	 í	 leit	að	nýjum	lausnum.	Drifkraftur	frumkvöðulsins	er	

að	sækjast	eftir	því	að	leita	í	gagnstæða	átt	hins	hefbundna	eða	þekkta,	sem	hugsanlega	

leiðir	af	sér	hagnað	(Knight,	1921),	en	slíkt	hafa	tónlistarsprotar	þurft	að	gera	til	að	finna	

lausn	á	breyttu	skipulagi.	Streymisþjónusta	hefur	komið	inn	sem	lausn	í	þeim	efnum	og	

fer	hún	vaxandi.	Í	nýsköpun	er	verið	að	leita	að	óséðum	tækifærum	sem	leysa	vandamál	

eða	uppfylla	þörf,	það	var	þörf	fyrir	að	finna	leiðir	til	að	gæta	þess	að	rétthafar	fengju	

umbun	 fyrir	 sköpun	 sína.	 Frumkvöðullinn	 hefur	 það	 hlutverk	 að	 leysa	 vandamál	

dreifðrar	þekkingar	þar	sem	hún	er	víða	 í	 samfélaginu.	Hann	 leitar	upplýsinga	og	aflar	

þekkingar	sem	hann	sameinar	í	nýja	lausn	(Kirzner,	1984).		

3.2 Stofnanir	og	umhverfi	
Stofnanir	og	umhverfið	þurfa	að	skapa	hvata	fyrir	frumkvöðla	til	að	leggja	leið	sína	út	í	

óvissuna,	 svo	 áhætta	 sé	 tekin	 og	 hugsanlegur	 ávinningur	 hljótist	 af	 framlagi	

frumkvöðulsins.	Tíminn	og	vinnan	sem	fer	 í	að	 leita	 lausna	eða	tækifæra	er	reynsla	og	

lærdómur	sem	er	mikilvægt,	jafnvel	þótt	ekki	fáist	lausn	á	þörfinni.	Heldur	leiðir	það	til	

stefnubreytingar	 í	átt	að	annarri	þörf	eða	 lausn	sem	ekki	var	vitað	um	áður.	Þannig	er	
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starf	frumkvöðulsins	mikilvægt,	að	því	leyti	að	hann	hristir	upp	í	hagkerfinu	og	kemur	í	

veg	 fyrir	að	það	staðni	með	því	að	 líta	á	ójafnvægi	 sem	tækifæri.	Ef	 frumkvöðlar	bera	

ekki	 skammtíman	 ávinning	 af	 vinnu	 sinni	 þá	 er	 hvatinn	 ekki	 til	 staðar	 og	 framþróun	

samfélagsins	 staðnar.	Það	er	því	grundvallaratriði	að	aðstæður	megi	ekki	vera	 letjandi	

eða	 samfélaginu	 í	 óhag,	 og	 um	 leið	 er	 mikilvægt	 að	 frumkvöðlar	 beiti	 sér	 fyrir	

almannahag.	 Þeir	 bera	 áhættu	 um	 væntanlegan	 hagnað	 og	 um	 leið	 fórnarkostnað	 (e.	

oppurtunity	cost)	 sem	kemur	til	þegar	þeir	 fórna	tíma	sínum	og	 fjármunum	í	óvissuna	

sem	 ella	 hefði	 verið	 hægt	 að	 verja	 í	 aðra	 valkosti	 Að	 því	 leyti	 þarf	 að	 átta	 sig	 á	

mikilvæginu	 sem	 fylgir	 framlagi	 hans,	 jafnvel	 þótt	 engin	 eiginleg	 lausn	 skapist,	 þótt	

uppgötvun	hans	virkar	ekki,	er	það	framlag	út	af	 fyrir	sig.	Áhrif	 frumkvöðla	eru	þannig	

jákvæð	ef	þeir	einbeita	 sér	 í	 að	 skapa	virði	 fyrir	 samfélagið	 (Baumol,	1993).	Þannig	er	

lykilatriði	að	aðstæður	og	hvati	samfélagsins	sé	réttur,	svo	frumkvöðlar	hljóti	ávinning	af	

sköpun	sinni	og	sjái	sér	fært	að	stunda	slíka	iðju.	Tónlistarmenn	sem	frumkvöðlar	þurfa	

að	sjá	fram	á	væntanlegan	hagnað	ef	listsköpun	á	að	vera	hvetjandi.	

Frumkvöðlar	 leysa	 vandamál	 með	 því	 að	 auka	 skilvirkni	 eða	 leysa	 vandamálið	

varðandi	ósamhverfar	upplýsingar,	þar	sem	enginn	býr	yfir	fullkominni	þekkingu	(Hayek,	

1945).	Þeir	 sameina	ólíka	þekkingu	og	mynda	nýja	 lausn.	 Tækifæri	 eru	yfirleitt	óþekkt	

eða	ómælanleg	þar	sem	innsæi	þeirra	felst	 í	að	leysa	vandamál	 í	von	um	hagnað.	Safn	

upplýsinga	 (e.	 information	 corridor)	 og	 hugrænar	 eignir	 (e.	 cognitive	 properties)	

einstaklinga	 er	 mismunandi,	 sem	 og	 úrvinnsla	 þeirra	 sem	 skapar	 þetta	 innsæi	 sem	

verður	 til	 þess	 að	 sóknartækifæri	 verða	 að	 lausn,	 ekki	 ósvipað	 lausnum	 eins	 og	

streymisþjónustu.	 Væntur	 huglægur	 ávinningur	 frumkvöðuls	 af	 óvissunni	 þarf	 að	 vera	

meiri	en	huglægur	fórnarkostnaður	hans	til	að	hann	fari	út	í	óvissuástand.		

Samfélagið	þarf	því	að	huga	að	því	að	skapa	jarðveg	og	frelsi	fyrir	einstaklinginn	til	að	

sækja	 í	 sköpunarkraft	 sinn	 og	 innsæi.	 Það	 er	 grundvöllur	 þess	 að	 skapa	 heilbrigt	

samfélag	með	hámarksafköstum	og	aukinni	framleiðni.	Þó	eru	einnig	aðrir	þættir	eins	og	

hæfni,	 fjárhagsstaða	 og	 trú	 sem	 auka	 líkur	 á	 að	 greina	 og	 sækja	 tækifæri	 (Shane	 og	

Venkataraman,	 2000).	 Það	 er	 því	 mikilvægt	 að	 samfélög	 séu	 nýsköpunardrifin	 og	

hagrænn	hvati	sé	réttur	(Rögnvaldur	og	Örn,	2010).	Með	því	að	stuðla	betur	að	þessum	

atriðum	og	efla	aðstæður	og	umhverfi,	fæst	aukinn	árangur	og	meiri	drifkraftur	verður	

til	sköpunar.			
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3.3 Tónlistarsprotar	
Tónlistarmenn	geta	nú	samið	tónlist	og	dreift	beint	til	neytenda	með	netdreifingaraðila	

og	 því	 er	 minni	 þörf	 fyrir	 stóra	 milliliði	 eins	 og	 útgáfufyrirtæki	 eða	 áþreifanlega	

dreifingaraðila	sem	sjá	um	nauðsynleg	atriði.		

Tónlist	og	nýsköpun	hafa	þannig	ekki	ósvipað	vinnuferli,	 frá	hugmynd	að	veruleika.	

Þannig	gæti	farið	fram	þverfaglegur	lærdómur	með	auknu	samstarfi	en	stór	hluti	fellur	

einfaldlega	 í	 hendur	 á	 sjálfum	 tónlistarmanninum,	 við	 að	 koma	 sér	 áfram,	 þar	 sem	

skortur	er	á	bókunarfyrirtækjum	og	útgefendum	á	Íslandi	(Bryndís	Jónatansdóttir,	2015).	

Þeir	 sjá	 t.d.	 um	 að	 bóka	 tónleika,	 markaðssetja	 sig	 og	 huga	 að	 almannatengslum.	 Í	

rannsókn	 Bryndísar	 (2005)	 er	 bent	 á	 ákveðna	menningu	 sem	 snýr	 að	 því	 að	 gera	 allt	

sjálfur	 (e.	 do	 it	 yourself),	 og	 að	 því	 leyti	 ýtir	 það	 enn	 frekar	 undir	 grundvöll	 að	 efla	

tónlistarsprota	 með	 auknu	 samstarfi	 tónlistar	 og	 nýsköpunar.	 Eitt	 af	 því	 sem	

tónlistariðnaðurinn	 á	 sameiginlegt	með	 nýsköpunarumhverfinu	 er	 þörfin	 og	mikilvægi	

þess	að	mynda	tengsl	við	aðra	innan	tónlistargeirans.	Startup	Music	Reykjavík	kom	sem	

tillaga	 frá	 skipuðum	starfshópi	 Tónlistarborgarinnar	Reykjavíkur	 (2017),	 og	er	 eitthvað	

sem	gæti	orðið	til	að	efla	þessa	tengslamyndun,	eins	og	sjá	má	með	Startup	Reykjavík.	

Slíkt	 samstarf	 tónlistariðnaðarins	 og	 sprotaumhverfis	 gæti	 leitt	 til	 árangursríkra	

vinnubragða,	 eins	 og	 að	 laða	 að	 sér	 forprófara	 (e.	 early	 adopters).	 Þeir	 gegna	

lykilhlutverki	í	að	koma	vörunni	á	rétt	form	og	áleiðis	út	á	markað,	ekki	ósvipað	og	þegar	

talað	er	um	lykilmarkhóp	eða	kjarnaaðdáendur.	Ákveðin	vinna	felst	í	að	koma	hugverki	

og	nýsköpun	á	markað	en	með	réttu	umhverfi	skapast	meiri	hvati	og	þekking	sem	styrkir	

stöðu	okkar	í	nýsköpun	hérlendis.	

Með	 tilkomu	 fyrirtækisins	Öldu,	 sem	nýlega	 tók	 yfir	 útgáfustarfsemi	 Senu,	 stefnir	 í	

mikla	 sókn	 í	 útgáfu	 tónlistar	 í	 gegnum	 streymisveitur.	 Þannig	 er	 áhugavert	 að	 skoða	

hvort	 íslenskir	 neytendur	 séu	 að	 velja	 streymi	 í	 auknum	 mæli,	 sem	 einn	

lykilneysluvettvang	 í	 tónlist.	 Eitt	 af	 því	 sem	 tónlistariðnaðurinn	 á	 sameiginlegt	 með	

nýsköpunarumhverfinu	er	þörfin	og	mikilvægi	þess	að	mynda	tengsl	við	aðra	innan	sama	

geira.		

3.4 Höfundarréttur	og	virðisbil	
Þegar	kemur	að	hinu	stafræna	þá	hefur	höfundarréttur	verið	eitt	helsta	viðfangsefnið,	

en	þar	er	meðal	annars	vandamál	innan	tónlistariðnaðarins	sem	kallast	virðisbil	(e.	the	
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value	gap)	og	á	við	notendadrifnar	veitur	eins	og	Youtube	(e.	user	generated	services).	

Evrópusambandið	hefur	lagt	til	reglugerð	í	tengslum	við	virðisbilið	sem	nú	er	í	ferli	og	er	

ætlað	að	tryggja	aukna	vernd	höfunda	og	rétthafa	þess	efnis	(IFPI,	2017).	Ef	breytingar	

verða	þá	munu	tekjur	til	rétthafa	af	notendadrifnum	veitum	að	öllum	líkindum	aukast	í	

framtíðinni.		

Eitt	 af	 forgangsatriðum	 Evrópusambandsins	 er	 að	 aðlaga	 reglugerðir	 betur	 að	 hina	

stafræna	umhverfi	og	minnka	þetta	bil.	Frances	Moore,	forstjóri	IFPI	bendir	á	(IFPI,2017)	

að	þetta	sé	kerfislægur	galli	á	markaðnum	og	að	hann	lagi	þetta	ekki	sjálfur,	heldur	þurfi	

stjórnvöld	að	grípa	inn	í:	

It	is	a	legislative	issue	caused	by	the	misapplication	of	the	so-called	liability	
“safe	harbours”	 to	user	upload	services.	This,	quite	simply,	allows	 them	to	
negotiate	 music	 licences	 in	 a	 way	 that	 is	 grossly	 unfair	 and	 devaluing	 of	
music.	As	a	result	they	have	an	unfair	advantage	over	other	digital	services,	
as	 well	 as	 depriving	 artists	 and	 labels	 of	 fair	 revenues	 (Frances	 Moore,	
2016).		

Það	er	markmið	IFPI	að	auka	tekjur	tónlistarmanna	af	höfundarrétti	og	þeirra	sýn	er	

sú	að	það	séu	vaxtamöguleikar	 í	réttindum	höfunda	á	flutningi	(e.	performance	rights)	

(IFPI,	 2017).	 Íslenskir	 neytendur	 styðja	 þá	 hugmynd	 að	 réttilega	 sé	 greitt	 til	

höfundaverka	(Þingskjal	nr.	121/2012-2013).	

3.5 Staðbundin	neysluáhrif	á	greiðsluvilja	
Þegar	 unnið	 er	 að	 því	 að	 verðleggja	 tónlist	 þarf	 að	 skilja	 hvaða	 þættir	 hafa	 áhrif	 á	

greiðsluvilja	 neytenda	 á	 tónlist.	 Það	 er	 ávinningur	 í	 að	 skilja	 hvernig	 hægt	 er	 að	 auka	

virði	til	neytandans	í	sölu	á	tónlist,	og	hvort	það	séu	duldir	þættir	sem	skipta	máli.		

Sýnt	hefur	 verið	 fram	á	 að	 staðbundin	 framleiðsla	 (e.	 local	 production)	hafi	 áhrif	 á	

greiðsluvilja	í	matvælaiðnaði	þar	sem	matvara	er	framleidd	með	náttúrulegum	hætti	(e.	

organic)	eða	frá	tilteknu	svæði	eða	landi	og	hefur	ákveðið	virði	fyrir	neytandann.	Þá	er	

gjarnan	talað	um	áhrif	af	ferðalengd	matvælanna	(e.	food	miles)	(Adams	og	Salois,	2010)	

en	 slíkt	 á	 ekki	 við	 í	 stafrænni	 tónlist	 en	 hugsanlega	 hvað	 viðkemur	 áþreifanlegri	

tónlistarvöru,	eins	og	vínyls.	Ekki	ósvipað	á	sér	stað	í	tónlistariðnaðinum	þar	sem	sala	á	

vínylplötum	hefur	 verið	 að	 aukast	 og	 hafin	 hefur	 verið	 framleiðsla	 á	 þeim	aftur	 (BBC,	

2017),	 þar	 sem	 fólk	metur	nostalgíuna	og	 sögulegt	 gildi	 þær	bera	með	 sér	 í	 popp-	og	

rokktónlist	 (Bartmanski	 og	Woodward,	 2015).	 Ákveðin	 áþreifanleg	 tengsl	 hafa	 tapast	
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með	stafænni	tónlist	(Alonso	og	Keyson,	2005)	sem	neytendur	sækjast	hugsanlega	aftur	

í	með	auknum	kaupum	á	vínyl	sem	sylluvöru	(e.	niche	product).		

Til	að	kanna	betur	áhrif	staðbundinnar	framleiðslu	verður	lögð	fyrir	tilraun	til	að	sjá	

hvort	 um	er	 að	 ræða	 áhrifaþátt	 á	 greiðsluvilja	 neytenda	 á	 tónlist,	 en	hann	 gæti	 verið	

mismunandi	ef	staðbundin	framleiðsla	er	til	staðar.	Að	neytendur	séu	tilbúnir	að	borga	

meira	 þegar	 þeir	 hafa	 vitneskju	 um	 að	 þeir	 séu	 að	 styðja	 íslenska	 tónlistarmenn	

sérstaklega.	 Tónlist	 frá	 tilteknum	 hljóðverum	 í	 tilteknu	 landi	 hafi	 þá	 áhrif	 á	 skynjun	

þeirra	varðandi	hversu	mikil	virði	 tónlistarvaran	er	 í	huga	neytenda.	Áhugi	neytenda	á	

lífrænum,	náttúrulegum	og	staðbundnum	matvörum	hefur	til	dæmis	aukist	 (Dimitri	og	

Greene,	2002;	Carpio	og	Isengildina-Massa,	2009).	Rannsókn	(2006)	sýndi	að	neytendur	

eru	 tilbúnir	 að	 greiða	 meira	 fyrir	 staðbundna	 framleiðslu	 á	 matvörum	 (Darby,	 Batte,	

Ernst	 og	 Roe,	 2006)	 og	 horfa	 meðal	 annars	 til	 heilsu-	 og	 umhverfisþátta	 í	 þessu	

sambandi	þegar	kemur	að	 lífrænum	vörum	(Urena,	Bernebéu	og	Olmeda,	2008).	Hvað	

tónlist	varðar	er	áhugavert	að	sjá	hvort	skynjaður	ávinningur	í	nærumhverfinu	hafi	áhrif	

á	greiðsluvilja	þeirra	á	tónlist	eða	áskrift	af	streymisþjónustu.	Þá	væri	komin	vísbending	

um	að	greiðsluvilji	til	tónlistar	aukist	ef	neytandinn	er	fullviss	um	að	hann	sé	að	styðja	

nærumhverfi	sitt.	Neytendur	á	staðbundnum	matvörum	leituðustu	einnig	eftir	að	styðja	

við	nærumhverfi	 sitt	ásamt	því	að	vita	uppruna	vörunnar	 (Martinez,	2010).	Það	er	því	

áhugavert	að	sjá	hvort	neytendur	séu	tilbúnir	að	greiða	meira	fyrir	tónlist	ef	þeir	vita	að	

það	skili	sér	frekar	til	íslenskra	tónlistarmanna.	Formúla	streymisveitna	miðast	að	því	að	

eftir	því	sem	fleiri	Íslendingar	með	áskrift	hlusta	á	íslenska	tónlist,	því	meira	af	tekjunum	

kemur	til	baka	til	þeirra.		

4 Hagtölur	tónlistariðnaðarins	

Hér	verður	sýnt	 fram	á	hagtölur	tónlistariðnaðarins	erlendis	og	 innanlands	sem	varpar	

ljósi	 á	 tónlistarneyslu.	 Farið	verður	yfir	 tölfræði	og	gögn	 sem	 fengin	eru	 frá	 fagaðilum	

ásamt	 skýrslum	og	 greiningum	sem	 sýna	 söluþróun	á	 tónlist	 og	 gefur	okkur	 færi	 á	 að	

bera	saman	þróun	á	tónlistarneyslu	hérlendis	og	erlendis.		

Gögnin	voru	 fengin	 frá	 ýmsum	aðilum,	þ.e.	 Erlu	Rún	Guðmundsson,	 sem	vinnur	að	

fjármögnuðu	verkefni	á	gagnaöflun	í	tónlistariðnaðinum	í	samstarfi	við	Atvinnuvega-	og	
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nýsköpunarráðuneytið,	 ÚTÓN	 og	 Háskóla	 Íslands,	 Leif	 Björnsson,	 markaðsstjóra	 Öldu	

Music.	Samtökum	innan	Samtóns	sem	samanstanda	af	fulltrúum	höfunda,	STEF,	FTT	og	

Tónskáldafélagi	 Íslands,	 fulltrúum	 framleiðenda	og	 flytjenda	sem	samanstanda	af	SFH,	

FÍH,	 FHF	 sem	 og	 ÚTÓN,	 sem	 stendur	 fyrir	 útflutningi	 íslenskrar	 tónlistar,	 Hagstofu	

Íslands,	en	takmörkuð	gögn	eru	varðandi	stafrænt	efni	þar.	Hagstofan	benti	á	að	flókið	

væri	að	halda	utan	um	þessa	atvinnugrein	(tónlist)	og	erfitt	væri	að	meta	iðnaðinn	þar	

sem	 margir	 eru	 skráðir	 á	 eigin	 kennitölu,	 ekki	 hjá	 fyrirtækjum,	 og	 að	 ýmislegt	 væri	

undanskilið	virðisaukaskatti.		

Þá	 var	 litið	 til	 erlendra	 rannsókna	 og	 íslenskra	 lokaverkefna	 um	 breytt	

viðskiptaumhverfi,	ólöglegt	niðurhal,	markaðssetningu	og	útflutning	íslenskrar	tónlistar	

o.fl.	Hvað	varðar	lifandi	flutning	var	sendur	tölvupóstur	á	Hörpu,	Salinn,	Hof,	Háskólabíó,	

Gamla	 bíó,	 Bæjarbíó	 ásamt	 viðburðarfyrirtækjunum	 Midi.is	 og	 Tix.is,	 í	 von	 um	

upplýsingar	um	lifandi	flutning	og	sölu	varnings,	en	slíkt	bar	engan	árangur.	Þessir	aðilar	

kunna	 að	 hafa	 yfirsýn	 á	 umsvifum	 lifandi	 tónlistarflutnings	 hérlendis,	 en	 slík	 gögn	

fengust	ekki.		

	

4.1 Hagtölur	erlendis		
Í	 lok	 árs	 2016	 kom	 út	 skýrsla	 frá	 Nielsen	 (2016)	 með	 gögnum	 og	 upplýsingum	 úr	

tónlistariðnaðinum	 í	 Bandaríkjunum.	 Þeir	 benda	 sérstaklega	 á	mikilvægi	 þess	 að	 skilja	

neyslumynstur,	hegðun	og	skoðun	aðdáandans,	að	sú	nálgun	sé	sterk	og	gefi	mikilvægar	

vísbendingar.	 Neysla	 á	 tónlist	 jókst	 milli	 áranna	 2015	 og	 2016	 um	 3,1%	 og	 plötusala	

minnkaði	um	16,7%	og	stafrænt	niðurhal	minnkaði	um	25%	en	streymi	jókst	um	39,2%	

af	 bæði	 hljóð	 og	 myndböndum	 (Spotify,	 Youtube,	 Apple,	 Tidal	 o.s.frv.).	 Vinsælust	 er	

rokktónlist	sem	er	29%	af	heildarneyslu	af	tónlist,	næst	er	R&B	/	Hip	Hop	með	22%.		

Útvarp	er	vinsælasti	vettvangurinn	til	hlustunar	og	um	66%	af	tónlist	er	uppgötvuð	í	

gegnum	útvarp.	Um	38%	kemur	frá	vinum	og	vandamönnum	(e.	word	of	mouth)	og	26%	

í	gegnum	kvikmyndir,	því	næst	er	um	að	ræða	Netið	og	samfélagsmiðla.	Þá	eru	útgjöld	

neytenda	til	tónlistar	til	lifandi	flutnings	um	36%,	sem	er	stærsti	hluti	útgjalda	auk	þess	

sem	8%	fer	í	tónlistahátíðir	og	5%	auk	þess	í	minni	tónleikaviðburði.	Þetta	segir	okkur	að	

49%	 af	 útgjöldum	 bandarískra	 neytenda	 fer	 í	 lifandi	 flutning,	 og	 ef	 tekið	 er	 inn	 í	
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viðburður	 plötusnúða	 þá	 hækkar	 talan	 í	 57%	 (Nielsen,	 2016).	 Þá	 er	 talið	 að	

tónlistariðnaðurinn	verði	líklegast	drifinn	áfram	af	lifandi	flutningi	(PWC,	2016).		

Í	ágúst	2017	kom	út	nýrri	skýrsla	frá	Nielsen	sem	bendir	á	vaxandi	vinsældir	lagalista,	

neytendur	 búa	 sér	 til	 lagalista	 eða	 leita	 uppi	 vinsæla	 lista	 og	 þeir	 nýta	 sér	 að	 stórum	

hluta	 streymi	 og	 útvarp.	Neytendur	 eru	 að	 uppgötva	 tónlist	 í	 gegnum	 vini	 /	ættingja,	

samfélagsmiðla,	 streymisveitur	 og	 útvarp,	 sem	 vegur	 þungt.	 Tæknin	 er	 að	 breyta	

hlustunarvenjum	og	 samfélagsmiðlar	 spila	mikilvægt	hlutverk	 í	 sambandi	neytenda	og	

tónlistarmanna.	Hlustendur	nota	gjarnan	samfélagsmiðla	til	að	fylgjast	með	og	hlusta	á	

tónlistarmenn	 sem	 þeim	 líkar	 við,	 frétta	 strax	 af	 nýjum	 plötum	 og	 tónleikum	 og	 fá	

innsýn	inn	í	þeirra	líf.	Þá	skapast	tækifæri	til	að	mæta	með	vörumerki	á	lifandi	viðburði	

og	gefa	fríar	gjafir,	veita	aðstoð	eða	sýna	praktískar	vörur	og	koma	á	sambandi	við	nýja	

viðskiptavini.	 Slíkt	 mátti	 t.d.	 sjá	 á	 Secret	 Solstice	 tónlistarhátíðinni	 hér	 á	 landi	 þegar	

fyrirtæki	gáfu	eða	kynntu	vörur	sínar	á	svæðinu.	Einn	af	ávinningum	við	að	framkvæma	

neyslurannsóknir	á	tónlistaneytendum	er	að	sjá	hvers	konar	hlustun	er	um	að	ræða	og	

þannig	gefst	tækifæri	fyrir	fyrirtæki	að	nálgast	betur	markhóp	sinn	(Nielsen,	2017).		

Neysla	tónlistar	í	Bandaríkjunum	fyrir	árið	2017	er	að	stórum	hluta	streymi	(Nielsen,	

2017)	eins	og	sjá	má	hér:	

Ø Streymi	41%	

Ø Útvarp	24%	

Ø Stafrænt	niðurhal	14%	

Ø Áþreifanleg	tónlist	11%	

Ø Annað	10%	

Þrátt	 fyrir	 að	 aukning	 hafi	 orðið	 í	 notkun	 tónlistarveitna	 þá	 hefur	 hver	 vettvangur	

ákveðna	 eiginleika	 sem	 gerir	 hann	 frábrugðinn	 öðrum.	 Útvarp	 stýrir	 neyslu	 þinni	 af	

tónlist	 og	 fréttum	 í	 bland	 á	 meðan	 tónlistarveitur	 bjóða	 upp	 á	 tiltekið	 aðgengi	 að	

framboði	þar	sem	þú	stýrir	neyslunni	sjálfur.	Samfélagsmiðlar	spila	mikilvægt	hlutverk	í	

neyslu	og	uppgötvun	á	tónlist,	deila	með	vinum	lagalistum	af	Spotify,	einstökum	lögum	

af	Youtube,	Soundcloud	eða	sambærilegum	tónlistarsíðum.	Útvarpshlustun	hefur	einnig	

breyst	 og	mun	breytast	með	 tilkomu	nýrrar	 tækni	 og	bifreiða	 sem	gefa	 færi	 á	 öðrum	
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möguleikum	 í	 bílnum,	 í	 vinnu	eða	heima.	Menning	og	mismunandi	markaðir	 spila	 líka	

stóran	þátt	í	hvaða	vettvangur	verður	helst	fyrir	valinu.	

Árið	2015	var	t.d.	vöxtur	á	áþreifanlegri	tónlist	í	Noregi	um	30%.	Ástæðan	fyrir	því	er	

að	vinsældir	plötusnúða	með	vínyl	útskýrðu	24%	af	heildarsölu	áþreifanlegrar	tónlistar.	

Árið	2015	ákvað	staðbundinn	vinsæll	ítalskur	listamaður	að	gefa	aðeins	út	plötu	en	ekki	

stafræna	 tónlist,	 sem	 útskýrði	 vöxt	 í	 áþreifanlegri	 sölu	 þar	 í	 landi.	 Af	 þessu	 má	 sjá	

mismunandi	skýringar	á	tölfræði	milli	markaða;	staðbundnar	vinsældir,	eftirspurn	og	ólík	

neyslumynstur	hafa	áhrif.	Í	Svíðþjóð	var	streymi	96%	af	stafrænum	tekjum	árið	2015	en	

stofnandi	Spotify,	Daniel	Eik	kemur	einmitt	frá	Svíðþjóð	og	er	fyrirtækið	staðsett	þar.	 Í	

Japan	er	spáð	að	útvarpstekjur	muni	lækka	sökum	þess	að	yngri	kynslóðin	velur	annað,	

aftur	 á	 móti	 eru	 tekjur	 útvarpsstöðva	 í	 Bretlandi	 að	 aukast	 og	 ná	 til	 yngri	 hlustenda	

(PWC,	 2016).	 Þá	 má	 sjá	 að	 í	 Þýskaland,	 sem	 er	 fjórði	 stærsti	 tónlistarmarkaðurinn	 í	

heimi,	 hefur	 sala	 á	 áþreifanlegri	 vöru	 verið	 52%	af	 heildarmarkaðnum	 (IFPI,	 2017).	 Af	

þessu	 má	 leiða	 að	 staðbundin	 menningar-	 og	 félagsáhrif	 hafa	 áhrif	 á	 mismunandi	

neysluvenju	milli	markaðssvæða,	sem	taka	þarf	tillit	til	þegar	neysla	á	tónlist	milli	landa	

og	markaða	er	greind.		

Á	fyrsta	ársfjórðungi	2017	komu	62%	af	heildartekjum	tónlistar	 í	Bandaríkjunum	frá	

streymi	 (þ.e.	 Tidal,	 Spotify,	 Youtube,	 Apple	 music,	 Pandora	 o.fl.),	 19%	 af	 stafrænu	

niðurhali	 og	 16%	 var	 áþreifanlegt.	 Þá	 voru	 30	milljónir	 áskrifendur	 af	 streymisveitum,	

sem	 var	 aukning	 um	 10	milljónir	 áskrifenda	 frá	 fyrsta	 ársfjórðungi	 2016	 (Friedlander,	

2017).	 Niðurstöður	 skýrslunnar	 sýna	 eftirfarandi	 tekjuvöxt	 á	 milli	 fyrsta	 ársfjórðungs	

áranna	2016	og	2017:	

Ø 	Streymi	jókst	um	48,1%	é	

Ø 	Stafrænt	niðurhal	minnkaði	um	23,8%	ê	

Ø 	Sala	á	áþreifanlegri	tónlistarvöru	minnkaði	um	7,2%	ê	

Á	mynd	2	má	sjá	þróun	í	sölu	tónlistar	frá	árunum	1970	til	2016	og	áhugavert	er	að	

sjá	 þróun	 þeirra	 þriggja	 tæknirisa,	 sem	 náðu	 fótfestu	 um	 tíma,	 þ.e.	 LP	 (vínyll)	 og	 svo	

kassettan	og	geisladiskurinn.	Eins	og	sjá	má	á	mynd	2	er	fjórða	vegferðin	að	hefjast	sem	

er	stafræna	byltingin,	þ.e.	áskrifendur	sem	greiða	fyrir	streymisþjónustu,	sem	stefnir	í	að	

verða	ríkjandi	á	næstu	árum.	
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Mynd	2.	Þróun	á	sölu	tónlistar	frá	1980	-	2016	(Nielsen,	2017)	

Á	myndinni	 er	 einungis	 tekin	 fyrir	 sala	 á	 tónlist	 sem	hefur	 verið	 tekin	 upp,	 hún	 er	

undanskilin	tekjum	af	lifandi	flutningi,	útvarpstekjum	og	tekjum	úr	kvikmyndum,	þáttum	

og	auglýsingum.	Streymi	er	að	aukast	en	stafrænt	niðurhal	er	að	minnka,	sala	geisladiska	

er	að	minnka	en	sala	á	vínylplötum	hefur	þó	verið	að	aukast	(Nielsen,	2017).	Í	apríl	2017	

gaf	 IFPI	 (2017)	 út	 skýrslu,	 en	 þeir	 eru	 hvað	 þekktastir	 fyrir	 gagnaöflun	 um	

tónlistariðnaðinn	á	heimsvísu.	Þar	má	sjá	að	tekjur	 tónlistariðnaðarins	 jukust	um	5,9%	

milli	 áranna	 2016-2017	 þar	 sem	 112	 milljónir	 voru	 áskrifendur	 af	 tónlistarveitum.	

Aukning	tekna	af	tónlistarveitum	nam	um	60,4%	milli	ára	en	stafrænar	tekjur	spanna	um	

helming	heildartekna	iðnaðarins	eða	1,6	billjónir	kr.	-	fyrir	árið	2016.		

Þrátt	 fyrir	 vaxandi	notkun	á	 streymisþjónustu	og	vaxandi	 tekjuvöxt	er	 virðisbilið	 (e.	

the	value	gap)	vandamál	sem	þarf	að	huga	betur	að,	en	árið	2015	skilaði	Spotify	tveimur	

milljörðum	 dollara	 til	 höfunda	 af	 68	 milljónum	 notenda	 á	 meðan	 Youtube	 og	

sambærilegar	 notendadrifnar	 veitur	 (e.	 user	 upload	 services)	 voru	 með	 900	 milljónir	
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notenda	og	skiluðu	aðeins	634	milljónum	dollara,	sem	fóru	til	höfunda.	Þarna	myndast	

því	 tekjutap	 þar	 sem	 tekjur	 skila	 sér	 ekki	 nægilega	 til	 rétthafa.	 Þó	 eru	 tekjur	 af	

tónlistarveitum	engu	að	síður	að	aukast,	sem	þýðir	að	neytendur	velja	að	nota	streymi	í	

auknum	mæli.	

4.2 Hagtölur	hérlendis	
Hér	á	landi	hefur	áskrifendum	sem	greiða	fyrir	á	Spotify	fjölgað	úr	3.906	frá	í	júlí	2013	í	

65.640	 í	 júlí	 2017.	 Á	 móti	 hefur	 áskrifendum	 á	 Tónlist.is	 snarlega	 fækkað	 úr	 1.465	

áskrifendum	 í	 janúar	 2014	niður	 í	 250	 í	 júní	 2017	 (Alda	music,	 2017).	 Í	 júlí	 2017	 voru	

65.640	 íslenskra	áskrifenda	að	greiða	9,99	EUR	á	mánuði	 sem	þýðir	að	á	genginu	127	

fara	 83.231.520	 milljónir	 íslenskra	 króna	 úr	 hagkerfinu	 frá	 íslenskum	 áskrifendum	

Spotify	 í	hverjum	mánuði.	Ef	 rýnt	væri	 í	 fjármagnshreyfingar	þyrfti	að	hafa	með	tekjur	

innlendra	 útgáfufyrirtækja	 ásamt	 erlendra	 stafrænna	 útgáfufyrirtækja,	 t.d.	 TuneCore,	

CD	 baby	 o.fl.	 Slíkar	 upplýsingar	 myndu	 varpa	 betra	 ljósi	 á	 íslenska	 tónlistarhagkerfið	

ásamt	inn-	og	útstreymi	fjármagns	af	viðskiptum	streymisveitna.	Það	gæfi	betri	mynd	af	

breyttu	 neyslumynstri	 og	 flæði	 fjármagns	 af	 viðskiptum	 með	 tónlist.	 Tekjurnar	 sem	

koma	til	baka	eru	þó	annars	vegar	 frá	 íslenskum	og	erlendum	notendum	eftir	hlustun	

sem	arðbært	væri	að	auka.	Tekjur	til	rétthafa	aukast	eftir	því	sem	áskrifendum	fjölgar	á	

heimsvísu.	Þá	er	almennt	talið	að	Alda	music	eigi	um	80%	af	íslenskri	útgáfu	og	ættu	þeir	

að	hafa	undir	höndum	helstu	upplýsingar	á	hreyfingu	íslenskrar	tónlistar	en	einnig	hefur	

færst	 í	 aukana	 að	 tónlistarmenn	 gefi	 út	 sjálfir	 (sjálfsútgáfa)	 í	 gegnum	 stafræna	

dreifingaraðila	eins	og	TuneCore	og	CD	baby.	Önnur	íslensk	útgáfufyrirtæki	hafa	einnig	

yfir	að	ráða	þekkta	listamenn	á	alþjóðavísu,	eins	og	Record	records.	Íslenskir	listamenn	

eru	einnig	með	samning	við	erlend	útgáfufyrirtæki	og	hafa	tekjur	erlendis.		

Rannsókn	sem	framkvæmd	var	á	vegum	Capacent	árið	2014	sýndi	að	18,8%	svarenda	

voru	 greiðendur	 af	 streymi	 og	 16,9%	 hlustuðu	 á	 tónlist	 ólöglega	 á	 Netinu	 (Skýrsla	

rýnihóps,	2014).	Þar	er	um	fimmtungur	svarenda	sem	sóttu	tónlist	með	ólöglegum	hætti	

af	Netinu.	Áhugavert	væri	að	sjá	slíka	rannsókn	uppfærða	þar	sem	vísbendingar	er	um	

breytingar	á	notkun	niðurhals	og	streymisþjónustu.	Niðurhal	fer	minnkandi	hér	á	landi,	

frá	því	í	janúar	2014	hefur	t.d.	sala	á	Tónlist.is	minnkað	um	86%	(Alda	Music,	2017),	sem	

bendir	til	minnkandi	sölu	á	tónlist	í	gegnum	niðurhal.	Hið	opinbera	hefur	komið	til	móts	

við	 tónlistariðnaðinn	 með	 tímabundnum	 endurgreiðslum	 til	 hljóðritunar	 og	 er	 tilefni	
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lagasetningarinnar	að	þróa	íslenska	tónlistarútgáfu	sem	hefur	farið	minnkandi	frá	2012	

(Þingskjal	 nr.	 1621/2015-2016).	 Hugsanlega	 gæti	 slíkt	 laðað	 að	 erlenda	 tónlistarmenn		

að	taka	upp	tónlist	hér	á	 landi.	Sér	 í	 lagi	ef	staðbundin	 framleiðsla	er	þáttur	 í	að	auka	

greiðsluvilja	tónlistar.	

	

4.2.1 Gagnaskortur	á	íslenskum	tónlistariðnaði	

Regnhlífasamtök	 breska	 tónlistariðnaðarins	 (UK	music),	 svipað	 og	 Samtónn	 hérlendis,	

hafa	skoðað	hagræn	áhrif	af	 tónlistariðnaðnum.	Svipaðar	greiningar	eru	framkvæmdar	

árlega	á	Norðurlöndunum	en	þar	eru	tekin	saman	helstu	gögn	og	hagtölur	iðnaðarins	og	

betri	 heildarsýn	 fengin	 á	 tónlistariðnaðinn	 í	 hverju	 landi	 fyrir	 sig.	 Breska	 skýrslan	 frá	

2017	bendir	til	þess	að	lifandi	tónlist	skapi	fleiri	störf	og	tekjur	í	iðnaðinum,	sem	og	laði	

að	 ferðamenn	 (UK	music,	 2017).	 Ekki	 ósvipað	 tónlistarhátíðunum	 Iceland	Airwaves	og	

Secret	 Solstice	 hérlendis.	 Hér	 á	 landi	 hefur	 FHF	 lagt	 til	 árlega	 skýrslu	 en	 ekki	 eins	

veigamikla	 og	 þær	 sem	 gefnar	 eru	 út	 á	 Norðurlöndum	 og	 í	 Bretlandi.	 Skýrslan	

Kortlagning	á	skapandi	greinum	(Margrét	Sigrún	Sigurðardóttir	og	Tómas	Young,	2011)	

leggur	til	upplýsingar	um	umfang	iðnaðarins	en	þar	er	tónlist	flokkuð	sem	skapandi	grein	

og	minnst	á	þverfaglegt	samspil	greinanna,	sem	dæmi	kvikmyndir,	leikhús	og	tónlist.	Þar	

er	 rætt	 um	 útflutning	 tónlistar	 og	 hvernig	 skapandi	 greinar	 verka	 sem	 óáþreifanleg	

menningararfleifð.	 Þá	 er	 nefnt	 að	 árangur	 í	 tónlist	 er	 meiri	 ef	 horft	 er	 út	 fyrir	

landsteinana,	og	margir	af	þeim	þekktari	með	rekstur	sinn	erlendis.		

Í	greinargerð	starfshóps,	sem	skipaður	var	til	að	koma	með	tillögur	um	aðgerðir	til	að	

styðja	við	íslenskt	tónlistarlíf,	er	sérstaklega	nefnt	að	ekki	liggi	fyrir	nýlegar	upplýsingar	

um	 veltu	 tónlistariðnaðarins	 hér	 á	 landi	 (Reykjarvíkurborg,	 2017).	 En	 verkefninu	

Tónlistarborgin	Reykjavík,	undir	verkefnastjórn	Maríu	Rutar	Eysteinsdóttur,	er	ætlað	að	

kortleggja	betur	íslenskan	tónlistariðnað.	Þá	var	nýlega	lögð	fyrir	könnun	á	vegum	ÚTÓN	

og	fleiri	aðila	til	að	kanna	umfang	íslenska	tónlistariðnaðarins.	Skortur	á	gagnavinnslu	og	

greiningum	er	staðreynd	innan	íslensks	tónlistariðnaðar.	Úrbætur	á	því	sviði	myndi	gera	

iðnaðinum	kleift	 að	 sjá	 hvar	 tækifæri	 liggja	 til	 að	 auka	 fjárfestingu	 í	 iðnaðinum.	Velta	

skapandi	 greina	 var	 áætluð	189	milljarðar	 kr.	 fyrir	 árið	 2009	og	 áætlað	 var	 að	 velta	 á	

tónlistarhátíðinni	 Iceland	 Airwaves	 árið	 2012	 væri	 um	 milljarður	 króna	 (Þingskjal	 nr.	



	

38	

121/2012-2013).	Hvað	varðar	stafræna	miðla	þá	eru	sölutölur	Hagstofunnar1	af	streymi	

aðeins	áætlaðar,	skv.	upplagseftirliti	FHF,	og	því	um	takmörkuð	gögn	að	ræða.		

4.2.2 Talnagögn	Hagstofunnar	

Árið	2016	voru	seld	eintök	geisladiska	og	hljómplatna	hér	á	landi	94.000	samanborið	við	

868.000	eintök	árið	1999,	en	það	ár	náðu	seld	eintök	hámarki.	Með	hverju	árinu	fækkar	

seldum	geisladiskum,	sem	bendir	til	þess	að	neysla	nýrrar	tónlistar	á	þeim	vettvangi	fari	

minnkandi,	eins	og	sést	á	mynd	3.	

	

Mynd	3.	Sala	geisladiska	í	þús.	eintökum	(Hagstofan,	2017a).	

Á	móti	er	skortur	á	ýmsum	upplýsingum	um	verðmæti	og	sölu	af	stafrænni	sölu	í	ljósi	

sjálfsútgáfu	 í	 gegnum	 erlenda	 útgáfuaðila.	 Á	mynd	 4	má	 sjá	 söluverðmæti	 stafrænna	

skráa,	sem	tekur	til	niðurhals	og	streymis	árið	2016	samtals	um	272	m.	kr.	-	sem	er	um	

99%	streymi,	söluverðmæti	diska,	platna	og	snælda	hefur	minnkað	um	66%	frá	2011,	úr	

617	m.	kr.	-	í	183	m.	kr.-.		

																																																								
1	Sölutölur	Hagstofunnar	má	finna	í	kaflanum	um	neyslugögn	á	tónlist	hérlendis.	
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Mynd	4.	Heildsöluverðmæti	hljóðrita	í	m.	kr.	-	2009	-	2016	(Hagstofan,	2017a)	

Upplagseftirlit	 FHF	 tók	 saman	 tölfræði	 fyrir	 árið	 2016	 frá	 helstu	 framleiðendum	

innlendra	 hljómplatna	 og	 dreifingaraðila	 auk	 söluaðilinna	 Tónlist.is	 og	 Spotify.	

Heildarverðmæti	á	sölu	tónlistar	árið	2016	var	455.	m.	kr.	-	og	skiptist	á	milli	stafrænnar	

sölu	og	plötusölu	(FHF,	2017).	Þá	má	sjá	að	stafræn	þróun	og	aukið	aðgengi	hefur	í	för	

með	sér	meiri	neyslu	og	sölu	á	erlendri	tónlist	og	íslensk	tónlist	á	erfiðara	uppdráttar.	Á	

mynd	 5	 sést	 hvernig	 sala	 tónlistar	 hérlendis	 skiptist	 á	 milli	 erlendra	 og	 innlendra	

tónlistar	árið	2016.	

	

Mynd	5.	Skipting	heildarsölu	platna	og	sölu	stafrænt	árið	2016	(FHF,	2017).	
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Af	uppgefinni	 tölfræði	 voru	heildarviðskipti	með	 tónlist	 á	 Íslandi	 því	 60%	 í	 gegnum	

stafrænan	 vettvang,	 að	 mestu	 leyti	 streymi2	 á	 erlendri	 tónlist	 eða	 um	 50%.	 En	 til	

samanburðar	taldi	streymi	82%	af	heildarsölu	upptekinnar	tónlistar	í	Danmörku	(þ.	e.	af	

niðurhali,	 streymi	 og	 áþreifanlegu	 efni)	 árið	 2016	 (Ramboll,	 2017),	 87%	 árið	 2016	 í	

Svíðþjóð	 (Musik	 Sverige,	 2017)	 og	 83%	 árið	 2016	 í	 Noregi	 (Hamrast,	 Refsli,	 Sjovold,	

2017).	Hugsanlega	má	ætla	að	við	séum	komin	nokkuð	skemur	á	veg	í	notkun	streymis	

en	nágrannaþjóðir	okkar,	en	einnig	erum	við	smærri	þjóð	og	því	ekki	eins	mikil	hlustun	

til	 að	 auka	 tekjurnar	 á	 móti	 áþreifanlegri	 tónlist	 og	 niðurhali	 eins	 og	 í	

nágrannalöndunum.		

Heildartekjur	hér	á	landi	af	einungis	streymi	voru	um	272	m.	kr.	-	þar	sem	aðeins	17%	

var	streymi	á	íslenskri	tónlist	og	82%	á	erlendri	tónlist.	Það	eru	því	áfram	nokkuð	sterkar	

vísbendingar	um	að	viðskipti	með	tónlist	í	náinni	framtíð	muni	fara	að	mestu	í	gegnum	

stafrænar	 leiðir.	 Á	 sama	 tíma	 hefur	 heildarsöluverðmæti	 á	 tónlist	 verið	 að	 aukast	

lítillega	 síðustu	 tvö	 ár,	 eins	 og	 sjá	 má	 á	 mynd	 6.	 Ekki	 má	 gleyma	 því	 að	

viðskiptakostnaður	(e.	transaction	cost)	við	tónlistardreifingu	hefur	minnkað	í	greininni,	

þ.e.	kostnaðurinn	við	að	semja	sérstaklega	um	hver	einstök	viðskipti,	sem	eiga	sér	stað	á	

markaðnum	 (Coase,	 1937).	 Þess	 í	 stað	hafa	 tónlistarveitur	 leyst	 kostnaðinn	 við	marga	

samninga	 með	 stökum	 samningi,	 líkt	 og	 streymisveitur.	 Því	 það	 kostar	 talsvert	 meiri	

tíma	 og	 fjármagn	 að	 búa	 til	 hljómplötur	 og	 dreifa	 en	 að	 dreifa	 henni	 í	 gegnum	

tónlistarveitur.	 Að	 því	 leyti	 ætti	 að	 horfa	 á	 nettótekjur	 fremur	 en	 brúttótekjur,	 þ.e.	

horfa	á	tekjur	af	frádregnum	kostnaðarliðum.	

																																																								
2	Aðeins	0,5%	af	heildarsölunni	fór	í	gegnum	niðurhal	árið	2016.	
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Mynd	6.	Heildsöluverðmæti	í	m.	kr.	-	frá	1.	jan	-	31.	des	hvert	ár	(FHF,	2016).	

Heildsöluverðmæti	erlendra	og	íslenskra	hljómplatna	hefur	minnkað	um	590	m.	kr.	-	frá	

árinu	 2008	 í	 182	m.	 kr.	 -	 árið	 2016.	 Söluhæsta	 hljómplata	 ársins	 2016	 seldist	 í	 3.589	

eintökum	 á	meðan	 söluhæsta	 hljómplatan	 2009	 seldist	 í	 8.965	 eintökum.	Mest	 selda	

erlenda	 platan	 árið	 2016	 seldist	 í	 989	 eintökum.	 Það	 er	meira	 selt	 af	 íslenskri	 tónlist	

þegar	kemur	að	hljómplötum,	en	sala	í	gegnum	streymi	á	erlendri	tónlist	var	meiri	eða	

um	 224	m.	 kr.	 -	 en	 á	 innlendri	 tónlist	 aðeins	 46	m.	 kr.	 -.	 Þannig	 var	 salan	 á	 erlendri	

tónlist	á	 Íslandi	um	60%	árið	2016	á	meðan	 íslensk	 tónlist	 var	um	40%.	Árið	2009	var	

íslensk	 tónlist	 um	 70%	 af	 heildarsölu.	 Sem	 þýðir	 að	 hlutfallsleg	 söluþróun	 á	 milli	

erlendrar	og	innlendrar	tónlistar	er	að	breytast	með	tilkomu	stafrænna	þróunar,	eins	og	

sést	í	töflu	1.		

Tafla	1.	Hlutfall	erlendra	söluverðmæta	frá	2014-2016	eftir	vettvangi	(FHF,	2016).	

Hlutdeild	erlendra	söluverðmæta	frá	2014-2016	eftir	vettvangi	

Ár	 Plötur	 Stafræn	sala	 Streymi	
2014	 21%	 31%	 81%	
2015	 21%	 18%	 83%	
2016	 36%	 11%	 82%	

	

Erlend	tónlist	hefur	talsvert	stærri	hlutdeild	þegar	kemur	að	streymi	á	meðan	íslensk	

tónlist	 hefur	 meiri	 hlutdeild	 hvað	 viðkemur	 áþreifanlegri	 og	 stafrænni	 sölu.	 Breytt	

neyslumynstur	á	tónlist	virðist	því	hafa	tekjuminnkandi	áhrif	á	sölu	íslenskrar	tónlistar.	Á	

móti	hefur	tónleikahald	hérlendis	aukist	mikið	síðustu	ár	(Hagstofan,	2017c),	þróun	frá	
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2008-2016	má	sjá	á	mynd	7.	Erlend	gögn	hafa	þá	einnig	sýnt	að	tónlistarflutningur	hefur	

aukist	síðustu	ár	og	að	stór	hluti	tekna	komi	frá	tónleikahaldi.		

	

Mynd	7.	Fjöldi	tónleikaviðburða	í	Hofi,	Hörpu	og	Salnum	á	Íslandi	2008	-	2016	(Hagstofan,	2017c).	

STEF	 á	 Íslandi	 sér	 til	 þess	 að	 greiða	 út	 tekjur	 vegna	 höfundarréttar	 fyrir	 flutning	 á	

tónlist	á	opinberum	vettvangi	en	 stærsti	hluti	 tekna	er	 til	 kominn	vegna	samninga	við	

útvarpsstöðvar	og	verslanir	(STEF,	2017a).	Rekstrartekjur	STEF	árið	2016	voru	um	672	m.	

kr.	-	sem	er	15,7%	vöxtur	frá	2014.	Af	rekstrartekjum	2016	eru	um	67%	flutningstekjur	

innanlands	 og	 15%	 erlendis.	 Af	 flutningstekjum	 innanlands	 eru	 47%	 útvarps-	 og	

sjónvarpstekjur,	 18%	 fyrir	 tónleika	 og	 14%	 veitingahús	 og	 verslanir.	 Um	 4,5%	 tekna	

kemur	 frá	 tónlistarveitum,	 en	 þær	 tekjur	 voru	 nánast	 engar	 árið	 2013	 (STEF,	 2017b).	

Ljóst	 er	 að	 tekjur	 og	 notkun	 streymisveitna	 hefur	 farið	 vaxandi	 síðustu	 ár,	 sem	 hefur	

komið	sér	illa	fyrir	sölu	á	íslenskri	tónlist	en	á	móti	er	lifandi	tónlistarflutningur	að	aukast	

hérlendis.		

4.3 Samanburður		
Síðan	 1970	 hafa	 þrír	 stórir	 tæknirisar	 í	 tónlistarútgáfu	 komið	 til	 sögunnar;	 vínyll,	

kassettur	og	geisladiskurinn	og	nú	sá	fjórði,	streymisþjónusta.	Tekjur	tónlistariðnaðarins	

í	 heild	 sinni	 hafa	 aukist,	 stafrænar	 tekjur	 voru	 50%	 af	 heildartónlistariðnaðinum	 árið	

2016.	Sala	geisladiska	er	að	minnka,	streymi	er	að	aukast	og	niðurhal	að	minnka,	útvarp	

er	 einn	 vinsælasti	 vettvangurinn	 ásamt	 lifandi	 flutningi	 og	 streymi	 á	 tónlist.	 Í	

Bandaríkjunum	voru	tekjur	af	streymi	62%	tekna	á	fyrsta	ársfjórðungi	2017.	Hér	á	landi	

er	svipuð	þróun	í	neyslu,	streymisþjónusta	er	að	aukast	og	telur	um	59%	fyrir	árið	2016,	
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geisladiskasala	er	um	41%	og	niðurhal	er	að	hverfa,	 sbr.	 tölur	 frá	Tónlist.is.	 Þrátt	 fyrir	

svipaða	þróun	þá	benda	tölur	til	þess	að	við	séum	komin	skemur	á	veg	en	t.d.	Danmörk,	

Noregur	 og	 Svíðþjóð	 í	 streymishlustun,	 þar	 sem	 streymi	 telur	 um	 80%	 en	 hér	 á	 landi	

aðeins	um	59%.	Jafnframt	höfum	við	ekki	eins	nákvæmar	og	skýrar	tölur	undir	höndum	

og	erlendis	sem	bendir	til	þarfa	á	úrbótum,	skv.	regnhlífasamtökum	tónlistariðnaðarins	

hér	 á	 landi.	 Hins	 vegar	 er	 skortur	 hérlendis	 á	 sambærilegri	 tölfræði	 og	 hjá	 erlendum	

aðilum.	 Af	 þessu	 má	 sjá	 að	 innlend	 gögn	 sýna	 sambærilega	 þróun	 og	 frá	 erlendum	

greiningaraðilum	 um	 að	 áþreifanleg	 sala	 fari	 minnkandi	 og	 tekjur	 frá	 streymi	 séu	 að	

aukast,	 þó	 getur	 neyslumynstur	 verið	 mismunandi	 eftir	 mismunandi	 menningu	 og	

mörkuðum.	Í	Þýskalandi	var	t.d.	áþreifanleg	tónlist	52%	af	heildarsölu	árið	2016	en	þar	

eru	 stífari	 reglugerðir	 gagnvart	 ólöglegu	 niðurhali.	 Í	 samanburðinum	 sjáum	 við	 að	

streymi	er	vaxandi	hérlendis	og	erlendis,	það	sem	við	hins	vegar	getum	ekki	borið	saman	

er	hvort	hér	á	landi	sé	sambærilegt	neyslumynstur	og	erlendis,	þ.e.	útvarp	og	streymi.	Í	

þessari	rannsókn	verður	lagt	upp	með	að	skoða	þann	þátt	betur	með	spurningakönnun	

sem	 gefa	 okkur	 vísbendingu	 um	 neyslumynstur	 og	 greiðsluvilja	 íslenskra	 neytenda	 á	

tónlist	í	ljósi	stafrænna	þróunar.	

5 Rannsóknaraðferð	

Aðferðafræði	 netrannsóknar	 var	 megindleg	 (e.	 quantitative)	 að	 hluta	 til	 með	

könnunarsniði	(e.	observational)	og	að	hluta	til	með	tilraunasniði	(e.	experimental)	þar	

sem	 spurningalisti	 var	 sendur	 út	 í	 gegnum	 samskiptasíðuna	 „Facebook“,	 og	 því	 um	

hentugleikaúrtak	 að	 ræða.	 Spurningalistanum	 var	 ætlað	 að	 skoða	 neyslumynstur	

tónlistarneytenda	ásamt	 tilraun	 til	 að	 greina	 greiðsluvilja	 (e.	willingness	 to	pay)	 út	 frá	

áhrifum	 mismunandi	 staðreynda	 varðandi	 tekjur	 íslenskra	 tónlistarmanna	 af	

streymisveitum.	Svarendur	 fengu	 í	 lok	 spurningalistans	af	handahófi	eina	staðreynd	af	

þremur.	 Þeir	 áttu	 að	 nefna	 í	 fyrsta	 lagi	 jákvæða	 staðreynd	 varðandi	 áhrif	 streymis	 á	

íslenska	 tónlistarmenn,	 í	 öðru	 lagi	 neikvæða	 staðreynd	 varðandi	 þetta	 efni	 og	 loks	 í	

þriðja	 lagi	 hlutlausa	 staðreynd	 hvað	 þetta	 varðaði.	 Í	 kjölfarið	 kom	 spurning	 varðandi	

greiðsluvilja	eða	að	borga	fyrir	streymisveitur,	þar	sem	spurt	var	hvað	neytendur	væru	

tilbúnir	að	borga	að	hámarki	á	mánuði	fyrir	áskrift.	
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5.1 Mælitæki	
Neysla	og	greiðsluvilji	á	tónlist	hefur	lítið	verið	rannsakað	hér	á	landi	en	þó	reglulega	á	

heimsvísu	en	ekki	 fannst	nákvæmt	mælitæki	 sem	 talið	 var	henta.	 Því	 var	það	byggt	 á	

nokkrum	mælitækjum	sem	fengin	voru	úr	mismunandi	áttum;	Consumer	Insight	Report	

(N=11,776)	 frá	 IFPI	 (2017),	 eistneskri	 rannsókn	 (N=1,544)	 (Tscmuck,	 2017)	 og	 Nielsen	

(2011,	2017)	könnun	(N=26,644,	N	=	3.000).	Spurningar	komu	einnig	frá	Sundus	Ali	sem	

er	verkefnastjóri	Consumer	 Insight	hjá	 IFPI	og	einnig	er	byggt	á	 lokaverkefni	Hafsteins	

Árnasonar	(2010)	um	greiðsluvilja	á	tónlist.		

Markmið	með	rannsókn	var	að	fá	hugmynd	um	neyslumynstur	tónlistarneytenda	og	

leggja	 fyrir	 tilraun	þar	 sem	ætlun	var	að	 reyna	að	svara	 rannsóknarspurningunni	á	því	

hvort	 uppruni	 tónlistar	 skýri	 breytingar	 í	 greiðsluvilja	 neytenda	 varðandi	 streymi.	

Spurningarnar	skiptast	eftir	tíðni	hlustunar	(2),	aðferðir	við	hlustun	(3),	áskrifendur	(2),	

ekki	 áskrifendur	 (2),	 mikilvægi	 við	 hlustun	 (1),	 mikilvægi	 áþreifanlegrar	 tónlistar	 (1),	

tilraunaspurningar	(3),	greiðsluvilji	(1),	bakgrunnsbreytur	(2).	Fyrstu	tvær	spurningarnar	

voru	 ætlaðar	 að	 fanga	 mismunandi	 tíðni	 tónlistarhlustunar	 hjá	 þátttakendum	 og	 var	

seinni	á	fimm	punkta	Likkert	skala.	Með	spurningum	þrjú	til	fimm	var	ætlunin	að	skoða	

hvaða	vettvang	þátttakendur	voru	helst	til	í	að	nýta	sér	við	neyslu	á	tónlist.	Spurningar	

sex	til	tíu	voru	ætlaðar	til	að	kanna	hvort	þátttakendur	væru	að	greiða	fyrir	streymi	eða	

tónlist,	en	þarna	var	síað	út	þá	sem	ekki	greiddu	og	þeir	spurðir	af	hverju	þeir	greiddu	

ekki.	Hvað	þyrfti	að	koma	til,	 til	að	þeir	myndu	byrja	að	greiða	 fyrir	áskrift	af	 streymi.	

Spurning	 11	 var	ætlað	 að	 skoða	 hvort	 þátttakendur	 væru	 tilbúnir	 að	 hætta	 að	 kaupa	

áþreifanlega	 tónlist.	 Í	 lokin	 var	 tilraunin	 svo	 framkvæmd	 á	meðal	 áskrifenda	 streymis	

eða	 alls	 66.000	áskrifenda	 Spotify	 í	 Júlí	 2017	 (Alda	Music,	 2017).	 Spurningalistann	má	

finna	 í	 viðauka	en	hann	var	 forprófaður	 tvisvar	 sinnum,	 fyrst	af	þremur	einstaklingum	

svo	 af	 15	manns.	 Til	 að	 sjá	 hvort	 skekkja	 væri	 í	 spurningunum	og	 honum	breytt	 eftir	

atvikum	þar	til	talið	var	að	ekki	þyrfti	að	gera	frekari	breytingar.		

5.2 Framkvæmd	
Spurningalistinn	var	 lagður	 inn	 í	QuestionPro	sem	síðan	var	 lagður	 fyrir	þrjá	aðila	sem	

veittu	endurgjöf	og	komu	með	ábendingar	varðandi	spurningar	og	svör.	Viljandi	var	farið	

af	stað	rólega	með	deilingu	á	spurningalistanum	til	að	sjá	hvort	um	bjögun	væri	að	ræða	

og	 aðlögunar	 yrði	 krafist,	 sem	 svo	 reyndist	 gagnleg	 leið	 til	 að	 betrumbæta	 gæði	
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rannsóknarinnar.	 Hann	 var	 því	 aðlagaður	 og	 ræddi	 rannsakandi	 við	 leiðbeinanda	 eftir	

fyrstu	prófun	þriggja	aðila.	Í	kjölfarið	var	spurningalistinn	aðeins	lagður	fyrir	15	manns,	í	

lokuðum	hópi	tengdum	rannsakanda,	þar	sem	enn	frekari	endurgjöf	til	að	betrumbæta	

hann	 kom	 fram.	 Spurningalistinn	 var	 síðan	 aðlagaður	 aftur	 með	 þær	 ábendingar	 að	

leiðarljósi.	Því	næst	var	könnunin	sett	inn	á	hópinn	"Spurningakannanir"	sem	ætlaður	er	

fyrir	 fólk	að	svara	og	 leggja	fyrir,	sá	hópur	telur	um	400	manns	og	út	frá	því	voru	svör	

greind	og	spurningalisti	enn	fremur	aðlagaður.	Á	þessum	tímapunkti	voru	komin	35	svör	

allt	í	allt,	frá	því	spurningalistinn	var	settur	upp	í	QuestionPro	og	þau	svör	voru	prófanir	

til	 betrumbóta.	 Því	 næst	 var	 spurningalistanum	 dreift	 á	 samskiptamiðlinum	 þann	 16.	

nóvember	2017	og	óskað	eftir	að	honum	yrði	dreift,	 lokað	var	 fyrir	þátttöku	þann	22.	

nóvember	þegar	491	marktækt	svar	var	komið.	Engin	umbun	var	veitt	fyrir	þátttöku.	

5.3 Þátttakendur	
Unnið	var	með	gögn	þeirra	sem	tóku	þátt	þegar	spurningalistinn	var	fullaðlagaður,	þ.e.	

491	af	520	manns	sem	tóku	þátt.	Stefnt	var	að	því	að	ná	til	tónlistarneytenda,	til	þeirra	

sem	 hlusta,	 neyta	 og	 greiða	 áskrift	 af	 streymi.	 Skipting	 kynja	 var	 jöfn	 en	 karlar	 voru	

48,66%	og	konur	50,93%	en	0,41%	skilaði	opnu	svari.	Stærsti	hluti	svarenda	var	á	milli	

26-55	ára	eða	um	72%,	eins	og	sjá	má	á	töflu	2.		

Tafla	2.	Lýsandi	tölfræði	fyrir	tónlistarneytendur	

Aldur	
	18	ára	eða	yngri	 1,63%	

19	-	25	ára	 7,96%	
26	-	35	ára	 25,10%	
36	-	45	ára	 21,43%	
46	-	55	ára	 26,73%	
56	-	65	ára	 14,69%	
66	ára	eða	eldri	 2,45%	

5.4 Tilraun	
Markmið	með	 tilrauninni	 var	 að	 reyna	 að	mynda	hugrenningartengsl	 við	 jákvæð	áhrif	

íslenskra	 framleiðenda	 af	 neyslu	 streymis.	 Þannig	 voru	 settar	 upp	 þrjár	 mismunandi	

staðreyndir	 af	 streymisþjónustu	 áður	 en	 þátttakendur	 svöruðu	 spurningu	 um	

greiðsluvilja,	til	að	sjá	hvort	þeir	yrðu	fyrir	áhrifum	af	upplýsingunum.	
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Ø Slembi	1	 (Jákvæð):	 Íslenskir	 tónlistarmenn	 fá	 tekjur	af	því	þegar	 Íslendingar	
hlusta	á	tónlist	þeirra	í	gegnum	streymisveitur.	Frá	2014	hafa	tekjur	íslenskra	
tónlistarmanna	af	 streymi	aukist	um	104,3	%.	Er	þessi	aukning	meiri,	minni,	
eða	svipuð	og	þú	bjóst	við? 

Ø Slembi	 2	 (Neikvæð):	 Þegar	 Íslendingar	 hlusta	 á	 tónlist	 í	 gegnum	 erlendar	
streymisveitur	 endar	 um	 83%	 af	 áskriftargjaldinu	 erlendis	 en	 einungis	 7%	
kemur	 aftur	 til	 íslenskra	 tónlistarmanna.	 Er	 þetta	 hlutfall	 hærra,	 lægra	 eða	
svipað	og	þú	bjóst	við?   

Ø Slembi	3	(Hlutlaus):	Nú	eru	aðeins	þrjár	spurningar	eftir	af	könnuninni.	Takk	
fyrir	að	taka	þátt	:)	

Þátttakendur	fengu	í	gegnum	QuestionPro	af	handahófi	annaðhvort	slembi	eitt,	sem	

er	 jákvæð	staðreynd	til	að	sjá	hvort	greiðsluvilji	myndi	vera	hærri.	En	af	staðreynd	tvö	

eða	þrjú	 sem	var	neikvæð	eða	hlutlaus	 staðreynd.	Þannig	 var	eiginleikinn	Randomizer	

(Random	choose	one	question	and	display	it)	notaður.	Í	kjölfarið	var	ætlunin	að	kanna	

hvort	 marktækur	 munur	 væri	 á	 meðaltalsgreiðsluvilja	 milli	 hópanna	 eftir	 því	 hvaða	

upplýsingar	 þeir	 fengu	 og	 sýna	 þannig	 fram	 á	 að	 neytendur	 væru	 tilbúnir	 að	 greiða	

meira	ef	þeir	vissu	að	þeir	væru	að	styðja	betur	staðbundna	listamenn	eða	framleiðslu.	

Svör	 verða	 kynnt	 sem	meðaltal	 og	 er	 reiknað	út	 frá	 tölugildum	1-6	 sem	 flokkast	með	

eftirfarandi	hætti:	(1)	1.590	kr.	-,	(2)	1.990	kr.	-,	(3)	2.990	kr.	-,	(4)	3.990	kr.	-,	(5)	4.990	

kr.	-,	(6)	5.990	kr.	-.	

6 Niðurstöður	

Í	niðurstöðum	rannsóknar	er	stuðst	við	fyrri	rannsóknir	varðandi	streymi	og	útvarp,	að	

um	einn	algengasta	neysluvettvang	tónlistar	sé	að	ræða	ásamt	lifandi	flutningi.	Þar	sem	

90%	svarenda	hlustuðu	á	tónlist	í	gegnum	streymi	og	82,7%	á	útvarp.	Hér	verður	fjallað	

um	 tónlistarhlustun	 og	 þann	 vettvang	 sem	þátttakendur	 völdu,	 þá	 verður	 greiðsluvilji	

skoðaður	og	niðurstöður	tilraunar	ásamt	almennum	neysluvenjum	þátttakenda.		

6.1 Tíðni	hlustunar	
Spurningum	eitt	og	tvö	var	ætlað	að	mæla	hversu	mikið	þátttakendur	hlusta	á	 tónlist.	

Niðurstöður	má	betur	sjá	í	töflu	3	en	þær	sýna	að	þátttakendur	neyta	flestir	tónlistar	á	
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hverjum	 degi	 og	 voru	 nokkuð	 sammála	 um	 að	 hlusta	mikið	 á	 tónlist	 og	 því	 var	 tíðni	

hlustunar	 há.	 Hér	 hefði	 hugsanlega	 mátt	 skoða	 betur	 neyslu	 út	 frá	 eigin	 forsendum	

fremur	en	tilfallandi	hlustun.	

Tafla	3.	Lýsandi	tölfræði	fyrir	tíðni	hlustunar.	

1.	Hversu	oft	á	viku	hlustar	þú	á	tónlist?	 		 N	
Á	hverjum	degi	 84,46%	 424	

5-6	sinnum	í	viku	 7,97%	 40	

3-4	sinnum	í	viku	 5,18%	 26	

1-2	sinnum	í	viku	 2,39%	 12	

2.	Hversu	sammála	eða	ósammála	ertu	eftirfarandi	fullyrðingu	„Ég	hlusta	mikið	á	tónlist“?	
Mjög	sammála	 51,49%	 260	

Sammála	 28,32%	 143	

Hvorki	né	 15,25%	 77	

Ósammála	 3,76%	 19	

Mjög	ósammála	 1,19%	 6	

	

Þátttakendur	hlusta	flestir	á	tónlist	á	hverjum	degi.	Þeir	voru	einnig	flestir	sammála	um	

að	hlusta	mikið	á	 tónlist.	Af	þessu	má	áætla	 að	 flestir	 neyti	 tónlistar	með	einhverjum	

hætti	en	gögn	sem	varpa	ljósi	á	neyslu	á	eigin	frumkvæði	hefði	einnig	verið	áhugavert	að	

sjá.		

6.2 Vettvangar	og	aðferð	
Þegar	kom	að	því	að	skoða	hvernig	fólk	hlustaði	á	tónlist	þá	var	um	áberandi	notkun	á	

útvarpi	og	streymi	í	gegnum	tölvu	eða	snjallsíma	að	ræða.	Geisladiskar	voru	um	18%	af	

neyslu	og	niðurhal	var	ekki	stór	hluti	tónlistarneyslu;	tafla	4	sýnir	okkur	niðurstöðurnar	

og	 að	 niðurhal	 sé	 ekki	 stór	 hluti	 af	 neyslumynstrinu.	 Um	 67%	 þátttakenda	 voru	

áskrifendur	og	greiddu	af	streymi	sem	bendir	til	þess	að	bjögun	sé	í	úrtaki.	Þar	sem	þetta	

er	 talsvert	 hærra	 hlutfall	 en	 á	 landsvísu	 ef	 áætla	 mætti	 að	 um	 80-100	 þúsund	 séu	

áskrifendur	 af	 streymisþjónustu	 tónlistar,	 sem	 er	 25%	 miða	 við	 um	 338	 þúsund	

Íslendinga.	Sem	er	þó	ekki	óraunhæft	ef	haft	er	til	hliðsjónar	að	meðalstreymisneytandi	

hafi	svarað,	þá	er	úrtakið	ekki	mjög	bjagað.	
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Tafla	4.	Lýsandi	tölfræði	fyrir	vettvang	og	aðferð	við	neyslu.	

3.	Helstu	vettvangar	 		N	 		 		 4.	Í	gegnum	snjallsíma	/	tölvu										N	
Útvarp	 406	 83%	

	
Streymi	 440	 90%	

Tölva	 369	 75%	
	

Útvarp	 229	 47%	
Snjallsímar	 358	 73%	

	
Geisladiskar	 87	 18%	

Tónleikar	 269	 55%	
	

Löglegt	niðurhal	 44	 9%	
Áþreifanleg	tónlist	 169	 34%	

	
Ólöglegt	niðurhal	 37	 8%	

Ipod	/	MP3		 77	 16%	
	

Annað	 14	 3%	
Sjónvarp	 12	 2%	

	 	 	 	Sjálfspilun	/	nemendur	 10	 2%	 		 		 		 		

9.	Streymisveitur	 		N	 		 		 5.	Áskrifendur	 		 		
Youtube	 382	 78%	

	
Já	 332	 68%	

Spotify	 362	 74%	
	

Nei	 141	 29%	
Soundcloud	 108	 22%	

	
Nei,	en	er	með	fría	útgáfu.	 24	 5%	

Tónlist.is	 35	 7%	
	

Ég	veit	ekki	hvað	streymi	er	 6	 1%	
Apple	Music	 32	 7%	

	 	 	 	Google	Play	Music	 22	 4%	
	 	 	 	Tidal	 9	 2%	
	 	 	 	Deezer	 3	 1%	
	 	 	 	Pandora	 2	 0%	
	 	 	 	Rhapsody	 1	 0%	
	 	 	 	Annað	 13	 3%	
	 	 	 	Hef	ekki	notað	streymi	 23	 5%	 		 		 		 		

	

Útvarp	virðist	vera	algengasta	aðferðin	við	tónlistarhlustun	en	snjalltæki	og	tölvur	eru	

ekki	 skammt	 undan	 ásamt	 tónleikum.	 Áþreifanleg	 tónlist	 samanstendur	 af	 vínyl	 og	

geisladiskum,	 en	 nýleg	 gögn	 sýna	 að	 vínylplötusala	 sé	 að	 aukast.	 Annað	 sem	

þátttakendur	bentu	á	var	t.d.	sjónvarp	og	sjálfspilun,	tónlistarkennsla	eða	aðstandendur	

að	 spila.	 Aðspurðir	 um	hvaða	 streymisþjónustu	 þátttakendur	 hefðu	 nýtt	 sér	 á	 síðustu	

þrem	mánuðum	voru	aðeins	tvær	sem	stóðu	upp	úr,	Youtube	og	Spotify.	Áhugavert	í	því	

ljósi	er	að	sjá	hversu	mikil	neysla	á	tónlist	 fer	 í	gegnum	streymisveituna	Youtube,	sem	

snertir	vandamál	virðisbilsins	(e.	value	gap).	Soundcloud	kemur	stutt	á	eftir,	en	hún	er	

gjarnan	notuð	af	tónlistarfólki	og	fleirum	til	að	deila	hugmyndum	(e.	demo).	Tónlist.is	er	

eina	 íslenska	 streymisveitan	 en	 vinsældir	 hafa	 þó	 farið	 minnkandi,	 þar	 sem	 niðurhal	

virðist	ekki	vera	mikið	og	alls	35	manns	höfðu	nýtt	sér	þjónustu	þeirra	á	síðustu	þremur	

mánuðum.	Aðrar	veitur	sem	voru	nefndar	voru	Bandcamp,	YouSee	Play,	Radio	Garden,	

Gaana,	 Amazon	 Prime,	 FM957	 appið,	 Mixcloud,	 Vimeo,	 RÚV	 sarpurinn	 og	 Hype	

Machine.	Á	mynd	8	má	sjá	hvernig	tónlistarhlustun	þátttakenda	í	gegnum	snjallsíma	eða	

tölvu	fer	að	stærstum	hluta	í	gegnum	streymi.	
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Mynd	8.	Í	gegnum	snjallsíma	eða	tölvu.		

Í	 spurningu	 fimm	 var	 skoðað	 hversu	 stór	 hluti	 þátttakenda	 væru	 áskrifendur	 af	

streymi.	 Þar	 kom	 í	 ljós	 að	 stór	 hluti	 þeirra	 sem	 svaraði	 voru	 áskrifendur	 og	mjög	 lítill	

hluti	notaði	fríáskrift.	

6.3 Áskrifendur	
Til	að	sjá	hvort	áskrifendur	bæru	einkenni	með	sér	var	framkvæmt	T-próf	(t(224)=	-7,14;	

p	 <	 0,05)	 til	 að	 sjá	 hvort	 marktækur	 aldursmunur	 væri	 á	 greiðendum	 streymis,	 sem	

reyndist	rétt.	ETA	gildi	gaf	0,10	og	því	eru	áhrifin	sterk,	þ.e.	eldri	einstaklingar	voru	síður	

greiðendur	en	þeir	yngri,	eins	og	sést	á	mynd	9.	
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Mynd	9.	Áskrifendur	af	streymi	eftir	aldurshópum.	

Við	sjáum	að	því	eldri	sem	hlustendur	eru,	þeim	mun	síður	greiða	þeir	fyrir	áskrift	en	

yngri	 hlustendur.	 En	 aftur	 á	 móti	 hafa	 eldri	 hlustendur	 greitt	 fyrir	 tónlist	 á	 síðustu	

þremur	mánuðum	í	meira	mæli	en	þeir	yngri.	Þeir	kaupa	því	tónlist	með	öðrum	hætti	en	

í	gegnum	streymi.		

6.4 Ekki	greiðendur	
Þeir	 165	 sem	 svöruðu	 neitandi	 varðandi	 áskrift	 fengu	 næstu	 þrjár	 spurningar	 um	

ástæður	þess	að	þeir	væru	ekki	áskrifendur	af	streymi	og	hvað	fengi	þá	til	þess	að	greiða	

fyrir	 áskrift	 og	 hvort	 þeir	 hefðu	 greitt	 fyrir	 tónlist	 á	 síðustu	 þremur	 mánuðum	 með	

einhverjum	hætti.	Niðurstöður	eru	sýndar	í	töflu	5	og	máttu	þátttakendur	velja	fleiri	en	

eitt	svar	þar	sem	flestir	hlusta	á	tónlist	með	öðrum	hætti	eða	eru	með	fríáskrift.	Aðrir	

höfðu	einfaldlega	ekki	kynnt	sér	streymi	nægilega	vel.	Af	þeim	69	sem	hlustuðu	á	tónlist	

með	öðrum	hætti	voru	74%	eldri	en	46	ára.	Sem	segir	okkur	að	eldri	hlustendur,	 sem	

ekki	greiða,	hlusta	á	tónlist	á	öðrum	vettvangi	en	með	streymi.		
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Tafla	5.	Ekki	greiðendur.	

Ástæðan	fyrir	því	að	þú	ert	ekki	að	greiða	áskrift.	 N	 		

Ég	hlusta	á	tónlist	með	öðrum	hætti	en	með	streymi	 69	 31,08%	
Það	nægir	mér	að	vera	með	fríáskrift	(e.	freemium)	 62	 27,93%	
Ég	hef	ekki	kynnt	mér	streymisveitur	nægilega	vel	 42	 18,92%	
Ég	hef	aðgang	að	streymisveitu	í	áskrift	sem	greidd	er	af	öðrum	aðila	 12	 5,41%	
Ég	veit	ekki	hvað	streymi	er	 11	 4,95%	
Mér	finnst	áskriftin	af	streymi	vera	of	dýr	 9	 4,05%	
Ég	hlusta	ekki	það	mikið	á	tónlist	 8	 3,60%	
Annað	 9	 4,05%	

	
222	 100,00%	

Hvað	fengi	þig	til	þess	að	greiða	fyrir	áskrift.	 N	 		
Veit	það	ekki	 62	 28,84%	
Lægra	áskriftarverð	 33	 15,35%	
Einfaldleiki	 33	 15,35%	
Betra	aðgengi	 22	 10,23%	
Aukin	tónlistarhlustun	 21	 9,77%	
Aukin	upplifun	/	gæði	 17	 7,91%	
Fjölbreyttara	úrval	af	tónlist	 17	 7,91%	
Annað	 10	 4,65%	

	
215	 100,00%	

	

Af	þeim	 sem	svöruðu	 „Annað“	 í	 ástæðunni	 fyrir	 því	 að	þeir	 væru	ekki	 greiðendur	 í	

töflu	 5,	 sögðu	meðal	 annars	 að	 þeir	 hlustuðu	 ekki	 það	mikið	 á	 tónlist,	 helst	 á	 lifandi	

tónlist.	Eða	töldu	að	það	væri	nægilegt	framboð	án	þess	að	þurfa	að	greiða	fyrir	hana	en	

ef	það	væri	ekki,	þá	myndu	þeir	greiða.	Annar	benti	á	að	streymisveitur	væru	þjófar	og	

dræpu	allt	tónlistarstarf	og	hlustaði	hann	því	á	Youtube.	Þessi	athugasemd	er	áhugaverð	

en	tekjur	 tónlistarmanna	af	streymisveitum	eru	meiri	en	af	Youtube,	eins	og	er	og	því	

væri	áhugavert	að	sjá	hvort	almenningur	misskilji	virkni	tónlistarveitna.	Aðrir	bentu	á	að	

þeir	einfaldlega	ættu	eftir	að	koma	sér	í	það	að	byrja	að	greiða.	Þannig	eru	margvíslegar	

ástæður	sem	liggja	að	baki	en	ljóst	er	að	það	eru	hlustendur	sem	eiga	einfaldlega	eftir	

að	hefja	áskrift	eða	sjá	ekki	hvatann	til	þess	eða	hlusta	með	öðrum	hætti,	eins	og	er.	

Spurning	átta	í	töflu	5	var	svo	ætluð	til	þess	að	sjá	hvað	þyrfti	til	þess	að	neytendur	

greiddu	fyrir	áskrift.	Stærsti	hluti	svarenda	var	einfaldlega	ekki	viss	í	því	sambandi.	En	þá	

voru	 einhverjir	 sem	 bentu	 á	 að	 ef	 rétthafar	 og	 tónlistarmenn	 fengju	 sanngjarnari	 og	

betur	 greitt	 þá	 myndu	 þeir	 greiða	 fyrir	 áskrift.	 Einnig	 voru	 nefnd	 atriði	 er	 viðkomu	

áskrift:	hærri	laun,	meiri	tími	til	að	hlusta	á	tónlist	og	að	þeir	ættu	eftir	að	setja	sig	inn	í	

þau	mál	að	vera	áskrifandi.	Einnig	var	nefnt	bætt	hljómgæði,	verra	aðgengi	að	núverandi	

hlustunarvenjum,	t.d.	þegar	bílar	hætta	að	vera	með	geisladiskahólf,	þá	myndu	þeir	fá	
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sér	áskrift.	Einn	benti	einn	á	að	það	þyrfti	engar	auglýsingar	til	þess	að	hvetja	hann	til	að	

fá	sér	áskrift,	það	eru	engar	auglýsingar	þegar	þú	ert	greiðandi	áskrifandi	sem	gæti	verið	

vísbending	 um	 að	 þekkingarskort	 almennings	 á	 ávinning	 þess	 að	 vera	 áskrifenda.	 Í	

spurningu	sjö	voru	þeir	145	sem	ekki	greiddu	 fyrir	áskrift	af	 streymi	 spurðir	út	 í	hvort	

þeir	hefðu	greitt	fyrir	tónlist	á	síðustu	þremur	mánuðum	en	þar	af	svöruðu	58%	játandi	

en	 42%	 svöruðu	 neitandi.	 Sem	 þýðir	 að	 88%	 þátttakenda	 í	 rannsókninni	 höfðu	 greitt	

fyrir	tónlist	á	síðustu	þremur	mánuðum,	sem	er	nokkuð	áhugavert	og	sýnir	að	flestir	eru	

með	einhverjum	hætti	að	greiða	fyrir	tónlist	reglulega.	

6.5 Þeir	sem	ekki	greiða	fyrir	streymi		
Þeir	sem	ekki	greiða	fyrir	áskrift	af	streymi	eru	þá	alla	 jafna	eldri	 fremur	en	yngri.	Þeir	

voru	síður	tilbúnir	að	hætta	að	kaupa	áþreifanlega	tónlist	og	nota	að	mestu	Youtube	af	

þeim	 streymisveitum	 sem	 eru	 í	 boði.	 Þeir	 telja	 hljómgæði	 skipta	 mestu	 máli	 og	

meirihlutinn	er	ekki	tilbúinn	til	að	hætta	að	kaupa	áþreifanlegt	tónlistarefni.	

Af	491	svari	voru	66	sem	höfðu	ekkert	greitt	fyrir	tónlist	á	síðustu	þremur	mánuðum	

og	aðeins	10	voru	með	fríáskrift	af	streymi.	Þeir	voru	síður	að	hlusta	í	gegnum	streymi	

og	töldu	fríáskrift	nægilega	en	36%	af	þeim	sem	ekki	greiddu	voru	ekki	vissir	hvað	fengi	

þá	til	að	greiða.	Þeir	töldu	tilfinningu,	hljómgæði	og	aðgengi	vera	það	sem	skipti	máli	við	

neyslu	 á	 tónlist.	 Þeir	 skiptust	 hins	 vegar	 í	 tvo	 hópa	 hvað	 það	 varðar	 að	 sleppa	 alveg	

áþreifanlegri	tónlist.			

6.6 Mikilvægi	við	neyslu		
Þátttakendur	 voru	 spurðir	 út	 í	 hvað	 þeim	 þætti	 skipta	 máli	 þegar	 kæmi	 að	 neyslu	 á	

tónlist	og	voru	flestir	sammála	um	að	hljómgæði,	einfaldleiki,	aðgengi	og	tilfinningaleg	

upplifun	skipti	þar	mestu	máli	og	má	sjá	niðurstöður	í	töflu	6.	Svipaðar	niðurstöður	má	

sjá	í	rannsókn	Swanson	(2013)	sem	sýndi	að	hljómgæði	og	þægindi	skiptu	mestu	máli.	
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Tafla	6.	Mikilvægi	við	neyslu.	

10.	Hvað	skiptir	þig	mestu	máli	við	neyslu	á	tónlist?	 N	 		
Hljómgæði	við	hlustun	 359	 73,12%	

Einfaldleiki	og	aðgengi	 313	 63,75%	

Tilfinningaleg	upplifun	 265	 53,97%	

Sjónræn	upplifun	 60	 12,22%	

Áþreifanleg	upplifun	 44	 8,96%	

Annað	 17	 3,46%	
11.	Værir	þú	tilbúin/n	til	þess	að	hætta	alveg	að	kaupa	
áþreifanlega	tónlist?	 N	 		

Já	 192	 39,10%	

Nei	 184	 37,47%	

Kannski	 71	 14,46%	

Ég	veit	það	ekki	 42	 8,55%	

	

Þátttakendur	 bentu	 einnig	 á	 að	mikilvægi	 við	 neyslu	 fæli	 í	 sér	 að	 listamenn	 fengju	

greitt,	það	færi	eftir	aðstæðum	hvað	væri	mikilvægt	hverju	sinni,	njóta	plötuumslagsins,	

tegund	 tónlistar,	 úrval	 og	 magn.	 Bein	 upplifun	 og	 hversu	 gæðamikill	 og	 listrænn	

flutningurinn	 væri,	 eftir	 tegund	 tónlistar	 og	 áhugi	 fyrir	 henni.	 Það	 eru	 því	 ýmsir	 ólíkir	

þættir	sem	neytendur	telja	mikilvæga	þegar	kemur	að	neyslu	tónlistar.	

Loks	 voru	 þátttakendur	 spurðir	 hvort	 þeir	 væru	 tilbúnir	 að	 hætta	 alveg	 að	 kaupa	

áþreifanlega	 tónlist	 (þ.e.	 geisladisk,	 vínyl,	 o.s.frv.).	 Um	 40%	 svarenda	 voru	 tilbúnir	 til	

þess	en	37%	voru	ekki	 tilbúnir	og	23%	voru	ekki	vissir.	Það	er	því	enn	stór	hópur	sem	

ekki	er	tilbúinn	að	gefa	áþreifanlega	tónlist	upp	á	bátinn.	Þeir	sem	eru	tilbúnir	að	hætta	

að	kaupa	áþreifanlega	tónlist	 töldu	sig	vera	minni	 tónlistarneytendur	en	þeir	sem	ekki	

voru	tilbúnir	að	hætta	að	kaupa	áþreifanlegt	efni.	T-próf	sýndi	marktækan	mun	(t(374)	=	

5,26	p	<	0,05)	þar	sem	MJá	=	2,02	og	MNei	=	1,52.	Þetta	segir	okkur	að	þeir	sem	telja	sig	

hlusta	mikið	á	 tónlist	eru	síður	 tilbúnir	að	hætta	að	kaupa	áþreifanlega	 tónlist	en	þeir	

sem	telja	sig	ekki	hlusta	eins	mikið	á	hana.	Virkir	tónlistarneytendur	eru	því	líklegri	til	að	

kaupa	áþreifanlega	tónlist	en	þeir	sem	telja	sig	hlusta	lítið.	

6.7 Greiðsluvilji	til	streymis	
Síðasta	 spurning	 rannsóknarinnar	 höfðaði	 til	 þeirra	 66%	 þátttakenda	 sem	 voru	

áskrifendur	af	 streymisveitum	og	alls	 svöruðu	312	þátttakendur	þeirri	 spurningu.	Með	

spurningu	 var	 leitast	 eftir	 að	 vita	 hver	 væri	 þröskuldur	 þeirra	 í	 að	 greiða	 fyrir	
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mánaðargjald	 af	 áskrift	 að	 streymi.	 Á	 mynd	 10	 sést	 hvernig	 greiðsluvilji	 þátttakenda	

dreifðist.	

	

Mynd	10.	Greiðsluvilji	til	streymis	

Þeir	sem	nefndu	annað	verð	bentu	á	að	þeir	væru	ekki	tilbúnir	að	borga	meira	og	bentu	

á	 þeir	 væru	 að	 greiða	 tiltekna	 upphæð	 fyrir	 heilt	 ár.	 Sumir	 voru	 að	 greiða	 fyrir	

fjölskylduáskrift	 og	 aðrir	 bentu	 á	 að	 eðlilegra	 væri	 að	 borga	 eftir	 notkun.	 Þessar	

ábendingar	 styðja	 vel	 við	hugmyndir	 um	mismunandi	 tekjulíkön	 í	 streymisveitum.	Um	

32%	svarenda	voru	ekki	tilbúnir	að	fara	ofar	en	2.990	kr.	-	og	um	50%	svarenda	myndu	

halda	áfram	að	greiða	þótt	gjaldið	myndi	hækka	í	1.990	-	2.990	kr.	-.	Það	lítur	því	út	fyrir	

að	greiðsluvilji	sé	mismunandi.		

6.7.1 Tilraun	

Annar	 hluti	 rannsóknarinnar	 var	 með	 tilraunasniði	 til	 að	 sjá	 hvort	 greiðsluvilji	

þátttakenda	 og	 áskrifenda	 streymis	 væri	mismunandi	 eftir	 því	 hvaða	 upplýsingar	 þeir	

fengu	 um	 tekjur	 tónlistarveitna	 til	 íslenskra	 tónlistarmanna.	 Þannig	 væri	 hægt	 að	 sjá	

hvort	tilraunahóparnir	væru	tilbúnir	að	greiða	meira	eða	minna	ef	þeir	vissu	að	gjaldið	

væri	að	skila	sér	til	íslenskra	tónlistarmanna.		

Tilraunin	 gekk	 út	 á	 að	 þátttakendur	 fengu	 að	 handahófi	 annars	 vegar	 jákvætt,	

neikvætt	 eða	 hlutlaust	 dæmi	 sem	 byggt	 var	 á	 staðreyndum	 um	 tekjur	 íslenskra	

tónlistarmanna	 af	 streymi	 áður	 en	 þeir	 fengu	 spurninguna	 um	 greiðsluvilja	 þeirra	 til	

áskriftar	 á	 streymi.	 Markmið	 með	 tilraun	 var	 að	 sjá	 hvort	 marktækur	 munur	 væri	 á	
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greiðsluvilja	þeirra	sem	fengu	jákvætt,	neikvætt	eða	hlutlaust	dæmi.	Framkvæmt	var	T-

próf	 tveggja	 óháðra	 úrtaka	 (e.	 independant	 samples	 t-test)	 þar	 sem	 hóparnir	 voru	

kannaðir,	 þ.e.	 Jákvæður,	 Neikvæður	 og	 Hlutlaus.	 Hóparnir	 voru	 allir	 með	 svipað	

meðaltal	þegar	kom	að	greiðsluvilja;	jákvæði	var	með	M=2,80	sf=1,056	N=112	á	meðan	

neikvæði	 hópurinn	 var	 með	 M=2,79	 sf=1,117	 N=114	 og	 hlutlausi	 hópurinn	 var	 með	

hæsta	 meðaltalið	 M=2,94	 sf=1,156	 N=101	 en	 munurinn	 var	 ekki	 marktækur	 (t(279)=	

0,831;	p	>	0,05).	Niðurstöður	tilraunahópa	má	betur	sjá	í	töflu	7.		

Tafla	7.	Niðurstöður	tilraunahópar.	

Mánaðargreiðsla	 Jákvæð	 Neikvæð	 Hlutlaus	
1.590	kr.	-	 9	 14	 11	
1.990	kr.	-	 35	 31	 21	
2.990	kr.	-	 48	 43	 44	
3.990	kr.	-	 11	 20	 17	
4.990	kr.	-	 7	 3	 4	
5.990	kr.	-	 2	 3	 4	
Samtals	 112	 114	 101	

	

Í	grafinu	má	sjá	að	marktækur	munur	á	hópunum	þremur	var	ekki	til	staðar	og	því	ekki	

hægt	 að	 segja	 að	 greiðsluvilji	 þátttakenda	 væri	 meiri	 eða	minni	 eftir	 því	 hvaða	 áhrif	

streymi	hafði	á	 íslenska	tónlistarmenn.	Þ.	e.	að	staðbundin	tónlist	eða	uppruni	hennar	

væri	 áhrifaþáttur	 varðandi	 greiðsluvilja.	 Á	 mynd	 11	 má	 sjá	 hvernig	 greiðsluvilji	

þátttakenda	dreifðist	eftir	hópunum	jákvæður,	neikvæður	eða	hlutlaus.		
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Mynd	11.	Greiðsluvilji	eftir	tilraunahópum.	

Hugsanlega	getur	 verið	 að	 staðbundin	 framleiðsla	hafi	 ekki	 áhrif	 á	neyslu	hvað	 tónlist	

varðar,	 en	 þó	 sýndu	 niðurstöður	 að	 munur	 væri	 í	 þá	 átt	 og	 einstaka	 svör	 úr	 öðrum	

spurningum	sýndu	að	þátttakendur	væru	frekar	tilbúnir	að	greiða	fyrir	áskrift	þegar	um	

sanngjarnari	 greiðslur	 til	 höfunda	 væri	 að	 ræða.	 Mögulega	 hefði	 þurft	 að	 útfæra	

rannsóknina	betur	en	nánar	verður	fjallað	um	annmarka	hennar	í	umræðukaflanum.	

6.8 Hærra	áskriftargjald	
Af	 312	 áskrifendum	 sem	 svöruðu	 spurningu	 um	 hámarksgjald	 að	 streymi	 þá	 var	

meðaltalsgreiðsluvilji	 þátttakenda	 þar,	 svo	 þeir	 hætti	 að	 greiða,	 um	2.840	 kr.	 -.	 Fjöldi	

áskrifenda	 af	 Spotify	 í	 júlí	 2017	 var	 um	 65.500	 á	 Íslandi	 (Alda	 music,	 2017)	 og	

niðurstöður	rannsóknar	hér	sýndu	að	um	75%	þátttakenda	notuðu	Spotify.	Upplýsingar	

um	streymi	má	sjá	í	töflu	8.	

Tafla	8.	Upplýsingar	um	streymi	og	greiðendur.	

Upplýsingar	 		
Íslenskir	greiðendur	af	Spotify	í	Júní	2017	 65.500	
Mánaðargjald	í	dag	 1.199	
Gengi	EUR	 120	
Verð	á	mánuði	(EUR)	 9,99	
Fjöldi	greiðenda	af	þátttakendum	(N)	 312	
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Ef	 þátttakendur	 sem	 svöruðu	 voru	 greiðendur	 (N=312)	 ætti	 það	 að	 endurspegla	

íslenska	greiðendur	af	Spotify	(N=65.500).	Í	sama	hlutfalli	og	ef	allir	greiddu	samkvæmt	

þeirra	greiðsluvilja	þá	væru	tekjurnar	190	m.	kr.	-	eins	og	sjá	má	í	töflu	9.	

Tafla	9.	Tekjur	út	frá	greiðsluvilja.	

Mánaðargjald	 Fjöldi	svara	 Hlutfall	svarenda	 Fjöldi	eftir	hlutfalli	 Tekjur	

1.590	 29	 9%	 	6.088						 	9.680.144						

1.990	 78	 25%	 	16.375						 	32.586.250						

2.990	 136	 44%	 	28.551						 	85.368.333						

3.990	 44	 14%	 	9.237						 	36.856.346						

4.990	 16	 5%	 	3.359						 	16.761.282						

5.990	 9	 3%	 	1.889						 	11.317.644						

Samtals	 312	 100%	 	65.500						 	192.570.000						

	

Hér	 leggjum	 við	 því	 til	 þær	 tekjur	 ef	 allir	 myndu	 greiða	 sinn	 hámarksgreiðsluvilja,	 og	

fullkomin	verðaðgreining	ætti	sér	stað.	Slíkt	yrði	þó	ekki	 raunin,	en	miðað	við	 íslensku	

gögnin	 um	 greiðsluvilja	 gefa	 þær	 vísbendingar	 um	 að	 Spotify	 sé	 ekki	 endilega	 að	

hámarka	 tekjur	 sínar	 og	 gæti	 hugsanlega	 gert	 betur	 með	 verðaðgreiningu	 eða	

verðbreytingu.	 Þar	 sem	 meðaltalsgreiðsluvilji	 íslenskra	 áskrifenda	 er	 hærri	 en	

markaðsverð	gefur	það	vísbendingar	um	að	greiðsluviljinn	sé	mismunandi	og	mögulegt	

svigrúm	sé	til	hækkunar.	Ætla	má	þó	að	hærra	verð	fæli	einhverja	frá	og	benti	Tschmuck	

(2017)	einmitt	á	að	tónlist	væri	næm	fyrir	verðbreytingum.		

Skoðum	hins	vegar	 töflu	12	 til	 að	 sjá	hvað	myndi	gerast	ef	Spotify	myndi	eingöngu	

hækka	áskriftargjaldið	upp	í	15	EUR	sem	gerir	um	1.800	kr.	-	á	genginu	120.	Ef	við	gefum	

okkur	að	greiðsluvilji	úrtaksins	endurspegli	greiðsluvilja	þýðisins	og	allir	héldu	áfram	að	

greiða	fyrir	utan	greiðsluvilja	hóps	nr	1	(1.590	kr.	-)	sem	myndi	detta	út,	þá	myndu	tekjur	

hækka	í	107	m.	kr.	-	úr	79	m.	kr.	-3	á	mánuði	eða	um	25%.	

	

	

																																																								
3	Núverandi	tekjur	miða	við	66.000	áskrifendur	á	markaðsverði	1.200	kr.	-	er	um	79	m.	kr.	-	á	mánuði.	
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Tafla	10.	Áskriftarverð	15	EUR.	

	

Mánaðargjald	
Fjöldi	
svara	

Hlutfall	
svarenda	

Fjöldi	eftir	
hlutfalli	

Mánaðargjald	15	
EUR	

Tekjur	eftir	WTP	
(15	EUR)	

1	 1.590	 29	 9%	 6.088	 10.958.654	 117.900.000	
2	 1.990	 78	 25%	 16.375	 29.475.000	 106.941.346	
3	 2.990	 136	 44%	 28.551	 51.392.308	 77.466.346	
4	 3.990	 44	 14%	 9.237	 16.626.923	 26.074.038	
5	 4.990	 16	 5%	 3.359	 6.046.154	 -10.580.769	
6	 5.990	 9	 3%	 1.889	 3.400.962	 -16.626.923	

	
Samtals	 312	 100%	 65.500	 106.941.346	

		

Þegar	 verð	hækkar	 í	 1.800	kr.	 -	 þá	 tökum	við	út	 fyrsta	hópinn	þar	 sem	þeir	 voru	ekki	

tilbúnir	að	greiða	meira	en	1.590	kr.	-	og	samt	fáum	við	25%	hærri	tekjur	eða	um	107	m.	

kr.-.	Þannig	sýnir	tafla	11	okkur	að	vísbendingar	séu	um	að	Spotify	sé	ekki	endilega	að	

hámarka	tekjur	(e.	price	optimization)	sínar	miðað	við	íslenska	greiðendur	og	jafnframt	

rétthafa.	Því	gæti	verðaðgreining	eða	viðskiptaþróun	í	tekjulíkönum	(e.	business	model	

innovation)	 skilað	 hærri	 tekjum	 en	 tekjuvandamál	 er	 eitt	 af	 vandamálum	 Spotify	 þar	

sem	kostnaður	þeirra	fer	vaxandi.	Þó	ber	að	hafa	í	huga	að	efnahagsaðstæður	og	gengi	

gagnvart	 EUR	 er	 mismunandi	 milli	 landa,	 sem	 ber	 að	 horfa	 til	 þegar	 kemur	 að	

verðbreytingum	 og	 hugsanlegri	 ástæðu	 þess	 að	 þeir	 hafi	 ekki	 hækkað	 áskriftarverð.	

Jafnframt	 var	 Spotify	 með	 um	 30	 milljónir	 áskrifenda	 í	 mars	 2016	 sem	 fjölgaði	 í	 60	

milljónir	í	júlí	2017	(Number	og	paying	Spotify	paying	subscribers	worldwide,	2017)	sem	

þýðir	að	Ísland	er	aðeins	lítill	hluti	af	stóru	tekjulindinni.	Ef	við	rýnum	enn	frekar	í	síðasta	

dálkinn	í	töflu	12,	sjáum	við	hvernig	tekjur,	með	tilliti	til	greiðsluviljagagna	yrðu	ef	verðið	

myndi	 hækka	 í	 samræmi	 við	 svarmöguleika.	 Við	 sjáum	 að	 1.990	 kr.	 -	 væri	

tekjuhámörkun	þar	sem	tekjur	myndu	lækka	ef	við	færum	hærra	eða	í	2.990	kr.	-	ef	við	

gefum	 okkur	 að	 allir	 þeir	 sem	 voru	 með	 hámarksgreiðsluvilja	 1.990	 og	 undir	 myndu	

hætta	að	greiða.	Þannig	væri	ákjósanlegasta	verðið	miðað	við	gögnin	hér	1.990	kr.	-	og	

25%	hærri	tekjur.	

	 	



	

59	

7 Umræða	

Í	 þessari	 ritgerð	 var	 markmiðið	 að	 svara	 þremur	 rannsóknarspurningum	 með	 því	 að	

greina	 hagtölur,	 leggja	 fram	 spurningalista	 og	 framkvæma	 tilraun.	 Niðurstöður	 á	

greiningu	hagtalna	sýna	okkur	að	neyslumynstur	hérlendis	er	ekki	ósvipað	og	erlendis.	

Tekjur	eru	að	aukast	sem	koma	að	stórum	hluta	frá	streymisveitum,	vínyll	er	að	aukast	í	

sölu,	 lifandi	 flutningur	hefur	aukist	og	er	ein	helsta	 tekjulind	 iðnaðarins.	Hins	vegar	er	

sala	 á	 streymi	 hér	 á	 landi	 mun	 minni	 hluti	 af	 heildarsölu	 tónlistar	 í	 samanburði	 við	

Norðurlöndin.	 En	 það	 gæti	 hugsanlega	 stafað	 af	 gagnaskorti	 hér	 á	 landi	 eða	 að	

Íslendingar	eru	ekki	komnir	eins	 langt	 í	umskiptunum.	Greiðendur	af	streymisþjónustu	

eru	 frekar	 yngri	 neytendur	 en	 eldri.	 En	 þátttakendur	 voru	 flestir	 á	 því	 að	 hljómgæði,	

einfaldleiki	 og	 tilfinningatengd	 upplifun	 væru	 það	 sem	 skipti	 helst	 máli	 við	 neyslu	

tónlistar.	 Áhugavert	 væri	 að	 kanna	 hvort	 samband	 sé	 milli	 tónleikasóknar	 og	

efnahagsaðstæðna	 til	 að	 sjá	 hvort	 neytendur	 sækja	 í	 auknum	 mæli	 í	 lifandi	

tónlistarupplifun	þegar	vel	árar	í	samfélaginu.		

Niðurstöður	 spurningalistans	 gefa	 hugmyndir	 um	 einkenni	 neyslumynsturs	 hins	

almenna	tónlistarneytanda	sem	má	lýsa	með	eftirfarandi:		

Ø Hlustar	á	tónlist	nánast	á	hverjum	degi.	

Ø Hlustar	á	útvarpið	og	er	með	áskrift	af	streymisþjónustu	í	gegnum	snjallsíma	
eða	tölvu.	

Ø Hlustar	á	Spotify	og	Youtube.		

Ø Sækir	tónleika	öðru	hvoru	og	hlustar	einstaka	sinnum	á	geisladiska	eða	vínyl.	

Ø Metur	 neyslu	 tónlistar	 eftir	 hljómgæðum,	 einfaldleika	 og	 aðgengi	 og	
tilfinningatengdri	upplifun.	

Ø Óviss	með	afstöðu	sína	gagnvart	áþreifanlegri	tónlist.	

Ø Tilbúinn	 að	 greiða	 að	 meðaltali	 2.830	 kr.	 -	 á	 mánuði	 fyrir	 áskrift	 af	
streymisþjónustu.	

Niðurstöður	tilraunar	sýndu	ekki	marktækan	mun	milli	 tilraunahópa	en	voru	þó	 í	 rétta	

átt.	Það	kann	að	vera	að	útfærsla	tilraunar	hafi	ekki	verið	nægilega	skýr,	tilraunatextinn	

hafi	 ekki	 verið	 nægilega	 lýsandi	 eða	 skiljanlegur	 í	 huga	 þátttakenda	 eða	 bil	 milli	

greiðslumöguleika	 of	 mikið	 og	 þannig	 erfitt	 að	 mæla	 marktækan	 mun.	 Þá	 er	 einnig	

hugsanlegt	 að	 áhrifin	 séu	 ekki	 til	 staðar,	 þ.e.	 að	 þátttakendur	 séu	 einfaldlega	 ekki	
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tilbúnir	að	greiða	meira	fyrir	áskrift	ef	þeir	vissu	að	íslenskir	tónlistarmenn	fengju	meira	

greitt.	Hugsanlega	hefði	þurft	fleiri	þátttakendur	eða	nákvæmari	uppsetningu	til	að	sjá	

hvort	áhrifin	séu	til	staðar.	Svör	einstaka	þátttakenda	sýndu	þó	að	einhverjir	taka	það	til	

greina	að	þeir	séu	tilbúnir	að	greiða	meira	ef	þeir	vita	að	þeir	séu	að	styðja	staðbundna	

framleiðslu	 tónlistar.	 Það	 væri	 því	 áhugavert	 að	 leggja	 til	 og	 kanna	 bætta	 útfærslu	 á	

slíkri	tilraun.					

Niðurstöður	 rannsóknar	 gáfu	 einnig	 vísbendingu	 um	 að	 meðaltalsgreiðsluvilji	

þátttakenda	væri	hærri	en	markaðsverð,	sem	segir	okkur	að	hugsanlega	séu	tækifæri	til	

verðbreytinga	 eða	 verðaðgreiningar	 til	 að	 sækja	 fleiri	 áskrifendur	 og	 hækka	 tekjur	

tónlistarveitna	og	rétthafa.	Það	er	ljóst	að	einhverjir	íslenskir	neytendur	eru	tilbúnir	að	

borga	hærra	en	markaðsverð	en	svo	eru	aðrir	sem	vilja	borga	lægra	verð.	Ákjósanlegasta	

staðan	 er	 því	 ekki	 endilega	 eitt	 ákveðið	 verð.	 Verðaðgreining	 gæti	 verið	 ein	 leið	 ef		

neytendur	vilja	ekki	borga	hærra	en	markaðsverð	og	ef	aðrir	eru	tilbúnir	að	borga	meira.	

Það	kann	að	vera	að	efnahagsaðstæður	eða	gengi	sé	mismunandi	milli	 landa	sem	taka	

þurfi	 tillit	 til	 við	 áætlanir	 um	 verðbreytingar.	 Ísland	 er	 einnig	 lítill	 hluti	 áskrifenda	

streymisveitna	 og	 ekki	 hægt	 að	 alhæfa	 um	 heildaráskrifendur.	 Þá	 kunna	 netáhrif	 (e.	

network	 effect)	 að	 spila	 inn	 í,	 en	 áskrifendur	 Spotify	 hefur	 fjölgað	um	50%	 frá	 í	mars	

2016,	og	því	eru	ekki	endilega	 forsendur	 til	 verðbreytinga	á	meðan	slíkur	vöxtur	á	 sér	

stað	og	 aukið	 virði	 liggur	 í	 að	ná	 sem	 flestum	áskrifendum.	Hugsanlega	 væri	 hægt	 að	

útvíkka	 niðurstöðurnar	 að	 einhverju	 leyti	 ef	 horft	 er	 til	 landa	með	 svipaðar	 aðstæður	

eða	leiðrétta	gengi	og	tiltekna	menninga-	og	efnahagsþætti.	

Í	 ljósi	 vaxandi	 umsvifa	 í	 tónlistarsölu	 á	 stafrænum	 vettvangi	 er	 mikilvægt	 að	

umhverfið	og	stofnanir	stuðli	að	skilvirkum	markaði	og	standi	vel	vörð	um	höfundarrétt.	

Þá	 er	 virðisbilið	 (e.	 value	 gap)	 vandamál	 sem	 unnið	 er	 að	 og	 verður	 fróðlegt	 að	 sjá	

hvernig	framvinda	þess	þróast.	Einnig	er	áhugavert	að	Spotify	stefnir	á	markað	á	næsta	

ári,	slíkt	gæti	haft	áhugaverðar	breytingar	í	för	með	sér,	þar	á	meðal	orðið	grundvöllur	

fyrir	 rannsóknir	 og	 þróun	 á	 streymisþjónustu,	 en	 slíkt	 gæti	 falið	 í	 sér		

vaxtarmöguleika	og	aukið	tækifæri.	

Með	stafrænni	tækni	hefur	kostnaður	minnkað	við	framleiðslu	og	dreifingu	á	tónlist	

til	 muna	 og	 tækifærin	 orðið	 meiri,	 en	 slíkt	 hefur	 ekki	 endilega	 fengið	 nægilegan	

hljómgrunn	 því	 mikilvægt	 er	 að	 horfa	 á	 nettótekjur	 frekar	 en	 brúttó.	 Þar	 sem	



	

61	

viðskiptalíkanið	 hefur	 breyst	 skiptir	 slíkt	 máli	 í	 samhengi	 varðandi	 tekjur	 iðnaðarins.	

Þegar	 framboð	 eykst	 með	 þessum	 hætti	 þá	 lækkar	 verð	 og	 samkeppnin	 um	 athygli	

neytenda	er	mikil.	Þeir	áhugasömustu	og	ástríkustu	haldast	inni	og	þurfa	að	leggja	mikið	

á	sig,	fórna	tíma	sínum	og	öðrum	möguleikum	til	að	tónlist	gangi	sem	starfsvettvangur.	

Af	 því	 leyti	 kemur	 þverfaglegur	 samstarfsgrundvöllur	 milli	 tónlistariðnaðar	 og	

sprotaumhverfis	 vel	 til	 greina,	 í	 von	um	að	 skapa	aukið	 virði	 til	 neytenda.	Gagnaöflun	

sem	 þessi	 aðstoðar	 einnig	 tónlistarsprota	 að	 nálgast	 áhugasama	 hlustendur	 með	

árangursríkari	 hætti.	 Þannig	 er	 kominn	 grundvöllur	 fyrir	 samstarf	 sprotaumhverfis	 og	

tónlistariðnaðar	þar	sem	gagnleg	þekking	gæti	myndast	til	að	leysa	ný	verkefni,	en	slíkt	

þarf	 stuðning.	 Það	 væri	 því	 áhugavert	 að	 sjá	 Tónlistarborgina	 Reykjavík,	 ÚTÓN	 eða	

Nýsköpunarmiðstöð	 Íslands	 koma	 hugmyndinni	 um	 Startup	 Music	 Reykjavík	 á	

tilraunastig.	Frumgerð	(e.	Minum	viable	product)	af	slíku	gæti	verið	nýsköpunarkeppni	

tónlistarsprota	(e.	music	startup	accelerator)	að	fyrirmynd	TechStar.		

Gagnaskortur	 í	 íslenskum	tónlistariðnaði	er	vandamál.	Með	aukinni	alþjóðavæðingu	

og	 vaxandi	 stafrænni	 þróun	 þarf	 að	 herða	 greiningarvinnu	 og	 skýrslugerðir	 hjá	

regnhlífasamtökum	íslenska	tónlistariðnaðarins.	Í	Bretlandi	og	á	Norðurlöndunum	er	slík	

vinna	 framkvæmd	 árlega	 og	 í	 desember	 2017	 var	 gefin	 út	 155	 blaðsíðna	 skýrsla	 um	

ítarlega	greiningu	á	 tónlistariðnaðinum	 í	Noregi	árið	2016,	 sem	væri	hægt	að	horfa	 til	

sem	 fyrirmynd.	 En	 þar	 sem	 mikil	 aukning	 hefur	 orðið	 varðandi	 stafræna	 tækni	 og	

erfiðara	er	að	greina	hreyfingar,	í	ljósi	sjálfsútgáfu	og	vegna	sjálfstæðra	vinnubragða	er	

nú	meira	þörf	en	áður	fyrir	slíka	vinnu.	Með	því	erum	við	að	auka	yfirsýn	og	standa	vörð	

um	 verðmæti	 íslenskrar	 tónlistar.	 Í	 því	 samhengi	 skiptir	máli	 að	 fagleg	 vinnubrögð	 og	

vísindaleg	þekking	sé	höfð	að	leiðarljósi	við	vinnu	með	úrvinnslu	og	greiningu	gagna	og	

talna.	 Slíkt	er	betur	 til	þess	 fallið	að	efla	 íslenskan	 tónlistariðnað	og	auka	 fjárfestingar	

innan	hans.	Aukin	samanburður	við	nágrannalönd	og	samstarf	gæti	aukið	skilning	og	eflt	

íslenskan	tónlistariðnað.	Slíkt	hefur	verið	vanmetið	og	þarfnast	 lausna	sem	hugsanlega	

fengist	með	auknu	samstarfi	sprotaumhverfis	og	tónlistariðnaðar.	

7.1 Annmarkar	rannsóknar	
Niðurstöður	rannsóknar	úrtaksins	er	ekki	hægt	að	alhæfa	yfir	á	þýðið.	Mælitækið	sem	

notað	 var	 við	 í	 þessari	 rannsókn	 var	 hannað	 út	 frá	 nokkrum	 fyrirliggjandi	

spurningalistum	frá	erlendum	og	innlendum	aðilum,	það	var	ekki	sannreynt	né	byggt	á	



	

62	

eigindlegum	grunni.	Þannig	hefði	verið	hægt	að	nota	viðurkennt	og	sannreynt	mælitæki	

eða	 hanna	 tilraunina	 með	 skýrari	 hætti,	 með	 betri	 útfærslu	 á	 tilraunatextanum	 og	

greiðslumöguleikum.	Bakgrunnsbreytur,	 eins	og	 tekjur,	menntun	o.fl.	 hefðu	mátt	 vera	

fleiri	til	að	afla	betri	vísbendinga	um	einkenni	tónlistarneytenda	sem	greiða	fyrir	streymi.	

7.2 Frekari	rannsóknir	
Frekari	 greiningar	 á	 hvað	 einkennir	 þá	 sem	 greiða	 fyrir	 streymi	 mætti	 safna	 með	

eigindlegri	 aðferðafræði	 sem	 gæti	 gefið	 vísbendingu	 um	 einkenni	 greiðenda.	 Þær	

niðurstöður	 gætu	 verið	 grunnur	 að	 megindlegum	 ramma	 til	 að	 sjá	 hvað	 einkennir	

áskrifendur	og	hvaða	þættir	hafa	áhrif	á	greiðsluvilja	mismunandi	hópa.	Þá	væri	betur	

hægt	að	 skoða	 fleiri	bakgrunnsbreytur,	 t.d.	búsetu,	menntun,	 laun,	 tónlistarmenn	eða	

ekki,	 til	 að	 sjá	 betur	 einkenni	 greiðandi	 áskrifenda	 og	 jafnvel	 skoða	 nánar	 yngri	

hlustendur,	frá	14-25	ára.	Þar	sem	sá	hópur	tileinkar	sér	nú	tækni	með	hröðum	hætti	og	

eru	taldir	miklir	tónlistarneytendur,	sem	erfiðara	er	að	mæla.		

Þá	væri	hægt	að	skoða	betur	umfang	sjálfsútgáfu	hér	á	landi	þar	sem	tónlistarmenn	

nýta	sér	nú	 í	auknum	mæli	erlenda	dreifingaraðila,	eins	og	TuneCore	eða	CD	baby.	Þá	

myndi	 ítarlegri	 rannsókn	 á	 virðisbilinu	 (e.	 value	 gap)	 og	 hvaða	 áhrif	 slíkar	 breytingar	

myndu	 hafa,	 sem	 og	 ítarlegri	 rannsókn	 á	 þverfaglegu	 samstarfi	 tónlistariðnaðar	 og	

nýsköpunar,	leiða	til	áhugaverðrar	niðurstöður.	

Þar	sem	tónlist	hefur	hér	verið	flokkuð	sem	lúxusvara	væri	áhugavert	að	skoða	betur	

samband	 efnahagsaðstæðna	 og	 útgjalda	 til	 tónlistarvöru,	 hversu	 sterkt	 það	 er	 og	

hvernig	áhrifin	myndast.		

Þar	sem	við	horfum	fram	á	streymi	sem	fjórðu	tónbyltinguna,	þ.e.	ef	við	segjum	að	

vínyl,	 kassetta	 og	 geisladiskar	 séu	 forverar	 streymisbyltingarinnar.	 Þá	 væri	 hægt	 að	

framkvæma	samanburð	á	streymistekjum	tónlistarmanna	í	nágrannalöndum	Íslands	og	

kanna	meðal	annars	ánægju	þeirra	með	streymi	sem	tekjulind,	hvaða	hindranir	þeir	sjá	

sem	 og	 ávinning.	 Þá	 væri	 hugsanlega	 hægt	 að	 sjá	 hvort	 samband	 sé	 á	 milli	 ánægju	

tónlistarmanna	og	streymistekna.	
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8 	Lokaorð	

Niðurstöður	rannsóknarinnar	sýna	að	greiðsluvilji	hérlendis	á	streymisþjónustu	er	hærri	

en	 markaðsverð.	 Það	 bendir	 til	 þess	 að	 streymisveitur	 gætu	 hugsanlega	 skoðað	

verðbreytingar	eða	verðaðgreiningu	til	að	hámarka	betur	tekjur	þar	sem	eftirspurn	eftir	

streymisþjónustu	 er	 að	 aukast.	 Tónlistarhlustun	 hérlendis	 er	með	 svipuðum	 hætti	 og	

erlendis	 en	 gagnaskortur	 hérlendis	 gerir	 samanburð	 og	 greiningar	 erfiðara	 fyrir.	

Neytendur	hlusta	 að	mestu	 leyti	 á	útvarp	og	 streymi	þar	 sem	yngri	 hlustendur	 greiða	

frekar	fyrir	áskrift	en	þeir	eldri.		

Framundan	eru	nýir	tímar	í	tónlistariðnaði	sem	kalla	eftir	skapandi	sýn	og	grundvöllur	

fyrir	 því	 að	 virkja	 árangursríkt	 samstarf	 sprotaumhverfis	 og	 tónlistariðnaðar	 í	 að	 leita	

nýrra	lausna.	
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Viðaukar	

Mælitæki	

	

1. Hversu	oft	á	viku	hlustar	þú	á	tónlist	?	

a. Á	hverjum	degi	

b. 5-6	sinnum	í	viku	

c. 3-4	sinnum	í	viku	

d. 1-2	sinnum	í	viku	

e. Aldrei	

2. Hversu	ósammála	eða	sammála	ertu	eftirfarandi	fullyrðingu	"Ég	hlusta	mikið	

á	tónlist"	

a. Mjög	ósammála	

b. Ósammála	

c. Hvorki	né	

d. Sammála	

e. Mjög	sammála	

3. Með	hvaða	aðferðum	hlustar	þú	helst	á	tónlist	(Hakaðu	við	fleiri	en	einn	ef	

það	á	við)	?	

a. Snjallsíma	

b. Fartölvu	/	Borðtölvu	

c. Útvarp	(fer	í	Sp.	5)	

d. Tónleikar	(fer	í	Sp.	5)	

e. Geislaspilari	/	Vínyl	/	Kassettur	(fer	í	Sp.	5)	

f. Ef	annað,	hvað	?	(_____)	

4. Hvað	af	eftirfarandi	notar	þú	helst	til	að	hlusta	á	tónlist	(Hakaðu	við	fleiri	en	

einn	ef	við	á)	?	

a. Streymi	(t.d	Spotify,	Pandora,	Youtube,	Tidal,	o.fl.)	

b. Niðurhal	á	keyptu	efni	(t.d	Tónlist.is,	Jamendo,	Amazon	o.fl)	
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c. Niðurhal	á	öðru	efni	(t.d	Torrent,	Piratebay,	Deildu.net)	

d. Útvarp	í	gegnum	snjallsíma	/	tölvu	

e. Tölvutækar	útgáfur	af	geisladiskum	

f. Ef	annað,	hvað	?	(____)	

5. Hefur	þú	með	einhverjum	hætti	greitt	fyrir	tónlist	á	síðustu	3	mánuðum	(T.d	

keypt	geisladisk	eða	vínyl,	greitt	áskrift	af	streymi,	keypt	þig	inn	á	tónleika,	

keypt	lag	á	netinu	o.s.frv.)	?		

a. Já	

b. Nei	(fer	í	Sp.	7)	

6. Greiðir	þú	fyrir	mánaðarlega	áskrift	af	streymi	?	(t.d	Spotify,	Pandora,	

Tónlist.is,	Apple	Music	o.s.frv.).			

a. Já	(fer	í	Sp.	9)	

b. Nei	

c. Nei,	en	er	með	fría	útgáfu	(e.	freemium)	

d. Veit	ekki	hvað	streymi	er	(fer	í	sp.	10)	

7. Hvað	af	eftirfarandi	er	helsta	ástæðan	fyrir	því	að	þú	ert	ekki	að	greiða	

áskrift	af	streymisveitu	?	

a. Ég	veit	ekki	hvað	streymi	er	

b. Ég	hlusta	ekki	mikið	á	tónlist	

c. Mér	finnst	áskriftin	af	streymi	vera	of	dýr	

d. Ég	hlusta	á	tónlist	með	öðrum	hætti	en	streymi	

e. Ég	hef	ekki	kynnt	mér	streymi	nægilega	vel.	

f. Ef	annað,	hvað	?	(____)	

8. Hvert,	ef	eitthvað,	af	eftirfarandi	atriðum	fengi	þig	til	að	byrja	að	greiða	fyrir	

áskrift	af	streymisveitu	?		

a. Lægra	áskriftarverð	

b. Aukin	upplifun	/	gæði	

c. Fjölbreyttara	úrval	af	tónlist	

d. Betra	aðgengi	

e. Aukin	tónlistar	hlustun	/	áhugi	hjá	mér	

f. Veit	það	ekki	

g. Ef	annað,	hvað	?	(____)	
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9. Hver,	ef	einhver,	af	eftirfarandi	streymisþjónustu	hefur	þú	notað	/	nýtt	þér	á	

síðustu	3	mánuði	(Hakaðu	við	fleiri	en	einn	ef	það	á	við)	?		

a. Apple	music	

b. Deezer	

c. Google	play	Music	

d. Pandora	

e. Rhapsody	

f. SoundCloud	

g. Spotify	

h. Tidal	

i. Tónlist.is	

j. Youtube	

k. Hef	ekki	nýtt	mér	streymisþjónustu	

l. Ef	önnur,	hver	?	(____)	

10. Hvað	af	eftirfarandi	atriðum	skipta	þig	mestumáli	við	neyslu	tónlistar	?	

a. Hljómgæði	í	hlustun	

b. Sjónræn	upplifun	

c. Áþreifanleg	upplifun	

d. Tilfinningaleg	upplifun	

e. Ef	annað,	hvað	?	(_____)	

11. Værir	þú	tilbúin	til	þess	að	hætta	alveg	að	kaupa	áþreifanlega	tónlist	?	(t.d	

geisladiska,	vínyl	o.s.frv)	

a. Já	

b. Nei	

c. Kannski	

d. Veit	það	ekki	

	

Slembi	1:	Íslenskir	tónlistarmenn	fá	tekjur	af	því	þegar	Íslendingar	hlusta	á	tónlist	þeirra	

í	gegnum	streymisveitur.	Frá	2014	hafa	tekjur	íslenskra	tónlistarmanna	af	streymi	aukist	

um	104,3	%.	Er	þessi	aukning	meiri,	minni,	eða	svipuð	og	þú	bjóst	við	? 
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Slembi	2:	Þegar	Íslendingar	hlusta	á	tónlist	í	gegnum	erlendar	streymisveitur	endar	um	

83%	af	áskriftargjaldinu	erlendis	en	einungis	7%	koma	aftur	til	íslenskra	tónlistarmanna.	

Er	þetta	hlutfall	hærra,	lægra	eða	svipað	og	þú	bjóst	við?   

	

Slembi	3:	Nú	eru	aðeins	þrjár	spurningar	eftir	af	könnuninni.	Takk	fyrir	að	taka	þátt	:)	

 

12. Ef	áskriftargjaldið	að	þeirri	streymisveitu	sem	þú	ert	áskrifandi	að	yrði	

hækkað,	hversu	mikið	þyrfti	það	að	hækka	til	að	þú	myndir	hætta	að	greiða	?	

(Núverandi	mánaðargjald	hjá	stærstu	streymisveitunum	er	í	dag	um	1.250	

kr.	-).		

a. 1.590	kr.	-	á	mánuði	

b. 1.990	kr.	-	á	mánuði	

c. 2.990	kr.	-	á	mánuði	

d. 3.990	kr.	-	á	mánuði	

e. 4.990	kr.	-	á	mánuði	

f. 5.990	kr.	-	eða	hærra	á	mánuði	

g. Veit	ekki	/	vil	ekki	svara	

h. Ef	annað	verð,	hvað	þá	?	

13. Hvert	er	kyn	þitt	?	

a. Kona	

b. Karl	

c. Annað	(____)	

14. Hver	er	aldur	þinn	?	

a. 18	ára	eða	yngri	

b. 19	-	25	ára	

c. 26	-	35	ára	

d. 36	-	45	ára	

e. 46	-	55	ára	

f. 56	-	65	ára	

g. 66	ára	eða	eldri	
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