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Útdráttur 

Það getur verið fín lína á milli þess að leggja áherslu á listrænt sjónarmið gegn 

markaðslegu þegar kemur að markaðsstarfsemi listasafna. Erlendar rannsóknir sem fjalla 

um markaðshlutun á safngestum hafa farið frá því að hlutað sé niður í hópa eftir 

stéttaskiptingu og tíðni gesta á söfnin, yfir í þá þætti sem hvetja gesti til að sækja söfnin.  

Markmið rannsóknarinnar var að komast að því hvaða hópa íslensk listasöfn ættu að 

miða að í markaðsaðgerðum sínum þar sem leitast var við að svara 

rannsóknarspurningunum: Hverjir eru helstu markhópar listasafna á Íslandi? og Hvernig er 

hægt að hluta íslenska safngesti niður eftir þeim þáttum sem hvetja þá til að sækja 

listasöfn? Notast var við bæði eigindlega og megindlega rannsóknaraðferð þar sem tekin 

voru viðtöl við stjórnendur fjögurra listasafna í þeim tilgangi að fá innsýn inn í 

markaðsstarfsemi þeirra. Auk þess byggðist megindlega rannsóknin á spurningakönnun 

sem ætluð var til að greina í markhópa fyrir listasöfn eftir þeim þáttum sem hvöttu 

þátttakendur til að fara á listasöfn. Alls bárust 356 svör sem notuð voru til frekari 

greiningar.  

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að stjórnendur listasafna virðast leggja meira 

upp úr því að sýningar séu skipulagðar út frá listrænu sjónarmiði fremur en markaðslegu, 

en þó voru stjórnendur meðvitaðir um mismunandi markaðshluta listasafna og áhersla 

lögð á að hlúa að þeim sem nú þegar væru að sækja söfnin. Einnig sýna niðurstöður fram 

á að hægt sé að skipta íslenskum safngestum listasafna niður í markhópa eftir fjórum 

þáttum sem útskýra þá hvata sem neytendur sækjast eftir þegar þeir fara á listasöfn. 

Þessir hvataþættir eru lærdómur, fjölskyldu- og vinatengsl, veruleikaflótti og félagsleg 

samskipti. Klasagreining leiddi í ljós fjóra markhópa fyrir listasöfn þar sem hver 

hvataþáttur reyndist hafa mismikið vægi á milli hópa. Það kemur í hlut listasafnanna að 

ýta undir þessa þætti sem neytendur telja að skipti hvað mestu máli við heimsókn á 

listasöfn. Ef þeir skynja að sinn ákjósanlegasti ávinningur sé nú þegar til staðar á 

söfnunum þá kjósa þeir að koma aftur. Það snýst um að gera listasafnið að þeim vettvangi 

sem neytendur eru að leitast eftir án þess í raun að breyta sjálfu listræna sjónarmiðinu 

eða listrænu vörunni. 



 

6 

Efnisyfirlit  

Myndaskrá ....................................................................................................................... 8 

Töfluskrá .......................................................................................................................... 8 

1 Inngangur ................................................................................................................... 9 

2 Listasöfn á Íslandi ..................................................................................................... 13 

2.1 Menningarstefna .............................................................................................. 15 

3 Markaðsáhersla og markaðshneigð ......................................................................... 17 

3.1 Markaðshneigð listasafna ................................................................................. 20 

4 Miðuð markaðsfærsla .............................................................................................. 22 

4.1 Markaðshlutun.................................................................................................. 22 

4.1.1 Markaðshlutun listasafna ..................................................................... 24 

4.1.2 Listasöfn sem afþreying ........................................................................ 25 

4.1.3 Hvatar, ástæður og ávinningur safngesta ............................................. 26 

4.2 Markaðsmiðun .................................................................................................. 29 

4.2.1 Markaðsfærsla ...................................................................................... 30 

4.2.2 Markaðsmiðun listasafna ...................................................................... 31 

4.3 Staðfærsla ......................................................................................................... 32 

4.3.1 Staðfærsla listasafna ............................................................................. 33 

5 Rannsóknaraðferð.................................................................................................... 36 

5.1 Eigindleg rannsóknaraðferð .............................................................................. 36 

5.1.1 Val á viðmælendum .............................................................................. 36 

5.1.2 Gagnaöflun og viðtalsrammi ................................................................. 37 

5.1.3 Úrvinnsla gagna ..................................................................................... 38 

5.2 Megindleg rannsóknaraðferð ........................................................................... 39 

5.2.1 Mælitæki ............................................................................................... 39 

5.2.2 Framkvæmd .......................................................................................... 41 

5.2.3 Þátttakendur ......................................................................................... 41 

6 Niðurstöður eigindlegrar rannsóknar ...................................................................... 43 

6.1 Listrænt sjónarmið ............................................................................................ 43 

6.1.1 Hlutverk ................................................................................................. 43 

6.1.2 Markaðshlutar ....................................................................................... 44 

6.1.3 Samkeppni og samstarf ......................................................................... 47 

6.1.4 Markaðsrannsóknir ............................................................................... 49 

6.1.5 Fræðsla og miðlun................................................................................. 50 



 

7 

6.2 Skynjaðar upplifanir safngesta.......................................................................... 52 

6.2.1 Þröskuldurinn inn í listasöfn ................................................................. 52 

6.2.2 Vettvangur og rými ............................................................................... 52 

6.2.3 Hvatar safngesta ................................................................................... 54 

6.2.4 Uppfylltar þarfir gesta ........................................................................... 56 

7 Niðurstöður megindlegrar rannsóknar .................................................................... 57 

7.1 Aðsókn, áhugi og frítími .................................................................................... 57 

7.2 Þátttakendur sem fara aldrei á listasöfn .......................................................... 59 

7.3 Helstu boðleiðir og samfélagsmiðlanotkun ...................................................... 60 

7.4 Þáttagreining ..................................................................................................... 62 

7.5 Markhópar ........................................................................................................ 65 

8 Umræða ................................................................................................................... 71 

8.1 Takmarkanir og tillögur að frekari rannsóknum ............................................... 77 

Heimildaskrá.................................................................................................................. 78 

Viðauki 1 – Viðtalsrammi .............................................................................................. 82 

Viðauki 2 – Spurningalisti .............................................................................................. 83 

Viðauki 3 – Skriðupróf ................................................................................................... 89 

 



 

8 

Myndaskrá 

Mynd 1. Gestatölur viðurkenndra safna á árunum 2013 til 2016. (Safnaráð, 2014, 

2015, 2016, 2017a). .............................................................................................. 14 

Mynd 2. Samfélagsmiðlanotkun þátttakenda. ................................................................. 61 

Mynd 3. Skriðupróf fyrir hvataþætti................................................................................. 89 

Töfluskrá 

Tafla 1. Meginþemu og undirþemu eigindlegrar rannsóknar. ......................................... 38 

Tafla 2. Hvataþættir Slater (2007). ................................................................................... 40 

Tafla 3. Bakgrunnur þátttakenda. ..................................................................................... 42 

Tafla 4. Lýsandi niðurstöður á aðsókn þátttakenda. ........................................................ 57 

Tafla 5. Lýsandi niðurstöður á áhuga þátttakenda fyrir að fara oftar á listasöfn. ............ 57 

Tafla 6. Lýsandi niðurstöður frítíma þátttakenda. ............................................................ 58 

Tafla 7. Breytileiki á milli aðsóknar og áhuga fyrir að fara oftar á listasöfn. .................... 58 

Tafla 8. Ástæður þátttakenda fyrir því að fara aldrei á listasöfn...................................... 59 

Tafla 9. Helstu boðleiðir þátttakenda. .............................................................................. 61 

Tafla 10. Lýsandi niðurstöður hvataþátta......................................................................... 62 

Tafla 11. Niðurstaða þáttagreiningar. .............................................................................. 64 

Tafla 12. Lýsandi niðurstöður hvataþáttanna fjögurra. .................................................... 65 

Tafla 13. Klasagreining: fjórir markhópar eftir hvataþáttum. .......................................... 66 

Tafla 14. Dreifing þátttakenda í markhópa eftir bakgrunni. ............................................ 67 

Tafla 15. Dreifing þátttakenda í markhópa eftir frítíma og aðsókn á listasöfn. ............... 68 

Tafla 16. Dreifing þátttakenda í markhópa eftir áhuga. ................................................... 68 

Tafla 17. Dreifing þátttakenda í markhópa eftir boðleiðum. ........................................... 69 

Tafla 18. Fjórir markhópar íslenskra neytenda fyrir listasöfn. ......................................... 70
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1 Inngangur  

Listasöfn eru stöðugt að vinna í því að finna jafnvægið á milli þess að leggja áherslu á gæði 

menningar og listar og það að vera farsælt á markaði. Að skila inn góðri aðsókn jafnframt 

því að leggja áherslu á gæði sýninga getur verið vandasamt fyrir listasöfn sem gegna því 

ákveðna hlutverki að varðveita menningarlega arfleið ásamt því að fræða og miðla 

þekkingu til gesta. Þá er algengur ótti á meðal stjórnenda listasafna, að ef of mikil áhersla 

er lögð á aukningu og þarfir gesta geti það leitt til erfiðleika í að stjórna og viðhalda 

upphaflegum gildum safnanna (Uusitalo, 2008). Hvern einasta dag standa neytendur 

frammi fyrir þeirri ákvörðun hvernig frítíma þeirra skuli varið, en í því nútímasamfélagi 

sem við búum í er ýmiskonar afþreyingu hægt að finna og oft eru það mismunandi 

hvataþættir sem hafa áhrif á ákvörðun einstaklingsins (Hood, 1983), auk þess sem frítími 

einstaklinga er takmarkaður (Aguiar og Hurst, 2007). Þar sem söfn og gallerí eru farin að 

færa áherslu sína og gegna nú mun víðtækara hlutverki á markaði þar sem mikil 

samkeppni ríkir, þá er það að verða sífellt mikilvægara fyrir stjórnendur að skilja þá hvata 

sem almenningur sækist eftir þegar þeir fara á listasöfn. Þá er mikilvægt fyrir stjórnendur 

að spyrja sig spurninga líkt og: hvenær, hvers vegna og fyrir hvern eru einstaklingar að 

sækja söfnin? (Slater, 2007). 

Oftar en ekki getur skynjun almennings á listum eða listasöfnum orðið sú að listin 

endurspegli smekk hámenningarinnar eða elítunnar og sé því ekki fyrir alla. Hámenningin 

getur verið skynjuð af öðrum sem henni ekki tilheyra sem yfirborðskennd, snobbuð og 

vitsmunaleg (Scheff og Kotler, 1996), og það að fara á myndlistarsýningar sé einungis fyrir 

fólk sem hefur þekkingu og reynslu til þess að kunna að meta list. Þessi mýta getur haft 

þau áhrif að hinn almenni borgari telji sig ekki velkominn inn á listasöfn og þori í raun ekki 

að fara yfir þann háa þröskuld sem listasöfn eiga til að bera með sér (Blattberg og 

Broderick, 1991). Halldór Björn Runólfsson, fyrrum safnstjóri Listasafns Íslands, segir í 

viðtali við Magnús Guðmundsson (2017) í Fréttablaðinu að enn örli á fordómum á Íslandi 

gagnvart menntun í listfræðum og listtengdum greinum og segir að svo virðist sem sumir 

haldi ennþá að menning og listir séu aðeins fyrir „fínar frúr“. Þá segir Halldór Björn í viðtali 

við Fréttablaðið: „Þessi ranghugmynd er föst í okkur sem er synd og þess vegna er ég alltaf 
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að segja mönnum að listamenn, ekki síst myndlistarmenn, séu alls ekki fólk sem fellur í 

kríteríu fordómanna. Þeir eru miklu nær handverkinu – fólki sem er inni á verkstæðum og 

vill sjá hlutina verða til.“ (Magnús Guðmundsson, 2017, bls. 26, 27). 

Þá er mikilvægt að breyta þeirri skynjun sem virðist enn votta af í samfélaginu á listum 

og listasöfnum með því að gera söfnin að opnari stofnunum og gera starfsemi listasafna 

mikilvægari fyrir fleiri hópa, en núverandi safnstjóri Listasafns Íslands, Harpa Þórsdóttir, 

segir í viðtali við Hlyn Helgason (2017) í tímaritinu Stara: Rit Sambands íslenskra 

myndlistarmanna: 

Ef við opnum meira fyrir okkar skilning á okkar eigin starfsemi þá fer fólk að 
hugsa um myndlist á nýjan hátt og að máta sig meira við myndlist. Við sinnum 
fjölda hópa. Við erum með ferðamanninn, við erum með Íslendinginn sem 
kemur oft, við erum með leikskólanema og við erum líka komin með 
Alzheimersjúklinginn. Við erum með gríðarlega mikilvægt litróf. Ef okkur tekst 
að fara inn í þessa þjónustuhlið og sýna mikilvægi okkar, þá er ég sannfærð um 
— með ýmsum meðvirkandi þáttum — að við getum aukið okkar starfsemi.“ 
(Hlynur Helgason, 2017, bls. 27).  

Miðuð markaðsfærsla í listum felur í sér ferlið að bera kennsl á markhópa eða áhorfendur 

og út frá því að þróa listframboð eða listviðburði sem ná til markhópsins með viðeigandi 

samskiptum. Það felur í sér að hluta áhorfendur niður í hópa eftir mismunandi víddum og 

ákveða hvaða markaðshluta er best að miða að með markaðsaðgerðum. Að lokum 

staðfæra listastofnanirnar sig á þann hátt að þær höfði sem best til síns valda markhóps 

(Clopton, Stoddard og Dave, 2006).  

Erlendar rannsóknir er varða markaðshlutun á safngestum hafa einkum snúist um að 

hluta safngesti niður eftir því hversu oft þeir sækja söfnin (Hood, 1983; Robbins og 

Robbins, 1981) eða eftir stéttaskiptingu, þ.e. hvort um sé að ræða almenning eða yfirstétt 

(Blattberg og Broderick, 1991; Peterson, 1992). Hinsvegar hafa nýrri rannsóknir, um og 

eftir aldamót, á þátttakendum listviðburða og listasafna farið inn á það hverjir helstu 

þættirnir séu sem hvetja gesti til að fara á söfnin og sækja listviðburði (Botti, 2000; 

Kolhede og Gomez-Arias, 2016; Paswan og Troy, 2004; Slater, 2007). Þar má nefna helsti 

hvati og ávinningur fyrir því að sækja listasöfn vera þekkingaröflun eða lærdómur, 

félagsleg- og fjölskyldusamskipti, veruleikaflótti, tilfinningalegur ávinningur og táknrænn 

ávinningur (Botti, 2000; Slater, 2007). Samkvæmt rannsókn Slater (2007) er veruleikaflótti 

einn helsti hvati fólks til að sækja listasöfn þar sem gestir leitast eftir því að komast í 
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annað umhverfi en það sem vanalegt er og komast burt frá daglegu amstri. Einnig hefur 

þekkingaröflun verið einn helsti hvatinn fyrir því að fara á listasöfn þar sem gestir skynja 

listasafnið sem vettvang þekkingar og fræðslu (Botti, 2000).  

Árið 2013 samþykkti Alþingi í fyrsta sinn þingsályktunartillögu um menningarstefnu 

mennta- og menningarmálaráðuneytisins sem leggur áherslu á að menningarstofnanir 

gefi landsmönnum tækifæri til að njóta listsköpunar sem er mikilvæg samfélaginu og 

gegni því hlutverki að styrkja félagsleg tengsl ásamt því að styrkja sjálfsmynd Íslendinga 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Þá segir í markmiðum 

menningarstefnunnar: „menningarstofnanir leitist við að greina þann hóp sem þær þjóna 

og stefni að því að höfða til fleiri hópa samfélagsins.“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 17). Hins vegar hefur borist gagnrýni á aðgerðarleysi 

stjórnvalda hvað varðar eftirfylgni menningarstefnunnar þar sem m.a. Bandalag íslenskra 

listamanna (BÍL) gagnrýnir það að enn hafi menningarstefnan ekki verið formlega innleidd 

á neinn hátt. Þar segir formaður BÍL að eitt af baráttumálum bandalagsins sé að 

aðgerðaráætlun stjórnvalda á grundvelli menningarstefnu verði framkvæmd með 

tímasettum markmiðum (Kolbrún Halldórsdóttir, 2018).    

Listasöfn virðast vera óplægður akur að miklu leyti þegar kemur að 

markaðsrannsóknum en þar má m.a. nefna að regluleg skráning tölfræðilegra 

menningargagna er nokkuð takmörkuð. Auk menningarstefnunnar er eitt af 

baráttumálum BÍL að það fari fram regluleg skráning á upplýsingum um hlut lista og 

skapandi greina í atvinnulífinu, ásamt því að framlag þessara greina til þróunar 

efnahagslífsins verði skráð á sambærilegan hátt og aðrar atvinnugreinar. Þá segir í 

ársskýrslu BÍL að mikil þörf sé fyrir opinbera menningartölfræði, en á samráðsfundi BÍL 

með mennta- og menningarmálaráðherra þann 16. maí 2017 lagði BÍL til að skráning á 

tölfræði lista og menningar ætti að vera með svipuðum hætti og á Norðurlöndum. Þá var 

sama mál til umræðu á fundi forseta BÍL þann 24. janúar 2018 með nýjum mennta- og 

menningarmálaráðherra, Lilju Alfreðsdóttur eftir að ný ríkisstjórn tók við þann 30. 

nóvember 2017 (Kolbrún Halldórsdóttir, 2018).  

Við gerð rannsóknarinnar verður leitast við að svara rannsóknarspurningunum: Hverjir 

eru helstu markhópar listasafna á Íslandi? og Hvernig er hægt að hluta íslenska safngesti 

niður eftir þeim þáttum sem hvetja þá til að sækja listasöfn? Markmið rannsóknarinnar er 



 

12 

að komast að því að hverjum íslensk listasöfn ættu að miða í markaðsaðgerðum sínum, að 

auki hvort þau séu að því nú þegar. Þá verður gerð markhópagreining á íslenskum 

neytendum eftir þeim þáttum sem hvetja gesti til að sækja listasöfn, en notast verður við 

hvataþætti Slater (2007) við gerð rannsóknar. Einnig verður skoðað hvernig íslensk 

listasöfn eigi að staðfæra sig að sínum markhópum með því að nýta miðaða 

markaðsfærslu, ásamt því að rannsaka hverjir séu nú þegar að heimsækja listasöfnin, 

hverjir hafa áhuga en eru ekki að fara á listasöfn og hverjir hafa ekki áhuga á því.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar geta verið hagnýtar á þann hátt að hún getur varpað 

ljósi á hvers konar hvataþætti listasöfn eiga að leggja áherslu á í markaðsaðgerðum sínum 

til þess að fá bæði fjölbreyttari hópa samfélagsins á söfnin og til að auka við ánægju og 

upplifun núverandi safngesta. Auk þess er framlag rannsóknarinnar fræðilegt þar sem hún 

mun bæta við þekkingu á sviði miðaðrar markaðsfærslu í safnastarfi og ýtir undir frekari 

rannsóknir á markhópagreiningu fyrir listasöfn á Íslandi. Í skýrslu sem unnin var að beiðni 

safnaráðs árið 2014 hvað varðar umfang og skipulag rannsókna í söfnum, kom fram að 

rannsóknir séu ein af grunnstoðum safnastarfs og stjórnendur safna séu meðvitaðir um 

það. Hinsvegar eru ýmsar hindranir á borð við skort á mannauði, fjármagni og stuðningi 

frá yfirvöldum sem standa í vegi fyrir markvissum rannsóknum safnanna (Ólöf Gerður 

Sigfúsdóttir, 2014).  

Í byrjun ritgerðar verður farið yfir fræðilegt yfirlit rannsóknarinnar. Þar má finna 

umfjöllun um listasöfn á Íslandi þar sem menningarstefnunni verður gerð frekari skil. Þar 

að auki er fjallað um markaðshneigð og tengsl hugtaksins við listasöfn ásamt því að greint 

verður frá miðaðri markaðsfærslu og hvernig hún kemur til með að nýtast listasöfnum. 

Eftir fræðilega yfirlitið verður fjallað um aðferðarfræði rannsóknarinnar þar sem notast er 

við bæði eigindlega og megindlega aðferð. Næst verður farið í niðurstöður úr viðtölum við 

stjórnendur listasafna ásamt niðurstöðum úr spurningakönnun. Í lokin verður farið í 

umræður þar sem niðurstöður eru settar saman við fyrri rannsóknir á viðfangsefninu, auk 

þess sem takmarkanir rannsóknarinnar verða útlistaðar ásamt tillögum að frekari 

rannsóknum.  
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2 Listasöfn á Íslandi  

Á Íslandi gildir sérstakur lagarammi um starfsemi safna, en safnalög gilda almennt um öll 

viðurkennd söfn á landinu. Þar segir í 3.gr. safnalaga nr. 141/2011 að hlutverk safna sé 

að „tryggja menningar- og náttúruarf Íslands, varpa ljósi á menningar-, náttúru- og 

listasögu landsins, styrkja safnkost og heimildasöfnun innan síns sérsviðs og gera 

safnkost sinn og heimildasöfn aðgengileg almenningi og fræðimönnum.“ Þá er fjallað 

um það að tilgangur með safnastarfi sé að tryggja að menningar- og náttúruarfur Íslands 

komist óspilltur til komandi kynslóða ásamt því að „veita fólki aðgang að honum og 

stuðla að aukinni þekkingu á þessari arfleifð og skilningi á tengslum hennar við 

umheiminn.“ (Safnalög, 2011, 1. gr.). Einnig er kveðið á um að söfn séu varanlegar 

stofnanir sem skulu ekki vera reknar í hagnaðarskyni, starfa í þágu almennings og vera 

opnar almenningi (Safnalög, 2011).  

Safn sem farið hefur í gegnum viðurkenningarferli safnaráðs má skilgreina sig sem 

viðurkennt safn og þarf að uppfylla ákveðin skilyrði til þess að halda þeirri viðurkenningu 

(Safnalög, 2011). 46 söfn hafa hlotið viðurkenningu safnaráðs sem viðurkennd söfn og af 

þeim eru listasöfn eða söfn með starfandi listasafn innan vébanda sinna tólf talsins. Þau 

eru Gerðarsafn, Hafnarborg, Listasafn ASÍ, Listasafn Árnesinga, Listasafn Háskóla Íslands, 

Listasafn Reykjanesbæjar, Listasafn Reykjavíkur (Hafnarhúsið, Kjarvalsstaðir og 

Ásmundarsafn), Listasafnið á Akureyri, Nýlistasafnið, Safnasafnið, Safnahúsið í 

Borgarfirði og Menningarmiðstöð Hornafjarðar (Safnaráð, 2017b). 

Listasafn Íslands er eitt að höfuðsöfnunum þremur ásamt Náttúruminjasafni Íslands 

og Þjóðminjasafni Íslands. Þeirra hlutverk er að vera til staðar fyrir önnur söfn og veita 

þeim ráðgjöf, ásamt því að ýta undir og veita grunn að samræmdri safnastefnu hvert á 

sínu sérsviði. Auk þess er hlutverk þeirra að sjá um kynningu á sínu sviði og vera leiðandi 

í faglegu samstarfi safna og annarra aðila (Safnalög, 2011). Listasafn Íslands heyrir undir 

myndlistarlög nr. 64/2012, þar sem segir í 2. gr.: „Listasafn Íslands er eign íslenska 

ríkisins og er höfuðsafn á sviði myndlistar. Safnið skal einkum leitast við að safna 

íslenskri myndlist, vera miðstöð varðveislu, rannsókna, heimildasöfnunar og miðlunar á 

íslenskri myndlist. Listasafn Íslands veitir öðrum listasöfnum ráðgjöf, stuðlar að 
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samvinnu listasafna og vinnur að samræmdri safnastefnu á sviði myndlistar.“ Þá ber 

safninu að miðla þekkingu sinni á íslenskri myndlist til almennings ásamt því að annast 

fræðslustarfsemi fyrir skóla, fjölmiðla og almenning (Myndlistarlög, 2012).  

Safnaráð (2017a) gefur árlega út aðsóknartölur að viðurkenndum söfnum í 

ársskýrslum sínum, en nýjasta ársskýrslan er frá árinu 2017. Þar kemur fram að 

gestafjöldi í listasöfnum fyrir árið 2016 var 345.780 gestir sem dreifðust á 9 listasöfn 

(Safnaráð, 2017b). Árið 2015 var gestafjöldi 351.549 gestir sem dreifðust einnig á 9 

listasöfn (Safnaráð, 2016), en þá má nefna að í ársskýrslum safnaráðs árin áður var 

heildargestafjöldi allra viðurkenndra safna útlistaður en ekki sérstaklega á milli listasafna 

og annars konar safna. Samkvæmt fyrri ársskýrslum safnaráðs má sjá að 

heildargestafjöldi á viðurkenndum söfnum jókst mest á milli áranna 2013 og 2014 

(Safnaráð, 2014, 2015). Á mynd 1 má sjá gestatölur viðurkenndra safna fyrir árin 2013 til 

2016. Þá ber að nefna að misjafnt er hversu mörg söfn eru að baki gestafjöldans sem fer 

eftir því hversu mörg viðurkennd söfn gáfu upp aðsóknartölur ár hvert. 

 

Líkt og sést á mynd 1 þá hefur gestum fækkað á milli áranna 2014 til 2016, en fram 

kemur í nýjustu ársskýrslu safnaráðs að mistök hafi verið gerð í tölum um gestafjölda 

árið 2015 og sé það líklegasta skýringin á fækkun gesta á milli áranna 2015 og 2016:  

 

Mynd 1. Gestatölur viðurkenndra safna á árunum 2013 til 2016. (Safnaráð, 2014, 2015, 
2016, 2017a). 
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Líkast til er ástæðan fyrir þessari lækkun á milli ára bæði sú að oftalið var í eitt 
fjölmennt safn árið 2015 (um rúma 50 þúsund gesti, vegna mistaka) og tvö söfn 
töldu ekki gesti árið 2016, annað safnið var lokað mest allt árið (Gljúfrasteinn) 
og hitt telur ekki gesti í safnið (Grasagarðurinn í Reykjavík). Má því draga þá 
ályktun að gestum er að fjölga ögn á milli ára hjá viðurkenndum söfnum, en þó 
ekki með sama hraða og fyrri ár (Safnaráð, 2017b, bls. 34). 

Því má hafa til hliðsjónar að taka skuli heildargestatölur safnanna með fyrirvara um villur 

en þá segir einnig í ársskýrslu safnaráðs: „vonandi munu söfnin taka sig á í skráningum á 

gestum.“ (Safnaráð, 2017a, bls. 34). 

2.1 Menningarstefna 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið (2013) samþykkti þingsályktunartillögu um 

menningarstefnu og var það í fyrsta sinn sem stjórnvöld á Íslandi samþykktu sérstaka 

stefnu um listir og menningararf. Stefnan leggur til grundvallar fjóra þætti sem lýsa 

málefnum lista og menningararfs og aðkomu ríkisins að þessum þáttum. Þessir þættir 

eru: „sköpun og þátttaka í menningarlífinu, gott aðgengi að listum og menningararfi, 

samvinna stjórnvalda við þá fjölmörgu aðila sem starfa á sviði menningar og þátttaka 

barna og unglinga í menningarlífinu.“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 

6). Þar segir í stefnunni: 

Íslenskt menningar- og listalíf er öflugt og þar fer meðal annars fram áhugaverð 
frumsköpun á ýmsum sviðum sem skiptir landsmenn og umheiminn máli. Á 
sviði menningararfs hafa stjórnvöld miklu hlutverki að gegna því að skilningur á 
menningarsögu þjóðarinnar er ein af forsendum fyrir virkri þátttöku í 
samfélaginu og er mikilvægur hluti af sjálfsmynd hvers og eins. Fjölbreytt 
menningarlíf er einnig þáttur í almennri velsæld samfélagsins og stuðlar að 
jöfnuði. Þátttaka í menningarlífi veitir lífsfyllingu og hvetur til jákvæðra 
samskipta hópa og kynslóða. (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 
6). 

Þá segir í markmiðum stefnunnar að menningarstofnanir skuli leitast við að greina þá 

hópa sem þær sinna og eigi að stefna að því að ná til fleiri hópa samfélagsins. Einnig 

segir að dagskrár menningarstofnana séu eftirsóknaverður valkostur í frístundum 

fjölskyldna og huga skuli að sérstökum dagskrám fyrir börn og ungmenni, en það að hafa 

aðgengi að menningu er veigamikill þáttur í því að lifa í frjálsu samfélagi. Þar með eru 

menningarþátttaka og menningarlæsi mikilvæg atriði þegar kemur að börnum og 

unglingum og stuðla eigi sérstaklega að þátttöku þeirra (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 
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Að auki segir í menningarstefnunni að aukið aðgengi að því fjölbreytta menningarlífi 

hér á landi hafi í för með sér að ekki er eins auðvelt að flokka menningunna í há- og 

lágmenningu líkt og hefur tíðkast. Þá segir að menningarneysla nútímans einkennist af 

leit neytandans að bæði mismunandi upplifunum og þekkingu þar sem áhugi á listum er 

stöðugt að mótast með aukinni þekkingu og reynslu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 
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3 Markaðsáhersla og markaðshneigð 

Markaðsáhersla (marketing concept) snýr að því hvernig fyrirtæki skilgreina þarfir og 

óskir markhópa sinna, en sömuleiðis átti sig á þeim hindrunum sem til staðar eru í 

umhverfinu (Grönroos, 1989). Markmið markaðsáherslunnar er ekki að finna rétta 

viðskiptavininn fyrir vöruna heldur snýst það um að finna réttu vöruna fyrir 

viðskiptavininn, og skapa þannig yfirburða virði í huga hans (Kotler og Keller, 2012).  

Þau fyrirtæki sem tileinka sér markaðsáherslu þróa einnig með sér markaðshneigð 

(market orientation) sem er hegðun byggð á markaðsáherslunni (Kohli og Jaworski, 

1990). Markaðshneigð er í grundvallaratriðum ákveðin fyrirtækjamenning sem felur í sér 

það að starfsmenn innan fyrirtækisins leggja áherslu á sjálfan viðskiptavininn sem nýtur 

hámarks ávinnings af viðskiptum við fyrirtækið (Narver, Slater og Tietje, 1998). Árið 

1990 litu tvær af þekktustu fræðigreinunum á sviði markaðshneigðar dagsins ljós og 

fjölluðu um hvernig ætti að innleiða hugtakið inn í fyrirtæki á árangursríkan hátt. Þessar 

greinar eru eftir Kohli og Jaworski (1990) og Narver og Slater (1990). Þar varpa tvíeykin 

fram mismunandi kenningum varðandi markaðshneigð og árangur.  

Þá skilgreina Kohli og Jaworski (1990) markaðshneigð sem ákveðið ferli innan 

fyrirtækisins sem er byggt á þremur lykilþáttum:  

➢ Öflun þekkingar (intelligence generation),  

➢ Miðlun þekkingar (intelligence dissemination) 

➢ Breytt viðbrögð (responsiveness). 

Samkvæmt Kohli og Jaworski (1990) er fyrsta skrefið í að byggja upp markaðshneigð 

að stjórnendur fyrirtækja verða að hafa viðamikla þekkingu á markaðnum. Þá verða þeir 

ekki aðeins að þekkja þarfir og óskir núverandi viðskiptavina sinna heldur einnig að 

greina ytri þætti sem hafa áhrif á þessar þarfir og óskir. Þessi þekking nær yfir atriði líkt 

og umhverfisþætti og aðgerðir, reglugerðir stjórnvalda og viðbrögð samkeppnisaðila við 

þörfum og óskum viðskiptavina sinna. Öflun þekkingar felur einnig í sér að þekkja 

hverjar þarfir viðskiptavina munu vera í framtíðinni til viðbótar við þær þarfir sem til 

staðar eru á þessu augnabliki, en hægt er að nýta ýmsar aðferðir til þess að öðlast þessa 
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þekkingu. Þær aðferðir geta bæði verið óformlegar og formlegar. Þá fela formlegar 

aðferðir í sér skipulagða fundi og umræður við samstarfsaðila og viðskiptavini, að halda 

utan um gagnagrunn um viðskiptavini, formlegar markaðsrannsóknir og greiningu á 

söluskýrslum. Óformlegar aðferðir innihalda m.a. óformlegt spjall við viðskiptavini og 

samstarfsaðila. Mikilvægt er að allar deildir innan fyrirtækisins leggi sig fram við að afla 

sér þekkingar á markaðnum, ekki einungis markaðsdeildin.  

Eftir að fyrirtækið hefur öðlast þekkingu á markaðnum er næsta skrefið að miðla 

þessari þekkingu. Þá er áhersla lögð á þátttöku á milli allra deilda innan fyrirtækisins, án 

hindrana, þar sem árangursrík þekkingamiðlun er mikilvægur þáttur í því að byggja upp 

grunninn að samhæfðum markaðsaðgerðum á milli deilda skipulagsheildarinnar (Kohli 

og Jaworski, 1990).  

Þriðja skref markaðshneigðar eru viðbrögð við upplýsingunum. Þá nægir ekki 

einungis að fyrirtækið afli sér þekkingar og miðli þekkingunni í framhaldi af því, heldur 

verða þau einnig að bregðast við þörfum markaðsins. Ef ekki brugðist við þörfum 

markaðsins hafa tvö fyrstu skrefin ekkert gildi. Það að breyta viðbrögðum á þekkingu 

markaðsins felur í sér þætti líkt og að skilgreina markhópa sína, framleiðslu, dreifingu og 

kynningu á vöru ásamt því að hanna framboð á vöru eða þjónustu sem endurspeglar 

þarfir viðskiptavina. Með því að taka tillit til allra þessa þátta er markaðsdeildin ekki ein 

um það að bregðast við þörfum markaðsins heldur allar deildir innan fyrirtækisins. Kohli 

og Jaworski (1990) leggja áherslu á aðgerðirnar sjálfar sem hafðar eru í fyrirrúmi þar 

sem markaðshneigð er hegðun sem drifin er áfram af sjálfri markaðsáherslunni, en sú 

áhersla byggir á aðgerðunum sem þessi þrjú lykilatriði fela í sér. 

Narver og Slater (1990) komu einnig fram með skilgreiningu á hugtakinu 

markaðshneigð stuttu eftir að Kohli og Jaworski (1990) kynntu sínar kenningar. Þá 

útskýra Narver og Slater (1990) markaðshneigð sem tiltekna fyrirtækjamenningu sem á 

öflugan og skilvirkan hátt skapar ákveðna hegðun innan fyrirtækisins sem leiðir til 

framúrskarandi virðis fyrir viðskiptavininn. Þar af leiðandi mun virðið ýta undir yfirburða 

árangur fyrirtækisins til lengri tíma litið.  

Þá samanstendur sú hegðun innan fyrirtækjamenningarinnar samkvæmt Narver og 

Slater (1990) af eftirfarandi þrem þáttum sem einkennast af tímalausu ferli, en þar er 

langtímahagnaður hafður að sjónarmiði:  
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➢ Viðskiptavinahneigð (customer orientation)  

➢ Samkeppnishneigð (competitor orientation)   

➢ Samþætt markaðsstarf (interfunctional coordination)  

Þá er viðskiptavinahneigðin byggð á því að nægur skilningur verði að vera til staðar á 

viðkomandi markhópi í því skyni að fyrirtækið geti þróað þjónustu eða vörur sem skapa 

yfirburða virði í huga viðskiptavina sinna. Til að öðlast þann skilning, samkvæmt Narver 

og Slater (1990), er nauðsynlegt að þekkja þarfir og óskir viðskiptavina, ekki einungis 

eins og þær eru í dag heldur einnig hvernig þær munu þróast til langs tíma litið. Einnig er 

mikilvægt að hafa skilning á ytri áhrifum sem ekki fæst stjórnað, t.d. aðgerðum 

stjórnvalda eða efnahagsþróun.  

Samkeppnishneigðin snýr að því að fyrirtækin leggi skilning á bæði styrkleika og 

veikleika samkeppnisaðila sem eru nú þegar til staðar, en einnig verðandi keppinauta. 

Það er gert á þann hátt að þekkingar er aflað sem felur í sér nákvæma greiningu á hæfni 

og getu samkeppnisaðila ásamt stefnu þeirra til lengri tíma. Þar með er metið hversu 

hæfir þeir eru til að uppfylla þarfir viðskiptavinanna (Narver og Slater, 1990).  

Þriðji hegðunarþátturinn er samþætt markaðsstarf sem felur í sér að auðlindir 

fyrirtækisins eru nýttar á samhæfðan hátt. Samkvæmt Narver og Slater (1990) felur það 

í sér að allir starfsmenn innan fyrirtækisins leggja sitt af mörkum í því að skapa yfirburða 

virði fyrir viðskiptavini. Markmiðið með markaðshneigð, sem er að skapa 

framúrskarandi virði fyrir viðskiptavininn, er margþætt og byggist að miklu leyti á 

samheldni á milli starfsfólks og deilda innan fyrirtækisins þar sem góð samskipti verða 

að vera þar á milli.  

Saman mynda þessir þrír þættir hringrás þar sem starfsmenn fyrirtækisins verða 

stöðugt að vera á varðbergi fyrir hverjum þætti, en markaðshneigðin verður að 

fyrirtækjamenningu sem leiðir til ákveðinna aðgerða og hegðunar. Einnig er 

markaðshneigðin mikilvægur þáttur í því að auka hagnað fyrirtækisins þar sem Narver 

og Slater (1990) komast að því að jákvæð tengsl séu á milli hagnaðar og sterkrar 

markaðshneigðar. 
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3.1 Markaðshneigð listasafna 

Í gegnum tíðina hafa stjórnendur listastofnana beint sjónum sínum að framboðinu þ.e. 

framleiðslunni, vörunni og listinni. Grundvöllurinn fyrir listinni liggur samt sem áður í 

samskiptum við áhorfendahópinn og þar með verða listastofnanir að virkja, auka og ýta 

undir þau samskipti sem eiga sér stað við áhorfendur og gesti (Scheff og Kotler, 1996). 

Þá verða stjórnendur listasafna að spyrja sig að því hvort að þeir eigi að fara þá leið að 

fylgja hugmyndafræði markaðsfræðinnar í því skyni að uppfylla þarfir safngesta. Að 

fylgja hugmyndafræði markaðsfræðinnar liggur í þekkingunni á hvað það sé sem hvetur 

viðskiptavini og hverjar óskir þeirra eru og þar með hvernig hægt sé að mæta 

væntingum mismunandi markhópa (Scheff og Kotler, 1996). 

Grundvallarhugtakið í hefðbundinni markaðssetningu, að mæta þörfum neytandans, 

á ekki alltaf við í listsköpun. Þetta er það sem aðgreinir markaðssetningu á menningu frá 

hefðbundinni markaðssetningu. Listræna varan er ekki sköpuð til að uppfylla þarfir 

markaðsins, tilgangur hennar er sjálfstæð frá markaðnum sem gerir hana að sérstakri 

áskorun í markaðssetningu. Í staðinn fyrir að leitast eftir því að mæta þörfum neytenda 

með því að bjóða vöru sem þeir vilja, þá leitar listræni stjórnandinn eftir neytendum 

sem laðast að vörunni (Colbert, 2003). Listasöfn geta verið allt frá því að vera vörudrifin 

yfir í markaðsdrifin. Vörudrifin listasöfn leggja áherslu á vöruna þar sem lykilatriðið er að 

bera kennsl á viðeigandi áhorfendur af ákveðinni stærð fyrir vöruna. Markaðsdrifið 

listasafn byrjar á markhópnum og út frá honum er þróað listframboð sem mætir óskum 

áhorfenda (Clopton o.fl., 2006). Fyrirtæki sem eru markaðsdrifin staðsetja 

viðskiptavininn í miðpunkti ákvörðunarferlisins og miða öllum sínum aðgerðum að því 

að uppfylla þarfir viðskiptavina sinna. Í gegnum tíðina hafa listasöfn ekki aðhyllst þá 

hugmyndafræði sem markaðsáhersla felur í sér, en eitt af markmiðum listasafna hefur 

verið að gera listamann sýnilegan fyrir eins stóran áhorfendahóp og hægt er, en ekki að 

skapa listamann sem höfðar til eins stórs áhorfendahóps og völ er á (Clopton o.fl., 

2006). Kjarninn er sambandið á milli listamannsins og áhorfandans þar sem 

listastofnunin þjónar hagsmunum þeirra beggja. Markaðsaðgerðir eiga því að miða að 

því að gera listastofnanir aðgengilegar en ekki aðeins vera til staðar til að halda þeim á 

lífi (Scheff og Kotler, 1996).  
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Listasöfn verða að horfa út á við og hafa það að markmiði að skapa skilning, aðgengi 

og gera listina óaðskiljanlegan hluta hversdagslífsins. Einnig verða listastofnanir að horfa 

inn á við og nýta stjórnun og markaðssetningu með því að bregðast við umhverfinu sem 

stöðugt er að breytast og læra hvernig best sé að bregðast við þörfum og áhuga 

almennings (Scheff og Kotler, 1996). Listasafn er markaðshneigt þegar það hannar og 

framleiðir þjónustu sem ýtir undir yfirburða virði viðskiptavinar þar sem starfsemin er 

sérstaklega byggð á upplýsingum um þarfir og væntingar viðskiptavina og annarra 

hagsmunaaðila líkt og listamanna, fjölmiðla og samkeppnisaðila (Sorjonen og Uusitalo, 

2008). Í því skyni að finna réttu neytendurna þarf listræni stjórnandinn að leita sér eins 

mikillar þekkingar og unnt er varðandi markaðinn og þann ávinning sem mismunandi 

markaðshlutar sækjast eftir þegar kemur að listum og menningu (Colbert, 2003).  
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4 Miðuð markaðsfærsla  

Í grunninn byggja allar markaðsaðgerðir á miðaðri markaðsfærslu (STP-approach). 

Miðuð markaðsfærsla samanstendur af þrem þáttum sem eru markaðshlutun 

(segmentation), markaðsmiðun (targeting) og staðfærsla (positioning). Fyrirtæki 

uppgötvar mismunandi þarfir og hópa á markaðnum og tekur ákvörðun um að hvaða 

hópum skal miða með það sjónarmið að hægt sé að uppfylla þarfir þeirra á yfirburða 

vegu. Þar næst staðfærir fyrirtækið framboð sitt að þeim hópi sem verið er að miða að á 

þann hátt að hann þekki aðgreinandi tilboð og ímynd fyrirtækisins. Þá er mikilvægt að 

fyrirtækið staðfæri sig svo að samkeppnislegt forskot sé til staðar fyrir hvern markhóp 

(Kotler og Keller, 2012). Þessir þrír þættir í miðaðri markaðssetningu, markaðshlutun, 

markaðsmiðun og staðfærsla, vinna með hver öðrum og mynda gagnkvæm tengsl þar 

sem huga þarf vel að öllum þáttunum og innleiða í það fyrirtæki sem vill verða farsælt í 

markaðsstarfi sínu (Hollensen, 2010).  

4.1 Markaðshlutun 

Það er aldrei hægt að uppfylla þarfir allra á markaði þar sem ekki allir hafa sama smekk 

eða óskir. Þar með verða fyrirtæki að byrja á markaðshlutun með því að bera kennsl á 

ólíka hópa af neytendum sem gætu kosið eða viljað ólíkar vörur eða þjónustu (Kotler, 

2000). Markaðshlutun lítur að mismunandi óskum neytenda sem óaðskiljanlegan þátt af 

þörfum þeirra. Kjarninn er að nýta markaðshlutun og viðurkenna að eftirspurn sé 

fjölbreytt og mismunandi. Fyrirtæki sem nýta sér markaðshlutun geta aðlagað framboð 

sitt að þörfum neytenda og ákveðinna markhópa eða einblínt á þá markaðshluta þar 

sem framboðið sem nú er til staðar höfðar til (Smith, 1956). 

Þegar verið er að hluta niður markaðinn er hægt að líta til lýsandi eiginleika 

neytenda, það eru landfræðilegir þættir, lýðfræðilegir þættir, lífshættir og hegðun 

(Kotler og Keller, 2012). Landfræðileg markaðshlutun (geographical segmentation) 

skiptir markaðnum upp eftir því hvar neytendur eru staðsettir þar sem hægt er að 

byggja á þeirri hugmynd að þeir neytendur sem eru staðsettir á nálægum slóðum deili 
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samskonar óskum og þörfum. Þá eru aðrar óskir og þarfir sem neytendur skynja á 

öðrum staðsetningum (Martin, 2011). 

Þegar lýðfræðileg markaðshlutun (demographical segmentation) er nýtt er 

markaðnum skipt upp eftir þáttum líkt og aldri, fjölskyldustærð, kyni, tekjum, menntun, 

trú o.fl. Með því að nýta lýðfræðilega markaðshlutun eða bakgrunnsbreytur geta 

fyrirtæki ákveðið hvers konar neytendum skal miða að, t.a.m. ákveðins aldurshóps eða 

kyns eftir því hvaða vöru eða þjónustu er um að ræða (Plummer, 1974). Þó getur 

lýðfræðileg markaðshlutun ekki veitt nægar upplýsingar um neytendur þar sem fyrirtæki 

vilja fá að kynnast viðskiptavini sínum á persónulegri hátt en lýðfræðilegir þættir gefa til 

kynna (Wells, 1975). Lýðfræðilegir þættir eru samt sem áður mest notuðu breyturnar 

þegar kemur að markaðshlutun, að mestu leyti vegna þess að þættir líkt og þarfir, óskir 

og notkun neytenda tengja sterklega við bakgrunn þeirra. Einnig er auðveldara að mæla 

lýðfræðilegar breytur í samanburði við aðrar breytur. Þó væri hægt að segja að þegar 

markaðshlutun er nýtt við uppsetningu sýninga eða viðburða tengdum listasöfnum eigi 

lýðfræðileg markaðshlutun ekki sérstaklega við, a.m.k. ekki ein og sér. Markmið 

listasafna er ekki að flokka viðskiptavini niður eftir félags- og hagfræðilegum bakgrunni, 

heldur fremur að leggja áherslu á að söfn séu opin fyrir fólk af öllum gerðum sem hefur 

áhuga á list, án tillits til aldurs, kyns, menntunar eða fjárhagsstöðu (Ahola og Uusitalo, 

2008). 

Það að hluta niður markaðinn eftir lífsháttum (psychograpic segmentation) felur í sér 

að neytendur eru flokkaðir niður í mismunandi hópa á grunni þess hver persónuleiki 

þeirra er, viðhorf hans, gildi, áhugamál og lífstíll. Þá byggist markaðshlutun eftir lífsstíl á 

því að fyrirtæki þekki venjur neytenda á þann hátt að hægt sé að tengjast neytandanum 

í því skyni að hann nái að samsama sig með vörunni eða þjónustunni sem fyrirtækið 

hefur upp á að bjóða (Martin, 2011). Þá veitir markaðshlutun eftir lífsstíl innsýn inn í 

daglegt líf neytandans þar sem fyrirtæki geta flokkað þá niður eftir því hvernig þeir lifa 

lífinu og skoða hvernig þeir haga frístundum sínum, auk þess hverjar skoðanir þeirra eru 

til ýmissa málefna ásamt því hver áhugamál þeirra eru (Plummer, 1974). Hvað varðar 

listasöfn er markaðshlutun eftir lífsstíl notuð þegar borið er kennsl á menningarlegan 

áhuga eða lífsstíl viðskiptavina og gesta (Ahola og Uusitalo, 2008).  
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Markaðshlutun eftir hegðun (behavior segmentation) snýr að því þegar neytendum 

er skipt niður í hópa eftir viðhorfi, þekkingu eða notkun hans á vöru eða þjónustu (Kelly, 

2003). Einn þáttur af markaðshlutun eftir hegðun er að hluta niður neytendur eftir 

ólíkum ávinningi sem verið er að leitast eftir frá vörunni eða þjónustunni. 

Markaðshlutun byggð á ávinningi ber kennsl á helsta ávinninginn sem viðskiptavinir 

leitast eftir í vöruflokk, hvernig einstaklingar það eru sem leggja áherslu á ólíkan 

ávinning ásamt helstu vörumerki, líkt og listastefnur eða listamenn, sem bjóða upp á 

hvern ávinning fyrir sig. Þessi gerð af markaðshlutun reiðir á ýmsar þarfir og væntingar 

neytenda hvað varðar heimsóknir á listasöfn og virðist því henta sérstaklega vel þegar 

verið er að hluta niður safngesti (Ahola og Uusitalo, 2008).  

4.1.1 Markaðshlutun listasafna 

Listastofnanir verða að þekkja sína neytendur, sína núverandi og væntanlega 

viðskiptavini. Það þarf að þekkja hvaða markaðshlutar í samfélaginu eru líklegastir til að 

hafa áhuga á vörunni og hvaða markaðshluta er hægt að ná til með bættum 

vörueiginleikum (Scheff og Kotler, 1996). Það felur í sér að horfa bæði til núverandi 

safngesta en einnig að líta til neytenda á annars konar afþreyingu ásamt þeim sem eru 

ekki nú þegar að sækja söfnin og skoða mismunandi þarfir og væntingar þeirra (Kotler 

og Kotler, 2000). Svo virðist sem listasöfn nýti sér að mestu leyti markaðshlutun eftir 

lýðfræðilegum þáttum, en þar má nefna stærstu markhópana sem börn, fatlaða og 

ellilífeyrisþega. Það er þó hægt að spyrja sig hvort besta leiðin sé í raun að nýta 

lýðfræðilega markaðshlutun fyrir listasöfn, fyrir utan það að börn fái sérstaka 

barnadagskrá og aðgengi sé fyrir fatlaða og ellilífeyrisþega. Skynsamlegra væri fyrir 

listasöfnin að hluta markaðinn niður í hópa eftir markmiðum safnsins, mismunandi 

smekk gesta og óskum hvað varðar listform eða samkvæmt þeim ávinningi sem leitað er 

eftir þegar safnið er heimsótt (Ahola og Uusitalo, 2008). 

Listáhorf myndar flókin samskipti á milli áhorfandans og listaverksins. Það getur 

krafist ákveðinnar þekkingar, fágunar og vilja til að kunna að meta listina sem verið er að 

horfa á. Þar sem list er áunninn smekkur þá hefur hún laðað að ákveðna markaðshluta í 

gegnum tíðina sem hafa varið tíma og fyrirhöfn í að kunna að meta hana. Þar með hafa 

gestir listasafna í miklum mæli verið menntaðir og tekjuhærri einstaklingar (Blattberg og 

Broderick, 1991). Það er ekki hægt að segja að listneytendur séu samsettir á þennan 
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máta vegna þess að listasöfnin miði sérstaklega að þeim. Listasafnið vill ná til allra á 

markaðnum, en samt sem áður er það reyndin að stofnanir sem eru tileinkaðar þess 

konar list laða mestmegnis að sér hámenntaða einstaklinga (Colbert, 2003).  

Vandamálið sem listasöfn standa frammi fyrir er hvort og hvernig þau eigi að stækka 

áhorfendahóp sinn í þeim tilgangi að höfða til nýrra markaðshluta sem eru nú þegar ekki 

að sækja söfnin (Blattberg og Broderick, 1991). Listasafn sem vill stækka áhorfendahóp 

sinn verður að átta sig á því að áhorfendur hafa mismunandi óskir hvað list varðar, ólíkar 

skynjanir á virði listarinnar og hvað það sé sem höfði til þeirra. Hægt er að nýta 

markaðshlutun eftir tíðni heimsókna eða þátttöku í listviðburðum þar sem hægt er að 

skipta gestum niður eftir því í hve miklu mæli þeir sækja þá. Þá er hægt að þróa 

markaðsaðgerðir að hverjum hluta með því að beita mismunandi aðgerðum eftir því 

hvort einstaklingar séu nú þegar að taka þátt í listviðburðum, séu ekki að taka þátt en 

hafa áhuga og svo þeim sem eru ekki að taka þátt og hafa ekki áhuga (Clopton o.fl., 

2006). Í því skyni að laða fleiri mögulega markaðshluta að verða listasöfn að skoða af 

hverju fólk hefur ekki nógu mikinn áhuga á list og einnig af hverju fólk er ekki að sækja 

söfnin. Það liggur oftar en ekki í barnæsku hvers og eins hver smekkur þeirra er þegar 

kemur að list, en gildi sem lærð eru frá fjölskyldu og skóla ásamt sýnileika listar við 

barnæsku hafa áhrif á sýn fólks á menningu og listum. Hvers kyns áhrif sem börn verða 

fyrir í æsku eru því mikilvæg þegar kemur að áhuga fólks á listum. Með þessu er hægt að 

segja að það sé á ábyrgð allra að ná til ungra áhorfenda og þar með að gefa þeim 

minnistæða listræna upplifun (Colbert, 2003). 

4.1.2 Listasöfn sem afþreying 

Ásamt varðveisluskyldu bera söfnin einnig ábyrgð á fræðslu og að skemmta gestum 

sínum (Thyne, 2001), en mikilvægt er að skoða listasöfn og aðrar menningarstofnanir í 

ljósi þess að um sé að ræða vettvang afþreyingar. Í dag eru gríðarlega mörg fyrirtæki að 

keppast um tíma neytenda sem hafa takmarkaðan frítíma og standa því frammi fyrir ótal 

valkostum þegar þeir velja sér afþreyingu (Burton, Louviere og Young, 2009). Fyrirtæki 

geta fallið í þá gryfju að vera of þröngsýn á hvaða markaði þau tilheyra, en mikilvægt er 

að þau séu fullviss um að þau séu að skilgreina sig í réttum iðnaði (Levitt, 1960). Þá er 

mikilvægt að listasöfn skilgreini sig bæði sem fræði- og menningarlegan vettvang ásamt 

því að vera skemmtun og afþreying (Burton o.fl., 2009). Hægt er að flokka val neytenda 
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á því hvernig þeir nýta frítíma sinn í sex þætti; að vera með fólki og eiga samskipti; að 

gera eitthvað nytsamlegt; að láta sér líða vel í umhverfi sínu; upplifa eitthvað nýtt og 

takast á við áskoranir; fá tækifæri til að læra; virk þátttaka (Hood, 1983). 

Samkvæmt rannsókn Hood (1983) í samvinnu við Listasafn Tolido, í Ohio, komust 

rannsakendur að því að það eru þrír aðgreinanlegir markaðshlutar á meðal núverandi og 

mögulegra safngesta, byggðir á gildum þeirra hvað varðar afþreyingu, áhuga og 

væntingar. Það eru þeir sem sækja söfnin reglulega, þeir sem fara stöku sinnum og þeir 

sem fara aldrei á listasöfn. Þá sækist hver hópur eftir mismunandi upplifun í gegnum alls 

kyns afþreyingu, þar á meðal með því að heimsækja listasöfn, en hver hópur hefur ólík 

gildi í samræmi við sín áhugasvið. Rannsakendur komust að því að þeir sem sækja 

listasöfn reglulega, a.m.k. þrisvar á ári upp í 40 sinnum á ári, telja alla 

afþreyingarþættina mikilvæga og telja sig geta upplifað þá alla með því að fara á 

listasöfn. Þá eru þeir þrír þættir sem þeir telja mikilvægasta þegar kemur að því að nýta 

frítíma sinn, tækifærið til að læra, að upplifa eitthvað nýtt og takast á við áskoranir, 

ásamt því að gera eitthvað nytsamlegt. Á hinn bóginn eru það þeir sem fara ekki á 

listasöfn, en þeirra mikilvægustu þættir þegar kemur að því að nýta frítíma sinn eru 

öfugir við þá sem sækja söfnin reglulega, að vera með fólki og eiga samskipti, virk 

þátttaka, ásamt því að láta sér líða vel í umhverfi sínu. Þá telja þeir sem sækja ekki 

söfnin að þessa þrjá afþreyingarþætti sem þeir telja mikilvægasta megi ekki að finna á 

listasöfnum eða að þeir séu til staðar í svo litlu mæli að þeir telji sig ekki hljóta ávinning 

af því að fara á söfnin. Þegar kemur að þeim sem sækja söfnin stöku sinnum, líkjast þeir 

meira þeim sem sækja ekki söfn heldur en þeim sem fara reglulega. Þeir þættir 

afþreyingar sem þeir telja mikilvægasta eru virk þátttaka, skemmtun og félagsleg 

samskipti. Þá telja þeir að hægt sé að upplifa þessa þætti á söfnum en þó ekki nógu 

mikið til þess að verða að reglulegum safngestum. Þar með fara þeir sem mæta stöku 

sinnum frekar á söfn þegar einhverskonar viðburðir eða skemmtanir eru í gangi sem 

uppfylla afþreyingaþörf þeirra (Hood, 1983). 

4.1.3 Hvatar, ástæður og ávinningur safngesta 

Fagurfræðileg markaðshlutun nýtir huglæga vöruáherslu og byggir að mestu leyti á 

fagurfræðilegum skynjunum á listframboði. Þar sem fagurfræðilegur áhugi er lykilatriði í 

aðsókn á list þá er markaðshlutun byggð á óskum og ávinningi viðeigandi tækni þar sem 
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í tilviki listarinnar eiga viðbrögð neytenda við eiginleikum í raun ekkert skylt við virkni 

vörunnar. Einnig er aukinn skilningur á óskum áhorfenda og gesta viðeigandi og 

nothæfur fyrir listastofnanir sem leggja áherslu á bæði vöruna og markaðinn (Clopton 

o.fl., 2006). Það geta verið margar ástæður fyrir því að fólk sækir listasöfn, en hægt er 

að hluta neytendur niður í hópa eftir þeim hvötum og ávinningi sem safngestir eru að 

sækjast eftir (Colbert, 2003). Að skilja þá hvata er mikilvægt þar sem það getur leitt í ljós 

undirliggjandi ástæður fyrir því hvers vegna neytendur velja ákveðna afþreyingu fram 

yfir aðra (Slater, 2007).  

Þá er möguleiki á að neytendur leggi áherslu á nokkrar ástæður í einu fyrir komu sinni 

á listasöfn. Ástæðurnar og sá ávinningur sem neytendur skynja af heimsókn sinni hafa 

þar af leiðandi áhrif á mat gesta á heildarframmistöðu listasafnsins ásamt 

ímyndarsköpun safnsins í huga safngesta (Ahola, 2008). Botti (2000) skiptir ávinningi af 

því að neyta listar niður í fjóra hluta sem hann skilgreinir sem hagnýtan 

(menningarlegan), táknrænan, félagslegan og tilfinningalegan ávinning. Þá skiptir Slater 

(2007) hvötum safngesta niður í þrjá þætti sem undirliggjandi hvata þeirra fyrir að sækja 

listasöfn. Þessir þrír þættir eru félagsleg- og fjölskyldusamskipti, lærdómur og 

veruleikaflótti.  

Að afla sér þekkingar er helsta ástæðan fyrir því að safn er heimsótt, en safngestir 

geta skynjað að listasafnið sé vettvangur þekkingar. Það eru þeir safngestir sem leitast 

eftir beinum hagnýtum eða menningarlegum ávinningi af vörunni, þar sem list getur 

uppfyllt hagnýta þörf einstaklingsins þegar hann skynjar ávinning af fræðslu og 

menningarauðgi (Botti, 2000). Neytandi sem hefur áhuga á því að afla sér meiri 

þekkingar á list, leggur áherslu á vitsmunalega örvun og metur athafnir safnsins út frá 

því hvort að safnið uppfylli þarfir gesta á upplýsingum. Þetta eru þeir neytendur sem 

vilja vita meira um listastefnur, listamenn ásamt því að þeir vilja vita meira um sína eigin 

menningu og annarra (Ahola, 2008). Þá felur hugtakið lærdómur í sér hvatann fyrir því 

að læra um nýja hluti bæði fyrir sjálfan sig og aðra, nýjar upplifanir, að svala forvitni eða 

þörfina fyrir að kanna og gera eitthvað nytsamlegt (Slater, 2007). 

Annar skynjaður ávinningur gesta af því að fara á listasöfn er táknrænn ávinningur 

eða þörf sem tengist sálrænni merkingu vörunnar sem leyfir manneskjunni að miðla 

persónuleika sínum og gildum í gegnum neytendahegðun sína. Manneskjur hafa þörf til 
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að segja öðrum frá því hverjir þeir eru og ein leið til þess er í gegnum neyslu á vöru. Það 

tengist þörfinni á að sjást á ákveðnum viðburðum, að geta rætt um ákveðnar 

listastefnur eða með því að kaupa vörur í safnbúðum. Þetta sýnir samfélagsstöðu hvers 

og eins (Botti, 2000). 

Listasöfn geta einnig verið skynjuð sem vettvangur fagurfræðilegrar örvunar og 

ánægju. Safngestur sem vill uppfylla þarfir sældarhyggju sér listasafnið sem vettvang 

upplifana (Ahola, 2008). Þessa ánægju er einnig hægt að skilgreina sem tilfinningalegan 

ávinning sem tengist þeirri þrá fyrir upplifun sem er sannfærandi, örvandi og 

skemmtileg. Þessar þarfir eru ekki einungis tengdar neyslu fremur en því að leysa 

vandamál, fylla upp í tómarúm eða að ýta undir samfélagsstöðu sína. Það snýst um að 

komast í burtu frá vandamálum eða hversdagslífinu. Listasafnið býður upp á eitthvað 

sem umbreytir daglegu lífi gestsins og brýtur upp daglegar athafnir (Botti, 2000). Að 

njóta lista og fara á listasöfn felur í sér sældarnautn þar sem neytandi ber með sér 

neysluhyggju sem kennir við skynjanir líkt og draumóra og tilfinningalegar hliðar á 

upplifun einstaklingsins á vörunni (Hirschman og Holbrook, 1982). Fagurfræðileg eða 

tilfinningaleg ánægja ásamt þorsta í þekkingu er ein helsta hvatningin fyrir því að 

heimsækja listasafn og er þar með einnig stór þáttur í að skapa ímynd listasafnsins. Nú 

til dags eru gestir listasafna hinsvegar að leita að mörgum þáttum tengdum upplifun á 

safni, sem býður upp á möguleikann til að örva fleiri skynfæri en það að horfa á 

listaverkið. Þar með verður umhverfið einnig stór þáttur ímyndarinnar (Ahola, 2008). Þá 

tengist tilfinningalegur ávinningur því að fara á listasöfn. Hvatinn sem Slater (2007) 

skilgreinir sem veruleikaflótta felur í sér eitthvað sem er frábrugðið heimilinu eða vinnu, 

þar sem einstaklingar geta notið umhverfis sem þeim líður vel í og slakað á. Þá var 

niðurstaða Slater (2007) sú að veruleikaflótti væri helsti hvatinn hjá þátttakendum 

rannsóknarinnar fyrir því að sækja listasöfn og/eða gallerí, þar á eftir kom hvatinn 

lærdómur og síðast kom hvatinn félagsleg- og fjölskyldusamskipti.  

Það að sækja listasöfn getur einnig verið félagslegur viðburður, þar sem listviðburðir 

gefa fólki tækifæri á að hitta jafningja sína. Sýningin sjálf gefur þeim eitthvað til að ræða 

um og eyða tíma saman. Þessi hegðun uppfyllir félagslegar þarfir og listasafnið er 

skynjað sem félagslegur vettvangur (Colbert, 2003). Listasafnið getur verið staður sem 

gefur tækifæri á að eiga samskipti við aðra, en einnig geta listasöfn verið séð sem 
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vettvangur til persónusköpunar þar sem einstaklingar geta myndað tengsl í gegnum 

ákveðnar listastefnur eða listamenn (Ahola, 2008). Safngestir heimsækja ekki einungis 

listasöfn í þeim tilgangi að fræðast, heldur einnig til þess að eyða tíma með vinum og 

fjölskyldu þar sem skemmtanagildi kemur inn sem mikilvægur hvati fyrir því að 

heimsækja söfnin (Thyne, 2001). Það sem mest er þá eru listasöfn félagslegur 

vettvangur þar sem safngestur hittir vini og kunningja, en aftur á móti getur safnið 

einnig verið ákveðinn hlutlaus staður þar sem safngestur getur flúið félagsleg samskipti. 

Að auki geta listasöfn uppfyllt félagslega þörf neytenda á óbeinan hátt, en listasöfn, 

sýningar og söfn þjóna fólki sem tæki til félagslegrar samþættingar með því að byggja 

upp vettvang fyrir menningarlega þekkingu áhorfenda. Frægir listamenn og tímar tengja 

fólk við samfélagið. Þar að auki eru mörg listasöfn sem og aðrar menningarbyggingar 

tákn fyrir þjóðarbrot og stuðla að tilfinningum um sameiginlegt stolt (Ahola, 2008). 

4.2 Markaðsmiðun 

Hver markaðshluti sem hefur verið skilgreindur getur verið breytilegur í stærð og 

tækifærum. Þar getur reynst erfitt og nánast ómögulegt að ná til hvers markaðshluta 

fyrir sig og því velja fyrirtæki ákveðna hópa þar sem stærstu tækifærin liggja, það eru 

þarfir þeirra sem hægt er að uppfylla á yfirburða vegu. Til þess að markaðshlutar séu 

gagnlegir til markaðsmiðunar verða þeir að uppfylla ákveðin skilyrði. Í fyrsta lagi verða þeir að 

vera mælanlegir svo hægt sé að mæla einkenni markaðshlutanna líkt og stærð eða kaupmátt. 

Í öðru lagi verða markaðshlutarnir að vera nógu stórir og arðbærir til að þjóna. 

Markaðshlutinn ætti að vera stærsti mögulegi einsleiti hópurinn sem er þess virði að sækjast í 

með sérsniðnum markaðsaðgerðum (Hollensen, 2010). 

Í þriðja lagi verða markaðshlutarnir að vera aðgengilegir svo hægt sé að ná til þeirra 

og þjóna. Því næst er nauðsynlegt að markaðshlutar séu nokkuð aðgreinanlegir hvor frá 

öðrum og bregðast við á ólíkan hátt við mismunandi markaðsaðgerðum og 

markaðsráðum (marketing mix). Markaðsráðarnir eru hluti af innra umhverfi fyrirtækis þar 

sem þeir eru þættir sem fyrirtækið hefur stjórn á (Hollensen, 2010) og eru tæki og tól sem 

fyrirtækið nýtir sér til að ná sínum markaðslegu markmiðum. Markaðsráðarnir, eða hin fjögur 

P, eru vara (product), verð (price), kynning (promotion) og vettvangur (place). Vara vísar til 

þess að rétta varan sé þróuð fyrir markhópinn, en það getur einnig verið þjónusta eða 

sambland af vöru og þjónustu. Verð felur í sér kostnaðinn við alla hina markaðsráðana, en í 
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verðinu myndast hagnaðurinn. Þá verður að ákvarða rétt verð sem markhópurinn bregst rétt 

við. Kynning er sá markaðsráði sem kemur að því að segja markhópnum frá vörunni þar sem 

hægt er að fara mismunandi leiðir í því að kynna vöruna fyrir markhópnum ásamt því að ná í 

nýja viðskiptavini eða halda í núverandi viðskiptavini. Þá felur vettvangur í sér allar þær 

ákvarðanir sem varða það að koma vörunni til markhópsins líkt og dreifileiðir (Perreault og 

McCarthy, 2002). Með tímanum hafa bæst við markaðsráðana þrír þjónustuþættir sem eru 

fólk, ferli og umgjörð og eru þeir núna sjö talsins (Kotler og Keller, 2012).  

Í síðasta lagi verður að vera hægt að þróa árangursríka markaðsáætlun til að laða að 

og þjóna markaðshlutunum. Þegar verið er að meta mismunandi markaðshluta verður 

fyrirtækið einnig að líta til tveggja þátta, það er hversu aðlaðandi markaðshlutinn sé í 

heild sinni ásamt því hver markmið fyrirtækisins og auðlindir þess eru (Kotler og Keller, 

2012).  

4.2.1 Markaðsfærsla 

Hægt er að þróa ýmiskonar áætlanir sem geta hjálpað til við að velja réttan 

markaðshluta til að miða að. Algengustu aðferðirnar eru fjöldamarkaðsfærsla (mass 

marketing), aðgreind markaðsfærsla (differentiated marketing), syllumarkaðsfærsla 

(niche marketing) og einstaklingsmarkaðsfærsla (individual marketing) (Hollensen, 

2010).  

Fjöldamarkaðsfærsla lýsir sér á þá vegu að fyrirtækið lítur ekki til mismunandi 

markaðshluta heldur fer eftir markaðnum í heild sinni með einu virðistilboði. Þá þróar 

fyrirtækið markaðsáætlun fyrir vöru með yfirburða ímynd sem er hægt að selja eins breiðum 

áhorfendahópi og unnt er (Kotler og Keller, 2012). Fjöldamarkaðssetning kemur eins fram við 

alla viðskiptavini. Fyrirtæki leita að óskum sem eru algengar á meðal sem flestra æskilegra 

viðskiptavina og reyna að hanna vörur sínar svo að þær höfði til sem flestra. Með því að 

notast við fjöldamarkaðssetningu einblína fyrirtækin á fáar vörur þar sem hægt er að 

straumlínulaga framleiðsluna, dreifinguna og markaðssetninguna í þeim tilgangi að bæta gæði 

og nýta afkastagetu. Hins vegar eru líkur á því að hin staðlaða vara beri ekki þann árangur sem 

henni var ætlað og þjóni ekki þörfum einstaklinga á jafn góða vegu og hægt er (Hollensen, 

2010). Aðgreind markaðsfærsla felur í sér það að fyrirtæki þjóna ákveðnum markhópum 

og aðlaga markaðsráðana sérstaklega að óskum og þörfum þeirra. Kostir aðgreindar 

markaðssetningar eru þeir að hægt er að uppfylla óskir og þarfir neytenda á betri vegu 
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fyrir hvern markhóp sem miðað er að heldur en með fjöldamarkaðssetningu. Einnig eru 

fyrirtæki líklegri til að fanga athygli neytenda með aðgreindri markaðssetningu sem í 

kjölfarið gæti myndað sterk tengsl á milli neytenda og vörumerkisins (Hollensen, 2010). 

Syllumarkaðsfærsla snýr að einum eða fleiri hópum sem eru innan ákveðins 

markaðshluta og innihalda neytendur sem eru að leitast eftir sérstökum ávinningi 

vörunnar og eru með sérstakar þarfir eða óskir sem stærri markaðshlutar hafa ekki. 

Fyrirtæki notast við þessa gerð af markaðsfærslu til að forðast beina samkeppni við 

stærri fyrirtæki sem ná til stærri markaðshluta. Syllumarkaðssetning er einkar hentug 

fyrir fyrirtæki sem eru að koma sér á fót þar sem hóparnir eru ekki skynjaðir sem nógu 

stórt tækifæri hjá öðrum fyrirtækjum og því eru fáir eða jafnvel enginn til staðar sem 

uppfyllir þarfir eða óskir hópsins (Hollensen, 2010). Þá er einstaklingsmarkaðsfærsla ein 

þrengsta skilgreining markaðsfærslunnar, en í dag eru viðskiptavinir farnir að taka mun 

einstaklingsmiðaðri kaupákvarðanir heldur en áður var, þá sérstaklega í gegnum netið 

hvað varðar upplýsingaleit og mat á framboði (Kotler og Keller, 2012). Með því að nýta 

einstaklingsmarkaðsfærslu hannar fyrirtækið markaðsráðana til þess að ná til 

einstaklingsins sem hefur sínar sérstöku þarfir eða óskir (Hollensen, 2010). 

4.2.2 Markaðsmiðun listasafna 

Markaðsmiðun tengd listasöfnum felur í sér að velja viðeigandi markaðshluta til að miða 

að sem safngesti, þar má meðal annars nefna fjölskyldur með ung börn, menntaða 

einstaklinga, eldri borgara, fræðimenn og ferðamenn (Kotler og Kotler, 2000). Þegar 

stjórnendur listasafna taka ákvörðun um að hvaða markaðshlutum skal miða er 

mikilvægt að hafa langtímasjónarmið í huga. Þá ber helst að nefna börn og yngri 

kynslóðir sem eru framtíðarneytendur á menningu og listir og því er mikilvægt að móta 

þeirra gildi og bjóða þeim upp á minnistæða listræna upplifun. Því er hægt að segja að 

það sé á ábyrgð allra að ná til yngri áhorfenda í umhverfi listarinnar (Colbert, 2003). 

Einnig er mikilvægt fyrir listasöfn að vera meðvituð um þá sem nú þegar eru að sækja 

söfnin og líta á þá sem verðugan markaðshluta til að miða að og tryggja að þarfir þeirra 

séu uppfylltar (Robbins og Robbins, 1981). Með því að miða að markaðshlutum eftir 

þeim ávinningi sem neytendur skynja fyrir að sækja söfnin er hægt að þróa 

markaðsaðgerðir í því skyni að endurspegla þarfir einstaklinga og þar með að mæta 

þörfum neytandans (Colbert, 2003). Þá er hver hópur, eftir því hversu oft hann sækir 
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söfnin, að leitast eftir mismunandi ávinning hvað afþreyingu varðar og því veltur á 

listasöfnum hvort og hvernig skal miða að þeim. Þeir sem sækja söfnin reglulega 

samkvæmt rannsókn Hood (1983) eru að mestu leyti að finna það sem þeir vilja í 

listasöfnunum, eins og fræðslu, þekkingu eða það að gera eitthvað nytsamlegt, og því er 

mikilvægt að viðhalda góðu samtali við þá. Þeir sem sækja söfnin stöku sinnum eða 

aldrei eru helst að leitast eftir tækifæri til að hitta annað fólk og slaka á og þar með 

verður listasafnið ekki eins spennandi valkostur hvað varðar þann ávinning sem þeir 

skynja, en einnig ef einstaklingarnir hafa t.a.m. neikvæða upplifun af formlegri menntun 

og tengja hana við það að heimsækja listasöfn. Ef stjórnendur ákveða að ná til þessa 

hóps sem fer sjaldan eða aldrei á söfnin verður að höfða til þeirra á þeim grunni sem 

fellur að þeirra óskum hvað varðar upplifun á afþreyingu (Hood, 1983). 

4.3 Staðfærsla 

Þegar búið er að hluta niður markaðinn og markhópar hafa verið skilgreindir er hægt að 

fara í þriðja hlutann í miðaðri markaðsfærslu sem er staðfærsla. Til þess að fyrirtæki geti 

orðið farsæl er mikilvægt fyrir þau að þróa með sér skýra stefnu sem er aðgreinanleg frá 

samkeppnisaðilum (Hollensen, 2010). Staðfærsla felur í sér þá aðgerð að hanna framboð 

og ímynd fyrirtækis á þann hátt að það eignist skýran og einkennandi stað í huga 

markhópsins. Markmiðið með staðfærslu er að staðsetja vörumerkið í huga neytenda í 

því skyni að hámarka mögulegan ávinning fyrir fyrirtækið, en góð staðfærsla hjálpar til 

við að leiða markaðsáætlunarferlið með því að gera kjarna vörumerkisins skýrt (Kotler 

og Keller, 2012). Skilgreina verður staðfærsluna í tengslum við bæði framboð 

samkeppnisaðila og þarfir neytenda (Hollensen, 2010) og þar með að gefa skýra mynd af 

því um hvað vörumerkið snýst, hvernig það sé einstakt ásamt því hvað sé líkt með 

samkeppniaðilum og af hverju neytendur eiga að kaupa það og nota. Nauðsynlegt er að 

skilgreina markhópinn og helstu samkeppnisaðila áður en teknar eru ákvarðanir um 

staðfærslu. Þar á eftir verður að bera kennsl á þættina sem vörumerkið á sameiginlega 

með samkeppnisaðilum, auk þeirra þátta sem aðgreina vörumerkið frá þeim (Keller, 

2013).  

Sameiginlegir eiginleikar (points-of-parity) eru þættir sem vörumerkið á sameiginlega 

með samkeppnisvörumerkjum og eru því ekki endilega þættir sem gera vörumerkið 

einstakt. Sameiginlegir eiginleikar skiptast í tvo þætti, sameiginlegir eiginleikar 
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vöruflokks (category points of parity) og sameiginlegir samkeppniseiginleikar 

(competitive points of parity). Sameiginlegir eiginleikar vöruflokks eru þeir þættir sem 

neytendur telja að séu nauðsynlegir til þess að varan tilheyri ákveðnum vöruflokki og 

búast við því að vörumerkið uppfylli þau skilyrði til þess að fá áreiðanlega stöðu innan 

vöruflokksins. Þessir eiginleikar geta breyst með tímanum t.d. vegna tæknilegra 

framfara, lagalegra þátta eða því sem er í tísku þá stundina. Sameiginlegir eiginleikar 

gagnvart samkeppni eru þeir eiginleikar sem ætlaðir eru til þess að vinna gegn 

aðgreinandi eiginleikum samkeppnisaðila. Þá er aðgreinandi eiginleikum 

samkeppnisaðilans svarað með því að jafna samkeppnisforskot þeirra og bjóða upp á 

sömu eða betri eiginleika sem leiða til samkeppnisforskots vörumerkisins (Keller, 2013). 

Aðgreinandi eiginleikar eru skilgreindir sem ávinningur eða eiginleikar sem neytendur 

tengja sterklega við vörumerkið á jákvæða vegu og telja sig ekki geta fundið hjá 

samkeppnisvörumerkjum. Þegar kemur að vali á vörumerki veltur það oftar en ekki á því 

hvernig neytendur tengja við þá einstöku þætti sem vörumerkið kann að búa yfir (Keller, 

2013). 

4.3.1 Staðfærsla listasafna 

Farsælustu listastofnanirnar eru þær sem hafa vörur og þjónustu sem beint er að 

aðskiljanlegum og aðgreinanlegum markaðshlutum sem hægt er að ná til, ásamt því að 

tilboð þeirra séu staðfærð frá sjónarhorni viðskiptavinarins en ekki stofnunarinnar. 

Mikilvægt er að fylgjast með eftirspurninni, stækka áhorfendahópinn, víkka 

sjóndeildarhring áhorfenda, auka aðgengi að mismunandi listformum ásamt því að 

styðja við verkefni sem mæta þörfum ákveðinna markaðshluta (Scheff og Kotler, 1996). 

Mikilvægt er fyrir menningarstofnanir, þar á meðal listasöfn, að hafa góða þekkingu á 

sínum markaði, vita hverjir viðskiptavinir þeirra eru ásamt því að skilja væntingar og 

óskir þeirra (Todd og Lawson, 2001). Með það að sjónarmiði að uppfylla þarfir gestanna 

þá verða söfnin að hafa skilning á því hvað þeir vilja í raun og veru að uppfyllt sé með 

heimsókn þeirra. Þar með verða söfnin að vera meðvituð um að þau séu að miða að 

réttum markhópum (Thyne, 2001).  

Í því nútímasamfélagi sem við búum í skiptir tími gríðarlega miklu máli fyrir 

einstaklinginn. Það sem ræður neytendahegðun er oftar en ekki  hversu hratt hlutirnir 

ganga fyrir sig og þegar kemur að því að ákveða hvernig skal nýta tímann skynjar 
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einstaklingurinn að hann verði að lifa lífinu til fulls og upplifa eins mikið og hægt sé án 

þess að eyða tíma í tilgangslaus verkefni. Þá verða menningarstofnanir líkt og listasöfn 

að finna leið til að aðlaga sig að þeim takmarkaða tíma sem einstaklingar telja sig hafa til 

að nýta í frístundir og fá þá til að verja tíma sínum inni á söfnunum (Pulh, Marteaux og 

Mencarelli, 2008), en áhorfendahópur lista er takamarkaður á meðan framboð á 

tómstundum heldur áfram að aukast (Scheff og Kotler, 1996). Þá leggja þessir 

einstaklingar áherslu á þætti líkt og auðvelt aðgengi, ókeypis og tafarlausa valmöguleika 

við ákvörðun sína um að fara á listasöfn (Pulh o.fl., 2008).  

Ef listasafn vill höfða til breiðari grunns áhorfenda, líkt og þeirra sem sækja söfnin 

stöku sinnum eða aldrei, geta listasöfnin staðfært sig á þann hátt að í staðinn fyrir að 

draga upp mynd af sér sem fræðilegan vettvang fyrir fjölskylduna til að læra saman er 

hægt að leggja áherslu á að um sé að ræða vettvang til að kanna eða uppgötva nýja 

hluti, njóta rólegra fjölskyldustunda eða eiga góðar stundir með öðrum. Ef neytendur 

skynja að þeirra ákjósanlegu eiginleikar séu til staðar á listasafninu kjósa þeir að koma 

aftur (Hood, 1983). Þar sem mikið er af möguleikum fyrir neytendur til að uppfylla þarfir 

sínar er hægt að reyna að uppfylla tvær þarfir með sömu vörunni, t.d. félagslega og 

hagnýta þörf. Neytendur geta laðast að nokkrum viðburðum sem í gangi eru en velja 

þann viðburð sem best mætir félagslegri eða táknrænni þörf. Það að vera á undan 

samkeppninni og sýna leiðtogahæfni getur verið góð leið til að staðfæra sig samkvæmt 

ákveðnum þáttum sem eru ekki tengdir hagnýtum ávinning vörunnar (Colbert, 2003).  

Þó svo að reynt sé að fara nýjar leiðir í því að laða að safngesti þýðir það ekki að 

safnið setji upphaflegan tilgang sinn eða núverandi dagskrárliði á hilluna, heldur víkkar 

safnið út grunn sinn og lítur til nýrrar hliðsjónar meðfram því að halda áfram að höfða til 

þeirra sem nú þegar sækja safnið (Hood, 1983). Þar sem listasöfn gegna því hlutverki að 

sinna listrænum markmiðum sínum verður að hafa í huga að ef neytendur lista fá allar 

sínar óskir og væntingar uppfylltar er möguleiki á því að listamenn og liststjórnendur séu 

í raun ekki að uppfylla þá ábyrgð að skora á og ögra með listinni (Scheff og Kotler, 1996). 

Hugmyndin er sú að sjálf varan sem er í boði sé ekki aðlöguð, líkt og listasýning eða sjálf 

listsköpunin, heldur er sköpuð auka vara eða stuðningur við upprunalegu vöruna nýttur í 

því skyni að laða að viðskiptavini. Það viðkemur því að fá neytendur á viðburðinn eða 

safnið með því að tengja stuðningsvörur við sjálfa upplifunina. Þar má nefna sérstakt 
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svæði fyrir fólk til að setjast niður og hvíla sig eða fyrir gesti til að spjalla um þá sýningu 

sem í gangi er. Þetta mun kannski ekki laða að nýtt fólk á viðburðinn en mun ýta undir 

upplifunina sem gæti fengið fólkið til að koma aftur á safnið (Colbert, 2003). Þegar farið 

er inn á söfn geta margir upplifað yfirþyrmandi tilfinningu og orðið þreyttir á þeirri 

upplifun sem listasöfn geta gefið af sér. Bætt þjónusta líkt og setustofa, leikaðstaða fyrir 

börn, safnbúðir og veitingastaðir hvetja gesti til að eyða meiri tíma á safninu ásamt því 

að uppfylla þarfir gesta fyrir þægindi og fjölbreytileika. Bætt þjónusta líkt og félagslegir 

viðburðir eða fræðsluliðir eru enn ein formin sem söfn eru að nýta sér til að bæta 

framboð sitt. Það að fara á söfn er oftar en ekki félagsleg upplifun sem stjórnendur geta 

nýtt sér með því að skipuleggja ýmiskonar viðburði líkt og sýningaropnanir, vinnustofur 

eða fyrirlestra (Kotler og Kotler, 2000).  
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5 Rannsóknaraðferð 

Markmið rannsóknarinnar er að bera kennsl á helstu markhópa listasafna í ljósi þeirra 

þátta sem hvetja neytendur til að sækja listasöfn. Notast var við bæði eigindlega og 

megindlega aðferðarfræði við gerð rannsóknar þar sem báðum rannsóknum verður lýst í 

sitthvoru lagi. Eigindlega rannsóknin, sem byggist á djúpviðtölum, verður fyrst útlistuð 

og þar á eftir sú megindlega sem fól í sér spurningakönnun.   

5.1 Eigindleg rannsóknaraðferð 

Eigindleg rannsóknaraðferð leitast við að skilja það viðfangsefni sem verið er að fást við 

og reynir að fanga viðhorf og reynslu einstaklinga. Í gegnum rannsóknarferlið fara 

hugmyndir að mótast og með hjálp lýsandi gagna eru þau túlkuð og leiða 

rannsakandann að ákveðnum tilgátum, kenningum eða hugtökum, en það nefnist 

aðleiðsla (Merriam, 2009). Til að fá innsýn inn í núverandi starfsemi íslenskra listasafna 

og markaðsaðgerðum þeirra voru tekin viðtöl við stjórnendur nokkurra listasafna á 

Íslandi. Þá var leitast við að varpa ljósi á atriði sem koma að miðaðri markaðsfærslu í 

tengslum við listasöfn á Íslandi og safnastarfsemi með það að leiðarljósi að öðlast 

skilning á helstu hvötum og óskum safngesta, ásamt því hverjir þeirra helstu markhópar 

eru. 

5.1.1 Val á viðmælendum 

Viðmælendur eigindlegrar rannsóknar voru valdir á markvissan hátt þar sem leitað var 

til stjórnenda viðurkenndra listasafna á höfuðborgarsvæðinu. Alls var haft samband við 

sex stjórnendur og þar af féllust fjórir á að veita viðtal. Í heildina voru viðmælendur 

fimm talsins þar sem eitt viðtalið innihélt tvo viðmælendur. Um er að ræða fulltrúa sem 

gegna stjórnunarstöðum í fjórum listasöfnum á höfuðborgarsvæðinu sem eru 

Nýlistasafnið, Listasafn Reykjavíkur, Hafnarborg og Listasafn ASÍ. Viðmælendur verða 

ekki nafngreindir, en þar sem um er að ræða nokkuð lítinn og afmarkaðan hóp getur 

rekjanleiki svara til þátttakenda verið óumflýjanlegur. Í því skyni að gæta að fyllstu 

nærgætni við meðhöndlun upplýsinga verður vitnað í viðmælendur án nafngreiningar 

eða sem fulltrúa þess listasafns sem þeir standa fyrir, þegar það á við, með það að 
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leiðarljósi að niðurstöður verði ekki til þess að hafa einhverskonar afleiðingar fyrir aðra 

eða sjálfa viðmælendurna.  

Allir viðmælendur voru konur en það má rekja til þess að mikill meirihluti 

starfsmanna listasafna eru kvenkyns og samkvæmt ársskýrslu safnaráðs (2016) voru 

77% starfsmanna listasafna kvenkyns. Samskipti fóru fram í gegnum tölvupósta þar sem 

haft var samband við viðmælendur og þeim gerð grein fyrir umfjöllunarefni 

rannsóknarinnar. Í upphafi hvers viðtals var rannsóknin svo kynnt nánar og samþykki 

fengið fyrir hljóðupptöku.  

5.1.2 Gagnaöflun og viðtalsrammi 

Gagnaöflun fór fram með hálfskipulögðum viðtölum þar sem hugleiðingar rannsakanda 

voru skráðar niður fyrir og eftir hvert viðtal. Staðsetning viðtala fór fram á skrifstofum 

þeirra listasafna sem viðmælendur voru fulltrúar fyrir. Viðtölin fóru fram í febrúar og 

byrjun mars 2018 og lengd þeirra voru frá 31 mínútu upp í 46 mínútur. Viðtölin voru 

tekin upp með leyfi viðmælenda og í kjölfarið voru þau afrituð og athugasemdir 

rannsakanda skrifaðar inn í textann, ásamt hugleiðingum sem gætu hjálpað til við frekari 

greiningu.  

Notast var við hálfopna viðtalsaðferð þar sem spurningar voru samdar fyrirfram en 

aðeins notaðar sem viðmið í viðtalsramma, en viðtalsrammann má sjá í viðauka 1. 

Spurningar voru opnar og viðmælendum gefið færi á að tjá skoðanir og reynslu sína auk 

þess sem viðtalinu var leyft að flæða án þess að styðjast of mikið við spurningalistann. 

Þá notaðist rannsakandi einnig við ítarspurningar (probing) eftir þörfum með það 

markmið að auka skilning og fá dýpri innsýn inn í störf viðmælenda. Viðtalsramminn 

sem samanstóð af 15 opnum spurningum var gerður eftir lestur fræðigreina um 

viðfangsefnið þegar nægilega skýr mynd var komin á grundvallaratriðum 

markaðsáherslu og miðaðrar markaðsfærslu í tengslum við listasöfn. Til að opna viðtalið 

var spurt út í skilgreiningu viðmælenda á stefnu og gildi safnsins í því skyni að fá yfirsýn 

á starfsemina. Þá var fengið viðmælendur til að skilgreina sína helstu markhópa og út frá 

því var spurt um markaðsaðgerðir, samkeppnisaðila og skynjun viðmælenda á 

upplifunum safngesta. En eins og fyrr segir var viðtalinu leyft að flæða og viðmælendur 

voru ekki alltaf spurðir spurninga í réttri röð.  
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5.1.3 Úrvinnsla gagna 

Þeirri aðferð var beitt að skrá niður aðdraganda, lýsingar og hugleiðingar rannsakanda 

eins fljótt og unnt var í kjölfar hvers viðtals fyrir sig. Athugasemdir við afritun voru 

skráðar niður ásamt því að kóðun gagna var beitt við úrvinnslu og greiningu gagnanna. 

Kóðun felur í sér flokkun gagnanna en það auðveldar greiningarferlið þar sem öllum 

upplýsingum er skipt niður í ákveðna kóða og aðgreindir hvor frá öðrum með ákveðnu 

skipulagi (Merriam, 2009). Kóðuninni er skipt niður eftir litaskipulagi í rannsókninni sem 

hér um ræðir en rannsakandi nýtti sér opna kóðun. Opin kóðun felur í sér að 

rannsakandi er opinn fyrir öllu því sem fram kemur í gögnunum (Merriam, 2009). Þá 

felur opin kóðun í sér samanburð á gögnum og hugtök myndast út frá þeirri aðferð sem 

byggist á því að rýna í gögnin línu fyrir línu. Út frá þeirri aðferð eru meginþemu sköpuð 

sem leiða til þess að niðurstöður koma fram (Unnur Guðrún Óttarsdóttir, 2013). 

Tvö viðtöl af fjórum voru lesin línu fyrir línu og til hliðar voru skráðar hverskyns 

hugmyndir og athugasemdir sem upp komu í huga rannsakanda. Samtímis var 

greiningarblað unnið í öðru skjali þar sem safnað var saman öllum þeim hugtökum, 

hugleiðingum og endurtekningum sem fram komu við yfirlesturinn. Við þessa vinnslu 

fóru mynstur að myndast sem tók rannsóknarferlið á næsta stig sem eru þemagreining 

og kóðun. Kóðarnir fengu hver sinn lit við yfirferð þegar skýrari mynd var komin á þá, en 

þar á eftir voru textabútar flokkaðir undir kóðana með litamerkingunum. Þar á eftir 

útbjó rannsakandi samantekt úr öllum viðtölum fyrir hvern kóða. Að endingu voru tvö 

þemu mynduð utan um markaðsstarfsemi listasafnanna og skynjaða upplifun safngesta. 

Meginþemun og undirþemun má sjá í töflu 1. Við greiningu gagnanna var áhersla lögð á 

að lýsa þeirri markaðsfærslu sem fer fram innan safnanna ásamt því hvernig 

viðmælendur skynja upplifun safngesta á listasöfnunum. 

Tafla 1. Meginþemu og undirþemu eigindlegrar rannsóknar. 

Listrænt sjónarmið Skynjuð upplifun safngesta 

Hlutverk Þröskuldurinn inn í listasöfn 

Markaðshlutar Vettvangur og rými 

Samkeppni og samstarf Hvatar safngesta 

Markaðsrannsóknir Uppfylltar þarfir gesta 

Fræðsla og miðlun  
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5.2 Megindleg rannsóknaraðferð 

Með megindlegri rannsóknaraðferð var leitast við að svara rannsóknarspurningunum: 

Hverjir eru helstu markhópar listasafna á Íslandi? og Hvernig er hægt að hluta íslenska 

safngesti niður eftir þeim þáttum sem hvetja þá til að sækja listasöfn? Þá var horft til 

rannsóknar Slater (2007) í þeim tilgangi að hluta neytendur niður í hópa eftir helstu 

hvötum þegar kemur að því að sækja listasöfn. Greint verður frá mælitækinu sem þróað 

var, framkvæmdinni á sjálfri rannsókninni auk þátttakendum rannsóknarinnar. 

5.2.1 Mælitæki 

Við hönnun mælitækis var í grunninn stuðst við hvataþætti Slater (2007) auk þriggja 

annarra mælitækja (Aguiar og Hurst, 2007; Kolhede og Gomez-Arias, 2016; Uusitalo og 

Ahola, 2008) í þeim tilgangi að ná yfir umfang rannsóknarinnar. Ástæða þess er að 

hvataþættirnir í rannsókn Slater (2007) voru aðeins mældir á safngestum en ekki 

einstaklingum sem fara aldrei á listasöfn. Markmiðið með þessari rannsókn er að hluta 

niður íslenska neytendur og því má áætla að þar á meðal sé hópur íslenskra neytenda 

sem fer aldrei á listasöfn.  

Í upphafi könnunar var spurt um það hversu margar klukkustundir á viku 

þátttakendur nýta í frítíma og afþreyingu. Spurningin var byggð á rannsókn Aguiar og 

Hurst (2007) sem varðar notkun á frítíma og hvernig einstaklingar verja honum í 

afþreyingu. Í fræðilegu yfirliti kom fram að listasöfn séu á afþreyingarmarkaði þar sem 

mikil samkeppni ríkir og því er mikilvægt að kanna hversu mikinn frítíma þátttakendur 

telja sig hafa í ýmiskonar afþreyingu.  

Næsta spurning var síuspurning þar sem spurt var um hversu oft á ári þátttakendur 

færu á listasöfn. Ástæðan fyrir síuspurningunni er sú að þeir þátttakendur sem fara 

aldrei á listasöfn geta ekki sagt til um hvaða þættir hvetja þá til að fara þangað. Ef 

þátttakendur svöruðu „aldrei“ í spurningunni á undan fengu þeir upp spurningar um  

hverjar helstu ástæður væru fyrir því að þeir færu ekki á listasöfn. Þar var litið til 

niðurstaðna úr rannsókn Uusitalo og Ahola (2008) þar sem helstu ástæður einstaklinga 

voru útlistaðar fyrir því að fara ekki á listasöfn. Hægt var að velja um 10 ástæður og 

þátttakendur gátu valið fleiri en einn valmöguleika, ásamt því var valmöguleikinn „aðrar 

ástæður“ í boði þar sem þátttakendur gátu útlistað þeim.  
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Ef aðrir möguleikar en „aldrei“ voru valdir í síuspurningunni komu upp spurningar um 

þá þætti sem hvetja þátttakendur til að fara á listasöfn. Hvataþættirnir eru byggðir á 

rannsókn Slater (2007) á safngestum og skiptast í þrjá þætti sem allir hafa 8 undirþætti 

sem skýra helstu hvatana fyrir því að fara á listasöfn (sjá töflu 2). Mælitæki Slater (2007) 

er byggt á hvataskala afþreyingar (leisure motivation scale) frá Beard og Ragheb (1983) 

þar sem mælitækið var aðlagað að gestum listasafna og gallería. Fullyrðingar hvers 

undirþáttar voru hafðar á fimm punkta Likert kvarða, þar sem svarmöguleikarnir voru 

merktir með orðagildunum: mjög ósammála, ósammála, hvorki né, sammála, mjög 

sammála, eins og gert var í upphaflegri rannsókn Beard og Ragheb (1983).  

Tafla 2. Hvataþættir Slater (2007). 

Félagsleg- og fjölskyldusamskipti Lærdómur Veruleikaflótti 

Að njóta gæðatíma með fjölskyldu 
og/eða vinum 

Komast að einhverju varðandi 
málverk/list 

Komast í burtu frá daglegum 
skyldum mínum 

Að upplifa eitthvað nýtt með 
fjölskyldu og/eða vinum 

Sjá eitthvað nýtt 
Gera breytingu á mínum daglega 
vanagangi 

Taka vini eða ættingja með mér Uppgötva nýja hluti Létta á stressi og streitu 

Blanda geði við aðra Læra meira um málverk/list Slaka á í notalegu umhverfi 

Eyða tíma með fjölskyldunni minni Svala forvitni minni Slaka á andlega 

Sýna fjölskyldu og/eða vinum 
safnið 

Öðlast uppfyllingu sjálfsins af 
því að læra 

Fá tækifæri til að slaka á og láta 
líða úr mér 

Eiga samskipti við annað fólk Auka við áhugamál mín Flýja frá daglegu amstri 

Gera eitthvað með öðru fólki Kanna nýja staði Gera eitthvað öðruvísi 

 

Stuðst var við mælitæki Kolhede og Gomez-Arias (2016) í næstu atriðum 

mælitækisins sem snýr að markaðshlutun á sjaldséðum neytendum sviðslista og voru 

spurningar aðlagaðar að listasöfnum. Spurningarnar komu upp hjá öllum þátttakendum 

þar sem kannað var hversu lítinn eða mikinn áhuga þeir hefðu á því að fara oftar á 

listasöfn en þeir gerðu nú þegar. Svarmöguleikarnir voru settir upp á fimm punkta Likert 

kvarða líkt og fyrri rannsókn og merktir með orðagildunum: lítinn áhuga, frekar lítinn 

áhuga, hvorki né, frekar mikinn áhuga, mikinn áhuga. Þá var einnig spurt um helstu 

boðleiðir sem þátttakendur kjósa að nýta til að fá upplýsingar um komandi viðburði, 

sýningar eða skemmtanir. Því næst kom upp spurning um notkunartíðni þátttakenda á 

helstu samfélagsmiðlum þar sem svarmöguleikar voru á fimm punkta Likert kvarða og 

merktir með orðagildunum: aldrei, sjaldan, stöku sinnum, reglulega, daglega. Að lokum 
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var spurt um bakgrunn þátttakenda. Spurt var um kyn þeirra, aldur, menntun, 

hjúskaparstöðu, fjölda barna undir 18 ára aldri, tekjur heimilisins og póstnúmer. 

Spurningalistinn var forprófaður á 5 aðilum í þeim tilgangi að athuga hvort það væri 

nægjanlega skýr og skiljanlegur. Af því loknu var spurningalistinn bættur eftir 

smávægilegar athugasemdir en í viðauka 2 má finna spurningalistann í heild sinni. 

5.2.2 Framkvæmd 

Spurningalistinn var settur upp í forritinu Questionpro og settur á samfélagsmiðilinn 

Facebook þar sem honum var deilt á persónulegum Facebook vegg rannsakanda. Vinir 

voru hvattir til að deila könnuninni áfram í skilaboðum sem fylgdu með, en 22 Facebook 

vinir deildu henni áfram af vegg rannsakanda. Könnuninni var einnig dreift á Facebook 

hópana Spurningakannanir, Markaðsnördar og Menningarátökin ásamt því að vera deilt 

í lokuðum vinahópum sem rannsakandi er meðlimur í. Þátttakendur fengu enga umbun 

fyrir þátttökuna.  

Fyrirlögn fór fram í apríl 2018 og stóð yfir í 13 daga, frá 3. til 16. apríl. Á upphafssíðu 

spurningakönnunarinnar kom fram að könnunin væri hluti af lokaverkefni rannsakanda í 

meistaranámi sínu í markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum. Þá var tekið fram að markmið 

rannsóknarinnar væri að greina markhópa fyrir listasöfn, auk þess sem rannsóknin væri 

unnin undir handleiðslu Þórarins Hjálmarssonar. Þar að auki kom fram að könnunin tæki 

u.þ.b. 4 til 6 mínútur og að hún væri nafnlaus og svör yrðu ekki rakin til þátttakenda. 

Þátttakendum var einnig bent á að senda tölvupóst á rannsakanda ef einhverjar 

spurningar skyldu vakna varðandi könnunina.  

5.2.3 Þátttakendur 

Í könnuninni var notast við rafrænt hentugleikaúrtak með snjóboltaívafi og var hún send 

út í gegnum samfélagsmiðilinn Facebook. Mikill meirihluti Íslendinga notar 

samfélagsmiðla daglega (Gallup, 2017) og því geta niðurstöður gefið ákveðnar 

vísbendingar um það hvernig hægt sé að hluta niður í hópa fyrir listasöfn. Notast var við 

svör frá samtals 356 þátttakendum, en mikill meirihluti þeirra voru konur, eða 79,7%. 

Nánari upplýsingar um þátttakendur má finna í töflu 3. 
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Tafla 3. Bakgrunnur þátttakenda. 

Aldur Menntun 

Yngri en 18 ára 7,2% Grunnskólapróf 13% 

18 til 27 ára 26,1% Sveinspróf/meistarapróf í iðngreinum 6,6% 

28 til 37 ára 29,1% Stúdentspróf 15,6% 

38 til 47 ára 14,1% Grunnmenntun úr háskóla 34,9% 

48 til 57 ára 12,1% Framhaldsmenntun úr háskóla 23,8% 

58 til 66 ára 9,2% Doktorsnám úr háskóla 1% 

Eldri en 66 ára 2,3% Önnur menntun 5,2% 

Fjöldi barna yngri en 18 ára Hjúskaparstaða 

Engin 64,4% Einhleyp/ur 35,4% 

1 eða fleiri 35,6% Í sambúð/sambandi 36,4% 

  
Kvæntur/gift 26,9% 

  
Ekkja/ekkill 1,3% 

    Tekjur heimilisins á mánuði  Búseta  

Lægri en 300 þúsund 17% Reykjavík 42,7% 

300 til 500 þúsund 18% Nágrenni við Reykjavík 28,1% 

501 til 700 þúsund 17,7% Landsbyggðin 8,4% 

701 til 900 þúsund 17,7% Erlendis 2% 

901 þúsund til 1,5 milljón 20,1% Ósvarað 18,8% 

Hærri en 1,5 milljón 9,5%   

 

Meirihluti þátttakenda voru á aldrinum 18 til 37 ára og flestir reyndust hafa búsetu á 

höfuðborgarsvæðinu. Tekjudreifing var mjög jöfn en fæstir þátttakenda reyndust vera 

með hærri en 1,5 milljón í mánaðartekjum heimilisins. Flestir þátttakendur hafa lokið 

grunnmenntun úr háskóla en framhaldsmenntun úr háskóla kom þar á eftir. Rúmur 

meirihluti þátttakenda áttu engin börn yngri en 18 ára, ásamt því að 63,3% þátttakenda 

reyndust vera í sambúð, sambandi eða hjónabandi. 
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6 Niðurstöður eigindlegrar rannsóknar 

Við greiningu gagna úr viðtölum voru tvö þemu dregin saman og mynduð utan um 

markaðsstarfsemi listasafnanna og skynjaða upplifun safngesta. Þessi tvö þemu eru 

listrænt sjónarmið og skynjuð upplifun safngesta. Í þessum kafla verða meginþemun tvö 

útlistuð nánar ásamt undirþemunum þeirra sem fram komu í töflu 1.  

6.1 Listrænt sjónarmið  

Fljótlega kom í ljós að stjórnendur listasafna skipuleggja sýningar og verkefni út frá 

listrænu sjónarmiði fremur en markaðslegu. Þar er mest lagt upp úr því að vera í takt við 

tíðarandann og samfélagið í heild sinni fremur en að einblínt sé á sérstaka markaðshluta 

eða markhópa þegar sýningar eru settar upp. Þó voru viðmælendur meðvitaðir um 

mismunandi markaðshluta sem sækja söfnin og áhersla lögð á að hlúa að þeim sem nú 

þegar hafa áhuga á listasöfnunum og reynt að sinna þeirra þörfum eftir fremsta megni. 

Þó leggja viðmælendur áherslu á að allir séu velkomnir og að almenningur fái að njóta 

þeirrar myndlistar sem íslensk listasöfn hafa upp á að bjóða.  

6.1.1 Hlutverk 

Öll fjögur listasöfnin sem viðmælendur voru fulltrúar fyrir eru viðurkennd söfn og gegna 

þau hvert sínu hlutverki sem vettvangur fyrir mismunandi strauma og stefnur í myndlist. 

Þessi söfn hafa öll sína sérstöðu og sögu, en viðmælendur lýstu hver sínu safni sem þeir 

eru fulltrúar fyrir og útskýrðu gildi þeirra og stefnu.  

Nýlistasafnið, eða Nýló eins og það er oft kallað, var stofnað fyrir 40 árum sem 

viðbragð við vöntun sem hafði verið að þróast hvað varðar söfnun á samtímalist á 

Íslandi. Nýló varð til af frumkvæði listamanna og er með þeim elstu listamannareknu 

söfnum sem starfrækt eru hnattrænt í dag. Samkvæmt viðmælanda eru markmið 

safnsins að safna heimildum um frumkvæði listamanna og gjörninga á Íslandi, ásamt því 

að vera „virkt í samtali við listamenn hérna heima og erlendis og erlendar liststofnanir, 

og upphaflegu markmiðin voru að kynna það sem væri í gangi erlendis hérna heima og 

að vera gluggi fyrir erlend áhrif.“  
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Listasafn Reykjavíkur samanstendur af þrem listasöfnum í Reykjavík sem eru 

Hafnarhúsið, Kjarvalsstaðir og Ásmundarsafn. Þá eru það þrír ástsælir íslenskir 

myndlistarmenn sem í raun standa fyrir hverju safni og eins og fulltrúi Listasafns 

Reykjavíkur útskýrir: „ef þú vilt vita eitthvað um íslenska myndlist þá verður þú 

einhvernvegin að þekkja þá.“ Þessir listamenn eru Erró í Hafnarhúsinu, Jóhannes Kjarval 

á Kjarvalsstöðum og Ásmundur Sveinsson í Ásmundarsafni, en aðeins í 

undantekningartilvikum heldur viðmælandi fram að það séu ekki sýningar á þeirra 

verkum í hverju safni fyrir sig. Þá segir viðmælandi að hlutverk Listasafns Reykjavíkur sé 

að vera vettvangur fyrir myndlist fyrir hinn almenna borgara og sýna bæði það sem sé til 

í menningararfinum ásamt nýrri myndlist.  

Fulltrúi Hafnarborgar segir listasafnið gegna því hlutverki vera framsækin stofnun 

sem sinnir þó einnig nærsamfélaginu: „við viljum vera framsækin lista- og 

menningarstofnun sem að hrærist í lífi menningar og lista en sinnum um leið 

nærsamfélaginu okkar hér í Hafnarfirði“. Þá útskýrir viðmælandi að mikilvægt sé fyrir 

safnið að vera hluti af samfélaginu í Hafnarfirði og einnig að vera þátttakandi í samtalinu 

um íslenska samtímalist.   

Listasafn ASÍ er í þeirri óvenjulegu stöðu að vera ekki með neinn sýningarsal en var 

síðast í Ásmundarsal þar sem reksturinn stóð ekki undir sér. Þá segir fulltrúi Listasafns 

ASÍ að við þessar aðstæður hafi þau farið að velta grunngildum safnsins aftur fyrir sér og 

tilgangi þess. Tekin var ákvörðun að skerpa á sérstöðu safnsins og vera með öðruvísi 

sýningar á meðan verið sé að koma upp nýju húsnæði, samkvæmt viðmælanda felur það 

í sér að fara út með listina til fólksins í staðinn fyrir að fá fólk til sín á söfnin. Það felur í 

sér þá sögu sem safnið býr yfir sem byrjaði á því þegar Ragnar í Smára lagði grunnin að 

safninu með því að gefa 120 verk til Alþýðusambandsins í þeim tilgangi að færa hinu 

vinnandi fólki listina í öllum sínum skilningi. Þar með er hlutverk Listasafns ASÍ að sinna 

öllu landinu með því að dreifa listinni um land allt.  

6.1.2 Markaðshlutar 

Svo virðist sem markaðshlutar á milli þeirra safna sem viðmælendur voru fulltrúar fyrir 

vera nokkuð mismunandi og þá aðallega eftir staðsetningu. Þau söfn sem staðsett eru 

miðsvæðis líkt og Hafnarhúsið og Nýlistasafnið eru með mikinn meirihluta af erlendum 

ferðamönnum sem sækja söfnin en svo virðist sem að þeim fækki eftir því sem lengra er 
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farið frá miðbænum, en þar má nefna að safngestir Hafnarborgar eru í miklum 

meirihluta Íslendingar eða um 95% samkvæmt viðmælenda. Hinsvegar nefna allir 

viðmælendur að allir séu velkomnir og þeir vilji alls ekki loka á neina hópa.  

Þegar viðmælendur voru spurðir út í það hvernig markaðshlutar eru þegar kemur að 

safngestum sem búsettir eru á Íslandi mátti sjá nokkurn mun á milli safna en þó voru 

margir hópar sjáanlegir í öllum söfnum. Allir viðmælendur nefndu börn sem sérstaklega 

mikilvægan markaðshluta og áhersla lögð á að vera aðgengileg og opin fyrir yngri 

kynslóðina með því að bjóða leikskóla- eða skólahópum upp á leiðsögn eða með því að 

hafa sérstakar vinnusmiðjur eða afþreyingu fyrir börnin. Fulltrúi Hafnarborgar nefnir:  

Já ég meina það bara skiptir höfuðmáli, við erum að ala upp 
myndlistarneytendur og listamenn framtíðarinnar og ég meina myndlist á að 
vera jafn sjálfsagður hlutur af lífinu eins og aðrar listir, bókmenntir, tónlist, 
kvikmyndir, arkitektúr og hvað sem er. Og ég meina myndlist er allt í kringum 
okkur án þess að við áttum okkur á því. Þá er gott að koma hingað þar sem er 
heimili myndlistarinnar til þess að læra að kynnast henni betur. 

Fulltrúi Listasafns ASÍ tekur í sama streng og nefnir að börn og unglingar séu 

mikilvægasti hópurinn hvað varðar myndlist: „sko maður hugsar alltaf um börn og 

ungmenni, maður hugsar alltaf unga kynslóðin. Það verður að sá fræjum hjá því fólki, en 

auðvitað erum við ekki eingöngu með börn og unglinga í huga en það er mikilvægasti 

hópurinn samt sem áður.“ Þá segja fulltrúar Nýlistasafnsins: „maður sér börn nenna að 

hanga yfir myndlist. Það er líka stór sigur.“ Fulltrúi Listasafns Reykjavíkur útskýrir að þó 

svo að sýningar séu ekki sérstaklega miðaðar að börnum þá sé samt sem áður hugsað til 

þeirra með því t.d. að hafa merkingar lágt niðri eða pallur settur við einstaka verk til 

þess að þau séu aðgengilegri fyrir börnin.  

Viðmælendur voru einnig meðvitaðir um markaðshluta líkt og eldri kynslóðir, nýja 

Íslendinga eða innflytjendur, hreyfihamlaða og nemendur í listnámi. Að auki nefndu allir 

viðmælendur að ákveðinn markaðshluti væri einnig fólk sem kemur til að eyða stundum 

saman. Í því samhengi nefna fulltrúar Nýlistasafnsins að með því að vera komin með 

sýningarrými í Marshallhúsinu sem býður upp á bæði veitingastað og tvö önnur listrými, 

verður það að félagslegum vettvangi: „en hérna náttúrulega blandast þetta meira inn í 

bara allskonar, við tökum eftir því að þetta er vinsæll staður fyrir foreldra í 

fæðingarorlofi, þetta er ákveðinn viðkomustaður fyrir fólk sem er á Tinder stefnumóti 
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... já og svo erum við líka orðin ákveðinn vettvangur fyrir bloggara landsins.“ Fulltrúi 

Hafnarborgar nefnir að það sé í raun helmingur gesta sem komi með öðrum í þeim 

tilgangi að eyða stundum saman en hinn helmingur gesta séu einstaklingar, þá nefnir 

viðmælandi: „og svo koma margir líka í hópum til þess að gera eitthvað með vinum eða 

fjölskyldu, eins og fólk kemur hingað til dæmis með eldri ættingja og með yngri ættingja, 

vinir koma saman og svona hópar eins og bæði vinkvennahópar, meira konur en karlar, 

og síðan allskonar félagssamtakahópar.“ Samkvæmt viðmælendum virðist sem konur 

séu duglegri að sækja söfnin heldur en karlar og þá sérstaklega þegar kemur að samveru 

eða samkomum. Einnig skiptir máli hvort listamenn sýninga séu íslenskir eða erlendir, 

líkt og fulltrúi Listasafns Reykjavíkur nefnir: 

Ég spurði nú manninn minn einhvern tíman af því af hverju hittist þið vinirnir 
aldrei þannig að þið farið saman á myndlistarsýningu. Það er alltaf farið að horfa 
á fótbolta eða eitthvað svona. Ég held að konur geri þetta frekar að hittast 
svona og skoða sýningar saman og fá sér svo eitthvað að borða eða eitthvað 
þannig. Þetta er oft svona ef að það er opnun á sýningu íslensks listamanns eða 
íslenskra listamanna þá koma fleiri heldur en þegar það eru bara erlendir. Af því 
það koma alltaf vinirnir og fjölskyldan og síðan auðvitað stóra mengið sem eru 
myndlistarmenn og áhugamenn um myndlist. 

Viðmælendur voru allir meðvitaðir um mismunandi markaðshluta innan listasafnanna 

og eru í meirihluta sammála um þá hópa sem eru sjáanlegir í söfnunum. Hvert listasafn 

er samt sem áður einnig með sérstaka markaðshluta í huga sem eru breytilegir frá 

hverju safni fyrir sig og virðast þeir mestmegnis fara eftir þeirri staðsetningu og þeim 

gildum sem söfnin starfa við.   

Listasafn Reykjavíkur skilgreinir sig sem vettvang fyrir hinn almenna borgara þar sem 

áhersla er lögð á að verk úr safneigninni séu sýnd í því skyni að almenningur fái að njóta 

þess sem listasafnið hefur að geyma. Þá segir fulltrúi Listasafns Reykjavíkur 

markaðshluta vera nokkuð breytilega á milli Reykjavíkursafnanna þriggja, það er að 

Hafnarhúsið sé vinsælla á meðal erlendra ferðamenna og yngri kynslóða líkt og 

nemenda í listnámi en á Kjarvalsstöðum sé meiri tryggð á meðal eldri kynslóða sem 

halda sig við safnið þó svo að sýningar höfði ekkert frekar til þeirra en annarra. Einnig 

nefnir fulltrúi Reykjavíkursafnanna að hópar geti verið ólíkir á milli safnanna vegna 

staðsetningar: „við erum náttúrulega alveg niður í miðbæ og fólk dettur inn af götunni 
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án þess endilega að vera búið að ákveða fyrirfram að koma. Það er auðvitað aðeins 

öðruvísi á hinum tveimur stöðunum, þú þarft svolítið að rata þangað.“   

Eftir að Nýlistasafnið fór í Marshallhúsið eru í raun þrír hópar sem sækja safnið 

samkvæmt viðmælendum, en það eru: „hópurinn sem álpast inn af því það veit af 

Marshallhúsinu, það er hópurinn sem veit af Nýló og hefur fylgst með safninu og svo eru 

það ferðamenn.“ Þá segja viðmælendur einnig að þar sem Nýlistasafnið sé í eigu 

listamanna sé áhersla lögð á að vera til staðar fyrir þá sjálfa, en viðmælandi nefnir einnig 

að nemendur í Listaháskólanum séu einn af þeirra markhópum. 

Hafnarborg leggur áherslu á að sinna áhugafólki um íslenska samtímalist ásamt því að 

hlúa að þeim sem eru nú þegar að sækja safnið. Þá er áherslan sérstaklega lögð á 

nærsamfélagið eins og viðmælandi segir: „við leggjum mjög mikla áherslu á það að vera 

í góðum tengslum við samfélagið hér ... við viljum vera svona góður viðkomustaður 

fyrir fólkið hérna í nærsamfélaginu og stoppustaður hér í miðbænum í Hafnarfirði.“ 

Listasafn ASÍ er listasafn alþýðunnar sem fylgir því að uppfræða Íslendinga og að 

safnið sé aðgengilegt fyrir allt landið. Þá leggur safnið áherslu á þá hugsjón sem það var 

stofnað út frá með að færa hinu vinnandi fólki listina í öllum sínum skilningi, en 

viðmælandi nefnir það að þeirra markmið sé að gefa þeim sem hafa ekki aðgang að 

myndlist færi á að njóta hennar: „að það eru þeir sem hafa ekki aðgang að myndlist, við 

viljum reyna að ná til þeirra, sumir hafa það sjálfvirkt vegna þess að þeir eiga fullt af 

verkum heima hjá sér eða eiga meiri peninga og geta ferðast frekar.“ Með því nefnir 

viðmælandi að það sé ástæðan fyrir því að þau séu að ferðast með sýningar og reyna 

eftir bestu getu að fara sem víðast um landið og ná til sem flestra.   

6.1.3 Samkeppni og samstarf 

Þegar viðmælendur voru spurðir út í það hverjir þeirra helstu samkeppnisaðilar væru þá 

var slegið á létta strengi og í raun útskýrt að fremur en að vera í samkeppni þá leggi 

söfnin meiri áherslu á samstarf eða samkurl, eins og einn viðmælandi segir: „öll dýrin 

eru vinir í skóginum sko.“  

Viðmælendur nefna það að í raun sé ekki um beina samkeppni að ræða þar sem að 

frítt sé á þau söfn sem viðmælendur eru fulltrúar fyrir nema á Listasafn Reykjavíkur, eins 

og fulltrúi Hafnarborgar segir: „það má kannski segja að samkeppni sé á öðrum stað, 

hún snýst kannski ekki endilega um fjölda gesta heldur um eitthvað annað 
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óáþreifanlegra.“ Fulltrúar Nýlistasafnsins taka í sama streng og nefna að samkeppnin 

snúist ekki endilega um gestina frekar en um sjálfa listamennina: „samkeppnin í raun og 

veru í okkar geira er kannski meira um sýnendurnar heldur en gestina.“ Þá nefnir fulltrúi 

Listasafns ASÍ að fjárveitingar séu einnig hluti af samkeppninni á milli listasafna: „við 

erum náttúrulega að keppa um líka fjárveitingar til þess að fjármagna styrki og svona og 

þar er bitist um mjög lítið. Það er ekki mikið í boði.“ 

Hinsvegar eru viðmælendur meðvitaðir um að önnur listasöfn séu í raun samkeppni 

þó svo að þau líti ekki beint á þau í því ljósi. Þá er meiri áhersla lögð á óbeina samkeppni 

sem er í raun öll afþreying þar sem söfnin eru að keppast um frítíma fólks. Þar útskýrir 

fulltrúi Nýlistasafnsins: „nei, þetta er ekki alveg svo einfalt vegna þess að í raun og veru, 

söfn eru á ákveðnum afþreyingarmarkaði, þannig að í víðasta skilningi erum við í 

samkeppni við alla afþreyingu borgarinnar.“ Fulltrúi Listasafns Reykjavíkur tekur í sama 

streng: 

Já það er í rauninni bara öll afþreying, auðvitað hin söfnin en við erum líka í  
samstarfi við þau. Það er svona að ræða það kannski á breiðari grunni hvort að 
listasöfn ættu að vera að auglýsa sig meira saman gagnvart sérstaklega 
ferðamönnum sem hafa áhuga á myndlist. Við erum í samstarfi við auglýsingar 
með Borgarsögusafninu og sundlaugunum bara af því við erum auðvitað allt 
borgarstofnanir og stundum er samkeppnin við samstarfsaðilana. En ég meina 
öll þessi afþreying sem er orðin í boði hérna það er bara auðvitað alltaf 
samkeppni. 

Fulltrúi Hafnarborgar nefnir það að mikilvægara sé að vera í góðri samvinnu við önnur 

söfn fremur en í harðri samkeppni þar sem að það sé ávinningur fyrir alla þegar fólk 

byrjar að fara á listasöfn og gera það að hluta af sínu lífi:  

Ef við horfum á önnur söfn þá er það kannski þannig með stóran hóp fólks að ef 
það byrjar að fara í söfn, þá frekar heldur en að fara bara í eitt safn þá verður 
það meiri hluti af lífi fólks að fara í söfn. Þannig það eykur hérna, ein heimsókn 
gerir það að verkum að það eru líkur á að fara í fleiri heimsóknir. Þannig við 
erum meira í samvinnu heldur en samkeppni og ég meina við t.d. samræmum 
opnunardaga við önnur söfn hér í kringum okkur. 

Þá nefna viðmælendur að það gagnist öllum betur ef sýningaropnanir eða viðburðir séu 

ekki á sama tíma hjá söfnum í nágrenni við hvort annað og reynt er að haga viðburðum 

á þann hátt að þeir sem hafi áhuga neyðist ekki til að velja á milli staða. Í því skyni nefnir 

fulltrúi Listasafns Reykjavíkur: „stundum erum við óheppin ef við erum með einhvern 
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flottan dagskrárlið og allt í einu sjáum við að það er eitthvað annað geggjað í gangi á 

sama tíma sem höfðar til sama hóps, þá verður maður bara að krossa fingur ... en við 

reynum að stilla saman strengi að vera ekki með opnanir á nákvæmlega sama tíma og 

svona sko.“ 

6.1.4 Markaðsrannsóknir 

Þegar viðmælendur voru spurðir hvort þeir nýttu sér einhverskonar markaðsrannsóknir 

eða kannanir nefndu allir viðmælendur að það væri mjög gagnlegt að nýta 

viðhorfskannanir eða annars konar kannanir til að fá yfirsýn yfir markaðinn. Hinsvegar 

sagðist meirihluti viðmælenda ekki nýta sér það með eins reglulegum og hnitmiðuðum 

hætti og hægt væri. Þá sagðist fulltrúi Listasafns Reykjavíkur gera viðhorfskönnun tvisvar 

á ári þar sem álíka þættir koma fram á milli ára:  

Margir segja, þá sérstaklega erlendir gestir, að þeir myndu vilja fá meiri 
upplýsingar um listamennina eða um verkin og svona. Og svo eru þeir sem eru 
kannski úr þessum heimi eða listamennirnir sjálfir sem eru að setja upp 
sýningar, þeir vilja einmitt ekki setja fram of miklar upplýsingar því þeir vilja að 
fólk svolítið pæli í þessu og upplifi eitthvað sjálft en ætla ekki að fara að mata 
þig hvað þér á að finnast. Þannig þetta er svolítið svona fín lína hvað þú átt að 
segja mikið. 

Fulltrúi Hafnarborgar nefnir að viðhorfskönnun væri á gátlista safnsins á næstu árum, en 

gerð hafi verið viðhorfskönnun á vegum safnaráðs fyrir nokkrum árum: „sú könnun var í 

raun og veru of umfangsmikil, semsagt það voru of margar spurningar í henni til þess að 

það væri eðlilegt fyrir fólk sem var að heimsækja stofnun sem er jafn lítil í raun og veru 

eins og Hafnarborg að svara svona stórri könnun.“ Þar með nefnir fulltrúi Hafnarborgar 

að markmiðið væri að gera umfangsminni gestakönnun sem væri í samræmi við umfang 

starfsemi Hafnarborgar, sem væri aðgengilegri fyrir gesti að svara. 

Fulltrúar Nýlistasafnsins nefna að vitundarkönnun væri mjög gagnleg og að mikilvægt 

væri að tala við gesti og gangandi:  

Við höfum ekki farið í semsagt þannig vitundarkönnun, við höfum ekki gert það. 
Við spurðum einn gest áðan bara af ræni að spyrja hann, og við þurfum 
eiginlega að gera meira af því, að spyrja hvar hann frétti af Marshallhúsinu. Þá 
fréttir hann það í gegnum vini í raun og veru meðlimi Kling og Bang og vini 
okkar. Þannig svona það var í word of mouth tilfelli. 
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Fulltrúi Listasafns ASÍ tekur undir það og nefnir að fá endurgjöf sé alltaf gagnleg ásamt 

því að hlusta á skoðanir fólks og fá hugmyndir út frá þeim: 

Kannski munum við gera það, það er spurning hvort að maður reyni að fá 
einhverskonar feedback og það er mjög gagnlegt að öllu sem maður gerir. Við 
erum hinsvegar dugleg að hlusta ... Ég var á Akureyri og fór og talaði við fólkið 
til þess að reyna að fá hugmyndir frá þeim og svona þeirra skoðanir á því sem 
við erum að gera, þannig að mér finnst það vera eitthvað sem maður á alltaf að 
hafa svona með. 

Svo virðist sem nokkur skortur sé á markaðsrannsóknum á meðal listasafna. Samt sem 

áður reyndust viðmælendur vera með opinn hug hvað varðar það að hlusta á gesti og 

bæta starfsemina eins og unnt er með það að leiðarljósi að uppfylla þarfir og óskir 

safngesta. Þá má nefna að eitt safn af þeim fjórum, sem viðmælendur voru fulltrúar 

fyrir, reyndist vera með markaðsstjóra í fullu starfi. Það kemur saman við að á því safni 

reyndust viðhorfskannanir vera gerðar tvisvar á ári, en þrjú listasöfn heyra undir það 

safn. 

6.1.5 Fræðsla og miðlun 

Allir viðmælendur leggja upp úr því að stuðla að öflugu fræðslustarfi til þess að miðla 

listinni áfram og varðveita hana. Þá eru ýmsar leiðir farnar til þess að nýta takmarkað 

fjármagn sem best, en fulltrúi Nýlistasafnsins segir: „það er hægt að vera skapandi þegar 

þú átt enga peninga ... sérstaklega af því að við erum listasafn listamanna og listamenn 

eru mjög úrræðagóðir.“ Þá segir fulltrúi Listasafns Reykjavíkur: „við erum svona að 

reyna alltaf að finna einhverjar leiðir til þess að hvetja fólk til að koma auðvitað og svo 

er mjög öflugt fræðslustarfið hérna.“ Allir viðmælendur leggja upp úr því að fræðsla og 

heimildasöfnun séu mikilvægir þættir og að allt sé framkvæmt á skapandi hátt. Þá eru 

viðburðir líkt og vinnusmiðjur fyrir börn ásamt leiðsögnum um sýningar skipulagðar með 

að markmiði að fræða og gera myndlistina áhugaverða. Í því samhengi nefnir fulltrúi 

Listasafns ASÍ: 

Og svo erum við með samhliða þessu skólaverkefni þar sem við tökum elstu 
verkin úr safneigninni og förum með þau inn í skóla og börnin vinna 
klippimyndir og hreyfimyndir, búa til sögur sem að byggja á verkinu, og þetta er 
svona gert til að kynna elstu verkin í safneigninni. Aðeins að tala um 
myndlistarsöguna og um þetta eru búnar til heimildarmyndir sem við ætlum að 
setja á netið og ætlum að safna upp þannig heimildarmyndum. Smátt og smátt 
eiga heimildarmyndir um elstu verkin í safneigninni. 
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Þá eru einnig skipulagðir sérstakir viðburðir, bæði hvert safn fyrir sig, en einnig í 

samvinnu við aðra líkt og Safnanótt. Viðburðir líkt og tónleikar, myndlistarbingó, 

leiðsögn listamanns eða sýningarstjóra ásamt fyrirlestrum sem haldnir eru til þess að 

auka við áhuga neytenda og um leið aukið við þann fjölbreytileika sem listasöfn geta 

boðið upp á. Þar nefnir fulltrúi Listasafns Reykjavíkur: „og ég meina það eru einhverjir 

viðburðir í gangi í hverri einustu viku, stundum margir og stundum einn eða tveir.“  

Þegar kemur að kynningarstarfsemi þá segja viðmælendur að mikilvægt sé að hlúa að 

þeim sem nú þegar sækja söfnin og hafa áhuga. Í því samhengi nefnir fulltrúi 

Hafnarborgar: „já ég myndi segja að við værum fyrst og fremst að haga 

markaðssetningunni að okkar viðskiptavinahópum sem eru nú þegar, við erum ekki 

endilega að reyna að nema ný lönd.“ Þá nefna viðmælendur að þeir noti mestmegnis 

eigin miðla í kynningarstarfsemi líkt og samfélagsmiðla, póstlista, bæklinga og fréttabréf, 

en þó séu einnig nýttar samlesnar auglýsingar í útvarpi fyrir sérstaka viðburði og 

sýningar, ásamt því að öll söfnin eru hluti af safnabæklingi sem gefinn er út af 

Kynningarmiðstöð Íslands og miðaður er að ferðamönnum. Fulltrúi Listasafns 

Reykjavíkur segir: „við erum alltaf að reyna að fara einhverjar nýjar leiðir og nýta okkur 

samfélagsmiðla og svona.“ Þá nefnir fulltrúi Nýlistasafnsins: „Instagram hentar mjög vel 

af því þetta er svo myndræn starfsemin hérna, og svo Facebook til að koma viðburðum á 

framfæri.“ Bein markaðssetning virðist virka vel fyrir listasöfnin með því að senda 

fréttabréf í gegnum póstlista en í því samhengi nefnir fulltrúi Listasafns ASÍ:  

Svo er líka mjög mikilvægt að senda reglulega út tölvupósta og það er eins og 
fólk ætlist til þess. Það segir: „af hverju sendirðu ekki út aftur áður en 
sýningunni lauk?“ af því að þá bara er fólk vant því að fá þessa áminningu, það 
eru allir að kvarta undan því að það sé stöðugt áreiti upplýsinga, það er bara 
orðið vant því. 

Viðmælendur leggja einnig upp úr því að jákvæð umfjöllun í fjölmiðlum sé einna best, þó 

svo að það mætti vera mun meira um það líkt og fulltrúi Listasafns Reykjavíkur nefnir:  

Stundum finnst manni eins og útvarpsauglýsingar virki vel en yfirleitt finnst mér 
bara umfjöllun í fjölmiðlum jákvæð sem mætti gjarnan fjalla meira um myndlist 
... en ég sakna þess mjög að það sé ekki meira fjallað um menningu bara 
almennt í fjölmiðlum og meiri kunnátta og dýpt ... það væri rosa gaman en 
þetta er alltaf spurning um pláss og mínútur og sekúndur og svona, og 
náttúrulega ofsalega mikið framboð. Ég held það sé rosalega mikið framboð 
miðað við hvað við erum fá hérna.  



 

52 

Fulltrúi Listasafns ASÍ tekur í sama streng og segir: „og líka umfjöllun í blöðum skiptir 

máli, að það komi einhver og taki viðtal, fari í útvarpið og fá viðtöl og svona.“ Þá nefna 

viðmælendur að margt sé hægt að bæta þegar kemur að kynningarstarfsemi og 

markaðssetningu safnanna, allt frá því að vera virkari á samfélagsmiðlum yfir í að bæta 

merkingar á húsnæði og í rými.  

6.2 Skynjaðar upplifanir safngesta 

Fljótlega kom í ljós að viðmælendur hafa ákveðnar óskir og skynjanir varðandi upplifun 

safngesta. Allir viðmælendur vilja að upplifun safngesta sé góð og telja það að fara á 

listasöfn sé alls ekki aðeins fyrir þá sem hafa þekkinguna og kunna að meta list. Þá vilja 

viðmælendur meina að með því að fara á listasöfn séu gestir meðal annars að upplifa 

bæði tilfinningalega og félagslega þörf og telja þeir því að mikilvægt sé að koma þeim 

skilaboðum til almennings að listasöfn séu góður vettvangur til að njóta stundarinnar.   

6.2.1 Þröskuldurinn inn í listasöfn 

Oft hefur komið upp sú umræða að almenningur telji sig ekki eiga erindi inn í listasöfn 

en viðmælendur nefna það að miklu máli skipti að þröskuldurinn inn í söfnin sé lágur. Þá 

nefna viðmælendur þennan ósýnilega þröskuld sem oftar en ekki getur verið nokkuð hár 

og erfitt sé fyrir fólk að komast yfir hann og inn í safnið. Í því samhengi nefnir fulltrúi 

Listasafns ASÍ: „það er oft einhver þröskuldur sem þarf að ná fólki yfir og um leið og það 

er komið inn þá finnst því gaman ... en það bara er stórt skref stigið þegar það er 

komið inn.“ Fulltrúi Hafnarborgar tekur í sama streng: „þröskuldurinn inn í listasöfn 

hefur tilhneigingu til þess að vera aðeins hár, en við reynum nú svona eins og við getum 

að hafa hann lágan.“ Hún bætir við: „þá vonum við það að alla vegana fólk sé ekki hrætt 

við að koma hérna inn.“ Viðmælendur leggja upp úr því að fólk eigi ekki að vera hrætt 

við að koma inn í söfnin eins og fulltrúi Listasafns Reykjavíkur útskýrir: „það má alveg 

spyrja skrítinna spurninga og þetta er ekkert bara fyrir hámenntað fólk í bransanum, 

þetta er bara eitthvað sem allir geta notið á sínum forsendum.“ 

6.2.2 Vettvangur og rými 

Lögð er áhersla á að ákveðin afdrep og rými innan safnsins þar sem safngestir geta 

dvalið um nokkra stund. Þá finnst viðmælendum mikilvægt að listasafn sé ákveðinn 

viðkomustaður þar sem hægt sé að njóta stundarinnar. Þá segir fulltrúi Listasafns 
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Reykjavíkur: „og við reynum að vera með í hverju húsi svona afdrep fyrir krakka og alla 

bara sem vilja, ekkert síður fullorðnir sem vilja setjast niður og teikna eða leika sér 

eitthvað sko.“ Fulltrúi Hafnarborgar útskýrir að eitt af markmiðunum þeirra sé að fólk 

komi inn í safnið þar sem það getur dvalið og átt rólega stund: 

Að þetta verði staður þar sem fólk getur dvalið aðeins á af því það finnst okkur 
mikilvægt að þetta sé staður sem þú getur komið á og stoppað aðeins. Og við 
finnum það t.d. að við komum upp svona setustofu hérna niðri þar sem fólk 
getur sest niður. Stundum eru það einhverjar upplýsingar um sýninguna sem er 
í gangi ef það er viðeigandi. Stundum getur fólk sest niður og fengið sér bók og 
lesið, og það eru mjög margir sem gera það, setjast þar niður og aðeins svona 
njóta stundarinnar og það er mjög ánægjulegt. Við t.d. höfum fundið þar 
sofandi ferðamenn sem eru að hlaða öll raftækin sín og svona. Og þá bara finnst 
okkur við vera búnað ná markmiðum okkar, ef fólk kemur í húsið og dvelur og á 
svona rólega stund. 

Þá nefna fulltrúar Nýlistasafnsins að með því að vera komin með rými í Marshallhúsinu, 

sem hefur einnig veitingastað og tvö önnur listrými, þá vinna þessi rými saman þannig 

að þangað sé hægt að koma og heimsækja nokkra staði í einu: „Kling og Bang er gömul 

starfsemi, Nýló er gömul starfsemi og Ólafur Elíasson er í fyrsta sinn með rými hérna í 

Reykjavík þannig að fólk er að átta sig á að það getur heimsótt þessi þrjú rými á sama 

stað. Þannig að Marshallhúsið er líka að trítla inn í vitund þeirra.“  

Einnig höfðu viðmælendur ákveðnar hugmyndir hvað varðar rýmið sem listasöfn 

starfa í þar sem samspil rýmisins við verkin eða sýningarnar geta gefið safngestum 

ákveðna upplifun sem annars væri kannski ekki til staðar. Í því skyni nefnir fulltrúi 

Listasafns ASÍ í tengslum við síðustu sýningu þeirra þar sem listamaðurinn Sigurður 

Guðjónsson vann til myndlistaverðlauna Íslands:  

En það var forvitið og það var forvitið um húsið líka. Húsið hafði mjög mikið 
aðdráttarafl, af því að þetta er spítali sem fólk þekkir og margir sem að höfðu 
oft komið hérna í einhverjum tengslum við eitthvað og saknaði þess tíma sko til 
minningar og það fólk kom og þannig nær maður kannski til fleiri, það er 
hugsanlegt ... og hann vann mjög vel og hann nýtti sér mjög vel húsnæðið og 
vann verkin inn í það, og það var þetta samspil sem að ég held að dómnefndin 
hafi hrifist af hreinlega. Það var hvernig þetta gekk allt upp hjá honum. 

Fulltrúar Nýlistasafnsins nefna það einnig hvernig samspil Marshallhússins og sýninga 

getur haft mikil áhrif á gesti: „það var hérna strákur sem kom rétt á undan þér frá 

Kanada sem er arkitekt og hann bara, þau lærðu líka hönnun listamennirnir þannig að 

byggingin og þessi sýning var bara, hann var í einhverju svona euphoria Hann var í 
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einhverju transi bara! Það er rosalega gaman að fá svona fólk.“ Fulltrúi Listasafns 

Reykjavíkur telur tengsl skemmtilegra minninga við rými listasafnanna geti haft áhrif á 

það hvort fólk komi aftur og nefnir það að öll þrjú söfnin innan Listasafns Reykjavíkur 

séu einstök á sinn hátt: 

Og Hafnarhúsið er náttúrulega frábært hús, hérna eiga margir skemmtilegar 
minningar héðan og það eru auðvitað haldnir allskonar aðrir viðburðir hérna 
sem að svona tengja fólk við þennan stað, og fá kannski fólk sem að hefur ekki 
áttað sig á að það væri gaman fara á listasafn til að koma hingað og svoleiðis. Ég 
held að allir þessir staðir eru alveg einstakir á sinn hátt, bæði hér og 
Kjarvalsstaðir náttúrulega alveg stórkostlega fallegt hús og á frábærum stað og 
yndislegt að vera þar. Og Ásmundarsafn er bara eins og gimsteinn sem að fólki 
mætti detta oftar í hug að fara þangað, en það er bara eins og það er. 

Þá nefnir fulltrúi Hafnarborgar að rými listasafna sé þessi vettvangur sem sé 

einhvernvegin afmarkaður og hægt sé að eiga sína eigin upplifun: „ég meina þú getur til 

dæmis skoðað, það er mjög áhugavert að skoða hvernig listasöfn birtast í bíómyndum, 

af því þá eru þau þessi staður sem er afmarkaður og öruggur þannig séð og býr til 

einhvern ramma, en er samt ekki prívat og ekki commercial. Hvorki heimili né verslun 

eða veitingastaður heldur svona annars konar rými.“ 

6.2.3 Hvatar safngesta 

Viðmælendur telja hvatann fyrir því að fara á söfnin vera nokkuð misjafn eftir eftir því 

sem í gangi er að hverju sinni. Þá nefnir fulltrúi Nýlistasafnsins að oft sé fólk í ákveðnum 

leiðangri og sé að leggja það á sig að koma á safnið vegna þess sem safnið stendur fyrir, 

þetta á sérstaklega við um ferðamenn og viðmælendur segja: „erlendis þá ertu vanur að 

fara langar leiðir til þess að sjá eitthvað samtímalistasafn, bara allstaðar ... bara 

ákveðin pílagrímsferð í raun og veru.“ Fulltrúi Hafnarborgar útskýrir að hluti af ástæðum 

fólks fyrir að koma á söfnin sé að haka í boxið sitt og geta því sagst hafa farið, en einnig 

telur fulltrúi Hafnarborgar ástæður og hvata gesta vera: „áhugi á starfseminni, það er í 

leiðinni, að fólk er að fara að gera eitthvað ... gestir sem koma eru yfirleitt mjög 

meðvitaðir um hvert þeir eru komnir og voru meira og minna langflestir á leiðinni 

hingað.“ Fulltrúi Listasafns Reykjavíkur bætir við að ástæðan geti verið allt frá vondu 

veðri yfir í að kynnast menningu landans:  
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Það er vonandi til að fylgjast með því hvað er að gerast í myndlist. Fyrir 
ferðamenn er þetta auðvitað að koma og kynnast íslenskri menningu. Ég meina 
svo kemur stundum fólk hérna líka bara því það er svo vont veður. Það var 
dálítið mikið að gera síðustu helgi þegar allar leiðir voru lokaðar út úr borginni. 
Þú gast ekki farið neitt þú gast ekki farið Hellisheiðina eða Þingvelli eða neitt ... 
og svo er náttúrulega bara oft fróðlegir fyrirlestrar og gjörningar og tónleikar og 
ýmislegt sem er í gangi hérna sem kannski verður síðan til þess að þú röltir síðan 
um og skoðir sýningarnar í leiðinni. 

Þá telur fulltrúi Listasafns ASÍ að ástæðurnar fyrir heimsóknum á sýningar séu að hluta 

bæði forvitni og til þess að sjá góða myndlist: „og einhverjir komu af því að þeir vildu 

koma í húsið og forvitnast, en einnig komu til þess að sjá góða myndlist ég er alveg viss 

um að það í þessu tilfelli ... sjá góða myndlist í óvenjulegu rými.“ Fulltrúar 

Nýlistasafnsins taka í sama streng og segja að nýja rýmið í Marshallhúsinu hafi góð áhrif 

á gestafjölda þar sem það fékk Hönnunarverðlaun Íslands og því er mikil eftirspurn eftir 

því að heimsækja húsið sjálft ásamt því að taka myndir af sér með ákveðnum 

listaverkum:   

Við erum að fá endalausar fyrirspurnir frá skólum eins og Versló um að fá að 
taka myndir af sér hérna inni og bara svona húsið þykir svo ógeðslega kúl og 
náttúrulega háa rýmið hérna í Nýló þykir svo sjúklega töff að það er líka eitthvað 
svona að taka selfie hér. En Ólafur Elíasson hann nær svolítið, hann hefur hingað 
til trompað okkur í selfie verkunum, það var þarna hringirnir og fleira. Það er 
orðið nýtt eitthvað svona ef þú ert með sjúklega selfie vænt listaverk þá bara 
fær viðkomandi listasafn og sýningar bara, ef þú stendur á bakvið verkið hér 
sérstaklega, erum búnað sjá svolítið af þannig myndum sko.  

Þegar viðmælendur voru spurðir hvað það væri sem þeir vildu að kæmi upp í hugann hjá 

fólki þegar það hugsar um safnið, þá nefndu viðmælendur meðal annars að vonast sé til 

þess að sýningar séu áhrifamiklar og nái einhverskonar lendingu í huga og hjörtum 

gesta. Einnig nefna viðmælendur að jákvæðar tilfinningar skipti máli og að á safnið sé 

eitthvað markvert að sækja. Fulltrúi Listasafns Reykjavíkur vill m.a. að fólk hugsi: „að 

það sé gott að koma þangað og vel tekið á móti fólki.“ Fulltrúar Nýlistasafnsins nefna að 

það sé ákveðið tímaleysi sem vonast sé eftir að fólk skynji: „ég held að það sé dæmi um 

rosalega gott nútímalistasafn að það felur í sér ákveðið tímaleysi. Að það nái að varpa 

því fram einhvernvegin með sinni ímynd.“ 
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6.2.4 Uppfylltar þarfir gesta 

Þegar gestir fara á listasöfn er oftar en ekki einhverskonar þörf sem þeir uppfylla með 

heimsókn sinni og ákveðið virði sem þeir skynja. Viðmælendur nefndu það að um væri 

að ræða ákveðna tilfinningalega eða huglæga þörf sem safngestir séu að leitast eftir og 

má líkja við ákveðna næringu eða upplifun. Þá segja fulltrúar Nýlistasafnsins: „ég myndi 

segja að fá ákveðna næringu sem er einmitt svona ákveðið vítamín, eins og maður 

verður glaður í hjartanu þegar maður fer á ótrúlega magnaða tónleika, eitthvað svona 

sem að skilur eftir sig, sem að situr svona með manni ... einhver svona næring eins og 

myndlist getur verið ef þú ert þess þenkjandi ... þetta bara virkar svo misjafnt á fólk 

sumir eru rosalega mikið með tónlistina og aðrir mikið með augunum.“ Þá nefnir fulltrúi 

Listasafns Reykjavíkur að það geti verið áhugavert hvernig gestir upplifa sýningar og 

listaverk á misjafnan hátt: „ég held að við séum að uppfylla þörf fyrir að verða fyrir 

einhverri svona upplifun að njóta lista og menningar og vera kannski eitt með sjálfum 

sér að pæla eða fá innblástur fyrir eigin sköpun. Eða láta koma sér á óvart eða virða fyrir 

sér fallega list, ég veit það ekki, eða ekki fallega list.“ Aðalmarkmiðið hjá 

viðmælendunum virðist vera það að upplifun safngesta skilji eftir sig ákveðnar 

minningar eða upplifanir, fulltrúi Hafnarborgar nefnir einnig að hægt sé að uppfylla 

þörfina fyrir samveru með því að heimsækja listasöfnin: 

Sem eru þá að eiga einhverja félagslega upplifun við að vera, og þá kannski 
myndi það ekkert skipta höfuðmáli hvar þeir eru, hvort þeir eru hér eða 
eitthvað heldur vilja þau bara sækjast eftir því að vera í opinberu rými sem er 
samt afmarkað þar sem þú getur átt einhverja upplifun. Og ég segi þeir gætu 
alveg eins hafa farið í Gerðarsafn eða byggðasafnið en listasafn veitir ákveðna 
svona umgjörð fyrir samveru ... og við viljum náttúrulega hvetja til þess að fólk 
eigi þá upplifun og að það sé svona félagslegt, þetta er félagsleg athöfn, ferð 
með einhverjum til þess að tala við einhvern um það sem þú ert að horfa á og 
allt annað líka í leiðinni. 

Út frá viðtölum mátti sjá að ákveðnir óáþreifanlegir þættir séu til staðar á söfnunum 

samkvæmt viðmælendum. Þessir þættir taka þátt í því að skapa það andrúmsloft sem 

stjórnendur leggja upp með að gestir skynji þegar komið er inn í rými listasafnanna og 

vonast stjórnendur til þess að sýningar hafi ákveðin óáþreifanleg áhrif á gesti.  
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7 Niðurstöður megindlegrar rannsóknar 

Hér verður gerð grein fyrir niðurstöðum megindlegu rannsóknarinnar. Í fyrsta lagi 

verður farið yfir aðsókn þátttakenda á listasöfn, áhuga þeirra á því að fara oftar en þeir 

gera nú þegar og hve miklum frítíma er varið. Næst verður greint frá þátttakendum sem 

fara aldrei á listasöfn og lýsandi niðurstöður ástæðna þeirra settar upp. Í þriðja lagi 

verður greint frá samfélagsmiðlanotkun þátttakenda og ákjósanlegustu boðleiðir 

upplýsinga um viðburði, sýningar og skemmtanir. Því næst verða hvataþættirnir 24 

þáttagreindir og út frá þeim verður gerð klasagreining í þeim tilgangi að skipta íslenskum 

neytendum niður í markhópa.  

7.1 Aðsókn, áhugi og frítími 

Þegar skoðað var hversu oft þátttakendur reyndust fara á listasöfn mátti sjá að 

þriðjungur þeirra reyndust aldrei fara á listasöfn, en einnig reyndist tæplega þriðjungur 

þátttakenda fara einu sinni á ári eða sjaldnar á listasöfn (sjá töflu 4). 

Tafla 4. Lýsandi niðurstöður á aðsókn þátttakenda. 

Hversu oft ferð þú á listasöfn? N=352 

Aldrei  33,1% 

Einu sinni á ári eða sjaldnar  28,5% 

2-4 sinnum á ári  17,5% 

5-7 sinnum á ári 8,8% 

8 sinnum á ári eða oftar 12,1% 

 

Í töflu 5 má sjá lýsandi niðurstöður á áhuga þátttakenda fyrir því að fara oftar á 

listasöfn en þeir gera nú þegar. Að meðaltali reyndist áhugi þátttakenda vera „hvorki 

né“ en þó má sjá að staðalfrávikið er 1,285 og því er mikil dreifing frá meðaltali á milli 

svara. 

Tafla 5. Lýsandi niðurstöður á áhuga þátttakenda fyrir að fara oftar á listasöfn. 

 M sf N 

Hversu lítinn eða mikinn áhuga hefur þú á því að fara oftar á listasöfn en þú 
gerir nú þegar? 

2,94 1,285 312 
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Í töflu 6 má sjá lýsandi niðurstöður á hversu margar klukkustundir á viku 

þátttakendur nýta í frítíma og/eða afþreyingu. Þar má sjá að heilt yfir telur rúmlega 

helmingur þátttakenda sig hafa 10 til 30 klukkustundir á viku og tæplega 20% telur sig 

hafa minna en 10 klukkustundir á viku til að nýta í frítíma og/eða afþreyingu. 

Tafla 6. Lýsandi niðurstöður frítíma þátttakenda. 

Hversu margar klukkustundir á viku nýtir þú í frítíma og/eða afþreyingu? N=354 

Minna en 10 klukkustundir á viku   17,7% 

10 til 20 klst    35,1% 

21 til 30 klst   20,5% 

31 til 40 klst    17,4% 

Meira en 40 klst á viku    9,3% 

 

Notast var við dreifigreiningu (analysis of variance, ANOVA) til að bera saman 

breytileikann á milli spurninganna: Hversu lítinn eða mikinn áhuga hefur þá á því að fara 

oftar á listasöfn en þú gerir nú þegar? og Hversu oft ferð þú á listasöfn? Í ljós kom að 

marktækur munur var á milli hópa (F(4, 306)=60,884 p < 0,001). Þegar Post hoc prófið 

var skoðað mátti sjá að munur var á milli næstum allra hópanna. Ekki var munur á milli 

þeirra þátttakenda sem sögðust fara 5 til 7 sinnum á ári og þeirra sem sögðust fara 2 til 

4 sinnum á ári eða 8 sinnum á ári eða oftar. Í töflu 7 má sjá að áhugi þeirra sem fara 

aldrei á listasöfn er frekar lítill fyrir því að fara oftar, en eftir því sem þátttakendur fara 

reglulegar á listasöfn, því meiri verður áhuginn fyrir því að fara oftar. 

Tafla 7. Breytileiki á milli aðsóknar og áhuga fyrir að fara oftar á listasöfn. 

 M sf N 

Aldrei 1,97 1,038 117 

Einu sinni á ári eða sjaldnar 2,98 1,133 82 

2-4 sinnum á ári 3,65 0,805 49 

5-7 sinnum á ári 3,92 0,611 25 

8 sinnum á ári eða oftar 4,29 0,611 38 

 

Kannað var hvort að tengsl væru á milli þess hve oft þátttakendur fara á listasöfn og 

bakgrunnsbreytna. Í ljós kom að um tengsl var að ræða á milli aldurs (χ2(24, N=305) = 

66,439; p < 0,001), hjúskaparstöðu (χ2(12, N=304) = 32,559; p = 0,001) og fjölda barna 
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undir 18 ára (χ2(4, N=305) = 15,573; p = 0,004), og þess hve oft þátttakendur fara á 

listasöfn.  

Í ljós kom að 72,7% af þátttakendum sem eru yngri en 18 ára og 43,8% þeirra sem 

eru 18 til 27 ára virtust aldrei fara á listasöfn. 50% þátttakenda á aldrinum 58 til 66 ára 

reyndust fara 2 til 7 sinnum á ári á listasöfn. Þegar kom að hjúskaparstöðu reyndust 

43,5% einhleypra þátttakenda aldrei fara á listasöfn á meðan 50% þeirra sem fara 8 

sinnum í mánuði eða oftar vera í hjónabandi. 53,8% þeirra sem fara 5-7 sinnum á ári 

reyndust einnig vera í hjónabandi. 61,6% þeirra sem fara aldrei á listasöfn reyndust ekki 

eiga nein börn sem eru 18 ára eða yngri en 60,5% þeirra sem fara 8 sinnum á ári eða 

oftar á listasöfn reyndust eiga 1 eða fleiri börn sem eru 18 ára og yngri.  

7.2 Þátttakendur sem fara aldrei á listasöfn  

Tafla 8 sýnir helstu ástæður þátttakenda fyrir því að fara aldrei á listasöfn. Þátttakendur 

gátu merkt við fleiri en einn valmöguleika. Þar kom í ljós að flestir merktu við að 

almennt vekti list ekki áhuga þeirra og að þeir hafi litla þekkingu á list. Samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknar Uusitalo og Ahola (2008) eru þetta einnig helstu ástæður fyrir 

því að fólk fer ekki á listasöfn. Hins vegar kemur þar fram að næstu ástæður séu þær að 

list sé skynjuð sem hún tilheyri elítunni og að listasöfn séu gamaldags, en svo virðist sem 

þátttakendur leggi ekki áherslu á þær ástæður í þessari rannsókn heldur fremur að það 

sé dýrt að fara á listasöfn og að menntun þeirra leiði þátttakendur ekki inn í listheiminn.  

Tafla 8. Ástæður þátttakenda fyrir því að fara aldrei á listasöfn. 

Hverjar eru helstu ástæðurnar fyrir því að þú ferð aldrei á listasöfn? N N= 117 

Almennt vekur list ekki áhuga minn 74 62,7% 

Ég hef litla þekkingu á list 63 53,4% 

Það er of dýrt inn á listasöfn 21 17,8% 

Menntun mín leiðir mig ekki inn í listheiminn 21 17,8% 

Aðrar ástæður 20 16,9% 

Listasöfn eru ónauðsynleg 9 7,6% 

Mér finnst list tilheyra elítunni 7 5,9% 

Listasöfn eru gamaldags 6 5,1% 

Óhagstæðir opnunartímar 5 4,2% 

Óárangursrík samskipti 4 3,4% 

Óhagstæð staðsetning 3 2,5% 
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Þá voru 16,9% þeirra sem fóru aldrei á listasöfn sem merktu við valmöguleikann 

„aðrar ástæður“, en þar af voru átta þátttakendur sem skrifuðu niður sínar ástæður: 

➢ „Dettur það ekki í hug.“ 

➢ „Ég hef ekki tíma/orku til þess.“ 

➢ „Engin listasöfn nálægt þar sem ég bý.“ 

➢ „Gleymi oft listasöfnum, kemur ekki upp í hugann þegar ég er að finna mér eh 
að gera.“ 

➢ „Hef ekki haft tíma til þess.“ 

➢ „Nútímalist er ekki góð skemmtun.“ 

➢ „Of mikið vesen, tekur of langan tíma og svo margt annað að sjá frítt í 
heiminum.“ 

➢ „Sennilega bara vani, er ekki vön að gera það.“ 

Þar má sjá að þátttakendur höfðu ólíkar ástæður fyrir því að fara aldrei á listasöfn, 

m.a. að ekki væri tími til þess, að listasöfn kæmu ekki upp í hugann, ásamt því að 

listasöfn væru ekki hluti af áhugasviði þátttakenda. 

7.3 Helstu boðleiðir og samfélagsmiðlanotkun 

Tafla 9 sýnir lýsandi niðurstöður helstu boðleiða þátttakenda til þess að fá upplýsingar 

um viðburði, sýningar eða skemmtanir sem væru á næsta leiti. Þátttakendur voru beðnir 

um að haka í sína þrjá helstu valkosti. Þar kom í ljós að mikill meirihluti, eða 79,5%, vilja 

fá upplýsingar út frá samfélagsmiðlum og þar á eftir reyndist um helmingur vilja heyra 

um viðburði, sýningar eða skemmtanir í gegnum vini og vandamenn. Í þriðja lagi vildu 

tæplega þriðjungur þátttakenda fá upplýsingar í gegnum umfjallanir frá gagnrýnendum 

og í gegnum tölvupóst. Síst vildu þátttakendur fá smáskilaboð eða aðeins 5,1%. 
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Tafla 9. Helstu boðleiðir þátttakenda. 

Hvar myndir þú helst vilja fá að heyra um viðburði,  
sýningar eða skemmtanir sem eru á næsta leiti?  

N N= 299 

Samfélagsmiðlar 248 79,5% 

Í gegnum vini og vandamenn (word of mouth) 165 52,9% 

Umfjallanir frá gagnrýnendum 91 29,2% 

Tölvupóstur 76 24,4% 

Sjónvarpsauglýsingar 64 20,5% 

Vefauglýsingar 60 19,2% 

Dagblaðsauglýsingar 55 17,6% 

Útvarpsauglýsingar 41 13,1% 

Veggspjöld/dreifibréf 35 11,2% 

Auglýsingaskilti 33 10,6% 

Beinn póstur inn um lúguna 29 9,3% 

Tímaritsauglýsingar 21 6,7% 

Smáskilaboð (SMS) 16 5,1% 

 

Þátttakendur voru einnig beðnir um að tilgreina hversu reglulega þeir nýttu sér 

eftirfarandi miðla með það að leiðarljósi að sjá hvaða miðill væri hentugastur byggt á 

notkun. Mynd 2 sýnir hvaða miðla þátttakendur nota mest af þeim fimm sem í boði 

voru.  

 

Þegar notkun þátttakenda á miðlunum voru skoðaðir mátti sjá að Facebook væri 

vinsælasti miðillinn sem notaður er daglega, þar á eftir kom Snapchat og því næst 

Instagram. Twitter og blogg reyndust vera sístu miðlarnir þar sem meirihluti 

þátttakenda virtust aldrei nýta sér miðlana. 

Mynd 2. Samfélagsmiðlanotkun þátttakenda. 
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7.4 Þáttagreining 

Í töflu 10 má sjá lýsandi niðurstöður atriðanna 24 sem notuð voru til að leggja mat á þá 

þætti sem hvetja íslenska neytendur til að fara á listasöfn. Þátttakendur sem svöruðu 

„aldrei“ í spurningunni hversu oft ferðu á listasöfn? voru ekki með í þáttagreiningunni af 

þeirri ástæðu að þeir fengu ekki upp spurningarnar sem vörðuðu þá þætti sem hvetja 

þátttakendur til að fara á listasöfn. Alls voru 117 þátttakendur sem voru ekki með í 

þáttagreiningunni.  

Tafla 10. Lýsandi niðurstöður hvataþátta. 

 M sf N 
 

  

Félagsleg- og fjölskyldusamskipti  

Að njóta gæðatíma með fjölskyldu og/eða vinum 3,56 1,212 235 

Að upplifa eitthvað nýtt með fjölskyldu og/eða vinum 3,71 1,086 235 

Taka vini og ættingja með mér 3,30 1,164 232 

Blanda geði við aðra 2,66 1,172 229 

Eyða tíma með fjölskyldunni minni 3,53 1,184 230 

Sýna fjölskyldu og/eða vinum safnið 3,10 1,161 228 

Eiga samskipti við annað fólk 2,77 1,169 230 

Gera eitthvað með öðru fólki 3,15 1,204 232 

Lærdómur    

Læra meira um málverk/list 3,64 1,120 216 

Sjá eitthvað nýtt 4,19 0,812 212 

Uppgötva nýja hluti 4,14 0,860 208 

Komast að einhverju varðandi málverk/list 3,64 1,084 213 

Svala forvitni minni 3,73 1,016 215 

Kanna nýja staði 3,76 0,960 210 

Auka við áhugamál mín 3,60 1,042 214 

Öðlast uppfyllingu sjálfsins af því að læra 3,56 1,152 214 

Veruleikaflótti   

Komast í burtu frá daglegum skyldum mínum 2,94 1,169 193 

Gera breytingu á mínum daglega vanagangi 3,56 1,079 195 

Létta á stressi og streitu 3,19 1,194 195 

Slaka á í notalegu umhverfi 3,57 1,072 196 

Slaka á andlega 3,47 1,181 195 

Flýja frá daglegu amstri 3,01 1,212 193 

Fá tækifæri til að slaka á og láta líða úr mér 3,14 1,210 195 

Gera eitthvað öðruvísi 3,79 1,066 195 
 

  

 

Þegar rýnt er í atriðin í töflu 10 virtist sem helstu áherslur þátttakenda liggi í þeim 

hvata að verið sé að fara á listasöfn til þess að sjá eitthvað nýtt og uppgötva nýja hluti. 

Það að blanda geði við aðra og að eiga samskipti við annað fólk virtist ekki vera 
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ákjósanlegur kostur meðal þátttakenda, ásamt því að þeir reyndust ekki fara á söfnin 

með það sjónarmið að komast í burtu frá daglegum skyldum sínum.  

Hvataþættirnir 24 voru þáttagreindir með hornréttum snúning (varimax orthogonal 

rotation). Þá staðfesti Kaiser-Meyer-Olkin próf að úrtakið væri nógu stórt fyrir 

greininguna (KMO=0,877). Bartlett‘s prófið (Bartlett‘s test of sphericity) var auk þess 

marktækt (p < 0,001) sem gaf til kynna að fylgni væri á milli breytanna í gagnasafninu. 

Allir stuðlar reyndust hærri en 0,3 og þar með pössuðu allar breyturnar vel við hinar 

breyturnar í gagnasettinu. 

Fimm þættir samkvæmt Kaiser viðmiðinu voru með eigingildi yfir 1 og útskýrði 

samsetning þeirra 72,59% dreifingarinnar. Samkvæmt rannsókn Slater (2007) ættu 

þættirnir að vera þrír og samkvæmt skriðuprófinu ættu þeir að vera þrír eða fjórir (sjá 

viðauka 3).  

Fimm þátta lausnin sýndi að þau atriði sem hlóðust á fimmta þáttinn hlóðust líka á 

þætti 1 og 2 og þóttu eiga betri samleið með atriðum í þeim þáttum þar sem stuðlarnir 

voru hærri. Þar með var ákveðið að keyra fjögurra þátta lausn, en í niðurstöðukafla 

Slater (2007) kom fram að í frekari rannsóknum mætti bæta við fjórða hvataþættinum 

með því að skipta þættinum félagsleg- og fjölskyldusamskipti í tvo þætti. Við fjögurra 

þátta lausnina var Kaiser-Meyer-Olkin það sama og áður (KMO=0,877) og Bartlett‘s 

prófið marktækt (p < 0,001). Þegar atriði sem hlóðust á þættina voru skoðuð kom í ljós 

að nokkur atriðanna hlóðust á tvo þætti. Öll atriðin höfðu þó mun meiri hleðslu á annan 

þáttinn og því var ákveðið að halda þeim inni. Áreiðanleikinn var góður í öllum þáttum, 

en notað var Chronbach‘s Alpha til að kanna innra réttmæti fullyrðinganna sem hlóðust 

á sama þáttinn. Þar var einu atriði sleppt, „sýna fjölskyldu og/eða vinum safnið“ til að 

bæta áreiðanleika þáttarins. Samsetning þessara fjögurra þátta útskýrði 69,40% af 

dreifingunni, en þá útskýrði þátturinn veruleikaflótti 23,69%, Lærdómur 19,35%, 

fjölskyldu- og vinatengsl 14,70% og Félagsleg samskipti 11,66% dreifingarinnar. 

Niðurstöðu þáttagreiningar má sjá í töflu 11.  

 



 

64 

Tafla 11. Niðurstaða þáttagreiningar. 
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Létta á stressi og streitu 0,863    

Fá tækifæri til að slaka á og láta líða úr mér 0,849    

Gera breytingu á mínum daglega vanagangi 0,838    

Slaka á andlega 0,831    

Flýja frá daglegu amstri 0,794    

Slaka á í notalegu umhverfi 0,742    

Komast í burtu frá daglegum skyldum mínum 0,706    

Gera eitthvað öðruvísi 0,680    

Komast að einhverju varðandi málverk/list  0,840   

Uppgötva nýja hluti  0,807   

Læra meira um málverk/list  0,789   

Sjá eitthvað nýtt  0,789   

Svala forvitni minni  0,714   

Öðlast uppfyllingu sjálfsins af því að læra  0,624   

Auka við áhugamál mín  0,563   

Kanna nýja staði  0,488   

Að njóta gæðatíma með fjölskyldu og/eða vinum  0,892  

Að upplifa eitthvað nýtt með fjölskyldu og/eða vinum  0,866  

Eyða tíma með fjölskyldunni minni   0,821  

Taka vini og ættingja með mér   0,732  

Blanda geði við aðra    0,826 

Eiga samskipti við annað fólk    0,812 

Gera eitthvað með öðru fólki    0,747 

Áreiðanleiki (α) 0,925 0,890 0,886 0,879 

 

Þáttagreiningin var að miklu leyti í samræmi við niðurstöðu úr þáttagreiningu Slater 

(2007) þar sem sömu þættirnir hlóðust á þættina veruleikaflótti og lærdómur. Þó varð 

að taka út þættina; svala forvitni minni; sjá eitthvað nýtt; kanna nýja staði í rannsókn 

Slater vegna of lágrar hleðslu, sem þurfti ekki að framkvæma í þessari rannsókn. Einnig 

voru allir þættirnir sem falla undir þáttinn félagsleg samskipti í þessari rannsókn teknir 

út úr rannsókn Slater vegna of lágrar hleðslu. Mesti munurinn á milli rannsóknanna var 

sá að þátturinn félagsleg- og fjölskyldusamskipti í rannsókn Slater skiptist í tvo þætti í 
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þessari rannsókn, fjölskyldu- og vinatengsl og félagsleg samskipti, sem er í samræmi við 

tillögur að breytingum hjá Slater. 

Einstaklingar sem mælast hátt á þættinum veruleikaflótti fara á listasöfn til þess að 

létta á stressi og streitu, til þess að fá tækifæri til að slaka á og láta líða úr sér í notalegu 

umhverfi. Að auki fara þeir til þess að gera breytingu á sínum daglega vanagangi, flýja 

frá daglegu amstri og komast í burtu frá daglegum skyldum sínum, ásamt því að gera 

eitthvað öðruvísi en vaninn er og slaka á andlega. Einstaklingar sem mælast hátt á 

þættinum lærdómur fara á listasöfn í þeim tilgangi að læra meira og komast að 

einhverju varðandi málverk eða list. Þeir vilja uppgötva nýja hluti, sjá eitthvað nýtt, svala 

forvitni sinni og kanna nýja staði. Auk þess vilja þeir auka við áhugamál sín og öðlast 

uppfyllingu sjálfsins af því að læra. Þeir sem mælast háir á þættinum fjölskyldu- og 

vinatengsl vilja verja tíma sínum með fjölskyldunni, njóta gæðatíma og upplifa eitthvað 

nýtt með fjölskyldu og/eða vinum, ásamt því að taka vini eða ættingja með sér á 

listasafn. Þeir einstaklingar sem mælast háir á þættinum félagsleg samskipti leggja 

áherslu á að blanda geði við aðra, eiga samskipti við annað fólk, ásamt því að gera 

eitthvað með öðru fólki þegar farið er á listasöfn. Í töflu 12 má sjá lýsandi niðurstöður 

þáttanna fjögurra.   

Tafla 12. Lýsandi niðurstöður hvataþáttanna fjögurra. 

 M sf N 

Veruleikaflótti 3,34 0,929 190 

Lærdómur 3,76 0,761 201 

Fjölskyldu- og vinatengsl 3,53 1,008 230 

Félagsleg samskipti 2,86 1,060 226 

 

Þar má sjá að helsti hvati þátttakenda fyrir því að fara á listasöfn er lærdómur og þar 

á eftir fjölskyldu- og vinatengsl. Veruleikaflótti er yfir meðallagi en sísti hvatinn eru 

félagsleg samskipti. 

7.5 Markhópar 

Með það að markmiði að fá yfirsýn yfir hvernig möguleiki væri á að skipta íslenskum 

neytendum niður í hópa eftir helstu hvataþáttum fyrir því að fara á listasöfn og ákvarða 

helstu markhópana fyrir listasöfn, var framkvæmd Hierarchical klasagreining með 

Ward‘s aðferð. Þeir þættir sem mynduðust í þáttagreiningunni voru notaðir til að móta 
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klasana og niðurstöður klasagreiningarinnar leiddu í ljós fjóra markhópa með 

mismunandi hvataþætti fyrir því að fara á listasöfn. Alls voru 173 þátttakendur sem 

flokkuðust niður í hópa, en þar má nefna að þeir sem svöruðu „aldrei“ í spurningunni 

hversu oft ferðu á listasöfn? voru ekki með í klasagreiningunni. 

Hvataþættirnir fjórir voru bornir saman við hópana fjóra sem mynduðust við 

klasagreininguna með einhliða dreifigreiningu. Þar kom í ljós marktækur munur á milli 

hópa (sjá töflu 13). Hópur 1 virtist leggja meiri áherslu á veruleikaflótta heldur en allir 

hinir hóparnir og hópur 2 lagði minnstu áhersluna á þann þátt af öllum hópunum. Einnig 

var munur á milli hóps 1 og hinna hópana í þættinum lærdómur þar sem að hópur 1 

reyndist leggja meiri áherslu á þáttinn heldur en aðrir hópar, ásamt því að hópur 4 lagði 

minni áherslu á lærdóm en aðrir hópar. Þegar kemur að fjölskyldu- og vinatengslum kom 

í ljós að hópur 4 lagði mun minni áherslu á þann þátt heldur en aðrir hópar og einnig á 

þáttinn félagsleg samskipti. Því má álykta að hópur 4 fari ekki á listasöfn til þess að 

styrkja tengsl við fjölskyldu og vini eða til að eiga samskipti við aðra. Hópur 2 lagði einnig 

litla áherslu á félagsleg samskipti á meðan hópur 1 og 3 reyndust vera rétt yfir meðallagi 

í þeim þætti.   

Tafla 13. Klasagreining: fjórir markhópar eftir hvataþáttum. 

Hópur 1 2 3 4 Úrtak F p df 

N 49 38 64 22 173    

Veruleikaflótti 4,2 2,6 3,1 3,1 3,3 40,761 <0,001 3 

Lærdómur 4,3 3,5 3,8 3,3 3,8 19,625 <0,001 3 

Fjölskyldu- og vinatengsl 3,9 3,7 3,9 1,4 3,5 95,997 <0,001 3 

Félagsleg samskipti 3,6 1,9 3,5 1,4 2,9 112,463 <0,001 3 

 

Í töflu 14 má sjá einkenni bakgrunnsbreyta fyrir hvern markhóp (kyn, aldur, menntun, 

tekjur, hjúskaparstaða, fjöldi barna og búseta), en Kruskal-Wallis marktektarpróf leiddi í 

ljós að munur var á milli kynja í hópunum ( χ2(3, N=173) = 8,060; p = 0,045). Ekki var 

munur á milli annarra bakgrunnsbreyta og hópanna. Þar má sjá að í hópi 2 eru fleiri 

karlar en í öðrum hópum og í hópi 4 er mikill meirihluti konur.  
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Tafla 14. Dreifing þátttakenda í markhópa eftir bakgrunni. 

Hópur 1 2 3 4 Úrtak 

N 49 38 64 22 173 

Kyn      

Karl 14,3% 35,1% 25,0% 9,5% 22,2% 

Kona 83,7% 64,9% 75,0% 90,5% 77,2% 

Aldur      

Yngri en 18 ára 2,1% 0,0% 4,7% 0,0% 2,4% 

18 til 27 ára 33,3% 18,9% 18,8% 38,1% 25,3% 

28 til 37 ára 25,0% 29,7% 26,6% 28,6% 27,1% 

38 til 47 ára 12,5% 21,6% 10,9% 9,5% 13,5% 

48 til 57 ára 14,6% 18,9% 21,9% 9,5% 17,6% 

58 til 66 ára 10,4% 10,8% 14,1% 9,5% 11,8% 

Eldri en 66 ára 2,1% 0,0% 3,1% 4,8% 2,4% 

Menntun      

Grunnskólapróf 12,2% 5,4% 12,5% 0,0% 8,2% 

Sveinspróf/meistarapróf í iðngreinum 2,0% 8,1% 6,3% 9,5% 5,3% 

Stúdentspróf 20,4% 40,5% 7,8% 28,6% 14% 

Grunnmenntun úr háskóla 32,7% 40,5% 34,4% 38,1% 35,7% 

Framhaldsmenntun úr háskóla 24,5% 2,7% 32,8% 19,0% 30,4% 

Önnur menntun 8,2% 2,7% 1,6% 4,8% 1,8% 

Tekjur      

Lægri en 300 þúsund 14,9% 8,3% 14,5% 25,0% 14,5% 

300 til 500 þúsund 21,3% 13,9% 12,9% 10,0% 15,2% 

501 til 700 þúsund 17,0% 11,1% 27,4% 25,0% 20,6% 

701 til 900 þúsund 19,1% 25,0% 11,3% 15,0% 17% 

901 þúsund til 1,5 milljón 21,3% 25,0% 24,2% 15,0% 22,4% 

Hærri en 1,5 milljón 6,4% 16,7% 9,7% 10,0% 10,3% 

Fjöldi barna yngri en 18 ára     

Engin 69,4% 56,8% 66,7% 66,7% 65,3% 

1 eða fleiri 30,6% 43,2% 33,3% 33,3% 34,7% 

Hjúskaparstaða      

Einhleyp/ur 36,7% 27,0% 29,0% 33,3% 31,4% 

Í sambúð/sambandi 30,6% 29,7% 43,5% 47,6% 37,3% 

Kvæntur/gift 30,6% 40,5% 25,8% 19,0% 29,6% 

Ekkja/ekkill 2,0% 2,7% 1,6% 0,0% 1,8% 

Búseta      

Reykjavík 63,0% 54,3% 60,9% 55,0% 59,4% 

Nágrenni við Reykjavík 26,1% 37,1% 26,6% 35,0% 29,7% 

Landsbyggðin 10,9% 5,7% 7,8% 10,0% 8,5% 

Erlendis 0,0% 2,9% 4,7% 0,0% 2,4% 

 

Í töflu 15 má sjá einkenni á frítíma og aðsókn hvers markhóps fyrir sig. Þegar 

munurinn á milli hópa var athugaður varðandi hversu margar klukkustundir á viku 

þátttakendur hafa í frítíma og/eða afþreyingar kom í ljós að ekki var marktækur munur á 
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milli hópanna, (p > 0,05). Þar var frítími þátttakenda mjög dreifður á milli hópa en allir 

voru með að meðaltali 10 til 30 klukkustundir á viku til að nýta í frítíma og/eða 

afþreyingu. 

Kruskal Wallis marktektarpróf leiddi í ljós að munur var á milli hópa hvað varðar 

aðsókn á listasöfn ( χ2(3, N= 173) = 8,522; p = 0,036), en paraður samanburður leiddi í 

ljós að munurinn væri á milli hópa 1 og 3 þar sem hópur 1 reyndist fara oftar á listasöfn 

en hópur 3. Meirihlutinn í hópi 1 fór tvisvar sinnum á ári eða oftar á söfnin en í hópi 3 

fóru mun fleiri aðeins einu sinni á ári eða sjaldnar á listasöfn. 

Tafla 15. Dreifing þátttakenda í markhópa eftir frítíma og aðsókn á listasöfn. 

Hópur 1 2 3 4 Úrtak 

N 49 38 64 22 173 

Hversu margar klukkustundir á viku nýtir þú í 

frítíma og/eða afþreyingu 
     

Minna en 10 klst. á viku 10,2% 15,8% 17,2% 18,2% 15% 

10 til 20 klst. 36,7% 44,7% 37,5% 45,5% 39,9% 

21 til 30 klst. 14,3% 28,9% 18,8% 9,1% 18,5% 

31 til 40 kls. 24,5% 7,9% 18,8% 13,6% 17,3% 

Meira en 40 klst. á viku 14,3% 2,6% 7,8% 13,6% 9,2% 

Hversu oft ferð þú á listasöfn? 

Einu sinni á ári eða sjaldnar 26,5% 43,2% 56,3% 50% 44,2% 

2-4 sinnum á ári 32,7% 18,9% 18,8% 27,3% 23,8% 

5-7 sinnum á ári 18,4% 16,2% 10,9% 9,1% 14% 

8 sinnum á ári eða oftar 22,4% 21,6% 14,1% 13,6% 18% 

 

Tafla 16 sýnir lýsandi niðurstöður á áhuga hvers markhóps fyrir að fara oftar á 

listasöfn en þeir gera nú þegar. Í ljós kom að marktækur munur var á milli hópa hvað 

varðar áhuga á að fara oftar á listasöfn (F(3, 167) = 7,916; p < 0,001). Paraður 

samanburður leiddi í ljós að hópur 1 var frábrugðinn öllum öðrum hópum þar sem 

áhuginn á því að fara oftar á listasöfn en þeir gera nú þegar var mun meiri en hjá öðrum 

hópum sem voru rétt yfir meðallagi í áhuga.   

Tafla 16. Dreifing þátttakenda í markhópa eftir áhuga. 

Hópur 1 2 3 4 Úrtak sf 

N 49 37 63 22 171  

Hversu lítinn eða mikinn áhuga hefur þú á því að fara 

oftar á listasöfn en þú gerir nú þegar? 
4,1 3,4 3,3 3,0 3,5 1,054 
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Í töflu 17 má sjá einkenni hvers markhóps fyrir sig varðandi ákjósanlegustu boðleiðir 

til að heyra um viðburði, sýningar eða skemmtanir sem eru á næsta leiti. Þátttakendur 

voru beðnir um að velja sínar helstu þrjár boðleiðir. Þar má sjá að allir markhóparnir 

velja samfélagsmiðla sem ákjósanlegasta valkostinn, en þar á eftir kemur valkosturinn í 

gegnum vini og vandamenn. Þriðji valkosturinn reyndist vera í gegnum tölvupóst hjá 

hópi 1 en hjá hinum hópunum reyndist það vera umfjallanir frá gagnrýnendum. 

Tafla 17. Dreifing þátttakenda í markhópa eftir boðleiðum. 

Hópur 1 2 3 4 Úrtak 

N 49 37 64 22 172 

Hvar myndir þú helst vilja fá að heyra um viðburði, 

sýningar eða skemmtanir sem eru á næsta leiti? 

Í gegnum vini og vandamenn (word of mouth) 51,0% 48,6% 68,8% 50,0% 57,0% 

Tölvupóstur 42,9% 24,3% 26,6% 18,2% 29,7% 

Samfélagsmiðlar 87,8% 83,8% 84,4% 72,7% 83,7% 

Veggspjöld/dreifibréf 16,3% 10,8% 10,9% 18,2% 13,4% 

Auglýsingaskilti 16,3% 5,4% 14,1% 4,5% 11,6% 

Sjónvarpsauglýsingar 20,4% 10,8% 15,6% 9,1% 15,1% 

Dagblaðsauglýsingar 22,4% 29,7% 15,6% 9,1% 19,8% 

Útvarpsauglýsingar 10,2% 10,8% 7,8% 22,7% 11,0% 

Tímaritsauglýsingar 12,2% 8,1% 4,7% 9,1% 8,1% 

Umfjallanir frá gagnrýnendum 40,8% 37,8% 35,9% 40,9% 38,4% 

Vefauglýsingar 30,6% 24,3% 18,8% 18,2% 23,3% 

Smáskilaboð (SMS) 16,3% 0,0% 3,1% 4,5% 6,4% 

Beinn póstur inn um lúguna 14,3% 5,4% 3,1% 13,6% 8,1% 

 

Í töflu 18 má sjá einkenni hvers hóps fyrir sig eftir þeim þáttum sem hvetja 

einstaklinga innan hópsins til að fara á listasöfn, eftir aðsókn þeirra á listasöfn, áhuga og 

frítíma. Einnig má sjá samfélagsmiðlanotkun þeirra og ákjósanlegustu boðleiðir hópanna 

til að fá upplýsingar um fréttir, viðburði og skemmtanir, auk bakgrunns hópsins. 
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Tafla 18. Fjórir markhópar íslenskra neytenda fyrir listasöfn. 

Hópur 1 28,3% 

Mikilvægi þáttanna sem hvetja 
markhópinn til að fara á listasöfn: 
Lærdómur 4,3/5 
Veruleikaflótti 4,2/5 
Fjölskyldu- og vinatengsl 3,9/5 
Félagsleg samskipti 3,6/5 
 
Ákjósanlegustu boðleiðir fyrir fréttir um 
viðburði, sýningar og skemmtanir: 
Samfélagsmiðlar (87,8%), 
Vinir og vandamenn (51%) 
Tölvupóstur (42,9%) 
 

Einstaklingar sem tilheyra þessum hóp fara tvisvar sinnum á ári eða 
oftar á listasöfn og hafa frekar mikinn áhuga á því að fara oftar á söfnin 
en þeir gera nú þegar. Frítími þeirra er að meðaltali 21 til 30 klst á viku. 
 
Þetta eru konur á öllum aldri með mismunandi menntun og 
heimilistekjur allt frá 300 þús. kr. á mánuði upp í 1,5 milljón. Búa á 
höfuðborgarsvæðinu og eiga ekki börn. 
 
Helstu samfélagsmiðlar: 
Nota Facebook nánast daglega. Instagram, Youtube og Snapchat frekar 
reglulega. Twitter sjaldan. 

Hópur 2 22% 

Mikilvægi þáttanna sem hvetja 
markhópinn til að fara á listasöfn: 
Fjölskyldu- og vinatengsl 3,7/5 
Lærdómur 3,5/5 
Veruleikaflótti 2,6/5 
Félagsleg samskipti 1,9/5 
 
Ákjósanlegustu boðleiðir fyrir fréttir um 
viðburði, sýningar og skemmtanir 
Samfélagsmiðlar (93,8%)  
Vinir og vandamenn (48,6%)  
Umfjallanir frá gagnrýnendum (37,8%) 
 

Þessir einstaklingar fara sjaldan til stöku sinnum á listasöfn, eða 7 
sinnum eða sjaldnar á ári og áhugi á því að fara oftar en þeir gera nú 
þegar er rétt yfir meðallagi. Frítími þeirra er minni en 31 klst á viku. 
 
Þetta eru bæði kyn á öllum aldri. Mikill meirihluti eru með stúdentspróf 
eða grunnmenntun úr háskóla. Heimilistekjur eru hærri en 700 þús. á 
mánuði og eru í hjónabandi eða sambúð/sambandi. Helmingur á börn 
yngri en 18 ára og búseta er á höfuðborgarsvæðinu. 
  
Helstu samfélagsmiðlar: 
Nota Facebook nánast daglega. Snapchat og Youtube frekar reglulega. 
Instagram stöku sinnum. Twitter sjaldan. 

Hópur 3 37% 

Mikilvægi þáttanna sem hvetja 
markhópinn til að fara á listasöfn: 
Fjölskyldu- og vinatengsl 3,9/5 
Lærdómur 3,8/5 
Félagsleg samskipti 3,5/5 
Veruleikaflótti 3,1/5 
 
Ákjósanlegustu boðleiðir fyrir fréttir um 
viðburði, sýningar og skemmtanir 
Samfélagsmiðlar (84,4%) 
Vinir og vandamenn (68,8%)  
Umfjallanir frá gagnrýnendum (35,9%) 
 

Einstaklingar í þessum hóp fara frekar sjaldan á listasöfn, eða 4 sinnum 
á ári eða sjaldnar, en áhugi fyrir því að fara oftar er rétt yfir meðallagi. 
Frítími þeirra er misjafn eða  u.þ.b. 40 klst á viku eða minna. 
 
Þetta eru konur á öllum aldri með grunn- eða framhaldsmenntun úr 
háskóla. Heimilistekjur eru allt frá 500 þús. kr. á mánuði til 1,5 milljón. 
Meirihluti á ekki börn og búseta er á höfuðborgarsvæðinu.  
 
Helstu samfélagsmiðlar: 
Nota Facebook nánast daglega. Instagram, Snapchat og Youtube frekar 
reglulega. Twitter stöku sinnum. 

Hópur 4 12,7% 

Mikilvægi þáttanna sem hvetja 
markhópinn til að fara á listasöfn: 
Lærdómur 3,3/5 
Veruleikaflótti 3,1/5 
Fjölskyldu- og vinatengsl 1,4/5 
Félagsleg samskipti 1,4/5 
 
Ákjósanlegustu boðleiðir fyrir fréttir um 
viðburði, sýningar og skemmtanir 
Samfélagsmiðlar (72,7%)  
Vinir og vandamenn (50%)  
Umfjallanir frá gagnrýnendum (40,9%) 
 

Þessir einstaklingar fara frekar sjaldan á listasöfn, eða 4 sinnum á ári 
eða sjaldnar og áhugi á því að fara oftar er hlutlaus hjá þessum 
einstaklingum, eða „hvorki né“. Frítími þeirra er minni en 31 klst á viku. 
 
Þetta eru konur á aldrinum 18 til 37 ára. Eru með með mismunandi 
menntun og tekjur. Meirihluti á ekki börn og búseta er á 
höfuðborgarsvæðinu. 
 
Helstu samfélagsmiðlar: 
Nota Facebook nánast daglega. Instagram og Snapchat og Youtube 
stöku sinnum. Twitter sjaldan. 
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8  Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að komast að því hvaða hópum íslensk listasöfn ættu að 

miða í markaðsaðgerðum sínum, þar sem leitast var við því að svara 

rannsóknarspurningunum: Hverjir eru helstu markhópar listasafna á Íslandi? og Hvernig 

er hægt að hluta íslenska safngesti niður eftir þeim þáttum sem hvetja þá til að sækja 

listasöfn? Notast var við bæði eigindlega og megindlega rannsóknaraðferð til að svara 

rannsóknarspurningunum þar sem tekin voru viðtöl við stjórnendur listasafna í þeim 

tilgangi að fá innsýn inn í núverandi markaðsstarfsemi íslenskra listasafna, auk þess sem 

spurningakönnun var send út í gegnum samfélagsmiðilinn Facebook. Í kaflanum verður 

farið yfir niðurstöður beggja rannsókna og þær settar í samhengi við fyrri rannsóknir á 

þessu viðfangsefni.   

Framlag rannsóknarinnar til fræðanna hefur bæði fræðilegt og hagnýtt gildi að því 

leyti að niðurstöður sýna fram á að hægt sé að skipta íslenskum safngestum listasafna  

niður í markhópa eftir fjórum þáttum sem útskýra þá hvata sem neytendur hafa þegar 

þeir heimsækja listasöfn. Ennfremur sýna niðurstöður fram á það að stjórnendur 

listasafna hafa nú þegar þessa hvataþætti í huga og því staðfestir þessi rannsókn að 

miklu leyti þá þætti sem stjórnendur leggja upp úr. Þá kemur fram í viðtölum við 

stjórnendur listasafna að skortur sé á markaðsrannsóknum og könnunum á sviði 

listasafnanna og sögðust viðmælendur ekki nýta sér það með eins hnitmiðuðum hætti 

og hægt væri. Þó nefndu allir viðmælendur að viðhorfskannanir og annars konar 

kannanir væru mjög gagnlegar til að fá yfirsýn yfir markaðinn. Þar með hefur rannsóknin 

fræðilegt gildi að auki þar sem hún bætir við þekkingu á sviði miðaðrar markaðsfærslu á 

vettvangi listasafna og leggur grunn að frekari rannsóknum í tengslum við 

markhópagreiningu fyrir íslensk listasöfn. 

Niðurstöður eigindlegrar rannsóknar leiddu í ljós tvö meginþemu sem mynduð voru 

utan um markaðsstarfsemi listasafna og skynjaða upplifun safngesta. Stjórnendur 

listasafna virðast leggja meira upp úr því að sýningar séu skipulagðar út frá listrænu 

sjónarmiði fremur en markaðslegu, en þó voru stjórnendur meðvitaðir um mismunandi 

markaðshluta listasafna og áhersla lögð á að hlúa að þeim sem nú þegar væru að sækja 
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söfnin. Þá lögðu stjórnendur upp úr því að börn væru einn mikilvægasti markhópurinn 

þar sem að verið væri að ala upp myndlistarneytendur og listamenn framtíðarinnar, en 

líkt og Colbert (2003) bendir á þá hefur sýnileiki listrænnar upplifunar í barnæsku áhrif á 

sýn fólks á menningu og listir. Þar með getur það aukið áhuga fólks á að heimsækja 

listasöfn því oftar sem það fer í barnæsku. Viðmælendur voru sammála því að listasöfn 

væru hluti af þessum afþreyingarmarkaði sem væri að keppast um frítíma neytenda og 

er það í samræmi við skrif Burton o.fl. (2009) sem lögðu áherslu á mikilvægi þess að 

listasöfn skilgreindu sig sem afþreyingu til viðbótar við þann fræðilega og menningarlega 

vettvang sem þau eru. Að sama skapi lögðu viðmælendur áherslu á samstarf á meðal 

menningarstofnanna þar sem mikill ávinningur liggi í því að neytendur fari á listasöfn og 

neyti menningar sem hluta af sínu daglega lífi.   

Niðurstöður úr viðtölunum leiddu einnig í ljós að stjórnendur virðast vera meðvitaðir 

um mismunandi þætti sem hvetja neytendur til að fara á söfnin og leggja upp með það 

að verða við þeim þörfum sem þessir hvatar eiga að uppfylla. Þeir hvatar sem 

stjórnendur nefndu voru að mestu leyti í samræmi við fyrri rannsóknir og skrif (Botti, 

2000; Colbert, 2003; Slater, 2007). Þar kom fram að stjórnendur vilja að listasöfnin séu 

skynjuð sem vettvangur fyrir fólk þar sem það ver stundum saman með fjölskyldu og 

vinum og nýtur gæðastundar. Þar getur listasafnið verið skynjað sem félagslegur 

vettvangur og sú hegðun sem að fara á listasafn er getur uppfyllt félagslegar þarfir 

(Colbert, 2003). Þá er fræðslustarf einnig mikilvægt samkvæmt stjórnendum sem 

viðkemur þeim hvata neytenda til að fræðast og er ein helsta ástæðan fyrir því að fólk 

sækir listasafn. Það að listasafnið sé vettvangur þekkingar (Botti, 2000). Samkvæmt 

viðmælendum eru viðburðir settir í samhengi við lærdóm þar sem markmiðið er að 

fræða gesti og gera myndlistina áhugaverða. Að auki kom fram í tengslum við hvataþátt 

Slater (2007) hvað veruleikaflótta varðar, að stjórnendur vilja að gestir skynji að listasafn 

sé vettvangur til að koma og dvelja á og njóta stundarinnar án áreitis frá utanaðkomandi 

öflum. Það að listasafnið sé annarskonar rými, hvorki heimili, verslun né veitingastaður. 

Til viðbótar kom fram að viðmælendur vonast til þess að sýningar og söfnin nái 

einhverskonar lendingu í huga og hjörtum gesta, ákveðna tilfinningalega þörf sem hægt 

væri að líkja við ákveðna næringu eða upplifun sem fer saman við tilfinningalegan 

ávinning, að fylla upp í tómarúm eða upplifa ákveðna sældarnautn (Botti, 2000; 

Hirschman og Holbrook, 1982).  
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Megindlega rannsóknin var byggð á þremur þáttum, félagsleg- og fjölskyldusamskipti, 

lærdómur og veruleikaflótti, sem hvetja neytendur til að fara á listasöfn. Þá var 

þáttagreining framkvæmd út frá svörum þátttakenda, fyrir utan þá sem sögðust aldrei 

fara á listasöfn. Þeir þátttakendur sem sögðust aldrei fara á listasöfn voru spurðir að því 

hverjar helstu ástæður fyrir því væru. Þáttagreining þessarar rannsóknar leiddi í ljós 

fjórða hvataþáttinn, félagsleg samskipti út frá þættinum félagsleg- og 

fjölskyldusamskipti úr rannsókn Slater (2007) þar sem allir fjórir þættirnir höfðu stuðla 

yfir 0,8 og voru því áreiðanlegir. Í framhaldi af þáttagreiningunni var framkvæmd 

klasagreining, með það að markmiði að skipta íslenskum neytendum niður í markhópa 

fyrir listasöfn, sem leiddi í ljós fjóra markhópa eftir þeim þáttum sem hvetja íslenska 

neytendur til að sækja listasöfn. Niðurstöður gefa til kynna að hægt sé að nýta 

markhópagreininguna í þeim tilgangi að greina safngesti enn frekar niður í markhópa 

með hvata neytenda að sjónarmiði fyrir því að fara á listasöfn. 

Niðurstöður megindlegrar rannsóknar leiddu í ljós að þriðjungur þátttakenda 

reyndust aldrei fara á listasöfn, auk þess sem tæplega þriðjungur reyndist fara einungis 

einu sinni á ári eða sjaldnar á listasöfn. Því má álykta svo að mikill meirihluti svarenda 

leggi ekki oft leið sína á listasöfn. Þá mátti sjá að eftir því sem þátttakendur fóru oftar á 

listasöfn, því meiri var áhuginn fyrir því að fara oftar en þeir gerðu nú þegar. Þá gáfu 

niðurstöður til kynna að þeir þátttakendur sem fara aldrei á söfnin höfðu í raun ekki 

áhuga á því að fara, sem bendir til þess að þar sé ekki um að ræða verðugan 

markaðshluta til að miða að. Líkt og kemur fram í rannsókn Hood (1983) þá telja þeir 

sem eru ekki að sækja söfnin, að þeir þættir afþreyingar sem þeir telja hvað 

mikilvægasta séu ekki til staðar á listasöfnum, a.m.k. í það litlu mæli að þeir telja sig ekki 

hljóta ávinning af því að fara á söfnin. Þó svo að þeir sem fara reglulega á söfnin telji alla 

þá sömu afþreyingarþætti vera til staðar á listasöfnum, þá er það skynjun neytendanna 

sem skiptir máli og þyrfti að ráðast í umfangsmiklar aðgerðir til að breyta hugarfari 

þeirra sem ekki eru að sækja söfnin og í raun hafa ekki áhuga á því. Líkt og kemur fram í 

viðtölum við stjórnendur er ekki lögð áhersla á að eyða orku í að ná til þeirra neytenda 

sem hafa ekki áhuga á að sækja söfnin.  

Helstu ástæður þeirra þátttakenda sem fóru aldrei á listasöfn, voru þær að almennt 

vekti list ekki áhuga þeirra og lítil þekking væri til staðar á henni, sem ýtir einnig undir 
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það að hér sé ekki um verðugan markhóp listasafna að ræða. Þó er sú leið fær, að ýta 

undir og auka þekkingu neytenda á listum með því að hafa áhrif á þá þekkingu í 

barnæsku líkt og kom fram fyrr í þessum kafla. Nú þegar eru söfnin að leggja áherslu á 

komandi kynslóðir með því að vera í mikilli samvinnu við leikskóla og skóla landsins, 

ásamt því að hafa barnvænt umhverfi á söfnunum og hvetja fjölskyldur til að koma og 

verja tíma saman.  

Út frá fræðunum og viðtölum við stjórnendur listasafna gáfu niðurstöður 

megindlegrar rannsóknar til kynna að hægt væri að skipta þátttakendum niður í 

markhópa eftir fjórum hvataþáttum. Þessir fjórir markhópar voru myndaðir út frá 

hvataþáttunum fjórum sem mynduðust í þáttagreiningunni og þar má sjá hvar 

áherslurnar liggja á mismunandi hátt hjá hverjum hópi. Þessir fjórir markhópar tengjast 

allir á þann hátt, að hér sé um að ræða einstaklinga, sem fara á listasöfn allt frá sjaldan 

til reglulega. Þegar skoðað er hvar áherslurnar liggja hjá hverjum markhóp fyrir sig má 

sjá að hvatinn lærdómur hefur alla jafna mesta vægið en misjafnt er hversu mikilvægir 

hvatarnir eru hjá hverjum hóp. 

Hópur 1 inniheldur einstaklinga sem telja alla fjóra þættina vera yfir meðallagi í 

mikilvægi þegar kemur að þeim þáttum sem hvetja þá til að fara á listasöfn. Lærdómur 

og veruleikaflótti eru mikilvægir og helstu hvatar hópsins, en einnig finnst þeim 

fjölskyldu- og vinatengsl auk félagslegra samskipta vera nokkuð mikilvægir hvatar. 

Hópur 2 einkennist af einstaklingum sem leggja mestu áhersluna á fjölskyldu- og 

vinatengsl þegar kemur að hvata fyrir því að sækja listasöfn. Einnig telja þeir lærdóm 

vera nokkuð mikilvægan hvata en hinsvegar telja þeir veruleikaflótta og félagsleg 

samskipti frekar lítilvæga. Hópur 3, sem jafnframt er stærsti hópurinn, eru einstaklingar 

sem telja fjölskyldu- og vinatengsl auk lærdóm vera mikilvæga hvata fyrir því að fara á 

listasöfn. Þá telja þeir félagsleg samskipti einnig nokkuð mikilvæg, en veruleikaflótti er 

talinn sísti hvatinn af hópnum, sem þó er rétt yfir meðallagi. Hópur 4 er frábrugðinn 

hinum hópunum að því leyti að þessir einstaklingar telja fjölskyldu- og vinatengsl og 

félagsleg samskipti vera frekar lítilvæga hvata fyrir því að fara á listasöfn. Lærdómur er 

þeirra mikilvægasti hvati og þar á eftir veruleikaflótti, en þó virðist sem þeir leggi heldur 

ekki mikla áherslu á þá þætti þar sem mikilvægi þeirra er frekar lágt. 
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Þessar niðurstöður styðja við fræðin að því leyti, að neytendur leggja áherslu á 

nokkrar ástæður í einu fyrir komu sinni á listasöfn þar sem ávinningur geti verið nokkuð 

víðtækur (Ahola, 2008). Niðurstöður leiddu einnig í ljós að mikill meirihluti þátttakenda 

töldu sig hafa 30 klukkustundir eða minna á viku til þess að nýta í frítíma og/eða 

afþreyingu sem eru í mesta lagi rétt yfir fjórar klukkustundir á dag. Að skilja hvata 

safngesta er því mikilvægur þáttur í því að skilja undirliggjandi ástæður fyrir vali 

neytenda á ákveðinni afþreyingu umfram aðra (Slater, 2007), en augljóst er að 

einstaklingar standa frammi fyrir því að vanda valið vel þegar kemur að því hvernig skal 

verja dýrmætum frítíma.  

Niðurstöður úr markhópagreiningu leiddu einnig í ljós að ekki var munur á milli 

markhópanna hvað varðar bakgrunnsbreytur sem styðja við skrif Ahola og Uusitalo 

(2008) að lýðfræðileg markaðshlutun eigi ekki alltaf við þegar kemur að listum, ásamt 

því að fyrirtæki vilja fá að kynnast viðskiptavini sínum á persónulegri máta en 

lýðfræðilegir þættir gefa til kynna (Wells, 1975). Markmið listasafna er að ná til þeirra 

sem hafa í grunninn áhuga á list án tillits til aldurs, kyns eða annarra lýðfræðilegra þátta. 

Að auki er hægt að segja að þeir þættir sem hvetja neytendur til að fara á listasöfn séu 

óháð bakgrunni neytenda þar sem hver hefur sinn smekk og óskir hvað varðar 

mismunandi listform (Ahola og Uusitalo, 2008).  

Þegar litið er yfir þá markhópa sem mynduðust má sjá að hópur 3 er stærsti hópurinn 

af þeim fjórum og því er þar um að ræða verðugan markhóp til að miða að. Hópur 3 

leggur mestu áhersluna á hvataþættina fjölskyldu- og vinatengsl og lærdóm og þar með 

er hægt að miða markaðsaðgerðum að þessum hóp með því að ýta undir það að þessa 

þætti sé að finna á listasöfnum. Að auki má sjá að hópur 3 fer frekar sjaldan á listasöfn, 

eða um 4 sinnum á ári eða sjaldnar, en áhugi fyrir því að fara oftar er yfir meðallagi. Þar 

með er svigrúm til að auka gestakomur þessa hóps með því að leggja áherslu á að 

listasöfn séu vettvangur lærdóms sem og fjölskyldu- eða vinastunda. Hins vegar ber 

einnig að líta á hóp 1 sem ákjósanlegan og mikilvægan markhóp til að miða að þar sem 

hann er bæði næst stærsti markhópurinn auk þess sem allir hvataþættirnir eru yfir 

meðallagi hjá honum. Hópur 1 reyndist vera hvað duglegastur allra hópa við að fara á 

listasöfn en niðurstöður markhópagreiningar leiddu í ljós að hópur 1 skar sig úr hvað 

varðar þá þætti að hópurinn virtist fara bæði oftar á listasöfn og hafa meiri áhuga en 
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aðrir hópar á því að fara oftar en þeir gera nú þegar. Því er nauðsynlegt að hlúa að þeim 

hóp þar sem ekki má gleyma því að núverandi viðskiptavinir eru einna mikilvægastir. Líkt 

og kemur fram í rannsókn Hood (1983) er þessi hópur, sem fer reglulega á söfnin og 

hefur áhuga á að fara oftar mjög mikilvægur markhópur þar sem þeir eru að finna það 

sem þeir vilja á söfnunum og því er mikilvægt að halda góðu sambandi við þá og tryggja 

að verið sé að uppfylla þarfir þeirra. 

Þá mátti sjá í niðurstöðum markhópagreiningar hvernig hægt væri að ná til 

markhópanna, bæði í gegnum ýmsa miðla og á hvaða vegu. Heilt yfir var ákjósanlegasta 

boðleið allra markhópanna í gegnum samfélagsmiðla og þar á eftir í gegnum orðspor 

eða vini og vandamenn. Í þriðja lagi lögðu markhóparnir áherslu á hefðbundnari 

boðleiðir þar sem hópur 1 kaus tölvupóst en hinir hóparnir umfjallanir frá 

gagnrýnendum. Þar sem hópur 1 telur alla hvataþættina nokkuð mikilvæga fellur það í 

hlut listasafna að ýta undir þá þætti. Auk þess sem listasöfnin eru að ýta undir þá þætti 

sem hvetja þá neytendur sem eru hvað duglegastir við að fara á listasöfn, eru þau einnig 

að ná til annarra markópa, þ.e. hinna markhópanna sem mynduðust í niðurstöðum 

þessarar rannsóknar.  

Niðurstaða þessarar rannsóknar er sú að listasöfn eigi að hafa þessa fjóra hvataþætti 

í huga þegar á að ná til íslenskra neytenda, þar sem að hver hvataþáttur hefur mismikið 

vægi á milli neytenda. Ef neytendur skynja að þeirra ákjósanlegi ávinningur sé til staðar 

á listasöfnunum, líkt og lærdómur, veruleikaflótti, fjölskyldu- og vinatengsl eða félagsleg 

samskipti, þá kjósa þeir að koma aftur (Hood, 1983). Þar með kemur það í hlut listasafna 

að ná til þessara markhópa án þess í raun að breyta sjálfu listræna sjónarmiðinu eða 

listrænu vörunni (Colbert, 2003). Það snýst um að gera listasafnið að þeim vettvangi 

sem neytendur leitast eftir. Listasafnið getur verið skynjað sem vettvangur lærdóms 

óháð þeirri listrænu vöru sem er til staðar. Listasafnið getur verið skynjað sem 

vettvangur veruleikaflótta, félagslegra samskipta eða fjölskyldu- og vinatengsla óháð 

þeirri listasýningu sem sett er á fót. Þá kemur það í hlut stjórnenda í samvinnu við 

neytendur að skapa þetta óáþreifanlega andrúmsloft innan veggja safnsins sem leitast 

er eftir hverju sinni.  
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8.1 Takmarkanir og tillögur að frekari rannsóknum 

Mikilvægt er að taka niðurstöður rannsóknarinnar með fyrirvara um að ákveðnar 

takmarkanir gætu legið fyrir. Þá ber að hafa í huga að um hentugleikaúrtak var að ræða í 

megindlegu rannsókninni og því er erfitt að alhæfa út frá úrtakinu. Könnuninni var dreift 

í gegnum samfélagsmiðilinn Facebook af þeirri ástæðu að höfundur hafði gott aðgengi 

að svarendum þar sem mikill meirihluti Íslendinga notar miðilinn daglega. Reynt var eftir 

fremsta megni að ná til sem fjölbreyttasta hóps einstaklinga en þó voru um 80% 

þátttakenda konur. Að auki hefðu fleiri svör getað gefið betri mynd af mögulegum 

markhópum, en við klasagreiningu reyndust aðeins 173 þátttakendur af 356 flokkast 

niður í markhópa. Þó ber að hafa í huga að um þriðjungur þátttakenda sem svöruðu 

„aldrei“ hvað varðar aðsókn á listasöfn, varð til þess að þeir flokkuðust ekki niður í hópa, 

sem gefur ennfremur gagnlega mynd af niðurstöðum.   

Þó svo að takmarkanir á rannsókninni séu nokkrar, má engu að síður nýta 

niðurstöðurnar til enn frekari rannsókna á þessu sviði. Þar ber að nefna að hægt væri að 

gera rannsóknina umfangsmeiri með því að fá fleiri þátttakendur án þess að nýta 

hentugleikaúrtak. Í því samhengi má nefna að listasöfn gætu nýtt sér póstlista sína og 

sent könnunina til þeirra sem hafa skráð sig á póstlista í því skyni að fá enn skýrari mynd 

af sínum markhópum. Auk þess yrði áhugavert að gera rannsókn í tengslum við þá sex 

þætti afþreyingar í tengslum við listasöfn þar sem rannsókn Hood (1983) yrði höfð í 

forgrunni. Þar væri hægt að kanna hvernig íslenskir neytendur meta þá þætti eftir því 

hversu mikinn áhuga þeir hafa á að fara á listasöfn. 
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Viðauki 1 – Viðtalsrammi 

1. Hvernig skilgreinir þú stefnu og gildi safnsins, og helstu markmið? 

2. Þegar þið eruð að ákveða og setja saman sýningar, eruð þið þá með einhvern 

sérstakan markhóp í huga?  

3. Hvern myndir þú telja vera ykkar helsta markhóp og hvernig finnst þér að 

markaðshlutar séu að skiptast niður hjá ykkur? 

4. Eruð þið að haga markaðssetningunni sérstaklega að þessum markaðshlutum 

eða markhópum? 

5. Finnst þér gestirnir vera mismunandi eftir safni, eða eru mismunandi markhópar 

eftir safni? 

6. Hverjir eru ykkar helstu samkeppnisaðilar?  

7. Hvað telur þú vera ykkar samkeppnisforskot? hvernig aðgreinið þið ykkur frá 

samkeppninni? (hvað eruð þið að bjóða fram yfir samkeppnina?) 

8. Hvað myndir þú vilja að kæmi upp í hugann á fólki þegar það hugsar um safnið? 

Telur þú þig geta haft áhrif á þann hugsanagang á einhvern hátt? 

9. Hvernig hagið þið kynningarmálum ykkar? Eða markaðssetningu?  

10. Hvers konar kynningarstarfsemi/markaðssetningu nýtið þið helst? Finnst þér það 

skila bestum árangri? 

11. Nýtið þið ykkur einhverskonar kannanir eða rannsóknir til að fá yfirsýn yfir 

markaðinn? 

12. Getur þú á einhvern hátt vitað eða kannað hvar fólk fær vitneskju um 

yfirstandandi sýningar eða safnið sjálft?  

13. Hvað telur þú vera helstu ástæður og hvati fyrir því að gestir komi á þetta 

listasafn? Eru það þær sömu á meðal markhópsins og annarra gesta? 

14. Hvar telur þú virðið liggja á meðal gesta þegar þeir ákveða að koma á safnið? 

Hvers konar þörf eruð þið að uppfylla á meðal gesta? 

15. Eruð þið í einhversskonar samstarfi við önnur listasöfn, listastofnanir eða 

fyrirtæki? Eins og að samhæfa sýningar, umfjallanir eða listamenn? 
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Viðauki 2 – Spurningalisti  

Kæri þátttakandi. 

Íris Telma heiti ég og er að gera lokaverkefni í meistaranámi mínu í Markaðsfræði og 

Alþjóðaviðskiptum. Markmið rannsóknarinnar er að greina markhópa fyrir listasöfn. 

Rannsóknin er undir leiðsögn Þórarins Hjálmarssonar og könnunin ætti að taka um það 

bil 4 til 6 mínútur. 

Ég væri þér mjög þakklát ef þú sæir þér fært að svara spurningalistanum. Könnunin er 

nafnlaus og verður ekki rakin til þátttakanda. Nánari upplýsingum og ábendingum er 

hægt að koma á framfæri með því að senda tölvupóst á ito1@hi.is  

 

Með fyrirfram þökkum  

Íris Telma Ólafsdóttir 

 

Blaðsíðuskil 

1. Hversu margar klukkustundir á viku nýtir þú í frítíma og/eða afþreyingu? 

a. Minna en 10 klukkustundir á viku 

b. 10 til 20 klst 

c. 21 til 30 klst 

d. 31 til 40 klst 

e. 41 til 50 klst 

f. Meira en 60 klst á viku 

 

2. Hversu oft ferð þú á listasöfn? – Síuspurning 

a. Aldrei – Þátttakendur sem merkja við þennan valkost fara í spurningu 6 

b. Einu sinni á ári eða sjaldnar 

c. 2-4 sinnum á ári 

d. 5-7 sinnum á ári 

e. 8-11 sinnum á ári 

f. Einu sinni í mánuði eða oftar 

Blaðsíðuskil 
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Félagsleg- og fjölskyldusamskipti 

3. Hversu lítilvægir eða mikilvægir eru eftirfarandi þættir sem hvetja þig til að fara á 

listasöfn? 

 
Mjög 

lítilvægt 
Lítilvægt 

Hvorki 
né 

Mikilvægt 
Mjög 

mikilvægt 

Að njóta gæðatíma með 
fjölskyldu og/eða vinum 

     

Að upplifa eitthvað nýtt með 
fjölskyldu og/eða vinum 

     

Taka vini og ættingja með 
mér 

     

Blanda geði við aðra      

Eyða tíma með fjölskyldunni 
minni 

     

Sýna fjölskyldu og/eða 
vinum safnið 

     

Eiga samskipti við annað fólk      

Gera eitthvað með öðru 
fólki 

     

Blaðsíðuskil 

 

Lærdómur 

4. Hversu lítilvægir eða mikilvægir eru eftirfarandi þættir sem hvetja þig til að fara á 

listasöfn? 

 

 
Mjög 

lítilvægt 
Lítilvægt 

Hvorki 
né 

Mikilvægt 
Mjög 

mikilvægt 

Læra meira um 
málverk/list 

     

Sjá eitthvað nýtt      

Uppgötva nýja hluti      

Komast að einhverju 
varðandi málverk/list 

     

Svala forvitni minni      

Kanna nýja staði      

Auka við áhugamál mín      

Öðlast uppfyllingu sjálfsins 
af því að læra 
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Veruleikaflótti 

5. Hversu lítilvægir eða mikilvægir eru eftirfarandi þættir sem hvetja þig til að fara á 

listasöfn? 

 

 
Mjög 

lítilvægt 
Lítilvægt 

Hvorki 
né 

Mikilvægt 
Mjög 

mikilvægt 

Komast í burtu frá 
daglegum skyldum mínum 

     

Gera breytingu á mínum 
daglega vanagangi 

     

Létta á stressi og streitu      

Slaka á í notalegu umhverfi      

Slaka á andlega      

Flýja frá daglegu amstri      

Fá tækifæri til að slaka á og 
láta líða úr mér 

     

Gera eitthvað öðruvísi      
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6. Hverjar eru helstu ástæðurnar fyrir því að þú ferð ekki á listasöfn? vinsamlegast 

hakaðu í þá þætti sem þér finnst eiga við – Fjölvalsspurning, einungis 

þátttakendur sem merktu við „aldrei“ í spurningu 2 fá þessa spurningu 

a. Mér finnst list tilheyra elítunni 

b. Almennt vekur list ekki áhuga minn 

c. Það er of dýrt inn á listasöfn 

d. Listasöfn eru gamaldags 

e. Menntun mín leiðir mig ekki inn í  

f. Ég hef litla þekkingu á list 

g. Óárangursrík samskipti 

h. Óhagstæðir opnunartímar 

i. Listasöfn eru ónauðsynleg 

j. Óhagstæð staðsetning 

k. Aðrar ástæður ________________ 

Blaðsíðuskil 
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7. Hversu lítinn eða mikinn áhuga hefur þú á því að fara oftar á listasöfn en þú gerir 

nú þegar? 

a. Lítinn áhuga 

b. Frekar lítinn áhuga 

c. Hvorki né 

d. Frekar mikinn áhuga 

e. Mikinn áhuga 

 

8. Hvar myndir þú helst vilja fá að heyra um viðburði, sýningar, eða skemmtanir 

sem eru á næsta leiti? Veldu þrjá þætti af eftirfarandi valkostum – 

Fjölvalsspurning 

a. Í gegnum vini og vandamenn (word of mouth) 

b. Tölvupóstur 

c. Samfélagsmiðlar 

d. Veggspjöld/dreifibréf 

e. Auglýsingaskilti 

f. Sjónvarpsauglýsingar 

g. Dagblaðsauglýsingar 

h. Tímaritsauglýsingar 

i. Umfjallanir frá gagnrýnendum 

j. Vefauglýsingar 

k. Smáskilaboð (SMS) 

l. Beinn póstur inn um lúguna 

 

9. Hversu reglulega notar þú eftirfarandi samfélagsmiðla? 

 

 Aldrei  Sjaldan Stöku sinnum Reglulega  Daglega 

Facebook      

Instagram      

Snapchat      

Twitter      

Youtube      

Blogg      
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10. Hvert er kyn þitt? 

a. Karl 

b. Kona 

c. Annað 

 

11. Á hvaða aldri ert þú? 

a. Yngri en 18 ára 

b. 18-27 ára 

c. 28-37 ára 

d. 48-57 ára 

e. 58-66 ára 

f. Eldri en 66 ára 

 

12. Hvert er hæsta menntunarstig sem þú hefur lokið? 

a. Grunnskólapróf 

b. Sveinspróf/meistarapróf í iðngreinum 

c. Stúdentspróf 

d. Grunnnám (BA, BS, BEd eða sambærilegt) 

e. Meistaranám (MA, MSc eða sambærilegt) 

f. Doktorsnám (dr. phil., Ph.D. eða sambærilegt) 

g. Önnur menntun ______________ 

 

13. Hver er hjúskaparstaða þín? 

a. Einhleyp/ur 

b. Í sambúð/í sambandi 

c. Kvæntur/gift 

d. Ekkja/ekkill 

 

14. Hversu mörg börn áttu sem eru yngri en 18 ára? 

a. Engin 

b. 1 

c. 2 

d. 3 

e. 4 eða fleiri 
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15. Hverjar eru heildartekjur heimilisins á mánuði fyrir skatt? 

a. Lægri en 300 þús. 

b. 300 til 500 þús. 

c. 501 til 700 þús. 

d. 701 til 900 þús. 

e. 901 þús. til 1,5 milljón 

f. Hærri en 1,5 milljón 

 

16. Hvert er póstnúmerið sem þú býrð í? 

___________________ 
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Viðauki 3 – Skriðupróf 

Skriðupróf fyrir hvataþætti má sjá á mynd 3. Það bendir til þess að þættirnir gætu verið 

einn, tveir, þrír eða fjórir fyrir þá þætti sem hvetja gesti til að fara á listasöfn. 

 

Mynd 3. Skriðupróf fyrir hvataþætti. 
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