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Útdráttur	

Þessi	ritgerð	fjallar	um	helstu	áskoranir	tónlistarframleiðenda	við	að	koma	sér	á	framfæri	

á	nútímamarkaði.	Tekin	voru	viðtöl	við	þrjá	einstaklingar	sem	starfa	í	þessum	geira,	þau	

greind	og	túlkuð	til	að	öðlast	skilning	á	upplifun	og	reynslu	viðmælenda.	Viðmælendur	

rannsóknarinnar	starfa	allir	sem	tónlistarframleiðendur	og	voru	því	vel	 í	stakk	búnir	að	

varpa	ljósi	á	rannsóknarefnið.	Tveir	af	þremur	viðmælendum	hafa	starfað	erlendis	og	hafa	

þeir	tekist	á	við	ýmsar	áskoranir	þegar	kemur	að	því	að	koma	sér	á	framfæri.	Þeir	eru	ólíkir	

á	 sinn	hátt	 en	eiga	þó	margt	 sameiginlegt.	Á	markaði	 tónlistarframleiðenda	 ríkir	mikil	

samkeppni	 og	 margar	 leiðir	 eru	 færar	 til	 að	 koma	 sér	 á	 framfæri.	 Einstaklingar	 í	

atvinnugreininni	mæta	miklum	áskorunum	þegar	þeir	ætla	að	koma	sér	áfram	á	markaði.	

Mikil	óvissa	fylgir	því	umhverfi	sem	tónlistarframleiðendur	starfa	í	þar	sem	tekjustreymi	

er	 óstöðugt	 og	 oft	 á	 tíðum	 kostnaður	 hár.	 Vinnuumhverfi	 tónlistarframleiðenda	 er	

ófullnægjandi	 á	 margan	 hátt	 þegar	 kemur	 að	 samningagerð,	 lagalegum	 álitamálum,	

fjárhagslegri	 umgjörð	 og	 vernd	 í	 starfi.	 Umhverfi	 og	 öflugt	 tengslanet	 eru	 undirstaða	

velgengni	í	bland	við	gæði	þeirrar	vöru	sem	tónlistarframleiðendur	selja.	Mikilvægt	er	að	

finna	leiðir	til	að	skera	sig	úr	í	harðri	samkeppni	og	þá	geta	gæði	vörunnar	skipt	sköpum	

ef	einstaklingur	á	að	hafa	atvinnu	af	greininni.	

Helsta	niðurstaða	rannsóknarinnar	er	sú	að	vara	sem	byggir	á	gæðum	eykur	árangur	í	

starfi	tónlistarframleiðanda	og	hefur	jákvæðar	afleiðingar	í	för	með	sér.	Erfitt	er	að	skara	

fram	 úr,	 lifa	 af	 og	 koma	 sér	 á	 framfæri	 í	 heimi	 tónlistarframleiðenda	 og	ætla	má	 að	

einstaklingar	þurfi	að	takast	á	við	ýmsar	áskoranir	tengdar	tekjum,	vinnuumhverfi	og	það	

að	vera	samkeppnishæfur.	
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1 Inngangur	
Í	nútíma	umhverfi	fyrir	dansvæna	og	taktmiðaða	vinsældatónlist	eru	oftar	en	ekki	milliliðir	

sem	koma	að	vinnslu	og	gerð	nútímatónlistar.	Hljómsveitir,	listamenn	eða	söngvarar	eru	

yfirleitt	þeir	aðilar	sem	eru	andlitið	út	á	við	og	því	eru	neytendur	oftar	en	ekki	meðvitaðir	

um	 þá	 vinnu	 sem	 unnin	 er	 á	 bakvið	 tjöldin	 eða	með	 listamanninum	 sjálfum.	 Einn	 af	

þessum	 milliliðum	 sem	 hafa	 mikið	 vægi	 við	 gerð	 og	 vinnslu	 tónlistarinnar	 eru	

tónlistarframleiðandinn.	 Hann	 vinnur	 yfirleitt	 náið	 með	 listamanninum	 sjálfum	 eða	

stendur	að	baki	tónlistarinnar	sjálfrar.	Markaður	fyrir	starfsemi	slíkra	framleiðenda	er	stór	

og	eru	þessir	einstaklingar	miklir	áhrifavaldar	í	tónlist	sem	er	í	brennidepli	hvers	tíma.			

Eftirspurn	og	framboð	helst	ekki	í	hendur	á	markaði	fyrir	tónlistarframleiðendur	og	að	

yfirstíga	svo	harða	samkeppni	er	mikil	áskorun	sem	gerir	það	erfitt	fyrir	einstaklinga	að	

starfa	á	slíkum	markaði.	Óvissa	tengd	tekjum	og	umgjörð	tónlistarframleiðenda	svo	sem	

aðhald	utan	um	samningagerð,	lagalega	þætti	og	viðmið	um	kostnað	getur	einnig	skapað	

miklar	áskoranir	í	umhverfi	þeirra.	Að	skera	sig	úr	fjöldanum	á	einhvern	hátt	með	nýjum	

leiðum,	byggja	upp	tengslanet	og	að	framleiða	gæðavöru	sem	nær	til	neytenda	virðist	

vera	einn	meginþáttur	þess	að	þrífast	á	markaði	tónlistarframleiðenda.	Rannsóknin	sýnir	

einnig	 hvernig	 tengslanet	 og	 félagslegt	 og	 skapandi	 umhverfi	 getur	 haft	 áhrif	 á	 feril	

framleiðenda.	Þegar	þessir	þættir	eru	teknir	saman	er	áhugavert	að	skoða	hvaða	leiðir	og	

áskoranir	hafa	virkað	fyrir	þá	einstaklinga	sem	eru	að	koma	sér	á	framfæri	eða	eru	þegar	

á	markaði	tónlistarframleiðenda.	

Rannsóknarspurning	 ritgerðarinnar	 er	 hverjar	 eru	 helstu	 áskoranir	 tónlistar-

framleiðenda	við	að	koma	sér	á	framfæri?	Markmið	rannsóknarinnar	er	annars	vegar	að	

varpa	ljósi	á	áskoranir	í	umhverfi	tónlistarframleiðenda	og	hins	vegar	hvernig	þær	hafa	

áhrif	á	að	einstaklingur	geti	þrifist	í	þessum	geira	og	hvaða	leiðir	hann	velur	til	að	koma	

sér	á	framfæri.	Tekist	er	á	við	þesssa	spurningu	með	því	að	skoða	hvað	fræðin	segja	um	

tónlistarframleiðendur	og	umgjörð	þeirra,	hvernig	vænlegt	er	að	koma	sér	á	framfæri	og	

hvað	leiðir	aðrir	einstaklingar	hafa	farið	til	að	yfirstíga	samkeppnina.		

Í	upphafi	verður	starf	tónlistarframleiðanda	útskýrt	og	saga	tónlistar	rakin.	Fjallað	verður	

um	 tónlistarmarkaðinn	 í	 heild	 sinni	 en	 efnið	 síðan	 þrengt	 að	 markaði	 tónlistar-
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framleiðenda.	Skyggnst	verður	inn	í	markaðsfræðina	og	rýnt	í	hugtök	sem	mikilvægt	er	að	

skilja	 við	 lestur	 rannsóknarinnar	 og	 fjallað	 um	 þá	 umgjörð	 sem	 er	 til	 staðar	 innan	

atvinnugreinarinnar.	Skoðaðar	verða	um	þær	leiðir	sem	tónlistarframleiðendur	geta	farið	

við	markaðssetningu	en	í	síðasta	kafla	fræðilega	hlutans	verður	fjallað	um	rannsókn	sem	

leitaði	 svara	 við	 hvort	 góð	 tónlist	 selji	 sig	 sjálf.	 Niðurstöður	 verða	 síðan	 kynntar	með	

viðeigandi	umræðu	og	aðferðarfræðikafla	í	lokin.	 	
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2 Tónlistarframleiðendur		

Tónlistarframleiðandi	 er	 einstaklingur	 sem	 hefur	 umsjón	 eða	 eftirlit	með	 listrænni	 og	

tæknilegri	 hlið	 við	 framleiðslu	 á	 tónlist,	 hljóðupptökum	 og	 heildarupptökuferli.	

Framleiðandinn	 starfar	 beint	með	 listamanninum	og	öðrum	 sem	koma	að	 verkefninu,	

yfirleitt	 í	 hljóðveri	 eða	 þar	 sem	 verkefnið	 er	 unnið	 hverju	 sinni.	 Framleiðandinn	 veitir	

fagurfræðilega	 og	 listræna	 leiðsögn	 sem	 tengir	 bæði	 markmið	 listamannsins	 og	

umsjónarmanns	við	vinnslu	verkefnisins.	Önnur	verk		sem	framleiðendur	þurfa	að	hafa	í	

huga	 er	 að	 fjárhagsáætlun	 og	 tímaáætlun	 séu	 innan	 ákveðinna	 marka,	 að	 ráða	

tónlistarmenn	 svo	 sem	 söngvara,	 hljóðverkfræðinga	 sem	 gætu	 þurft	 að	 koma	 að	

verkefninu	auk	þess	að	útvega	hljóðver.	Einnig	þurfa	tónlistarframleiðendur	að	koma	til	

móts	við	aðrar	þarfir	sem	kunna	að	koma	upp	hverju	sinni	(Burgess,	2014).	

Síbreytilegt	 umhverfi	 tónlistariðnaðarins	 með	 tilkomu	 nýrrar	 tækni,	 fleiri	 leiða	 við	

dreifingu	á	tónlist	og	neyslu	hennar	hefur	gjörbylt	umhverfi	tónlistarframleiðanda.	Þegar	

tekið	er	tillit	til	þessara	breytinga	er	óumflýjanlegt	að	fjalla	um	hugtakið	taktsmiður	til	að	

gefa	betri	skilning	á	því	efni	sem	fjallað	verður	um	í	þessari	ritgerð.	Samkvæmt	!llmind	

(2006)	 er	 hugtakið	 taktsmiður	 í	 nútíma	 umhverfi	 náskylt	 hugtakinu	 tónlistar-

framleiðandi.		Við	skoðun	þessara	hugtaka	kemur	í	ljós	að	þau	skarast	nokkuð	og	þó	er	

vert	að	skilgreina	þau	sem	tvö	ólík	hugtök.	Að	mörgu	leyti	falla	þau	undir	sama	flokk	og	

því	erfitt	að	fjalla	um	annað	þeirra	án	þess	að	fjalla	um	hitt.	Taktsmiður	er	einstaklingur	

sem	 semur	 og	 setur	 saman	 mismunandi	 tegundir	 hljóða	 með	 hjálp	 hljóðfæra	 eða	

hljóðgervla	og	framkallar	tónlist	með	þeim	hætti.	Hljóðin	eru	sett	saman	með	rafrænum	

hætti	 í	gegnum	einhvers	konar	tölvu	sem	síðan	má	kalla	 takt	 (e.	beat)	 (!llmind,	2016).	

Hugtakið	taktur	hefur	víða	merkingu	og	getur	það	lýst	formgerð,	uppbyggingu,	rytma	eða	

ákveðnu	mynstri	tónlistar	(Bishko,	2016).					

Breytingar	á		tónlistarlegu	umhverfi	síðustu	ára	hafa	gert	það	að	verkum	að	margt	er	

sameiginlegt	 skilgreiningu	 á	 tónlistarframleiðanda	 og	 taktsmið.	 Taktsmiðir	 framleiða	

takta	sem	skilgreindir	eru		sem	tónlist	og	því	má	segja	að	taktsmiðir	séu	að	einhverju	leyti	

framleiðendur	 tónlistar	 og	 öfugt.	 Áætla	 má	 að	 hlutverk	 tónlistarframleiðanda	 sé	 í	

mörgum	tilfellum	einnig	framleiðsla	á	töktum	og	umsjón	með	þeim.	Með	tilkomu	nýrrar	

tækni	er	því	erfitt	að	skilgreina	einstakling	sem	annað	hvort	tónlistarframleiðanda	eða	

taktsmið	og	má	að	mörgu	 leyti	 segja	að	þeir	séu	samheiti	með	undantekningum.	Fyrir	
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taktsmiði	 er	 yfirleitt	 óhjákæmilegt	 að	 inna	 af	 hendi	 eitthvað	 af	 hlutverkum	

tónlistarframleiðanda	við	vinnslu	á	takti	og	því	hefur	nútímaumhverfi	gert	það	að	verkum	

að	oftar	en	ekki	er	talað	um	taktsmiði	sem	tónlistarframleiðendur	þótt	að	dýpri	merking	

hugtakanna	 geti	 aðskilið	 vissa	 þætti.	 Til	 einföldunar	 verður	 talað	 um	

tónlistarframleiðendur	í	þessari	ritgerð.	

Hægt	er	að	skipta	tónlistarframleiðendum	gróflega	í	tvo	flokka,	annars	vegar	þá	sem	

vinna	 sjálfstætt	 og	 hins	 vegar	 þeir	 sem	 eru	 á	 samningi	 hjá	 stofnun,	 til	 dæmis	

hljómplötuframleiðanda	(e.	labels)	(Burgess,	2013).		

Þeir	 einstaklingar	 sem	 starfa	 sjálfstætt	 þurfa	 að	 temja	 sér	 sjálfstæð	 vinnubrögð	 og	

treysta	sínu	eigin	innsæi.	Ætla	má	að	meiri	vinna	sé	fólgin	í	því	að	starfa	sjálfstætt	en	hjá	

hljómplötuframleiðanda	 því	 þá	 heldur	 enginn	 aðili	 utan	 um	 störf	 og	 verkefni	

tónlistarframleiðandans.	 Þolinmæði,	 lag	 á	 samningatækni	 og	 skilningur	 á	 mannlegri	

hegðun	getur	því	nýst	þeim	einstaklingum	vel	sem	kjósa	að	fara	þessa	leið.	Það	gæti	virst	

að	einstaklingar	sem	starfa	sjálfstætt	séu	lausir	við	þær	skuldbindingar	sem	fylgja	því	að	

starfa	 hjá	 hljómplötuframleiðanda,	 en	 tónlistarframleiðendurnir	 eru	 oftar	 en	 ekki	

skuldbundnir	þeim	verkefnum	sem	þeir		taka	að	sér,	bæði	frá	sjónarhorni	listamannsins	

og	einnig	tekjulega	séð.	Þrátt	fyrir	það	er	vald	að	einhverju	leyti	óskorðað	þegar	um	er	að	

ræða	sjálfstætt	starfandi	einstakling	og	má	því	ætla	að	í	sumum	tilfellum	sé	það	hentugt	

fyrir	framleiðandann	sjálfan	(Burgess,	2013).	

Síðustu	 tveir	 áratugir	 hafa	 einkennst	 af	 miklum	 samdrætti	 og	 endurskipulagningu	

þegar	 litið	 er	 til	 starfsemi	 hljómplötuframleiðanda.	 Vegna	 þessara	 breytinga	 eru	 færri	

störf	 í	boði	 innan	fyrirtækja	sem	starfa	 innan	geirans.	Ennþá	er	mikill	hagur	af	því	fyrir	

tónlistarframleiðendur	 að	 starfa	hjá	 slíkum	 fyrirtækjum	þrátt	 fyrir	 þann	 samdrátt	 sem	

hefur	átt	 sér	 stað.	Á	markaði	 sem	er	 tiltölulega	óstöðugur,	er	 stöðuleiki	 í	 tekjum	einn	

kostur	þess	að	að	starfa	hjá	plötuútgáfum.	Framleiðandinn	á	einnig	þátt	í	því	að	meta	nýja	

starfsmenn	 fyrirtækisins,	 til	 dæmis	 söngvara	 og	 tónlistarmenn,	 þar	 sem	 hann	 hefur	

þekkingu	á	þeim	hlutverkum	og	stöðlum	sem	fyrirtækið	leitar	eftir.	Með	þessu	móti	getur	

framleiðandinn	þróað	sitt	eigið	hlutverk	 innan	fyrirtækisins	og	er	oft	á	 tíðum	frjálsari	 í	

athöfnum	heldur	en	hinn	venjulegi	starfsmaður	(Burgess,	2013).		
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2.1 Saga	tónlistarframleiðenda	
Hugtakið	 tónlistarframleiðandi	 (e.	producer)	var	ekki	notað	á	 fyrstu	árum	hljóðritaðrar	

tónlistar	 þó	 að	 starfið	 sjálft	 sem	 felur	 í	 sér	 umsjón	 með	 tækni,	 listsköpun,	 fólki	 og	

viðskiptum	reki	uppruna	sinn	aftur	 til	þess	þegar	hljóðritun	var	að	ryðja	sér	 til	 rúms.	 Í	

kringum	1880	fór	fyrst	að	bera	á	aukinni	eftirspurn	eftir	hljóðritaðri	tónlist.	Fyrstu	48	árin	

frá	því	að	plötuspilarinn	var	fundinn	upp	og	allt	til	ársins	1925	var	tónlist	tekin	upp	með	

einhvers	konar	hljómburðarhorni	sem	tók	við	hljóðbylgjum	og	var	síðan	breytt	í	ólík	form	

tónlistar.	 Í	því	 samhengi	gátu	 tónlistarframleiðendur	aðeins	 stjórnað	hljóðstyrk	á	 rödd	

söngvarans	með	hversu	nálægt	listamaðurinn	var	við	hornið	(Burgess,	2014).	

Fred	 Gaisberg	 var	 ekki	 bara	 fyrsti	 heldur	 einn	 farsælasti	 tónlistarframleiðandi	 á	

upphafsárum	 tónlistarhljóðritunar	 og	 er	 talinn	 hafa	 stjórnað	 fyrstu	 upptökunni	 sem	

seldist	 í	milljónum	eintaka	 árið	 1904.	 Eftir	 fjóra	 áratugi	 af	 hljóðritaðri	 tónlist	 breyttist	

iðnaðurinn	með	tilkomu	rafrænna	aðferða.	Um	1923	voru	hljómplötuframleiðendur	að	

ryðja	 sér	 til	 rúms	 um	 allan	 heim	 með	 úrval	 af	 tónlist	 fyrir	 neytendur,	 svo	 sem	

þjóðlagatónlist,	jazz	og	klassíska	tónlist	frá	Evrópu,	Asíu	og	Miðausturlöndum	(Burgess,	

2014).	

Á	þeim	tímum	þegar	tónlistarframleiðendur	komu	fyrst	fram	á	sjónarsviðið	þurfti	mikla	

þekkingu	til	að	stjórna	þeim	tækjum	og	búnaði	sem	þá	var	notaður	við	vinnslu	á	tónlist.	Í	

dag	 eru	 breyttir	 tímar	 þar	 sem	 nútímatækni	 hefur	 einfaldað	 ferlið	 og	 vinnu	

tónlistarframleiðenda.	 Þau	 ferli	 sem	 fylgja	 framleiðslu	 á	 tónlist	 í	 dag,	 svo	 sem	

hljóðblöndun	 og	 framleiðsla,	 eru	 yfirleitt	 unnin	 af	 einum	 einstaklingi.	 Áður	 fyrr	 þurfti	

mikla	 þekkingu	 til	 að	 framkvæma	 þessa	 ferla	 sem	 einnig	 var	mjög	 tímafrekt	 en	með	

nútímatækni	er	hægt	að	inna	af	hendi	flókin	verk	sem	áður	fyrr	þurfti	mikla	þekkingu	til	

að	 framkvæma.	 Burt	 séð	 frá	 kostnaði	 og	 þekkingu	 þá	 eru	 hlutverk	 og	 markmið	

tónlistarframleiðenda	í	grunninn	þau	sömu	og	á	upphafsárum	hljóðritunar.	Framleiðsla	á	

tónlist	 er	 í	 grunninn	 listform	 þar	 sem	 markmiðið	 er	 alltaf	 að	 hanna	 fullbúna	 vöru	 á	

hljóðformi	 þó	 innihald	 og	 aðferðir	 séu	 aðrar	 í	 nútímanum.	 Varan	 þarf	 að	 fanga	 sýn	

höfunda,	 ímyndunarafl	neytenda,	og	einnig	að	uppfylla	þarfir	hagsmunaaðila	 (Burgess,	

2014).	
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3 Tónlistariðnaðurinn	

Hér	 verður	 nútímatónlistarmarkaðurinn	 skoðaður	 í	 heild	 sinni	 með	 tilliti	 til	

tónlistarframleiðenda	en	einnig	verður	 fjallað	um	þá	miðla	og	þær	streymisveitur	sem	

mikilvægar	eru	í	nútmatónlistarumhverfi.	

3.1 Nútímatónlistarmarkaður	um	allan	heim	
Þegar	 tónlistarmarkaður	 nútímans	 er	 skoðaður	 í	 heild	 sinni	 má	 sjá	 að	 vöxtur	

heildarmarkaðarins	er	tiltölulega	hægur	eftir	meira	en	áratug	af	mikilli	niðursveiflu	(IFPI,	

2017).	Markaðurinn	hefur	tekið	sífelldum	stakkaskiptum	og	aðlögun	hans	að	rafrænum	

miðlum	hefur	breytt	umhverfi	tónlistariðnaðarins.	Þegar	tekið	er	tillit	til	þessara	breytinga	

má	 ætla	 að	 tónlistarmarkaðurinn	 sé	 orðinn	 einn	 sá	 fremsti	 á	 rafrænum	 markaði.	 Í	

tónlistarumhverfi	dagsins	í	dag	fer	neysla	á	tónlist	ekki	einungis	fram	rafrænt	en	líka	með	

sölu	geisladiska	og	í	mörgum	tilfellum	á	það	við	um	ákveðnar	tónlistarstefnur	og	svæði.	

Milljónir	 notenda	 eru	 áskrifendur	 að	 streymisveitum	 (e.	 streaming	 services),	 svo	 sem	

Spotify	 og	 Apple	 Music	 en	 þær	 eiga	 stóran	 hlut	 af	 tónlistarmarkaðnum	 í	 dag	 og	 fer	

vaxandi.	Umboðsfyrirtæki	og	dreifingaraðilar	hafa	lagt	ríka	áherslu	á	mikilvægi	streymis	

og	hafa	neytendur	aðgang	að	meira	en	40	milljónum	laga	í	hundruðum	streymisveitna	um	

allan	heim,	sem	gerir	tónlist	mun	aðgengilegri	en	áður	(IFPI,	2017).	

3.2 Markaður	tónlistarframleiðenda	
Framboð	af	tónlistarframleiðendum	er	töluvert	meira	en	eftirspurnin,	þó	að	hæfileikaríkir	

tónlistarframleiðendum	séu	ávallt	eftirsóttir.	Internetið	hefur	breytt	viðskiptaaðferðum	

og	 samskiptaháttum,	 nú	 geta	 viðskiptavinir	 og	 samstarfsaðilar	 tónlistarframleiðenda	

tengst	eða	átt	samskipti	um	allan	heim.		

			Til	að	fá	skýrari	mynd	af	markaðnum	verður	stuðst	við	tölulegar	upplýsingar	frá	Ameríku	

og	Bretlandi,	og	markaðurinn	metinn	út	frá	þeim	tölum.	Fjöldi	verður	miðaður	við	hlutfall	

af	höfðatölu	þar	sem	talsverður	stærðarmunur	er	á	þessum	löndum.	Erfitt	er	að	nálgast	

upplýsingar	 um	 stærð	 markaðar	 tónlistarframleiðenda.	 Það	 verður	 því	 að	 taka	 birta	

útreikninga	og	tölur	með	fyrirvara	og	ekki	víst	að	þær	gefi	skýra	mynd	af	markaðnum.	

Niðurstöðurnar	eru	byggðar	á	útreikningum	rannsakanda	út	frá	gefnum	forsendum	til	að	

gefa	lesenda	hugmynd	um	stærð	tónlistarmarkaðarins.	
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				Samkvæmt	„Measuring	Music	2017	report“	eru	tónlistarframleiðendur	og	starfsmenn	

hljóðvera	um	2,75%	af	heildarvirði	(e.	gross	value	added)	tónlistariðnaðarins	í	Bretlandi	

eða	um	121	milljón	punda	með	2%	aukningu	á	milli	ára	(UK	Music,	2017).	Heildarfjöldi	

tónlistarframleiðenda	og	þeim	starfsmönnum	sem	koma	að	tónlistargeiranum	í	Bretlandi	

eru	 metnir	 sem	 einn	 á	 hvern	 5.482	 íbúa	 eða	 um	 11.973	 manns.	 Þegar	 horft	 er	 til	

Bandaríkjanna	eru	þeir	um	einn	á	hvern	4.991	íbúa	í	Bandaríkjum	eða	í	kringum	64.796	

manns.	 Ef	 skoðað	 er	 hversu	margir	 af	 þessum	 einstaklingum	 starfa	 á	 einhvern	 hátt	 í	

tónlistariðnaðinum,	 sést	 að	bilið	hækkar	 í	 einn	á	hvern	5.758	 íbúa	 í	 Bretlandi	 eða	um	

11.399	manns	og	einn	á	hvern	5.242	íbúa	fyrir	Bandaríkin	eða	um	61.694	manns.	Þessar	

tölur	má	skoða	í	samhengi	við	samkeppni	á	markaði	og	þótt	að	lítill	munur	sé	á	þessum	

mörkuðum	er	hlutfall	einstaklinga	sem	starfa	sem	tónlistarframleiðendur,	eða	starfsmenn	

tengdir	þeim	geira,	hærra	í	Bandaríkjunum	en	í	Bretlandi.	Þær	tölulegu	upplýsingar	sem	

gefnar	eru	upp	hér	að	ofan	gefa	ákveðna	mynd	af	báðum	mörkuðum	þó	að	ekki	megi	

alhæfa	út	frá	þessum	útreikningum	(UK	Music,	2017,	9-16;	Khedher,	2014).		 	

			Karlmenn	sem	hafa	atvinnu	af	tónlistarframleiðslu	eru	í	miklum	meirihluta	og	fáar	konur	

virðast	starfa	í	þessari	tilteknu	atvinnugrein.	Litlar	upplýsingar	eru	til	um	kynjahlutföll	á	

markaðnum	en	ef	starfsmenn	útgáfufyrirtækja	eru	skoðaðir	kemur	 í	 ljós	að	fáar	konur	

starfa	 sem	tónlistarframleiðendur	hjá	 slíkum	fyrirtækjum.	Þegar	meðlimir	MPG	 (Music	

Producers	Guild)	og	APRS	(Association	of	Professional	Recording	Services)	í	Bretlandi	eru	

skoðaðir	 eru	 einnig	 fáar	 konur	 starfandi	 þar.	 Þegar	 litið	 er	 til	 „Recording	 Academy’s	

Producer	 and	 Engineers	Wing“	 sem	 staðsettir	 eru	 á	 Bandaríkjamarkaði	 eru	 um	 6.500	

meðlimir	 og	 aðeins	 13%	meðlima	 konur.	 Af	 alþjóðlegum	 listum	 tónlistarframleiðenda	

kemur	í	ljós	að	konur	eru	aðeins	í	kringum	5%	af	heildarfjölda	einstaklinga.	Konur	eru	því	

í	 miklum	 minnihluta	 þegar	 kemur	 að	 störfum	 innan	 tónlistarframleiðslu,	 en	 með	

nútímatækni	 síðustu	 ára	hefur	þeim	 fjölgað	 innan	 geirans	 (Burgess,	 2013,	 bls.194;	UK	

Music,	2017)		

Engar	tölulegar	upplýsingar	eru	til	um	stærð	markaðar	fyrir	tónlistarframleiðendur	á	

Íslandi	 en	 gera	 má	 ráð	 fyrir	 að	 hann	 sé	 tiltölulega	 lítill.	 Í	 skýrslu	 ÚTÓN	

(Útflutningsskrifstofa	íslenskrar	tónlistar)	„Íslenski	tónlistariðnaðurinn	í	tölum“	var	send	

út	könnun	á	helstu	tónlistarsamtök	á	Íslandi	svo	sem,	STEF,	ÚTÓN,	FÍH,	SFH	og	FHF.	Í	henni	

fengust	834	svör	frá	þeim	sem	starfa	í	tónlistariðnaðinum	á	Íslandi	og	virtist	könnuninni	
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vera	mjög	vel	tekið	(Erla	Rún	Guðmundsdóttir	og	Margrét	Sigrún	Sigurðardóttir,	2018).	

Könnunin	gefur	takmarkaða	mynd	af	markaði	tónlistarframleiðenda	hér	á	landi	en	þó	er	

hægt	 að	 gera	 sér	 grein	 fyrir	 umfangi	 tónlistarmarkaðarins	 ef	 tekið	 er	 tillit	 til	 fjölda	

svarenda	í	rannsókn	ÚTÓN.	

3.3 Streymi	og	streymisveitur	
Með	tilkomu	streymisveitna	eins	og	Spotify,	Apple	Music	og	Soundcloud	hefur	orðið	mikil	

breyting	á	því	hvernig	listamenn	koma	tónlist	sinni	á	framfæri	og	hvaða	leiðir	þeir	fara	til	

að	 afla	 sér	 tekna.	 Samkvæmt	 „Global	 Music	 Report“	 er	 aukning	 á	 tekjum	 í	 gegnum	

stafrænar	 leiðir	 um	 17,7%	 á	 milli	 áranna	 2015	 til	 2016	 en	 þar	 af	 eru	 60,4%	 af	

heildartekjum	 á	 rafrænu	 formi	 í	 gegnum	 streymisveitur	 (IFPI,	 2017,	 bls.	 6).	 Ef	 íslenski	

markaðurinn	er	skoðaður	í	þessum	samanburði	kemur	fram	að	aukning	á	stafrænni	sölu	

á	tónlist	á	milli	áranna	2015	-	2016	er	16,1%	og	um	23-25%	af	heildarspilun	á	Spotify	hér	

á	 landi	 er	 íslensk	 tónlist	 (Erla	 Rún	 Guðmundsdóttir	 og	Margrét	 Sigrún	 Sigurðardóttir,	

2018).	

Þegar	horft	er	á	þá	aukningu	sem	orðið	hefur	á	milli	ára	má	sjá	að	stafrænar	leiðir	í	sölu	

á	 tónlist	 verður	 sí	 algengari.	 Má	 ætla	 að	 mikilvægi	 þess	 að	 afla	 sér	 tekna	 í	 gegnum	

stafrænt	 umhverfi,	 bæði	 fyrir	 tónlistarmenn	 og	 aðra	 sem	 koma	 að	 tónlistartengdum	

verkefnum,	sé	að	aukast.	Spurningin	er	hvort	tekjur	af	streymi	eigi	við	sérstaka	tegund	

tónlistar	hér	á	landi	eða	eins	og	segir	í	skýrslu	ÚTÓN	um	íslenska	tónlistariðnaðinn:		„Hér	

er	þó	mikilvægt	að	hafa	í	huga	að	erfitt	er	að	meta	hlutdeild	íslenskrar	tónlistar	á	Spotify	

en	nýjar	upplýsingar	benda	til	þess	að	hún	sé	nokkuð	hærri	en	hér	kemur	fram,	eða	nær	

23-25%	af	heildarspilun	á	Spotify	á	 Íslandi.	Auk	þess	eru	vísbendingar	um	að	hlutdeild	

íslenskrar	 tónlistar	 sé	að	aukast,	með	 tilkomu	mikils	 streymis	 íslensks	 rapps	á	Spotify“		

(Erla	Rún	Guðmundsdóttir	og	Margrét	Sigrún	Sigurðardóttir,	2018,	bls.14).		

					Þegar	íslenskur	markaður	er	skoðaður	virðist	sem	ákveðin	stefna	tónlistar	sé	nokkuð	

áberandi	þegar	kemur	að	streymi.	Áætla	má	að	sú	stefna	sem	nefnist	íslenskt	rapp	eigi	

stóran	þátt	í	streymistekjum	hér	á	landi.	Af	þeim	íslensku	tónlistarmönnum	sem	skoðaðir	

eru	 í	 tiltekinni	 skýrslu	ÚTÓN	segja	70%	þeirra	 sem	hafa	atvinnu	af	 tónlist	 að	 tekjur	af	

streymi,	stafrænni	sölu	og	plötusölu	eigi	við	um	starfsemi	þeirra.	Af	þeim	hópi	sögðu	60%	

að	streymi,	stafræn	sala	og	plötusala	væru	ekki	mikilvægar	tekjulindir	þegar	kemur	að	
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tekjum	 af	 tónlist	 þeirra	 (Erla	 Rún	 Guðmundsdóttir	 og	 Margrét	 Sigrún	 Sigurðardóttir,	

2018).		

3.4 Sýnileiki	á	netmiðlum	og	tengsl	
Eins	og	með	 flestar	 atvinnugreinar	 í	 dag	þá	er	hefðbundin	markaðsetning	á	 tónlist	 að	

færast	 í	auknum	mæli	á	netmiðla.	Listamenn	og	hljómsveitir	hafa	möguleika	á	að	nota	

samfélagsmiðla	 eins	 og	 Facebook,	 Twitter	 og	 Instagram	 svo	 eitthvað	 sé	 nefnt	 til	 að	

tengjast	og	ná	til	neytenda.	Tengsl	tónlistarmanna	við	neytendur	í	gegnum	slíka	miðla	eru	

heldur	persónulegri	en	til	dæmis	tengsl	stofnana	við	neytendur	þegar	kemur	að	sýnileika	

á	netmiðlum.	Samfélagsmiðlar	eru	einn	af	helstu,	ef	ekki	helsti	þátturinn	þegar	kemur	að	

því	að	vekja	athygli	á	vöru	eða	þjónustu	og	auka	tryggð	viðskiptavina.	Þessir	miðlar	móta	

hvernig	neytendur	skynja	tiltekið	vörumerki	og	hvernig	kauphegðun	þeirra	er	í	tengslum	

við	það.	Í	dag	gera	netmiðlar	tónlistarmönnum	kleift	að	deila	tónlist	sinni	og	tengjast	við	

neytendur	 á	 auðveldan	 hátt,	 sem	 áður	 fyrr	 var	miklu	meiri	 fyrirhöfn.	 Hér	 fyrir	 neðan	

verður	fjallað	um	þrjá	miðla	sem	eru	oft	notaðir	í	markaðssetningu	og	til	að	ná	tengslum	

við	neytendur	(Collard,	2012).	

Netmiðillinn	Twitter	telur	allt	að	313	milljón	notendur	og	skilgreinir	hlutverk	sitt	sem	

það	 vald	 sem	 einstaklingum	 er	 veitt	 til	 að	 skapa	 og	 deila	 hugmyndum	 og	 rafrænum	

upplýsingum	samstundis	án	nokkurra	hindrana.	Notendur	geta	skrifað	skilaboð	(e	tweet)	

sem	miðla	skoðunum	einstaklingsins	sem	eru	140	orð	að	lengd	en	einnig	deilt	hlekkjum	

(e.	links)	á	tilteknar	vefsíður	til	annarra	notenda	og	átt	í	samskiptum	sín	á	milli.	Þar	sem	

orðafjöldi	 er	 takmarkaður	 þurfa	 notendur	 að	 skrifa	 hnitmiðuð	 skilaboð.	 Einnig	 er	

möguleiki	 á	 að	 deila	 hlekkjum	 og	 ýmsu	 efni	 sem	 til	 dæmis	 tengjast	 áhugamálum	

einstaklingsins.	Af	þessum	ástæðum	er	auðvelt	að	tengjast	við	aðra	samþenkjandi	(e.	like	

minded)	 einstaklinga	 sem	 hafa	 svipuð	 áhugamál	 eða	 sama	 tónlistarsmekk	 (Björk	

Óskarsdóttir,	2017).	

Instagram	er	miðill	þar	 sem	notendum	er	gert	kleift	að	deila	myndum	eða	stuttum	

myndbrotum	til	annarra	notenda	í	gegnum	snjallsíma	sem	af	frjálsum	vilja	tengjast	hver	

öðrum.	Miðillinn	 hefur	 yfir	 500	milljón	 notendur	 og	 eru	 yfir	 95	milljónum	 stafrænna	

mynda	eða	myndbrotum	deilt	daglega.	Meginhugmynd	miðilsins	er	að	notandinn	miðli	

sjónrænni	 frásögn	 (e.	 visual	 storytelling)	 þar	 sem	 viðmótið	 er	 notendavænt	 og	

aðgengilegt	(Instagram,	2018).	Instagram	notast	við	svokallaðar	merkingar	(e.	hashtag)	
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sem	gera	notendum	kleift	að	merkja	myndirnar	 sínar	með	ákveðnum	merkingum	sem	

flokkar	 þær	 í	 ákveðin	 þemu	og	 getur	 því	 sameinað	 einstaklinga	með	 sömu	áhugamál.	

Notendur	geta	einnig	sett	inn	staðsetningu	myndanna	sinna	og	séð	myndir	hvaðanæva	af	

úr	 heiminum,	 það	 er	 að	 segja	 hvar	 myndin	 var	 tekin.	 Þessir	 eiginleikar	 nýtast	

tónlistarmönnum	og	öðrum	sem	eru	að	reyna	að	ná	til	neytenda	með	markaðssetningu	

með	því	 að	 auka	 sýnileika	 og	merkja	myndir	með	 viðeigandi	 staðsetningu	 til	 að	 vekja	

athygli	neytenda	(Björk	Óskarsdóttir,	2017).		

Youtube	er	tegund	af	streymisveitu	þar	sem	notendur	geta	búið	til	sín	eigin	myndbönd	

og	deilt	bæði	með	öðrum	eða	völdum	einstaklingum.	Kostir	miðilsins	eru	meðal	annars	

þeir	að	notendur	hafa	tekjumöguleika	af	því	að	búa	til	sín	eigin	myndbönd	og	eru	því	að	

skapa	sitt	auðkenni	um	leið.	Þjónusta	Youtube	hefur	hjálpað	mörgum	tónlistarmönnum	

að	koma	sér	á	framfæri	og	er	því	góður	miðill	til	þess.	Þeir	búa	til	sitt	eigið	svæði	og	deila	

þaðan	tónlist	sinni	og	myndböndum	en	geta	einnig	gefið	notendum	hugmyndir	að	öðru	

efni.	Efni	sem	deilt	er	á	Youtube	er	auðvelt	að	deila	áfram	á	aðra	miðla	sem	eykur	enn	

frekar	sýnileika	einstaklingsins	(Björk	Óskarsdóttir,	2017).	

Fjöldi	notenda	á	Facebook	og	þægilegt	viðmót	gerir	miðilinn	að	tilvöldum	stað	til	að	

deila	tónlist	sinni	og	reyna	að	koma	sér	á	framfæri.	Með	þessum	hætti	er	hægt	að	tengjast	

stórum	hópi	fólks	og	ná	til	neytenda	á	fljótlegan	og	árangursríkan	hátt.	 	
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4 Með	augum	markaðsfræðinnar	

Hér	verða	kynntar	þær	kenningar	markaðsfræðinnar	sem	máli	skipta	við	að	koma	sér	á	

framfæri	 sem	 tónlistarframleiðandi.	 Þessar	 leiðir	 eru	 samval	 söluráða,	 innra	 og	 ytra	

umhverfi,	SVÓT	greining	og	dreifileiðir	vöru.	

4.1 Samval	söluráða	
Samval	 söluráða	 (e.	 marketing	 mix)	 sem	 oft	 er	 nefnt	 4Ps	 er	 ómissandi	 þáttur	 við	

framkvæmd	 markaðsáætlunar.	 Söluráðarnir	 eru	 eftirfarandi:	 vara,	 verð,	 dreifing	 og	

kynning	(e.	product,	price,	place	and	promtion).	Samspil	þessara	þátta	hafa	áhrif	á	sölu	á	

vöru	eða	þjónustu	og	eru	skoðaðir	til	að	ná	ákveðnu	markmiði.	Mikilvægt	er	að	skoða	

söluráðana	vel	þegar	stofna	á	nýja	vöru,	breyta	eða	bæta	til	að	hafa	áhrif	á	eftirspurn	

(Krueger,	Lu	og	Swatman	2003).		

• Vara	(e.	product)	inniheldur	allar	þær	vörur	og/eða	þá	þjónustu	sem	einstaklingur	

býður	 upp	 á	 fyrir	 markhóp	 sinn.	 Hægt	 er	 að	 skilgreina	 vöru	 sem	 þjónustu,	

hugmynd,	einstakling	eða	stað.	Þjónusta	í	kringum	sölu,	hönnun	og	dreifingu	getur	

haft	mikil	áhrif	á	virði	vörunnar.	Í	tilfelli	tónlistarframleiðanda	er	varan	tónlist	sem	

framleiðandinn	selur,	tónlistin	getur	verið	taktur,	lag,	stef	og	svo	mætti	lengi	telja.	

Sú	 þjónusta	 sem	 tónlistarframleiðendur	 bjóða	 upp	 á	 er	 í	 raun	 samstarf	 við	

listamenn	 og	 einstaklinga	 um	 gerð	 tónlistar	 og	 að	 sníða	 vöruna	 að	 þörfum	

neytenda	(Krueger,	Lu	og	Swatman	2003).	

• Verð	 (e.	 Price)	 er	 sú	 heildarupphæð	 sem	 einstaklingur	 leggur	 á	 vöruna	 og	 sú	

ákvörðun	hefur	veigamikil	áhrif	á	framlegð	einstaklingsins	og	getur	oft	verið	flókin.	

Framleiðslukostnaður,	reglugerðir	yfirvalda	og	siðferði	eru	þættir	sem	taka	verður	

til	greina	og	geta	haft	áhrif	á	verðlagningu.	Lágt	verð	getur	veitt	minni	hagnað,	

dregið	úr	 sölu	hjá	keppinautum	og	aukið	eftirspurn	á	markaði.	Hátt	verð	getur	

bæði	skapað	ímynd	og	fælt	frá	og	því	erfitt	að	segja	til	um	hvert	er	rétta	verðið.	Í	

dag	er	 tónlist	aðgengileg	og	tiltölulega	auðvelt	að	nálgast	hana	 frítt.	Yfirleitt	er	

samið	um	það	verð	sem	tónlistarframleiðendur	fá	fyrir	vöru	sína	sem	er	oftar	en	

ekki	 breytilegt.	 Þeir	 fá	 stundum	 tekjur	 fyrir	 að	 selja	 tónlist	 sína	 til	 annarra	

listamanna,	þá	er	það	samningsatriði	hvort	framleiðandinn	fái	prósentu	af	spilun	

eða	 öðrum	 tekjum	 listamannsins	 fyrir	 framleiðsluna	 (Krueger,	 Lu	 og	 Swatman	

2003).	
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• Dreifing	 (e.	Place)	er	sá	 ferill	 sem	gerir	vöruna	sýnilega	 fyrir	viðskiptavinum	og	

segir	 til	 um	 staðsetningu	 þar	 sem	 varan	 eða	 þjónustan	 fer	 fram.	 	 Flutningur,	

geymsluaðferð	 og	 vinnsla	 á	 pöntunum	 eru	 allt	 áhrifaþættir	 við	 val	 á	

markaðsleiðum.	 Mögulegar	 dreifileiðir	 og	 tenging	 þeirra	 við	

tónlistarframleiðendur	 verða	 ræddar	 hér	 að	 neðan	 til	 að	 fá	 betri	 skilning	 á	

tengingu	 þeirra	 við	 starfsemi	 þeirra.	 Þar	 má	 nefna	 umboðsaðila,	

hljómplötufyrirtæki	og	 listmenn.	Sala	á	tónlist	fer	að	mestu	leyti	 fram	á	netinu,	

það	er	að	segja	í	gegnum	rafræna	miðla	og	vefsíður,	þó	að	samningsatriði	séu	oft	

rædd	í	persónu	(Krueger,	Lu	og	Swatman	2003).	

• Kynning	(e.	Promotion)	sameinar	mismunandi	leiðir	þegar	kemur	að	samskiptum	

fyrirtækis	 við	markhópinn,	 en	 virkar	 einnig	 sem	hvatning	 fyrir	 neytendur	 til	 að	

kaupa	vöruna.	Nokkrar	aðferðir	eru	notaðar	til	að	eiga	í	samskiptum	við	neytendur	

og	 hafa	 áhrif	 á	 val	 þeirra	 til	 dæmis	 auglýsingar,	 persónuleg	 sölumennska,	

almannatengsl	og	söluhvatar	(Krueger	o.fl.	2003).	Tónlistarframleiðendur	byggja	

kynninguna	 sína	 upp	 með	 margvíslegum	 hætti	 til	 dæmis	 með	 uppbyggingu	 á	

persónulegu	vörumerki,	myndun	tengslanets,	 í	gegnum	umboðsmenn	eða	með	

samskiptum	 við	 tilvonandi	 viðskiptavini	 á	 rafrænum	 miðlum	 (Krueger,	 Lu	 og	

Swatman	2003).	

4.2 SVÓT	greining	
SVÓT	greining	(e.	SWOT	analysis)	er	gagnlegt	tæki	þegar	bera	á	kennsl	á	innviði	fyrirtækja	

en	er	einnig	greining	á	þeirri	stefnu	sem	hentugust	er	fyrir	einstaklinga	sem	eru	að	stefna	

á	 að	 koma	 sér	 á	 framfæri.	 Með	 slíkri	 greiningu	 eru	 skoðaðir	 viðeigandi	 styrkleikar,	

veikleikar,	 tækifæri	 og	 ógnanir	 hjá	 fyrirtækjum.	 Vel	 unnin	 greining	 getur	 hjálpað	

stjórnendum	að	móta	framtíð	fyrirtækisins,	hámarka	árangur	og	gera	sér	betur	grein	fyrir	

aðstæðum	(Perreault	og	McCarthy,	2002).	Þar	sem	mikil	samkeppni	ríkir	á	markaði	fyrir	

tónlistarframleiðendur	er	vænlegt	fyrir	einstaklinga	á	þeim	markaði	að	notast	við	SVÓT	

greiningu	til	að	skapa	sér	sérstöðu	á	markaði.	Einn	af	þeim	þáttum	sem	myndar	áskoranir	

í	umhverfi	tónlistarframleiðenda	eru	ógnanir.	Þá	er	mikilvægt	að	skilgreina	styrkleika	og	

veikleika	einstaklingsins	og	nýta	þau	tækifæri	sem	í	boði	eru	hverju	sinni	til	að	takast	á	við	

þær	ógnanir	sem	eru	í	umhverfinu.	
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4.3 Innra	og	ytra	umhverfi	
Markaðshneigt	fyrirtæki	eða	einstaklingur	verður	að	skoða	vel	umhverfið	sem	það/hann	

starfar	í	til	að	geta	notfært	sér	þau	tækifæri	sem	í	boði	eru,	en	einnig	í	þeim	tilgangi	að	

draga	 úr	 mögulegum	 ógnunum	 í	

umhverfi	 þess.	 Yfirleitt	 er	

heildarumhverfi	fyrirtækja	skipt	upp	í	tvo	

flokka,	 innra	 umhverfi	 (e.	 micro	

environment)	og	ytra	umhverfi	(e.	macro	

environment)	 eins	 og	 sjá	 má	 á	 mynd	

númer	 eitt.	 Innra	 umhverfi	

samanstendur	 af	 þáttum	 í	 nánasta	

umhverfi	fyrirtækis	eða	einstaklings	sem	

hafa	 áhrif	 á	 hversu	 vel	 gengur	 á	

tilteknum	markaði.	Meginþættir	 í	 innra	

umhverfi	 eru	 birgjar,	 dreifingaraðilar,	

viðskiptavinir	og	samkeppnisaðilar.	Ytra	umhverfi	eru	þeir	kraftar	sem	hafa	óbein	áhrif	á	

umhverfi	fyrirtækja	eða	einstaklings	og	umlykja	innra	umhverfið	sjálft.	Þetta	eru	þættir	

sem	 hafa	 ekki	 aðeins	 áhrif	 á	 fyrirtækið	 sjálft,	 heldur	 einnig	 á	 innra	 umhverfi	 annarra	

fyrirtækja.	Þessum	þáttum	er	hægt	að	skipta	niður	í	pólitíska	og	lagalega	þætti,	efnahags-

,	 samfélags-	 og	 menningarlega	 þætti	 og	 loks	 vistfræðilega	 og	 tæknilega	 þætti.	 Þessir	

þættir	móta	þau	tækifæri	sem	fyrirtækið	fær	og	þær	hættur	sem	það	glímir	við	þar	sem	

erfitt	getur	verið	að	stjórna	þessum	þáttum	(Perreault	og	McCarthy,	2002).	

Í	innra	umhverfi	tónlistarframleiðenda	ber	helst	að	varast	samkeppnisaðila,	þar	sem	

mikil	samkeppni	er	á	markaði	og	fáar	inngönguhindranir.	Tæknilegir	þættir	í	ytra	umhverfi	

tónlistarframleiðenda	hafa	haft	mikil	áhrifin	 innan	atvinnugreinarinnar.	Þar	hefur	bætt	

tækni	 auðveldað	 framleiðslu	 á	 tónlist	 og	 auðveldað	 leiðir	 við	 framleiðsluna.	

Samfélagslegir	þættir	hafa	einnig	áhrif	á	umhverfi	tónlistarframleiðenda	t.d.	menning	fyrir	

ákveðna	tegund	tónlistar	eða	breytt	viðhorf	almennings.	Með	því	að	greina	innra	og	ytra	

umhverfið	geta	tónlistarframleiðendur	fengið	heildarmynd	af	þeim	margvíslegu	kröftum	

sem	hafa	áhrif	á	starfsemi	framleiðenda.	

Mynd	1	Markaðsumhverfi	
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4.4 Dreifileiðir	
Allar	 vörur	 og	 þjónusta	 þurfa	 á	 einhverskonar	 dreifileiðum	 að	 halda	 til	 að	 innihaldið	

komist	 til	 skila.	 Hér	 fyrir	 neðan	 verða	 nokkrar	 dreifileiðir	 skoðaðar	 með	 tilliti	 til	

tónlistarframleiðenda,	það	er	að	segja	þær	leiðir	sem	farnar	eru	til	að	koma	vörunni	eða	

þjónustunni	til	viðskiptavina	og	innbyrðis	tengsl	þessara	aðila.		

	

Mynd	2	Dreifileiðir	

4.4.1 Framleiðandi	til	neytenda	

Það	 getur	 verið	 aðlaðandi	 fyrir	 framleiðendur	 að	 dreifa	 vöru	 og	 þjónustu	 beint	 til	

neytenda.	Umtalsverður	sparnaður	getur	orðið	hjá	fyrirtækjum	og	einstaklingum	við	að	

sleppa	 milliliðum	 í	 dreifingu	 vörunnar.	 Internetið	 hefur	 gert	 það	 að	 verkum	 að	 bein	

dreifing	á	vöru	og	þjónustu	til	dæmis	á	tónlist,	kvikmyndum	og	bókum	er	aðgengilegri	og	

hefur	sú	þróun	haft	mikil	áhrif	á	markaði	fyrir	slíka	afþreyingu	(sjá	mynd	númer	tvö)	(Fahy	

og	 Jobber,	 2015).	 Dæmi	 um	 þessa	 tegund	 dreifingar	 er	 þegar	 vöru	

tónlistarframleiðandans	er	beint	til	neytenda	til	dæmis	 í	gegnum	netið.	Þetta	á	vel	við	

þegar	 tónlist	 er	 dreift	 í	 gegnum	 streymisveitur	 (e.	 streaming	 services)	 líkt	 og	 Spotify,	

Soundcloud		og	Youtube.		

4.4.2 Framleiðandi	til	smásala	til	neytenda	

Ýmsar	 ástæður	 eru	 fyrir	 því	 að	 framleiðendur	 velja	 að	 dreifa	 vöru	 sinni	 og	 þjónustu	 í	

gegnum	smásala	(e.	Retailer).	Smásalar	bjóða	upp	á	þjónustu	sem	gerir	viðskiptavinum	

kleift	 að	 skoða	 samansafn	 af	 vörum	 framleiðanda	 á	 einum	 stað.	Hægt	 er	 að	 segja	 að	

smásalar	 séu	 eins	 konar	 kynningaraðilar	 sem	 kynna	 vörur	 og	 þjónustu	 út	 á	 við	 fyrir	

framleiðendum	 og	 koma	 þannig	 vörunni	 á	 framfæri	 (sjá	 mynd	 númer	 tvö)	 (Fahy	 og	

Jobber,	2015).	Í	þessu	tilfelli	gæti	smásali	verið	hljómplötuverslun	eða	annar	vettvangur	

þar	 sem	 neytendur	 geta	 skoðað	 vöruna	 sem	 kemur	 frá	 framleiðanda.	 Geisladiskar	 og	
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plötur	eru	seldar	í	mun	minna	mæli	en	áður	og	því	má	ganga	út	frá	því	að	hlutverk	smásala	

hafa	máðst	út	að	mörgu	leyti.		

4.4.3 Framleiðandi	til	heildasala	til	smásala	til	neytenda	

Hér	 er	 á	 ferðinni	 gagnleg	 dreifileið	 fyrir	 smærri	 smásala,	 sem	 panta	 takmarkað	magn	

hverju	sinni,	að	nýta	sér	þjónustu	heildsala	þegar	kemur	að	kostnaði.	Heildsalar	kaupa	

yfirleitt	eða	geta	keypt	mikið	magn	af	vörum	frá	framleiðendum	og	selja	síðan	í	minna	

magni	til	nokkurra	smásala.	Þær	aðstæður	geta	skapast	að	stórir	smásalar	á	sama	markaði	

geti	 keypt	 vörur	 og	 þjónustu	 beint	 af	 framleiðendum	 í	 stað	 þess	 að	 fara	 í	 gegnum	

heildasala	og	þar	af	leiðandi	sleppt	því	að	nýta	sér	þjónustu	heildsala.	Í	slíkum	tilfellum	

geta	 stærri	 smásalar	 selt	 neytendum	 ódýrari	 vöru	 heldur	 en	minni	 smásalar	 þar	 sem	

heildsalinn	er	milliliður	þeirra.	Margir	heildsalar	veita	smásölum	aukna	þjónustu,	svo	sem	

að	halda	utan	um	gögn	um	viðskiptavini	sem	geta	síðan	verið	notuð	til	að	fá	ódýrari	vörur	

frá	framleiðendum	(sjá	mynd	númer	tvö)	(Fahy	og	Jobber,	2015).	Dæmi	um	heildsala	 í	

þessu	 samhengi	 gætu	 verið	 þegar	 vara	 tónlistarframleiðandans	 fer	 í	 gegnum	

hljómplötuframleiðenda	sem	síðan	fer	beint	til	neytenda	eða	í	gegnum	smásala.	

4.4.4 Framleiðandi	til	umboðsmanns	til	heildsala	til	smásala	til	neytenda	

Þessi	dreifileið	er	oft	notuð	þegar	fyrirtæki	eru	að	koma	inn	á	nýja	markaði.	Fyrirtækin	

ráða	þá	umboðsmann	sem	á	 síðan	 í	 samskiptum	við	heildsala	 (eða	 smásala)	og	hlýtur	

umboðslaun	fyrir	þær	sölur	sem	eiga	sér	stað	á	milli	þeirra	(sjá	mynd	númer	2)	(Fahy	og	

Jobber,	2015).	Dæmi	um	slíka	dreifingu	er	þegar	framleiðandinn	fer	með	vöruna	í	gegnum	

umboðsmann.	Hljómplötuframleiðandinn	tekur	síðan	við	og	beinir	vörunni	til	neytenda	

til	dæmis	í	gegnum	hljómplötuverslanir.	Tónlistarmarkaðurinn	nýtir	sér	allar	þessar	leiðir	

þó	 að	 rafrænar	 dreifileiðir	 hafi	 verið	 að	 taka	 yfir	 markaðinn	 á	 síðustu	 árum.		
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5 Atvinnuumhverfi	og	tekjur	tónlistarframleiðenda	

Það	atvinnuumhverfi	og	þeir	milliliðir	sem	er	til	staðar	fyrir	tónlistarframleiðendur	geta	

veitt	 þeim	 aukið	 aðhald	 með	 störfum	 sínum.	 Hér	 verður	 farið	 nánar	 í	 það	

atvinnuumhverfi,	milliliði	og	þætti	sem	tónlistarframleiðendur	þurfa	að	hafa	í	huga.		

5.1 Hljómplötuframleiðendur	
Baskerville	 (2017)	 bendir	 á	 að	 	 mikill	 hagur	 sé	 af	 því	 fyrir	 listamenn	 og	 aðra	 í	

tónlistargeiranum	að	gera	samning	við	hljómplötuframleiðendur	(e.	Labels)	þó	að	mikil	

breyting	hafi	orðið	á	tónlistarlegu	umhverfi	á	síðustu	árum.	Sá	ávinningur	sem	fylgir	því	

að	 vera	 tengdur	 slíku	 fyrirtæki	 er	 mikill	 og	 felur	 meðal	 annars.	 í	 sér	 virðingu	 og	

tekjumöguleika	 fyrir	 listamanninn	 en	 einnig	 útvegar	 fyrirtækið	 fjármagn	 fyrir	

markaðssetningu	 og	 öðrum	 útgjaldaliðum.	 Þessir	 kostir	 einkenna	 yfirleitt	 helstu	

fyrirtækin	 í	 atvinnugreininni	 þar	 sem	 þeim	 fylgir	 yfirleitt	 umfangsmikið	 tengslanet	 og	

ýmsar	 dreifileiðir.	 Hægt	 er	 að	 líta	 á	 kosti	 hljómplötuframleiðenda	 með	 tillit	 til	

stærðarhagkvæmni.	Mikill	mannskapur	 kemur	 að	 útgáfu	 og	 vinnslu	 verkefna	 þar	 sem	

áherslum	 er	 breytt	 eftir	 mikilvægi	 hverju	 sinni.	 Stærri	 hljómplötuframleiðendur	 eru	

líklegri	til	að	styðja	við	feril	listamannsins	eftir	fyrstu	útgáfu	sem	tryggir	stöðugleika	hans	

og	þeirra	sem	koma	að	útgáfunni,	til	dæmis	tónlistarframleiðenda	(Baskerville,	2017).	

Þeir	 hljómplötuframleiðendur	 sem	 starfa	 sjálfstætt	 geta	 yfirleitt	 ekki	 boðið	

listamanninum	og	þeim	sem	koma	að	útgáfunni	jafn	mikil	ávinning	eins	og	þeir	sem	stærri	

eru.	 Minni	 framleiðendur	 mynda	 þó	 oft	 sterkari	 tengsl	 við	 kúnnana	 sína	 en	 stærri	

framleiðendur	 og	 geta	 einnig	 aukið	 vörumerkjavitund	 listamannsins.	 Afleiðing	

tæknilegrar	þróunar	hefur	dregið	úr	skalahagkvæmni	það	er	að	segja	nú	er	mun	ódýrara	

að	framleiða	og	dreifa	tónlist	en	áður	sem	hefur	komið	niður	á	plötuútgáfum.	Nú	á	tímum	

er	hægt	að	framleiða,	vinna	og	dreifa	tónlist	í	á	auðveldari	máta	sem	hefur	valdið	því	að	

aukning	 er	 á	 sjálfstæðum	 hljómplötuframleiðendum	 sem	 starfa	 í	 einkahúsum.	 Lágur	

kostnaður	við	framleiðslu	á	tónlist	með	tilkomu	rafrænnar	dreifingar	auðveldar	og	eykur	

sýnileika	 til	 allra	markhópa	 sem	gerir	 nútímastarfsemi	hljómplötuframleiðenda	á	 allan	

hátt	auðveldari	(Baskerville,	2017).	
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5.2 Umboðsmenn	og	milliliðir	listamanna	(e.	Agents	and	intermediaries)	
Í	 lista-	 og	 skemmtanaiðnaðinum	koma	umboðsmenn	oft	 við	 sögu.	Umboðsmenn	hafa	

oftar	 en	 ekki	 mikil	 áhrif	 á	 listamenn	 og	 þeirra	 feril	 sem	 persónulegir	 leiðbeinendur	

listmannsins.	 Hlutverk	 þeirra	 er	 nokkuð	 víðtækt	 og	 spannar	 það	 allt	 frá	

samningaviðræðum	til	annarra	ákvarðana	eins	og	klæðnaðar	og	útbúnaðar	listamannsins.	

Umboðsmaðurinn	 tekur	 síðan	 prósentu	 af	 hagnaði	 listamannsins	 sem	 er	 venjulega	 í	

kringum	10%	til	25%	(Baskerville,	2017,	bls.	161).	

Umboðsmenn	eiga	stóran	þátt	í	að	skapa	umhverfi	listamanna	samkvæmt	Lizé	(2016)	

og	listamaðurinn	sjálfur	er	oft	skilgreindur	sem	„tímabundið	verkefni“	umboðsmannsins,	

þar	sem	þeir	taka	þátt	í	þróun	listamannsins	og	öðrum	verkefnum	sem	tengjast	listrænum	

athöfnum.	Þeir	þættir	sem	gera	listamanninn	einstakan	þarf	að	móta	og	þróa,	en	einnig	

ímynd	hans,	vinnu	og	færni.	Þessir	þættir	endurspeglast	síðan	út	á	við	sem	„varan“	sjálf	

og	 er	 undirstaða	 kynningar	 listamannsins.	 Þó	 að	 umboðsmenn	 vinni	 náið	 með	 þeim	

milliliðum	sem	sjá	um	dreifingu	og	 framleiðslu	á	 kynningu	 listamannsins,	þá	 spila	þeir	

stóran	 þátt	 í	 að	 velja	 rétta	 aðila	 á	 réttum	 tíma	 svo	 að	 góður	 árangur	 náist	 á	 ferli	

listamannsins.	Hér	að	neðan	verða	skoðaðir	þeir	starfshættir	sem	umboðsmenn	nota	til	

að	skapa	ímynd	listmannsins	út	á	við.	

• Umboðsmenn	 koma	 að	 þeim	 aðferðum	 sem	 notaðar	 eru	 við	 kynningu	

listamannsins	út	á	við.	Þeir	ganga	úr	skugga	um	að	þeir	séu	sýnilegir	og	

uppgötvaðir	af	almenningi	og	aðilum	sem	tengjast	atvinnugreininni.	

• Umboðsmenn	notast	við	framboð	og	eftirspurn	til	að	auka	markaðsvirði	

listamannsins	 á	 mismunandi	 svæðum.	 Fyrst	 þarf	 að	 skoða	 hversu	

árangursríkt	er	að	fara	 inn	á	tiltekið	svæði	með	tilliti	til	hversu	stöðugur	

tónlistarmarkaðurinn	er.	

• Umboðsmenn	hjálpa	listamanninum	að	byggja	upp	félagslegt	tengslanet.	

Að	vera	með	umboðsmann	er	ekki	endilega	ávísun	á	velgengi	þrátt	fyrir	að	

þeir	eigi	að	ýta	undir	þætti	sem	auka	árangur	listamanna.	Taka	þarf	tillit	til	

margra	utanaðkomandi	þátta	því	að	 framleiðsla	á	 listrænni	vöru	er	 ferli	

sem	tengir	saman	fagmenn	og	fyrirtæki	á	ýmsum	sviðum.	Einnig	má	ætla	

að	umboðsmenn	hugsi	um	eigin	hagsmuni	að	einhverju	leyti	þar	sem	þeir	

hagnast	á	velgengni	listamannsins		(Lizé,	2016).	
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5.3 Samningagerð	og	kostnaður	
Vegna	ýmissa	lagalegra	þátta	sem	fylgja	starfi	tónlistarframleiðenda	væri	þeim	til	hags	að	

mynda	einhvers	konar	samtök	svo	sem	stéttarfélag	tónlistarmanna	eins	og	Burgess	(2013)	

bendir	 á	 til	 að	 auka	 samstöðu	 og	 bæta	 atvinnuöryggi.	Með	 því	mætti	 forðast	 óþarfa	

kostnað	 og	 auka	 þann	 stuðning	 sem	 nauðsynlegur	 er	 fyrir	 einstaklinga	 innan	 geirans.	

Engin	slík	starfsemi	virðist	vera	til	sem	hjálpar	við	samningagerð	og	aðra	þætti	sem	fylgja	

störfum	 tónlistarframleiðanda.	 Þeir	 samningar	 sem	 tónlistarframleiðendur	 þurfa	 að	

notast	við,	til	dæmis	þegar	unnið	er	hjá	hljómplötuframleiðendum,	eru	nokkuð	staðlaðir,	

en	þegar	samningar	eru	orðnir	margir	getur	lögfræðikostnaður	orðið	mjög	hár	(Burgess,	

2013).	

Stöðlun	á	samningum	framleiðanda	fyrir	minni	kostnað	er	orðin	algengari	og	í	sumum	

tilfellum	er	einstaklingur,	til	dæmis	umboðsmaður,	fenginn	til	að	sjá	um	samningagerð	

fyrir	hönd	tónlistarframleiðandans	sem	lækkar	kostnað	umtalsvert.	Burgess	(2013)	bendir	

á	að	 tónlistarframleiðendur	verði	að	 skoða	vel	og	hafa	 skilning	á	þeim	skilmálum	sem	

fylgja	samningum	og	finna	góða	aðila	sem	sjá	um	fjárhagslegar	skuldbindingar	fyrir	hönd	

þeirra.	Sumir	fulltrúar	eða	umboðsmenn	framleiðanda	eru	einnig	lögfræðilega	menntaðir	

og	geta	þá	séð	um	þær	lagalegu	hliðar	sem	koma	upp	

Að	starfa	sem	tónlistarframleiðandi	án	þess	að	vera	viðloðandi	einhvers	konar	samning	

getur	 verið	 erfitt.	Mikill	 hagur	 er	 í	 því	 fyrir	 tónlistarframleiðanda	 að	 semja	 þannig	 að	

fjárhagslegur	 ávinningur	 sé	 í	 húfi	 fyrir	 hvern	 samning.	 Ef	 samningar	 eru	 gerðir	

mánaðarlega	 er	 hentugt	 að	 inna	 af	 hendi	 mánaðarlegar	 greiðslur,	 til	 dæmis	 í	

lögfræðikostnað,	til	að	forðast	óþarfa	kostnað.	Einstaklingar	ættu	því	að	semja	til	styttri	

tíma	með	staðlað	samkomulag	að	leiðarljósi	til	að	vernda	hagmuni	sína	og	vinnu,	en	einnig	

til	að	hámarka	fjárhagslegan	hag	(Burgess,	2013,	bls.	151).		

Með	þessa	sýn	að	leiðarljósi	ættu	tónlistarframleiðendur	að	skoða	og	athuga	vel	þá	

samninga	sem	þeir	skrifa	undir	hverju	sinni,	hvað	felst	í	þeim	skilmálum	sem	gefnir	eru	

upp	og	hvort	samningar	séu	þeim	í	hag	eða	óhag	þegar	til	lengri	eða	styttri	tíma	er	litið.	

Stór	hluti	af	samningagerð	er	fjárhagslega	hliðin	og	að	þekkja	þær	leiðir	sem	lágmarka	

kostnað	og	hámarka	hag	einstaklingsins.	Sömuleiðis	er	mikilvægt	að	þekkja	þær	hindranir	

sem	þarf	að	yfirstíga	þegar	starfað	er	í	þessum	geira.	
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5.4 Tekjur		
Þær	greiðslur	sem	tónlistarframleiðendur	vinna	sér	inn	vegna	verkefna	sinna	eru	yfirleitt	

bundnar	samkomulagi	eða	samningi	sem	gerður	er	á	milli	framleiðandans	og	þess	sem	

nýtir	 sér	 þjónustu	 hans.	 Engin	 lög	 eða	 reglur	 virðast	 vera	 til	 um	 hvernig	

greiðslufyrirkomulagi	 skal	 háttað	milli	 þessara	 aðila.	 Þeir	 framleiðendur	 sem	 starfa	 án	

þess	að	hafa	einhverskonar	samning	á	bak	við	sig	geta	vænst	þess	að	tekjustreymi	þeirra	

sé	 óstöðugt	 og	 óáreiðanlegt.	 Að	 vera	 bundinn	 samningi	 eykur	 líkurnar	 á	 stöðugu	

tekjustreymi	og	getur	þannig	dregið	úr	óstöðugleikanum	(Burgess,	2013).	

Til	að	skilja	betur	mismunandi	tekjumöguleika	tónlistarframleiðanda	verður	þeim	skipt	

niður	í	þrjá	flokka:	starfsmaður	hljómplötuframleiðenda	(e.	 label	staff),	frumkvöðull	(e.	

entrepreneur)	og	sjálfstætt	starfandi	aðili	(e.	freelance)	(Burgess,	2013).	

Einstaklingur	sem	starfar	hjá	hljómplötuframleiðenda	fær	laun	fyrir	þau	verkefni	sem	

hann	 tekur	 að	 sér	 frá	 því	 fyrirtæki	 sem	 hann	 starfar	 hjá.	 Í	 sumum	 tilfellum	 fær	

framleiðandinn	 einhvern	 hluta	 af	 flutningsréttartekjum,	 höfundarréttartekjum	 eða	

öðrum	tekjum	sem	fyrirtæki	fær	fyrir	verkefnið	sem	framleiðandinn	hefur	unnið	að	fyrir	

hönd	fyrirtækisins.	Stundum	er	samið	um	ákveðna	upphæð	þar	sem	engar	tekjur	koma	af	

sölu.	 Í	 mörgum	 tilfellum	 fá	 þeir	 framleiðendur	 sem	 starfa	 hjá	 plötufyrirtæki	 ákveðna	

upphæð	 greidda	 áður	 en	 verkefni	 hefst	 og	 er	 síðan	 greitt	 að	 fullu	 að	 verkefni	 loknu	

(Burgess,	2013).	

Þeir	 tónlistarframleiðendur	 sem	 starfa	 sem	 frumkvöðlar	 standa	 frammi	 fyrir	 þeirri	

áhættu	 að	 fjármagna	 sjálfir	 þau	 verkefni	 sem	 þeir	 taka	 að	 sér.	 Frumkvöðullinn	 og	

listamaðurinn	vinna	að	verkefninu	(til	dæmis	hljómplata	eða	 lag)	saman	og	selja	síðan	

lokaútgáfuna	 (e.	master)	 til	 stærri	 fyrirtækja	 eða	 einstaklinga.	 Í	 sumum	 tilfellum	mun	

frumkvöðullinn	taka	á	sig	þá	áhættu	og	ábyrgð	að	stofna	sitt	eigið	hljómplötufyrirtæki	

sem	umgjörð	utan	um	starfsemina	(Burgess,	2013).	

Sjálfstætt	starfandi	framleiðandi	getur	aflað	tekna	með	tvennum	hætti.	Annars	vegar	

fær	hann	greiðslur	fyrir	þau	verkefni	sem	unnin	eru,	en	hins	vegar	óbeinar	tekjur	af	sölu	

t.d.	 flutningsréttartekjur	 eða	 tekjur	 af	 	 höfundarrétti.	 Samkomulag	 um	 hlutfall	 af	

sölutekjum	er	oft		komið	á	meðan	á	verkefninu	stendur.	Í	ljósi	þeirra	miklu	breytinga	sem	

hafa	orðið	á	umhverfi	 tónlistar	 síðustu	árin	eru	dæmi	um	að	 framleiðendur	notist	 við	

óformlegt	 samkomulag	 þar	 sem	 engar	 greiðslur	 eru	 ákveðnar	 fyrirfram.	 Þessi	

samningaleið	er	frjálsari	en	aðrar	sem	felst	í	því	að	tónlistarframleiðendur	kjósi	í	auknu	
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mæli	að	vinna	sjálfstætt	og	notist	við	frjálsari	samningaaðferðir	í	störfum	sínum	(Burgess,	

2013).	

Tónlistarframleiðendur	geta	hagnast	töluvert	á	höfundarrétti	og	sölu	á	vörunni	sjálfri.	

Það	er	hinsvegar	erfitt	fyrir	óþekktan	einstakling	að	koma	sér	á	framfæri	og	oftar	en	ekki	

þarf	varan	sem	hann	framleiðir	að	vera	farsæl	á	markaði	til	að	mynda	tekjustreymi.	Ef		þau	

skilyrði	eru	ekki	 fyrir	hendi	er	 líklegt	að	 tekjur	 framleiðandans	séu	 í	meðallagi.	 Í	þessu	

samhengi	er	meginhluti	tekna	framleiðandans	fremur	fólgnar	í	sölu	og	notkun	á	vörunni	

meðal	neytenda,	en	 í	greiðslum	fyrir	vöruna	sjálfa	 líkt	og	 frá	 listamönnum.	Til	þess	að	

tekjur	nái	yfir	meðallag	þurfa	margir	þættir	að	ganga	eftir	og	ekki	úr	vegi	að	ætla	að	það	

geti	 verið	 erfitt	 fyrir	 margar	 framleiðendur	 að	 koma	 sér	 þannig	 fyrir	 á	 markaði	 að	

tekjustreymi	sé	stöðugt	eða	yfir	meðallagi.	Í	sumum	tilfellum	er	það	eflaust	þrautaganga	

fyrir	einstaklinga	sem	starfa	sem	tónlistarframleiðendur	að	lifa	á	þeim	tekjum	sem	koma	

eingöngu	inn	fyrir	störf	þeirra	og	því	þarf	að	koma	sér	vel	fyrir	á	markaði	ef	slíkt	á	að	ganga	

upp		(Burgess,	2013).	 	
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6 Listamenn	og	markaðssetning	

Þar	sem	mikil	samkeppni	ríkir	á	markaði	fyrir	tónlistarframleiðendur	verða	hér	kynntar	

þær	leiðir	sem	hentugar	eru	fyrir	framleiðendur	til	að	koma	sér	á	framfæri.	Einnig	verður	

ræddur	ávinningur	af	því	að	mynda	sér	öflugt	tengslanet	í	umhverfi	tónlistarframleiðanda.	

6.1 Að	skera	sig	úr	fjöldanum	
Markaður	 fyrir	 listræna	vöru	einkennist	af	harðri	 samkeppni	og	óendanlegu	 framboði,	

sem	dæmi	má	nefna	að	streymisveitur	dagsins	í	dag	bjóða	upp	á	milljónir	laga	í	þjónustu	

sinni.	Aukin	tækni	hefur	breytt	miklu	um	hvernig	neyslu,	dreifingu	og	framleiðslu	á	vörum	

er	háttað	fyrir	listræna	framleiðendur.	Dregið	hefur	úr	inngönguhindrunum,	sem	á	móti	

eykur	samkeppni	og	takmarkar	einokun	listrænna	framleiðanda	á	markaði	fyrir	einstaka	

vöru	og	þjónustu.	Listamenn	þurfa	af	þróa	leiðir	sem	greina	þá	glöggt	frá	fjöldanum	og	til	

að	vekja	athygli	á	sér	á	markaði	sem	einkennist	af	offramboði.	

Listamenn	fara	ýmsar	leiðir	til	að	vekja	athygli	á	sér	og	dæmi	um	það	er	að	þróa	vöru	

sem	er	einstök	í	hugum	neytenda	og	myndar	síðan	umtal	og	eftirspurn.	Hracs,	Jakob	og	

Hauge	(2013)	fjalla	um	að	neytendur	þurfa	því	að	vera	félagslega-	og	menningarlega	virkir	

til	að	nálgast	þessa	einstöku	vöru	sem	eykur	virði	og	sérstöðu	tónlistarmannsins.	Að	virkja	

neytendur	við	framleiðslu	á	vörunni	sjálfri	er	ein	leið	til	að	búa	til	virði	tónlistarmanna.	

Dæmi	 um	 þetta	 gæti	 verið	 tónlistarmaður	 sem	 heldur	 tónleika	 í	 heimahúsi	 hjá	

einstaklingum	þar	 sem	 takmarkaður	 fjöldi	 fólks	 er	 leyfður.	 Þrátt	 fyrir	 að	 tónlistamenn	

reyni	 að	þróa	 leiðir	 til	 að	 skera	 sig	 úr	 fjöldanum	getur	 verið	 erfitt	 að	 sjá	 fyrir	 hvernig	

neytendur	bregðast	við	og	ákveða	hvaða	tónlist	þeir	kjósa	að	hlusta	á.	Listamenn	þurfa	

sífellt	að	finna	upp	á	nýjum	leiðum	til	að	halda	í	við	samkeppni	á	markaði.	Tengslamyndun	

við	aðra	innan	sama	geira	og	eftirlit	með	innra	og	ytra	umhverfi	getur	hjálpað	til	við	að	

halda	velli.	Einnig	er	mikilvægt	að	skoða	hvernig	upplýsingunum	er	miðlað	til	neytenda	og	

hvaða	hlutverki	þeir	gegna	í	því	ferli.	Orðin	fágæti	og	sérstæða	eru	oft	notuð	til	að	lýsa	

vörumerkjum	sem	eru	þekkt	meðal	neytenda,	en	einnig	er	fágæti	og	sérstæða	listmanna	

mikilvæg	fyrir	tónlistarunnendur.	Þegar	listamaður	breytir	list	sinni,	til	dæmis	breytir	um	

tónlistastefnu,	er	hægt	að	efast	um	sérstæði	listamannsins.	Einnig	getur	þetta	gerst	þegar	

listamaður	 hlýtur	 velgengni	 þegar	 list	 hans	 er	 dreift	 á	 stærri	 markaði	 og	 ímynd	 hans	

verður	 sýnileg	 á	 almennum	 markaði.	 Listamaðurinn	 sjálfur	 getur	 ekki	 stýrt	 upplifun	

neytenda	á	list	hans,	eða	hversu	fágæt	hún	er,	og	getur	það	leitt	til	þess	að	það	myndast	
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bil	á	milli	þess	sem	neytendur	trúa	á	og	hvernig	listamaðurinn	upplifir	sig	og	gjörðir	sínar.	

Neytendur	leita	eftir	félagslegu	samþykki	og	þetta	á	einnig	við	um	skoðanir	þeirra	sem	

tengjast	list	(Bridson,	Varmann,	Volkov	og	McDonald,	2017).	

6.2 Persónulegt	Vörumerki	
Samkvæmt	markaðsfræðinni	er	persónulegt	vörumerki	tiltölulega	nýtt	hugtak	og	var	fyrst	

kynnt	af	Tom	Peters	árið	1997.	Peters	kom	með	hugmynd	að	hugtaki	sem	hann	kallaði	

„Ég	Inc“	(e.	Me	Inc.),	sem	átti	að	vera	hugmynd	að	persónulegu	fyrirtæki	einstaklings	sem	

er	 sinn	 eiginn	 stjórnandi.	 Hann	 talaði	 um	 mikilvægi	 þess	 fyrir	 einstaklinga	 að	 hafa	

þekkingu	 á	 vörumerkjum.	 Persónulegt	 vörumerki	 er	 markaðssetning	 á	 eiginleikum	

einstaklings	 sem	 gera	 hann	 einstakan.	 Montoya	 (2002,	 bls.	 20)	 skilgreinir	 hugtakið	

persónulegt	vörumerki	 (e.	Personal	branding)	 sem	„...	þeir	eiginleikar	einstaklings	sem	

vekja	 upp	 nákvæma	 og	 þýðingarmikla	mynd	 á	 þeim	 gildum	 og	 eiginleikum	 sem	 þessi	

einstaklingur	 trúir/býr	 yfir“.	 Vörumerki	 er	 skilgreint	 sem	 „þær	 skynjanir	 neytenda	 sem	

tengjast	ákveðnu	nafni“.	Nafnið	getur	svo	verið	vara,	þjónusta,	auðkenni	fyrirtækis	eða	

jafnvel	 einstaklings.	 Sama	 hugsun	 er	 síðan	 notuð	 yfir	 einstakling	 í	 tengslum	 við	

persónulegt	vörumerki	þar	sem	hann	notfærir	sér	sérstakar	leiðir	og	tengir	við	skynjun	

neytenda		(Johnson,	1970).		

Einstaklingar	sem	notast	við	persónulegt	vörumerki	þróa	virði	sitt	sem	einstaklingar	

með	aukinni	þekkingu.	Að	auka	virði	sitt	fellst	í	fjárfestingu	einstaklings	í	sjálfum	sér,	með	

aukinni	 menntun,	 þjálfun	 eða	 öðrum	 athöfnum	 sem	 kunna	 að	 gera	 einstaklinginn	

samkeppnishæfari.	Með	sérstæðum	eiginleikum	getur	einstaklingurinn	aðgreint	 sig	 frá	

samkeppninni,	byggt	upp	orðspor,	áreiðanleika	og	aukið	sýnileika	á	tilteknum	markaði.	

Eiginleikar	 persónulegs	 vörumerkis	 geta	 einnig	 aukið	 félagslegt	 virði.	 Félagslegt	 virði	

endurspeglar	það	tengslanet	sem	einstaklingur	hefur	og	þau	tengsl	við	fjöldskyldu,	vini	og	

því	samfélag	sem	hann	tilheyrir.	Þessi	tengsl	geta	haft	mikil	áhrif	á	einstaklinginn,	verið	

leiðbeinandi,	aukið	upplýsingaflæði	og	veitt	honum	stuðning.	Þegar	einstaklingur	eykur	

virði	sitt	breytir	hann	einnig	ímynd	sinni	út	á	við.	Gott	orðspor	byggist	á	meðmælum	sem	

auka	 álit	 álit	 og	 byggja	 ímynd	 einstaklingsins.	Með	 góðum	 orðstír	 getur	 einstaklingur	

komist	til	metorða	meðal	almennings.	Ef	persónulegu	vörumerki	er	haldið	við	á	réttan	

hátt	getur	það	 leitt	til	 fjárhagslegrar	velgengni	og	arðsemi.	Að	markaðssetja	sjálfan	sig	
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gefur	einstaklingum	tækifæri	til	að	hafa	áhrif	á	núverandi	umhverfi	atvinnulífsins	og	koma	

til	móts	við	samkeppni	á	þeim	markaði	(Johnson,	1970).	

Smíði	persónulegs	vörumerkis	er	skipt	niður	 í	þrjá	þætti,	auðkenni,	staðsetningu	og	

endurmati	á	persónulega	vörumerkinu	(Khedher,	2014).	

• Myndun	á	persónulegu	vörumerkjaauðkenni	

Einstaklingar	þurfa	að	skilgreina	sína	eiginleika,	skoðanir,	hvata	og	reynslu	til	að	

búa	til	haldbæra	mynd	af	því	sem	einstaklingurinn	stendur	fyrir.	Er	því	vænlegt	

fyrir	einstaklinginn	að	aðgreina	sig	til	að	mynda	sérstöðu,	en	á	sama	tíma	að	fylgja	

væntingum	og	gildum	markhópsins	(Khedher,	2014).	

• Staðsetning	á	persónulegu	vörumerki			 	

Þegar	einstaklingur	byggir	upp	persónulegt	vörumerki	er	mikilvægt	að	staðsetja	

það	í	hugum	neytenda.	Staðsetning	vörumerkis	vísar	í	þau	samskipti	sem	eiga	sér	

stað		á	milli	vörumerkisins	og	markhópsins	sjálfs.	Markaðssetning	einstaklinga	er		

sjálfskynning	 persónunnar	 og	 vísar	 í	 jákvæða	 eiginleika	 einstaklingsins	 sem	

markhópurinn	 kann	 að	 meta	 en	 á	 sama	 tíma	 aðgreinir	 hann	 frá	 öðrum	

einstaklingum	 á	 markaði.	 Þessir	 jákvæðu	 eiginleikar	 geta	 verið	 framkoma	 og	

birtingarmynd	 	einstaklingsins,	mannorð,	útlit	og	ásýnd	sem	neytendur	skynja	 í	

fari	persónunnar	(Khedher,	2014).	

• Endurmat	á	persónulegu	vörumerki			

Markaðssetning	 einstaklinga	 á	 sjálfum	 sér	 snýst	 um	 að	 stjórna	 ímynd	

einstaklingsins	 út	 á	 við,	 og	 rétt	 eins	 og	 fyrirtæki	 og	 vörur	 þá	 er	 markmið	

persónulegra	vörumerkja	að	sjá	árangur	af	framkvæmd	þess.	Ef	ekki	er	samræmi	

á	 milli	 skynjana	 neytenda	 og	 markmiða	 einstaklingsins	 í	 tenglsum	 við	

markaðssetning	á	sjálfum	sér	getur	það	valdið	því	að	skilaboðin	sem	lagt	er	upp	

með	frá	upphafi	komist	ekki	til	skila.	Þess	vegna	er	mikilvægt	að	meta	og	fylgjast	

með	 árangri	 vörumerkisins	 og	 persónulegum	 markmiðum	 til	 að	 skoða	 hvort	

markmiðum	sé	náð	(Khedher,	2014).	 	 	 	 	 	 		

6.3 Ávinningur	af	félagslegu	umhverfi	og	tengslaneti		
Fyrir	listamenn	getur	verið	mikill	ávinningur	af	því	að	koma	sér	upp	góðu	tengslaneti	með	

því	að	sækjast	 í	 félagslegt	umhverfi.	 Í	þeim	kringumstæðum	þar	sem	 listamaður	nýtur	

velgengi	eða	fær	tækifæri	sem	virðist	vera	bein	afleiðing	af	svokallaðri	„heppni“	eru	þær	
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aðstæður	oft	búnar	til	af	listamanninum	sjálfum	og	eru	afleiðing	af	mörgum	atburðum.	

Meira	 þarf	 til	 en	 góða	 kunnáttu	 listamannsins	 á	 vörunni	 sjálfri	 til	 að	 hún	 dreifist	 til	

neytenda.	 Í	 flestum	 tilfellum	 er	 mikilvægt	 að	 mynda	 tengslanet	 og	 þekkja	 rétta	

einstaklinga	til	að	ávinningurinn	taki	mið	af	markmiðum	listamannsins.	Í	því	samhengi	er	

vænlegt	 að	 skoða	 rannsóknir	 Mihaly	 Csikszentmihalyi	 (2009)	 á	 sköpunargáfu	 (e.	

creativity)	sem	hann	kallar	kerfisnálgun	á	sköpunargáfu	(e.	System	approach	to	creativity).	

Þar	sem	sköpunargáfa	einstaklinga	er	huglæg	notast	hann	við	þrjár	táknmyndir,	(sjá	nánar	

á	mynd	númer	þrjú):	svið	(e.	domain),	vettvang	(e.	field)	og	einstakling	(e.	individual).	Til	

þess	að	vara/vinna	listamanna	geti	talist	skapandi	og	að	eftir	henni	sé	tekið	verður	hún	

að	uppfylla	þessi	skilyrði.	

• Einstaklingurinn	 verður	 að	 kynna	 sér	 vandlega	 þá	 sérgrein	 sem	 hann	

tileinkar	sér.			

• Einstaklingurinn	verður	að	gera	vinnu	sína	sýnilega	á	tilteknum	vettvangi	

áhrifavalda	sem	eru	færir	á	sínu	sviði.	

• Áhrifavaldarnir	ákveða	svo	hvort	vinna	einstaklingsins	sé	þess	verðug	að	

hún	sé		viðurkennd	innan	tiltekins	sviðs		(Goins	J,	e.d.).		

Ef	listamaðurinn	þekkir	til	einstaklinga	og	myndar	sambönd	á	tilteknum	vettvangi	má	

telja	að	 líklegra	sé	að	 list	hans	verði	uppgötvuð	 innan	þessa	sviðs.	Á	bls.	89	 í	bók	eftir	

Csikszentmihalyi	sem	gefin	var	út	árið	2009	talar	höfundur	um	að	heppni	sé	partur	af	því	

að	vera	uppgötvaður	sem	listamaður	og	lýsir	því	hvernig	tiltekinn	vettvangur	uppgötvar	

tiltekin	listamann.		

Listamaður	nokkur	 sem	nýtur	mikillar	 velgengni,	 list	 hans	 selst	 vel	og	er	 til	 sýnis	 á	 virtum	

listasöfnum,	viðurkenndi	eitt	sinn	að	það	væru	að	minnsta	kosti	um	þúsund	listamenn	jafn	

góðir	 og	 hann	 sem	 ennþá	 væru	 óuppgötvaðir	 og	 list	 þeirra	 ekki	 metin.	 Eini	 munurinn	 á	

listamanninum	og	þessum	“óuppgötvuðu	listamönnum”	er	að	fyrir	nokkrum	árum	var	hann	

staddur	á	viðburði	og	hitti	þar	mann	og	þeir	fengu	sér	nokkra	drykki	saman.	Þeir	mynduðu	

síðan	 vinabönd	 út	 frá	 þessum	 tengslum.	 Maðurinn	 varð	 síðan	 frægur	 listaverkasali	 sem	

hjálpaði	 til	 við	 að	 auglýsa	 verk	 listamannsins.	 Ríkur	 listaverkasafnari	 keypti	 síðan	 verk	

listamannsins,	gagnrýnendur	byrjuðu	að	sýna	þeim	áhuga	og	þekkt	listasöfn	sýndu	verk	hans.	

Listamaðurinn	varð	uppgötvaður	og	farsæll	þar	sem	vettvangur	fyrir	 listamenn	uppgötvaði	

sköpunargáfu	hans.	(Csikszentmihalyi,	2009,	bls.	89.	Bein	þýðing:	Gunnar	Kristinn	Jónsson,	

2018).			
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Með	 þessu	 sýnir	 Csikszentmihalyi	 (2009)	 mikilvægi	 þess	 að	 mynda	 tengslanet	 á	

listrænum	markaði	 og	 eru	 tónlistarframleiðendur	 engin	 undantekning	 frá	 því.	 Í	 tilfelli	

tónlistarframleiðenda	 er	 sérgrein	 þeirra	 sú	 hæfni	 og	 þekking	 á	 þeim	 ferlum	 sem	

tónlistarframleiðendur	inna	að	hendi	og	einnig	þættir	sem	óbeint	tengjast	störfum	þeirra.	

Framleiðendur	verða	að	koma	sér	á	framfæri	á	markaði	fyrir	tónlistarframleiðendur,	til	

dæmis	með	myndun	tengslaneta	sem	geta	leitt	til	þess	að	einstaklingurinn	verði	farsæll	

innan	 tiltekins	markaðar.	Ef	allir	þessir	þættir	eru	 til	 staðar	getur	það	aukið	 líkur	á	að	

tónlistarframleiðandinn	verði	viðurkenndur	innan	atvinnugreinarinnar.	

	

	

Mynd	3	Þrjár	víddir	menningar	

	

6.4 Góð	tónlist	selur	sig	sjálf	
Erfitt	getur	verið	fyrir	einstakling	sem	framleiðir	tónlist	eða	einhverskonar	listræna	vöru	

að	aðgreina	sig	frá	fjöldanum,	hvort	sem	það	er	til	neyslu	fyrir	almenning	eða	annarra	

nota.	Spurningin	er	hvort	góð	listræn	vara	selji	sig	sjálf	eða	hvort	listamenn	þurfti	að	leggja	

upp	með	ákveðnum	úrræðum	til	að	koma	sjálfri	vörunni	á	framfæri.	

Rannsóknir	Schrevens	(2015)	sýna	fram	á	að	neysla	á	menningarlegri	vöru	geri	 fólki	

kleift	að	koma	sínum	einkennum	á	framfæri	í	gegnum	einhvers	konar	athafnir.	Þetta	er	

gert	 til	 að	 aðgreina	 sig	 frá	 fjöldanum	 og	 mynda	 sérkenni	 sem	 endurspeglast	 í	 þeirra	

neyslu.	 Þegar	 einstaklingar	 temja	 sér	 nýjar	 venjur	 spila	 félagslegir	 og	 erfðafræðilegir	

stóran	þátt	í	hegðun	þeirra.	Tónlist	er	engin	undantekning	frá	þessu	og	hafa	félagslegir	

þættir	og	smekkur	hvers	einstaklings	áhrif	á	hvort	þeim	líkar	við	tiltekna	gerð	tónlistar	
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eða	ekki.	Þegar	áhrifin	koma	frá	virtum	miðlum	svo	sem	tímaritum	eða	lagalistum	er	álit	

almennings	yfirleitt	hærra	þar	 sem	áhrif	þessara	miðla	 spilar	 inn	 í	mat	einstaklingsins.	

Hinvegar	hafa	miðlarnir	lítil	sem	engin	áhrif	á	mat	þeirra	einstaklinga	sem	telja	sig	fróða	

um	 tónlist	 og	 hægt	 er	 að	 kalla	 „tónlistarunnendur“.	 Þegar	 þessar	 upplýsingar	 eru	

skoðaðar	 í	samhengi	sést	að	almenningur	er	næmur	fyrir	utanaðkomandi	áhrifum	sem	

lýsa	gildi	tónlistar.	Þetta	getur	haft	áhrif	á	skoðanir	þessara	einstaklinga	og	mat	þeirra	á	

tónlistinni	 sjálfri.	 Líkleg	 ástæða	 fyrir	 þeim	 mun	 sem	 er	 á	 milli	 hópa,	 er	 að	

tónlistarunnendur	eru	oftast	með	hærri	mælikvarða	á	 gæði	 tónlistar	 í	 samanburði	 við	

hinn	almenna	hlustanda.	Með	öðrum	orðum	virðast	tónlistarunnendur	vera	gagnrýnni	og	

vandlátari	en	hinn	almenni	neytandi	þegar	kemur	að	upplifun	þeirra	á	 tónlist.	Hvernig	

einstaklingur	 uppgötvar	 nýja	 tónlist	 getur	 haft	 áhrif	 á	mat	 hans	 á	 tónlistinni	 sjálfri.	 Á	

meðan	tónlistarunnendur	eyða	töluvert	löngum	tíma	í	að	leita	að	nýrri	tónlist	er	ekki	víst	

að	almenningur	leggi	eins	mikið	á	sig	í	markvissri	neyslu	á	tónlistinni.	Þetta	gæti	útskýrt	

muninn	á	milli	þessara	hópa	en	smekkur	og	persónuleiki	hvers	einstaklings	spilar	einnig	

inn	 í	 og	 getur	 haft	 áhrif	 á	mat	 hans	 og	 skynjun	 á	 tónlistinni	 sjálfri	 (Schrevens,	 2015).	
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7 Aðferð	

Viðmælendur	rannsóknarinnar	starfa	á	einhvern	hátt	sem	tónlistarframleiðendur	og	því	

ekki	úr	vegi	að	skoða	hvaða	 leiðir	þeir	hafa	farið	við	að	koma	sér	á	framfæri	og	hvaða	

áskoranir	þeir	hafa	þurft	að	takast	á	við.	Rannsóknarspurning	er	eftirfarandi:	Hverjar	eru	

helstu	áskoranir	íslenskra	tónlistarframleiðenda	í	að	koma	sér	á	framfæri?	Í	eigindlegum	

rannsóknum	 er	 lögð	 áhersla	 á	 að	 einstaklingurinn	 sé	 virkur	 túlkandi	 veruleikans.	 Jón	

Gunnar	Bernburg	(2005)		nefnir	að	samkvæmt	þessari	rannsóknaraðferð	sé	aðeins	hægt	

að	útskýra	athafnir	fólks	með	því	að	afla	gagna	um	hvaða	merkingu	það	leggur	í	aðstæður	

sínar	og	reynslu.	Eigindlegar	rannsóknir	beinast	að	því	að	afla	gagna	um	það	hvernig	fólk	

túlkar	 umhverfi	 sitt	 og	 aðstæður.	 Það	 er	 gert	með	 því	 að	 fylgjast	með	 fólki	 í	 daglegu	

umhverfi	þess	og	taka	viðtöl	þar	sem	spurningar	og	svör	eru	ekki	á	stöðluðu	formi	heldur	

miða	að	því	að	fá	viðmælanda	til	að	lýsa	reynslu	sinni	og	upplifun.	

Þar	sem	efni	rannsóknarinnar	er	lítt	þekkt	og	rannsóknarspurningin	fremur	víðtæk	er	

eigindleg	aðferðarfræði	hentugt	verkfæri	til	að	nota	við	úrvinnslu	þessarar	rannsóknar.	

Við	vinnslu	á	viðtalsramma	rannsóknarinnar	var	tekið	mið	af	rannsóknarspurningunni	og	

hún	höfð	til	hliðsjónar.	Reynt	er	að	hanna	viðtalsramma	þannig	að	fullnægjandi	svör	fáist	

frá	viðmælendum	tengt	efni	rannsóknarinnar,	en	einnig	bakgrunnsupplýsingar	og	tjáning	

þeirra	sem	mikilvægt	eru	við	greiningu	og	úrvinnslu.	

7.1 Viðmælendur	
Við	 val	 á	 viðmælendum	 til	 að	 taka	 þátt	 í	 rannsókninni	 var	 notast	 við	 matsúrtak	 (e.	

judgmental	sample).	Notkun	á	matsúrtaki	er	hentug	þegar	skoðaður	er	fámennur	hópur	

af	einstaklingum	með	sameiginleg	áhugamál	en	einnig	er	matsúrtak	notað	þegar	safna	á	

upplýsingum	 um	 vel	 skilgreindan	 hóp	 einstaklinga	 (Explorable,	 e.d.).	 Matsúrtak	 þótti	

hentugast	við	vinnslu	þessarar	rannsóknar	þar	sem	viðmælendur	þóttu	lýsandi	fyrir	þýði	

rannsóknarinnar.	Einnig	þótti	þekking	viðmælenda	á	efni	rannsóknarinnar	góð	og	því	við	

hæfi	að	velja	þá	einstaklinga	sem	úrtök	rannsóknarinnar.	Kynni	rannsóknaraðila	á	hæfni	

viðmælenda	á	framleiðslu	tónlistar	hafði	einnig	áhrif	á	val.	

Viðmælendurnir	 rannsóknarinnar	 eiga	 ýmislegt	 sameiginlegt	 varðandi	 störf	

tónlistarframleiðanda	en	vinna	samt	sem	áður	í	breytilegu	umhverfi	og	þá	sérstaklega	í	

seinni	tíð.	Allir	þessir	einstaklingar	starfa	í	tónlist	að	einhverju	marki	og	geta	skilgreint	sig	
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sem	 tónlistarframleiðanda.	 Fjallað	 verður	 um	 það	 sérstaklega	 og	 síðan	 teknir	 fyrir	

einstakir	þættir	hvers	einstaklings.	

Tekið	 var	 viðtal	 við	 þrjá	 karlmenn	 sem	 allir	 starfa	 á	 einn	 eða	 annan	 hátt	 sem	

tónlistarframleiðendur.	 Aldur	 viðmælenda	 er	 á	 bilinu	 21	 -	 29	 ára	 og	 bakgrunnur	

viðmælanda	svipaður	að	mörgu	leyti	og	gerði	það	samanburð	auðveldari	fyrir	vikið.	Allir	

viðmælendur	rannsóknarinnar	höfðu	haft	lifibrauð	af	framleiðslu	á	tónlist	í	nokkurn	tíma,	

eða	frá	árinu	2010.	Viðmælendurnir	höfðu	allir	tekist	á	við	mismunandi	áskoranir	þegar	

kemur	að	því	að	starfa	sem	tónlistarframleiðandi	og	hafa	tveir	af	þeim	reynslu	erlendis	

frá	en	allir	hafa	þeir	reynt	fyrir	sér	hér	á	landi.	Reynsla	þessara	einstaklinga	er	mismunandi	

en	gefur	samt	sem	áður	góða	mynd	af	heildinni	og	markaðnum	sjálfum.	

Þegar	haft	var	samband	við	viðmælendur	og	þeir	beðnir	um	að	taka	þátt	í	rannsókninni	

sjálfri	 sýndu	 þeir	 því	 mikinn	 skilning	 og	 vildu	 deila	 reynslu	 sinni	 sem	

tónlistarframleiðendur.	 Til	 að	 vernda	 persónulega	 hagi	 viðmælenda	 var	 ákveðið	 að	

styðjast	við	nafnleynd	 í	þessari	 rannsókn	og	verða	því	viðmælendur	mínir	nefndir	 Jón,	

Hannes	og	Gunnar.	

• Jón	 er	 elsti	 viðmælandi	 rannsóknarinnar	 og	 sá	 sem	 hefur	 víðtækasta	

reynslu	 sem	 tónlistarframleiðandi	 á	 Íslandi	 en	 einnig	 töluverða	 reynslu	

erlendis	 frá.	 Jón	 hefur	 rekið	 fyrirtæki	 innan	 tónlistargeirans	 og	 starfað	

mikið	með	þekktum	tónlistarmönnum	hérlendis.	

• Hannes	hefur	unnið	að	verkefnum	hér	á	landi	og	getið	sér	gott	orðspor	en	

býr	 nú	 erlendis	 og	 starfar	 þar	 sem	 tónlistarframleiðandi	 í	 gegnum	

umboðsmann.	

• Gunnar	er	 tiltölulega	nýr	á	markaðnum	en	hefur	haldbæra	 reynslu	 sem	

tónlistarframleiðandi	hér	á	landi.		

7.2 Viðtalsrammi	
Við	rannsóknina	var	notast	við	hálfopin	viðtöl	þar	sem	hugmyndin	er	að	spurningarnar	

séu	 nokkurs	 konar	 leiðarvísi	 í	 gegnum	 viðtalið	 en	 þess	 gætt	 að	 tjáningarfrelsi	

einstaklingsins	sé	ekki	takmarkað	á	nokkurn	hátt	(Marshall,	Rossman,	2011).	

Við	hönnun	á	spurningum	var	tekið	mið	af	rannsóknarspurningunni	til	að	fá	góða	sýn	

á	þær	áskoranir	sem	tónlistarframleiðendur	þurfa	að	glíma	við	til	að	koma	sér	á	framfæri.	

Markaðsfræðilegt	sjónarmið	var	einnig	haft	að	 leiðarljósi	 til	að	fá	betri	skilning	á	þeim	
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leiðum	sem	viðmælendur	höfðu	valið.	Umhverfi	einstaklingsins,	 tækifæri,	áskoranir	og	

reynsla	eru	þættir	sem	endurspeglast	í	þeim	spurningum	sem	lagðar	voru	fyrir	og	þóttu	

mikilvægir	fyrir	rannsóknina	sjálfa.	Reynt	var	að	fá	upplýsingar	um	ferilinn	frá	upphafi	til	

dagsins	í	dag	og	rýnt	í	aðstæður	sem	hafa	komið	einstaklingnum	á	þann	stað	sem	hann	er	

í	dag.	Leitast	var	við	að	hafa	ákveðinn	þráð	í	spurningunum	sem	lýsti	reynslu	viðmælenda	

og	vendipunktum	í	lífi	þeirra	til	að	svara	rannsóknarspurningunni	sem	best,	viðtalsramma	

má	sjá	í	viðauka.		

7.3 Framkvæmd	og	úrvinnsla	
Við	 framkvæmd	á	 rannsókninni	 voru	 fyrirspurnir	 sendar	 á	þrjá	 einstaklinga	 sem	þóttu	

henta	í	úrtak	rannsóknarinnar	og	allir	eiga	það	sameiginlegt	að	starfa	að	einhverju	leyti	

sem	tónlistarframleiðendur.	Haft	var	samband	við	þá	í	gegnum	smáskilaboð	á	netmiðlum	

eða	 símleiðis.	 Eftir	 að	 viðmælendur	 höfðu	 samþykkt	 og	 verið	 upplýstir	 um	 tilgang	

rannsóknarinnar	mælti	rannsakandi	sér	mót	við	þá	og	voru	viðtölin	tekin	með	sjö	daga	

millibili	eða	á	tímabilinu	21.	–	28.	febrúar	2018.	Viðmælendur	fengu	að	velja	þann	stað	

sem	þeim	þótti	henta	best	og	voru	viðtölin	tekin	í	heimahúsi	eða	á	veitingastað.	Reynt	var	

að	hafa	aðstæður	sem	þægilegastar	fyrir	viðmælendur	á	meðan	á	viðtalinu	stóð	til	að	til	

að	skekkja	ekki	niðurstöður	rannsóknarinnar.	Viðtölin	voru	síðan	hljóðrituð	á	snjallsíma	

og	 rituð	orðrétt	eftir	viðmælendum.	Tímalengd	viðtalanna	 fór	yfir	klukkustund	 í	öllum	

tilfellum	 þar	 sem	 lengsta	 viðtalið	 var	 um	 80	mínútur	 að	 lengd.	 Lagt	 var	 upp	með	 að	

viðtölin	myndu	svara	rannsóknarspurningunni	en	 til	að	 fá	 fullnægjandi	upplýsingar	var	

notast	við	fyrirfram	ákveðinn	viðtalsramma	og	síðan	var	viðmælendum	leyft	að	tjá	sig	að	

vild	 við	 hverja	 spurningu.	 Öllum	 viðmælendum	 var	 gerð	 grein	 fyrir	 því	 hvað	 fælist	 í	

þátttöku	 í	 rannsókninni	 og	 var	 notast	 við	 nafnleynd	 til	 að	 vernda	 persónulega	 hagi	

viðmælenda.	

Þegar	gögn	rannsóknarinnar	voru	greind	var	notast	við	kóðun	þar	sem	opinni	kóðun	

var	beitt	í	upphafi	greiningar.	Til	að	greining	viðtalanna	væri	sem	nákvæmust	voru	þau	

rituð	upp	fljótlega	eftir	hljóðritun	svo	hægt	væri	að	taka	þætti	eins	og	fas	viðmælenda	til	

greina	við	vinnslu	þeirra.	Hér	fyrir	neðan	er	upptalning	á	því	ferli	sem	farið	var	eftir	við	

úrvinnslu	viðtalanna.	

• Rannsóknarspurning	mótuð	og	tekið	mið	af	henni	við	gerð	viðtala	

• Texti	afritaður		
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• Gögn	skoðuð	og	lesin	

• Texti	kóðaður	og	greindur	

• Mat	á	samræmi	milli	kóðunar		

• Ályktun	dregin	

7.4 Takmarkanir	
Tveir	af	þremur	þátttakendum	rannsóknarinnar	höfðu	einhver	kynni	af	rannsakanda	og	

er	 sá	möguleiki	 fyrir	hendi	að	 slíkt	 geti	 endurspeglast	 í	 svörum	viðmælenda	og	 skekkt	

niðurstöður	á	einhvern	hátt.	Úrtak	rannsóknarinnar	var	frekar	lítið	og	ekki	má	gera	ráð	

fyrir	að	það	endurspegli	markaðinn	í	heild	sinni,	en	þrátt	fyrir	það	gefa	viðmælendur	góða	

innsýn	inn	í	heim	tónlistarframleiðenda.	Tjáning	viðmælenda	var	mismikil	við	framkvæmd	

rannsóknarinnar	en	samt	sem	áður	fengust	upplýsingar	sem	leitað	var	eftir	til	að	svara	

helstu	atriðum.	Mikið	af	þeim	orðum	og	hugtökum	sem	notuð	er	í	rannsókninni	er	erfitt	

að	þýða	yfir	á	íslenskt	talmál	og	því	getur	orðalag	vafist	fyrir	þeim	sem	ekki	eru	kunnugir	

efni	rannsóknarinnar.	Reynt	var	að	hafa	skriflegt	mál	rannsóknarinnar	sem	aðgengilegast	

svo	að	efnið	kæmist	til	skila	á	með	réttum	hætti.	

Þar	sem	markaður	fyrir	tónlistarframleiðendur	hér	á	landi	er	lítill	hefði	verið	fróðlegt	

að	 fá	 erlenda	 viðmælendur	 til	 að	 taka	 þátt	 í	 rannsókninni	 til	 að	 kanna	 hvort	 sömu	

áskoranir	séu	í	gildi	í	ólíku	umhverfi.	En	á	móti	kemur	að	tveir	af	þremur	viðmælendum	

rannsóknarinnar	 höfðu	 haldbæra	 reynslu	 erlendis	 frá	 sem	 dregur	 upp	 nokkur	 þeirra	

meginatriða	sem	einkenna	erlendan	markað.	 		
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8 Niðurstöður		

Hér	fyrir	neðan	eru	helstu	niðurstöður	úr	viðtölum	viðmælenda.	Hafa	þau	verið	flokkuð	

niður	í	þemu	til	að	auðvelda	heildar	yfirsýn	yfir	það	efni	sem	dregið	er	fram.	

Til	 að	 vernda	 persónulega	 hagi	 viðmælendur	 verður	 nöfnum	 þeirra	 breytt	 og	 þeir	

nefndir	Jón,	Gunnar	og	Hannes.	

8.1 Gott	stöff	selur	sig	sjálft	
Viðmælendur	mínir	hafa	nýtt	sér	markaðssetningu	á	mismunandi	hátt	þó	að	hún	sé	frekar	

ómarkviss	hjá	þeim	öllum.	Ef	við	 tökum	Jón	sem	dæmi	þá	hefur	markaðssetningin	hjá	

honum	aðallega	snúist	um	að	hans	eigin	sögn	að	framleiða	gæðavöru	sem	vekur	síðan	

athygli	hjá	neytendum.	

„Fólk	pælir	mjög	mikið	í	þessu	hjá	okkur	og	við	höfum	gert	svo	mikið	af	dóti	sem	hefur	

vakið	 mikla	 athygli	 og	 hefur	 verið	 mikið	 spilað	 og	 fólk	 einhvern	 veginn	 equatar	 það	

sjálkrafa	við	að	vera	góður	að	markaðssetja	sig.	Ég	held	hinsvegar	að	það	séu	fáir	á	Íslandi	

sem	forðist	umfjöllun	jafnmikið	og	við.	Okkar	dæmi	hefur	alltaf	verið	það	að	ef	þú	ert	með	

solid	gæðavöru	þá	markaðssetur	hún	sig	sjálf“.	

Jón	talar	um	að	hann	og	sameigendur	hans	forðist	umfjöllun	í	fjölmiðlum	eins	og	þeir	

geti	og	segir	hann	að	sviðsljósinu	fylgi	ákveðnir	vankantar.	Þrátt	fyrir	það	hefur	fyrirtæki	

Jóns	gefið	út	fjöldann	allan	af	lögum	með	þekktum	einstaklingum	sem	hann	segir	að	sé	

auðvitað	góð	markaðssetning	fyrir	þá.	

„Það	 er	 augljóslega	 það	 að	 vinna	með	 fólki	 sem	 fólk	 vill	 hlusta	 á	 -	 er	 augljóslega	 góð	

markaðssetning,	en	markaðssetningin	og	markaðseffortið	af	okkar	hálfu“.	

Þegar	Jón	er	spurður	nánar	segir	hann	að	bransinn	dæmi	þig	eftir	því	hvað	þú	gerðir	

síðast	 og	 er	 greinilega	 mikil	 áskorun	 þegar	 kemur	 að	 því	 að	 vinna	 sem	

tónlistarframleiðandi.	

„Þessi	bransi	er	svoldið	mikið	dæmdur	af	því	sem	þú	gerðir	síðast,	þetta	er	allt	spurning	

um	hvað	gerðirðu	í	síðustu	viku?	Eða	hvað	er	það	seinasta	sem	kom	út	og	er	ég	að	fíla	það	

eða	er	ég	ekki	að	fíla	það?	Þannig	að	ég	er	alveg	sannfærður	um	það	að	það	getur	verið	

stökkpallur	að	koma	lagi	á	einhvern	sem	vill	syngja	það	og	fólk	vill	hlusta	á,	en	þú	borðar	

ekki	að	eilífu	út	af	því,	þú	þarft	alltaf	að	gera	dót	sem	er	á	fronternum	á	því	sem	þú	ert	að	

gera,	það	er	ekki	nóg	að	gera	það	einu	sinni	þú	þarft		að	gera	það	consistently“.	

Stöðugleiki	 vörunnar	 og	 þjónustunnar	 hefur	 verið	 aðalmarkaðstól	 þeirra	 sem	

tónlistarframleiðendur	þó	að	margt	annað	spili	inn	í	eins	og	komið	var	inn	á	hér	að	ofan.	
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„Ég	 viðurkenni	 að	 það	 var	 staður	 í	 mínu	 ferli	 sem	 ég	 hugsaði	 bara	 svona,	 eins	 og	

viðskiptafræðingur,	hvernig	gerum	við	þetta,	hvernig	gerum	við	mikið	af	því	og	efficient	

og	það	er	alveg	hollt	að	hugsa	þannig	 líka.	Það	kennir	þér	að	klára	dót,	hjálpar	þér	að	

byggja	upp	dót,	en	það	er	ekki	endilega	besta	leiðin	til	að	byggja	upp	gæðastöff“.	

Gunnar	og	Hannes	hafa	farið	öðruvísi	leiðir	og	nýtt	sér	markaðssetningu	í	gegnum	aðra	

einstaklinga,	netið	og	í	gegnum	tónlistina	sjálfa.	Hannes	hefur	nýtt	sér	orðspor	og	gæði	

tónlistinnar	til	að	geta	sér	góðs	orðspors	innan	markaðarins	og	einnig	hafa	viðskiptavinir	

hans	 markaðssett	 tónlist	 sína	 og	 eru	 þá	 í	 leiðinni	 að	 koma	 honum	 á	 framfæri	 sem	

tónlistarframleiðanda.	 Hann	 hefur	 samt	 ekki	 gengið	 út	 frá	 því	 að	 vera	 með	 neina	

markvissa	markaðssetningu	þó	að	hann	hafi	verið	meðvitaður	um	það	að	vissu	leyti.	

„Ég	hef	aldrei	sett	mig	sjálfan	out	there,	ég	hef	aldrei	gert	vefsíðu	með	tónlistinni,	ég	hef	

alltaf	haldið	þessu	rosalega	mikið	fyrir	sjálfan	mig	og	komið	mér	áfram	í	gegnum	aðra.	Ég	

hef	aldrei	reynt	að	vera	eitthvað	öðruvísi,	ég	hef	aldrei	reynt	að	ná	athygli	tengt	tónlist	

heldur		-	en	að	vera	bara	að	gera	mitt	og	láta	lögin	tala	í	staðinn	fyrir	að	láta	mig	tala.	Því	

að	ég	er	svo	lélegur	að	tala,	þetta	hefur	hjálpað	mér	alveg	núna“.	

Hannes	 kemur	 inn	 á	 persónulega	 eiginleika	 sína	og	hvernig	 þeir	 gætu	hafa	hamlað	

honum	í	markaðssetningu.	Hægt	er	að	líta	á	það	sem	áskorun	að	þurfa	sem	einstaklingur	

að	koma	sinni	vöru	á	framfæri	til	neytenda	sérstaklega	á	markaði	þar	sem	samkeppni	er	

mikil	 og	markaðsvit	 lítið.	 Gæði	 vörunnar	 í	 þessu	 tilfelli,	 tónlistin	 þeim	 þeir	 framleiða,	

skiptir	höfuðmáli,	einnig	staðsetning	og	hvernig	þú	hefur	komið	þér	fyrir	á	markaði	sem	

einstaklingur.		

8.2 Sýn	þeirra	á	sjálfan	sig	
Viðmælendur	mínir	voru	spurðir	út	í	styrkleika	þeirra	til	að	fá	skýrari	mynd	af	því	hvaða	

eiginleika	þeir	hafa	fram	yfir	aðra	og	hvort	þeir	hafi	áhrif	á	markaðssetningu	að	einhverju	

leyti.	Oft	er	talað	um	hlutina	sem	heppni	þegar	áunnir	styrkleikar	einstaklingsins	spila	í	

raun	inn	í.		Ef	litið	er	á	alla	þrjá	viðmælendur	mína	og	tækifærin	sem	þeir	hafa	fengið	í	

gegnum	tíðina	þá	spila	styrkleikar	þeirra	stórt	hlutverk.	Jón	talar	um	eiginleika	vörunnar	

sem	hann	selur.	

							 „Ég	hef	alltaf	hugsað	þannig	að	ef	stöffið	er	nógu	gott	þá	selur	það	sig	sjálft“.	

Þarna	spila	styrkleikar	stórt	hlutverk	ef	litið	er	til	þessarar	gerðar	af	markaðssetningu	

þegar	átt	er	í	viðskiptum	með	óáþreifanlega	skapandi	vöru.	Ef	varan	á	að	vera	frambærileg	

og	öðruvísi	á	einhvern	hátt	svo	hún	standi	upp	úr	hjá	neytendum	þurfa	allir	þættir	að	spila	
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inn	í.	Jón	nefnir	að	viðhorf	hans	sé	ástæðan	fyrir	því	að	einstaklingar	komi	aftur	og	nýti	

sér	þjónustu	hans.	

„En	þeir	sem	ég	þekki,	vinn	oft	með	og	þekkja	mig,	held	ég...	að	komi	aftur	út	af	því	hvernig	

ég	 hugsa	 og	 horfi	 á	 hlutina,	 frekar	 en	 það	 að	 þeir	 geti	 lagt	 inn	 pöntun	 sem	 ég	 síðan	

afgreiði“.	

Á	öðrum	stað	útskýrir	hann	þetta	nánar.	

„Það	að	conceptualisa	lag	sem	er	eitthvað	annað	en	safn	af	orðum	og	nótum	og	ég	held	

að	þar	liggi	minn	styrkur	þótt	ég	sé	ekkert	endilega	bestur	í	að	prógramma	eða	bestur	í	

að	gera	groove,	ég	held	að	þetta	heildardæmi	skili	mér	þangað	sem	ég	er	í	dag...	

Útaf	því	að	þessi	heildarsýn	og	sýn	yfir	project	og	hvernig	maður	á	að	taka	eitthvað	

vision	og	búa	til	eitthvað	sonicly	úr	því,	er	það	sem	ég	er	góður	í“.	

Jón	talar	um	hvernig	viðhorf	hans	og	heildarsýn	hafi	komið	honum	á	þann	stað	sem	

hann	er	á	í	dag.	Að	ná	að	skapa	tónlist	sem	er	annað	en	„safn	af	orðum	og	nótum”	og	gefa	

henni	tilgang	er	eitthvað	sem	hann	hefur	nýtt	sér	til	að	ná	samkeppnisforskoti	og	einnig	

að	gera	vöruna	sína	einstaka.	

Þegar	Hannes	talar	um	styrkleika	sína	kemur	í	ljós	að	hann	hefur	lagt	á	sig	töluverða	

vinnu	 til	 að	 verða	 betri	 tónlistarframleiðandi	 og	 nefnir	 vandvirkni	 og	 eigin	 viðhorf	 til	

tónlistar.	

„Ég	vil	að	allt	sé	upp	á	10,	allt	sé	perfect,	mér	finnst	ég	vera	með	gott	eyra,	hvað	annað	

fólk	mun	fíla,	ég	er	búin	að	vinna	mikið	 í	að	því	að	verða	betri.	Ég	held	að	smekkurinn	

minn	sé	mjög	víður	og	eitthvað	sem	fólk	fílar“.	

Það	getur	verið	mikil	áskorun	fyrir	tónlistarframleiðendur	að	gefa	sér	tíma	og	vinna	í	

að	afla	sér	þeirrar	þekkingar	sem	þarf	til	að	halda	í	við	samkeppnina.	Þekkingin	getur	síðan	

nýst	til	að	skapa	eitthvað	sem	mun	síðan	vekja	eftirtekt	hjá	neytendum.	

Gunnar	talar	um	að	sinn	styrkleiki	felist	í	hæfileikanum	til	að	gera	eitthvað	öðruvísi	og	

eins	og	komið	var	inn	á	hér	að	ofan	er	það	mikilvægt	þegar	kemur	að	markaðssetningu.	

Gunnar	 hefur	 líka	 lagt	 á	 sig	 mikla	 vinnu	 í	 gegnum	 tíðina	 til	 að	 þróast	 sem	

tónlistarframleiðandi	og	hefur	lært	að	hans	sögn	hvað	þarf	til	að	framleiða	gæða	vöru.	

Hann	talar	um	þekkingu	sína	á	hljóðfalli	og	hvernig	það	hjálpar	honum	að	skapa	eitthvað	

sem	er	áhugavert.	

„Ég	er	kannski	með	ágætis	skilning	á	rythma	og	á	oft	mjög	auðvelt	með	að	gera	eitthvert	

trommupattern	sem	er	 interesting	og	ekki	allir	eru	að	gera.	Með	tímanum	hef	ég	 lært	

hvað	gerir	gott	beat“.	
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Gunnar	 nefnir	 hversu	 mikilvægt	 sé	 að	 hans	 eigin	 ónlist	 kveiki	 áhuga	 hjá	 sér	 sem	

einstaklingi	 þ.e.a.s.	 ef	 nafnið	 hans	 kemur	 fram.	 Ganga	 má	 út	 frá	 því	 að	 það	 tengist	

orðspori	og	markaðssetningu	sem	tónlistarframleiðandi	og	að	halda	uppi	ákveðnu	orði	

innan	bransans.	Gunnar	hefur	einmitt	gefið	út	lög	þar	sem	hann	hefur	beðist	undan	að	

vera	 nafngreindur	 sem	 tónlistarframleiðandi	 til	 að	 viðhalda	 góðu	 orðspori	 sínu	 og	

stöðugleika.	

„Mér	finnst	ég	ekki	verða	að	gefa	út	lag	sem	mér	finnst	ekki	gott	sjálfum,	ef	ég	vil	setja	

nafnið	mitt	undir	það	þá	finnst	mér	það	gott	sjálfum“.	

Styrkleikar	allra	viðmælenda	minna	endurspeglast	í	mismunandi	sýn	sem	þeir	hafa	á	

vinnuflæði	þegar	kemur	að	gerð	tónlistar.	Þegar	á	heildina	er	litið	skilar	sér	að	rækta	þá	

styrkleika	sem	hver	og	einn	einstaklingur	hefur	til	að	skera	sig	frá	fjöldanum	og	auka	gæði	

vörunnar.		

8.3 Ferill	og	heppni	

8.3.1 Versló		

Allir	viðmælendur	mínir	hafa	verið	í	Verzlunarskóla	Íslands	og	á	beinan	og	óbeinan	hátt	

hefur	það	leitt	til	þess	að	þeir	hafa	náð	á	þann	stað	sem	þeir	eru	í	dag	þótt	að	umhverfið	

sé	breytilegt	fyrir	hvern	þeirra.		Ætla	má	að	Versló	þroski	viðmælendur	á	einhvern	hátt	og	

menning	skólans	stuðli	að	því	að	þeir	finna	fyrir	löngun	í	listrænt	umhverfi,	í	þessu	tilfelli	

sem	 tónlistarframleiðendur.	 Í	 skólanum	er	 vinsælt	 að	 komast	 í	 svokallaðar	 nefndir	 og	

setur	skólinn	upp	söngleik	á	hverju	ári	sem	og	stóra	viðburði	þar	á	meðal	Vælið	sem	er	

undankeppni	fyrir	söngvakeppni	framhaldsskólanna.	Í	skólanum	eru	myndbandanefndir	

sem	framleiða	skemmtiefni	og	setja	saman	í		þætti.	Þessum	þáttum	fylgja	oft	frumsamin	

lög	sem	hafa	orðið	einkar	vinsæl.	Lögin	eru	síðan	sett	á	síður	eins	og	Youtube	og	víðar	á	

netið	fyrir	aðra	að	njóta.	Myndböndin	sem	og	orðspor	skólans	 í	gegnum	netið	og	milli	

manna	skapar	jákvæða	ímynd	skólans	sem	markaðssetur	skólann	sem	ákveðinn	vettvang	

fyrir	 sköpunargáfu	en	einnig	 sem	góða	 leið	 til	að	 fá	að	njóta	ýmissa	 tækifæra.	Skólinn	

gefur	einstaklingum	færi	á	að	koma	sér	 inn	í	ákveðna	umgjörð	með	því	að	skapa	þeim	

tækifæri.	

	Jón	fékk	ákveðið	tækifæri	í	Versló	sem	má	segja	að	hafi	verið	stór	þáttur	í	því	að	hann	

er	á	þeim	stað	sem	hann	er	í	dag.	Þar	var	honum	boðið	að	vera	með	í	hljómsveit	sem	hafði	

skapað	sér	ákveðið	orðspor	innan	skólans.	
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„Ég	 var	 í	 stjórn	 á	 þessum	 tíma	 og	 var	 ekkert	 að	 pæla	 í	 músík	 og	 ætlaði	 að	 verða	

lögfræðingur	og	eitthvað	að	vesenast.	(Nafn)	segir	við	mig,		„hei,	viltu	ekki	koma	og	vera	

með	okkur	í	þessu	dæmi,	þetta	gæti	verið	eitthvað	skemmtilegt”	og	ég	segi	„jújú	prófum	

þetta“.	

Þegar	líður	á	skólagönguna	fá	þeir	boð	frá	þekktum	sönghópi	sem	vill	fá	þá	í	lið	með	

sér	til	að	gera	takta.	

„Það	 var	 enginn	 að	 gera	 svona	 músík,	 nema	 strákarnir	 (hljómsveit)	 og	 þær	 höfðu	

samband	við	(hljómsveit)	strákana	og	spurðu	hvort	þeir	vildu	fara	í	upp	í	stúdíó	að	taka	

upp	lög“.	

Fyrir	Jón	opnaði	þetta	ákveðnar	dyr	og	tækifæri	sem	voru	mikilvæg	til	að	koma	sér	af	

stað	í	þessum	bransa.	

„Ég	er	meira	til	í	að	gefa	þeim	kredit	fyrir	hvernig	hefur	gengið	hjá	okkur.	Þetta	byrjaði	allt	

í	kringum	þetta	(sönghópur)	batterí“.	

Þetta	opnaði	margar	dyr	fyrir	Jóni	og	leiddi	til	enn	stærra	tækifæris	sem	hafði	i	för	með	

sér	þá	erfiðustu	reynslu	sem	Jón	hefur	gengið	í	gegnum	sem	tónlistarframleiðandi.	Versló	

færði	honum	tækifæri	upp	í	hendurnar	en	það	var	þó	einkum	umhverfið	sem	mótaði	hann	

sem	einstakling	seinna	meir	og	hafði	áhrif	á	hugarfar	hans	sem	tónlistarframleiðanda.	

„Það	er	ástæðan	fyrir	því	að	við	höfum	enst	í	því	sem	við	erum	að	gera,	ég	verð	bara	strax	

uninspired	þegar	ég	er	að	gera	eitthvað	dót	sem	er	ekki	nýtt,	ef	við	erum	að	gera	eitthvað	

dót	sem	er	einhver	froða	þá	er	það	ekki	klárað,	gerum	eitthvað	spennandi,	gerum	eitthvað	

nýtt,	gerum	eitthvað	öðruvísi	dæmi.	Það	tók	mig	alveg	smá	tíma	að	venjast	þessu,	þegar	

maður	kemur	úr	þessu	Versló-,	viðskipta-,	straumlínulaga	high	efficiency	mindsetti“.		

Versló	var	grundvöllur	fyrir	Hannes	til	að	byrja	að	gera		tónlist	eða	eins	og	hann	lýsir	

því.	

„Já,	að	byrja	í	Versló,	það	var	grundvöllur	fyrir	því	að	gera	eitthvað.	Annars	hefði	ég	ekki	

verið	að	gera	þetta	ef	ég	hefði	ekki	verið	með	ástæðu	fyrir	því,	ég	hefði	örugglega	verið	

að	gera	eitthvað	en	hefði	ekki	verið	að	gefa	neitt	út“.	

Hannes	byrjaði	á	að	gera	tónlist	 fyrir	myndbandsnefndir	 innan	skólans	sem	var	

síðan	dreift	um	netið	og	sýnt	fyrir	nemendur	skólans.	

Versló	 spilaði	mikið	 inn	 í	 að	Gunnar	 er	 á	þeim	 stað	 sem	hann	er	 í	 dag,	 skólinn	 var	

hvatning	og	mótaði	hann	að	einhverju	leyti.	Ef	til	vill	hefði	öðruvísi	umhverfi	hefði	gefið	

honum	sömu	niðurstöðu	en	hann	tekur	fram	að	skólinn	hafi	verið	örvun	til	að	gera	tónlist.	
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Listaviðburðir	 í	 skólanum	 gáfu	 honum	 innblástur	 sem	 leiddi	 til	 þróun	 sambanda	 við	

einstaklinga	sem	komu	honum	síðan	lengra	sem	tónlistarframleiðanda.	

„Ég	meina	það	var	náttúrulega,	kannski	hefði	það	ekkert	skipt	máli	ef	ég	hefði	verið	í	

Versló	eða	einhverjum	öðrum	skóla	en	jújú,	það	er	auðvitað	push	að	maður	vildi	gera	beat	

fyrir	12:00	og	eitthvað	þannig	dæmi	sem	hjálpaði	til	við	að	vera	í	Versló“.	

8.3.2 Útlönd	

Að	leita	út	fyrir	landssteinana	getur	opnað	ný	tækifæri	fyrir	einstaklinga	sem	eru	að	reyna	

að	koma	tónlist	sinni	á	framfæri.	Netið	brúar	vissulega	bilin	umtalsvert,	en	ennþá	er	hagur	

af	því	fyrir	einstaklinga	að	lifa	í	skapandi	umhverfi	eða	öðru	landi	sem	býður	upp	á	fleiri	

möguleika	fyrir	einstaklinga	í	tilteknum	geira.	Fyrir	tvo	af	þremur	viðmælendum	mínum	

hefur	búseta	erlendis	verið	stór	hluti	af	umhverfi	þeirra	og	skapað	ákveðin	tækifæri	sem	

hefðu	ekkert	endilega	orðið	til	hér	heima.	Það	er	þó	ekki	þar	með	sagt	að	búsetan	hafi	

endilega	verið	ástæðan	fyrir	velgengni	þar	sem	tækifærin	urðu	ekki	endilega	til	erlendis,	

en	vissulega	afleiðing	af	flutningum.	

Jón	 flytur	 erlendis	 en	 kemur	 síðan	aftur	heim	árið	 2016.	 Eins	og	 komið	hefur	 fram	

skapaðist	ákveðið	tækifæri	eftir	Versló	í	gegnum	ákveðinn	sönghóp	sem	hann	hafði	verið	

í	sambandi	við.	Síðar	meir	urðu	þessi	tengsl	ástæðan	fyrir	því	að	hann	flytur	erlendis.	Þar	

fengu	Jón	og	hans	hópur	stórt	tækifæri	sem	verður	til	þess	að	þeir	gefa	út	lag	sem	verður	

mjög	vinsælt	í	Bretlandi.	Jón	og	hans	hópur	skrifa	undir	samning	við	umboðsmann	sem	

segist	geta	hjálpað	þeim	að	koma	sér	á	framfæri.	

„Við	hefðum	aldrei	farið	út	nema	þetta	tækifæri	hefði	verið	á	borðinu	og	gaf	okkur	það	

að	 við	 áttum	 stórt	 lag	 í	 Bretlandi	 en	 eftir	 það	 fór	 allt	 í	 klessu.	 Ég	 er	 ekki	 endilega	

sannfærður	um	það	að	ég	væri	á	betri	eða	verri	stað	 í	dag	ef	þetta	hefði	ekki	gerst	en	

þetta	er	búið	að	halda	okkur	niðri	að	ákveðnu	leyti“.	

Þegar	Jón	hafði	verið	erlendis	í	einhvern	tíma	kemur	síðan	í	ljós	að	tækifærið	sem	þeir	

fengu	var	ekki	eins	og	samið	var	um.	Samningurinn	sem	þeir	skrifuðu	undir	var	til	7	ára	

sem	síðan	olli	þeim	talsverðum	erfiðleikum.	

„Við	fengum	publishing	samning	úti	sem	var	algjört	drasl	og	við	erum	ennþá	fastir	í	honum	

búnir	að	vera	í	7	ár,	þetta	er	svona	horror	story	úr	music	business.	En	maður	lærði	fullt	af	

þessu.	Ástæðan	fyrir	að	við	fórum	út	er	að	við	vorum	búnir	að	fullnýta	öll	tækifærin	hér	

heima	svona	í	publishing	game-inu“.	
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							Hægt	 er	 að	 sjá	 ávinning	 af	 flutningum	 erlendis	 þegar	 litið	 er	 yfir	 feril	 Hannesar.	 Í	

gegnum	Versló	kynnist	Hannes	Jóni	sem	er	einmitt	einn	af	viðmælendum	í	rannsókninni.	

Hannes	segist	hugsanlega	hafa	orðið	fyrir	áhrifum	frá	Jóni	og	það	sé	ástæðan	fyrir	því	að	

hann	 flytur	 erlendis.	 Kynni	 Hannesar	 og	 Jóns	 verða	 til	 þess	 að	 Hannes	 kynnist	

umboðsmanni	sínum	sem	hefur	getið	sér	gott	orðspor	innan	bransans.	

„Ég	flutti	út,	ég	held	að	ég	hafi	aldrei	pælt	í	því	að	þeir	voru	ástæðan	fyrir	að	ég	flutti	út	

eða	það	var	allavegana	ekki	í	undirmeðvitundinni.	Hugsaði	að	það	gæti	verið	sniðugt,	af	

því	þeir	gátu	gert	það,	af	hverju	get	ég	þá	ekki	gert	það?	Það	hjálpaði	mjög	mikið	seinna	

meir	 að	 þekkja	 þá,	 í	 gegnum	 Jón	 kynnist	 ég	 x	 og	 y,	 og	 x	 og	 y	 kynntu	 mér	 fyrir	

„umboðsmanninum”.	Svo	basically	byrjaði	ég	að	vinna	fyrir	hann“.	

Hannes	 talar	um	að	hlutirnir	hafi	 gengið	mjög	hægt	eftir	 að	hann	 flutti	 erlendis	en	

kennir	sjálfum	sér	um	að	hluta.	

„Ég	er	í	fyrsta	lagi	svoldið	latur	ég	hefði	getað	gert	miklu	meira	en	ég	var	að	gera.	Þegar	

það	fer	að	gerast	þá	ferðu	að	gera	miklu	meira	og	ferð	að	kynnast	miklu	meira	fólki.	Það	

hjálpar	þér	svo	mikið	(að	flytja	út)	og	þá	ertu	líka	að	vinna	svo	mikið	að	þessu“.	

					Þótt	að	 tækifærið	hans	Hannesar	 sé	að	hluta	 til	 afleiðing	af	 samböndum	sem	hann	

hafði	 myndað	 hér	 heima	 þá	 hefur	 búseta	 hans	 erlendis	 hjálpað	 til	 við	 að	 viðhalda	

samböndunum	og	mynda	ný.	Það	er	ekki	víst	að	þetta	sama	tækifæri	hefði	boðist	ef	hann	

hefði	búið	hérlendis.	Bæði	Jón	og	Hannes	hafa	einhvern	hag	af	því	að	flytja	erlendis	þó	

aðallega	 í	þeim	 tilgangi	 að	mynda	og	þróa	 sambönd	og	umgangast	aðra	einstaklinga	 í	

sama	geira.	Samböndin	hjálpa	þeim	að	mynda	sér	einhverja	ákveðna	stöðu	á	markaði	og	

eykur	orðspor	þeirra	innan	geirans.	Áskoranir	eru	mismunandi	hjá	báðum	einstaklingum.	

Í	tilfelli	Jóns	eru	það	tækifæri	sem	ekki	ganga	eftir	og	reynist	honum	mjög	erfið	reynsla.	Í	

tilfelli	Hannesar	eru	persónulegir	eiginleikar	hans	sem	valda	því	að	það	virðist	erfiðara	

fyrir	hann	að	koma	sér	út	á	markaðinn	en	hann	segir	að	eftir	að	hann	flytur	út	fer	hann	að	

vinna	meira	í	tónlistinni.	 	

8.3.3 Sambönd	og	tækifæri	

Viðmælendur	mínir	hafa	nýtt	sér	sambönd	á	einn	eða	annan	hátt.	Gunnar	talar	um	hversu	

mikilvægt	það	sé	að	koma	sér	upp	góðu	tengslaneti	 til	þess	að	 fleyta	sér	áfram.	Hann	

hefur	komist	á	þann	stað	sem	hann	er	í	dag	með	því	að	setja	tónlist	sína	á	netið,	þróað	

síðar	meir	sambönd	og	fengið	tækifæri	sem	hafa	orðið	til	þar	og	sérstaklega	 í	gegnum	

Soundcloud	(streymisveita).	Í	gegnum	þessi	sambönd	er	honum	síðan	boðið	að	vera	hluti	
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af	ákveðnum	hópi	einstaklinga,	allir	með	það	að	markmiði	að	gera	tónlist,	en	ekki	bara	

tónlist	heldur	 líka	vera	hluti	af	menningu	sem	hefur	myndast	 í	kringum	þessa	ákveðnu	

tónlistarstefnu.	

„Síðan	var	það	bara	seinna	þann	dag	að	ég	fékk	message	á	Twitter	frá	gæja	sem	heitir	

X		sem	var	að	leigja	með	Y	og	Z	á	þeim	tíma	og	var	eitthvað	„gaur”	geðveikt	á	Soundcloud	

(streymisveita)“,	og	ég	bara...	hvernig	fann	hann	þetta?	Og	svo	fékk	ég	message	frá	Y	og	

hann	bara	hey	geðveikt	maður,	svo	hringdi	hann	í	mig	2	vikum	seinna	þegar	þeir	voru	að	

byrja	með	þetta	nafn	á	hljómsveit”	dæmi	og	ég	bara	mætti	og	byrjaði	að	spila	einhver	

beat	fyrir	þá“.		

Óvíst	er	hvort	heppnin	sé	með	Gunnari	að	hafa	náð	þessum	stað	sem	hann	er	á,	en	

sýnir	ótvírætt	að	netmiðlar	og	hæfileikar	geta	spilað	saman	til	að	markaðssetja	sjálfan	sig	

og	tónlist	sína.	

Jón	og	Hannes	hafa	báðir	nýtt	sér	sambönd	á	einhvern	hátt,	beint	eða	óbeint.	Út	úr	

viðtölunum	má	lesa	að	sambönd	hafi	haft	ávinning	í	för	með	sér	fyrir	viðmælendur	mína	

en	óvíst	hvort	þau	hefðu	haft	eins	mikil	áhrif	ef	ekki	kæmi	til	bæði	vinnusemi	og	áhugi	

viðmælendanna.	Gott	tengslanet	leiðir	af	sér	tækifæri	fyrir	þá	báða,	en	kynni	Hannesar	af	

Jóni	leiðir	einnig	til	þess	að	hann	kemst	í	kynni	við	einstaklinga	sem	skapa	tækifæri	fyrir	

hann	sem	tónlistarframleiðanda.	

8.3.4 Heppni	

Viðmælendur	mínir	nefna	heppni	sem	ástæðu	fyrir	árangri	sem	hefur	náðst	á	einhverjum	

ákveðnum	tímapunkti.	Í	sumum	tilfellum	má	ef	til	vill	tala	um	heppni	sem	ástæðu	fyrir	

tilteknum	 atburðum	 en	 ætla	 má	 að	 ástæðan	 sé	 í	 raun	 hæfileikar	 einstaklinganna	 og	

árangur	erfiðis	eða	bæði.	

Ef	skoðuð	er	staða	þeirra	á	markaði	í	dag	er	hægt	að	sjá	að	færni	þeirra,	eiginleikar	og	

tengslanet	hafa	spilað	inn	í	atburðarrás	sem	hefur	leitt	til	þess	að	þeir	standa	þar	sem	þeir	

eru	núna.	Heppni	 getur	 hafa	 spilað	 inn	 í,	 en	 eiginleikar,	 umhverfi,	 staðsetning	og	 góð	

sambönd	ýttu	undir	möguleika	á	því	að	þeir	eru	boðnir	velkomnir	inn	í	umhverfi	sem	jók	

árangur	þeirra.	

8.4 Að	vera	tónlistarframleiðandi	
Þar	sem	markaður	fyrir	tónlistarframleiðendur	á	Íslandi	er	mjög	lítill	er	nær	engin	umgjörð	

til	fyrir	þá	einstaklinga	sem	starfa	í	þessum	geira.	Þetta	veldur	því	að	sá	sem	ákveður	að	
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starfa	á	þessum	markaði	finnur	sig	oft	einan	í	ófyrirsjáanlegum	aðstæðum.	Jón	talar	um	

þetta	sem	eina	helstu	áskorun	sína	sem	tónlistarframleiðanda	og	þar	sem	umgjörðin	er	

lítil	sem	engin	gerir	það	honum	erfitt	fyrir.	

„Maður	er	alltaf	upp	á	sjálfan	sig	kominn	og	ég	er	ekki	að	taka	neitt	af	þeim	sem	eru	í	

háskólanámi	og	fara	þessa	venjulegu	leið	sem	er	ekkert	nema	jákvætt.	En	það	er	enginn	

infrastructure	 á	 Íslandi,	 fyrir	 þá	 sem	 eru	 í	 þessum	 creative	 pælingum.	 Það	 er	 ekkert	

lagaumhverfi	um	útgáfu	á	tónlist	og	mjög	fáir	sem	vita	eitthvað	um	hvað	málið	snýst	og	

það	er	ekkert	dæmi	eins	og	verkalýðsfélög.	Það	er	enginn	að	passa	upp	á	þig,	þegar	þú	ert	

í	öllum	öðrum	vinnum	þá	hefurðu	einhvers	konar	bakland	að	leita	í,	fólk	sem	hefur	verið	

í	 bransanum	 áður,	 langflestir	 eru	 í	 steady	 jobbi	 með	 steady	 pay	 þar	 sem	

atvinnuveitandinn	borgar	í	lífeyrissjóð	og	borgar	skatta	fyrir	þig.	En	í	þessu	er	maður	bara	

alveg	einn	og	oft	hafa	komið	moment	þar	sem	maður	er	ráðalaus“.	

Þetta	getur	auðvitað	haft	áhrif	á	einstaklinga	sem	starfa	sem	tónlistarframleiðendur	og	

hefur	óbein	áhrif	á	markaðssetningu	og	einnig	hvata	til	að	starfa	innan	geirans.		

Hannes	nefnir	einnig	að	bæta	megi	umgjörð	og	aðhald	utan	um	tónlistarframleiðendur	

og	hversu	erfið	verðlagning	getur	verið	fyrir	þá	sem	eru	að	byrja	að	koma	sér	á	framfæri.	

„Sérstaklega	fyrir	fólk	sem	er	að	byrja	og	reyna	að	koma	sér	áfram	og	erfitt	að	verðleggja	

sig,	fólk	heldur	að	maður	sé	að	biðja	um	of	mikið“.	

8.4.1 Samkeppni	

Allir	viðmælendur	mínir	tala	um	samkeppni	á	einhvern	hátt	og	spilar	hún	stóran	þátt	í	því	

hversu	erfitt	er	að	koma	sér	fyrir	á	markaði	sem	tónlistarframleiðandi.	Þeir	nefna	hversu	

mikilvægt	sé	að	gera	vöruna	sína	frábrugna	til	að	vera	samkeppnishæfur.	Jón	talar	um	

hversu	áríðandi	sé	að	vera	skapandi	og	öðruvísi.	

”Ástæðan	 fyrir	 því	 að	 við	höfum	enst	 í	 því	 sem	við	 erum	að	gera.	 	 Ég	 verð	bara	 strax	

uninspired	þegar	ég	er	að	gera	eitthvað	dót	sem	er	ekki	nýtt,	ef	við	erum	að	gera	eitthvað	

dót	sem	er	einhver	froða	þá	er	það	ekki	klárað,	gerum	eitthvað	spennandi,	gerum	eitthvað	

nýtt,	gerum	eitthvað	öðruvísi	dæmi.”	

Jón	segist	ekki	finna	mikið	fyrir	samkeppni	hér	á	landi	og	er	ástæðan	líklegast	smæð	

markaðarsins	 og	 einnig	 hvernig	 hann	 hefur	 komið	 sér	 fyrir	 sem	 tónlistarframleiðandi	

innan	markaðarins.	Þegar	hann	er	erlendis	segist	hann	finna	meira	fyrir	samkeppninni	og	

talar	um	að	það	geti	verið	erfitt	að	berjast	á	móti	“pólitíkinni”	eins	og	hann	orðar	það.	

“Ég	finn	ekkert	svakalega	mikið	fyrir	samkeppnisdæminu	fyrr	en	ég	er	úti	sko.	Og	meiri	

segja	þegar	ég	er	úti	þá	hefur	samkeppnin	meiri	áhrif	á	mig	því	ég	er	alltaf	að	berjast	á	
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móti	pólítíkinni	því	ég	er	ekki	signaður	neins	staðar	og	það	er	enginn	annar	að	græða	á	

mér	en	ég.	Þannig	að	mjög	mikið	af	fólki	line-ar	sér	bara	rétt	upp	í	bransanum,	t.d.	ég	ætla	

að	vera	hjá	publishing	félaginu	hjá	þessum	Lablelight,	og	þá	græðir	hann	ef	ég	pleisa	lagi.	

Samkeppnin	finnst	mér	meira	vera	þar	sko.”		

Bæði	Hannes	og	Gunnar	nefna	eins	og	kom	fram	hér	að	ofan	hversu	mikilvægt	það	er	

að	gera	vöruna	öðruvísi	og	skara	fram	úr	fjöldanum.	Þeir	nefna	samt	hversu	mikil	áskorun	

það	er	að	þurfa	að	setja	sig	inn	í	aðstæður	á	hverjum	degi	sem	krefjast	frjórrar	hugsunar	

eins	og	Gunnar	tíundar	frekar.	

	„Maður	lenti	stundum	í...,	það	koma	stundum	dagar	eða	vikur	sem	þér	líður	ekki	vel	og	

þá	kemur	ekkert	út	úr	manni.	Maður	er	alveg	að	biðja	um	mikið	af	sjálfum	sér	að	mæta	

hérna	á	hverjum	einasta	degi	og	ætlast	til	að	maður	geri	eitthvað	á	hverjum	einasta	degi.	

Það	er	ekki	endilega	hollt.	Þá	koma	alveg	dagar	og	vikur	þar	sem	gerist	ekki	rassgat	og	

finnst	allt	sem	maður	gerir	vera	drasl“.	

Hannes	segir	að	ekki	sé	endilega	víst	að	útkoman	verði	sem	skyldi.	

„Þetta	er	eiginlega	eins	og	ég	hélt	að	þetta	yrði.	Ég	hugsa	svo	mikið	svona	eitt	skref	í	einu.	

Ég	bjóst	við	að	þetta	væri	mikil	neitun	og	maður	er	að	vinna	svo	rosalega	mikið	og	nánast	

eitt	af	hverjum	30	lögum	sem	verður	eitthvað	kannski.	Það	er	alveg	mikið,	maður	hélt	að	

maður	væri	að	fara	að	selja	fleiri	lög.	En	gæinn	sem	ég	starfa	hjá	sagði	að	það	erfiðasta	

sem	fólk	fer	í	gegnum	er	að	halda	sér	inni,	það	er	svo	mikil	neitun	og	maður	fær	aldrei	að	

sjá	eitthvað	frá	því	sem	þú	ert	að	gera.	Þér	finnst	þú	ekkert	vera	að	bæta	þig.”	

Neitunin	 kemur	 frá	 samkeppninni	 og	 því	 komum	 við	 aftur	 að	 því	 að	

tónlistarframleiðendur	 þurfa	 að	 skapa	 sér	 einhver	 sérkenni	 á	 markaði	 þar	 að	 segja	

framleiða	góða	vöru	og	jafnvel	mynda	sér		persónulegt	vörumerki	ef	einstaklingurinn	vill	

vera	samkeppnishæfur.	

8.4.2 Tekjur	

Gæðavara	 tryggi	 ekki	 endilega	 stöðugt	 tekjustreymi	 og	 það	 á	 við	 í	 heimi	

tónlistarframleiðenda.	Allir	viðmælendur	mínir	tala	um	áskoranir	sem	tengjast	tekjum	á	

einn	eða	annan	hátt	og	um	óvissu	því	 samfara.	Stöðugleiki	 tekna	er	ein	af	áskorunum	

viðmælenda	minna	þegar	kemur	að	því	að	starfa	sem	tónlistarframleiðandi	og	getur	haft	

áhrif	á	ýmsa	þætti	í	markaðssetningu.	
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Jón	ber	saman	hið	„venjulega“	líf	við	sitt	eigið	og	hve	mikilvægt	það	sé	að	bera	ábyrgð	

á	sér	sem	einstaklingi	ætli	maður	sér	að	lifa	„eðlilegu“	lífi	og	starfa	sem	verktaki.	Þegar	

hann	talar	um	eðlilegt	líf	á	hann	við	að	búa	í	eigin	húsnæði	og	borga	af	lánum.	

„En	þó	maður	standi	sig	vel	og	gangi	allt	vel	og	þá	er	allt	svo	miklu	þyngra	..	það	er	það	

sem	er	erfitt	við	þetta.	Þó	að	þú	farir	ekki	í	vinnuna	á	morgun	þá	þýðir	það	bara	að	þú	

færð	bara	aðeins	minna	borgað	um	mánaðarmótin,	eða	ekki	mánaðarmótin,	hvernig	sem	

fólk	fær	borgað.	Þetta	kennir	manni	svoldið	að	bera	ábyrgð	á	sjálfum	sér	og	getur	verið	

mjög	erfitt	líka	og	ekki	fyrir	hvern	sem	er.	Sérstaklega	ef	þú	ætlar	að	reyna	að	lifa	einhvers	

konar	eðlilegu	lífi,	þú	veist,	eins	og	að	búa	í	íbúð	og	borga	af	láni	og	borga	af	bíl“.	

Hannes	 talar	 einnig	 um	 óstöðugt	 tekjustreymi	 og	 samskipti	 hans	 við	 umboðsmann	

sinn.	 Þar	 samþykkir	 hann	 að	 starfa	með	 litlar	 sem	 engar	 tekjur	 og	 lítur	 á	 starfið	 sem	

tækifæri	frekar	en	tekjulind.	Hannes	fékk	síðan	tekjur	af	verkefnum	sem	koma	í	gegnum	

umboðsmann	 hans	 og	 einnig	 á	 Íslandi.	 Hér	 fyrir	 neðan	 er	 vitnað	 í	 þegar	 Hannes	 lýsir	

samtali	þeirra	beggja.	

„Hann	spurði	mig	hvort	ég	vildi	koma	með	honum	í	löns,	þá	sagði	hann	að	ég	myndi	ekki	

fá	mikinn	pening	fyrirfram	og	myndi	líklegast	ekki	fá	mikið	og	spurði	hvort	ég	gæti	haldið	

mér	uppi,	ég	sagði	bara	já.	Ég	hélt	mér	uppi	á	námslánum	og	var	að	selja	líka	lög	heima	

sem	hjálpaði	mér	mikið.	Svo	seldi	ég	eitt	lag	á	seinasta	ári	og	fékk	vel	borgað	fyrir	það“.	

							Gunnar	talar	um	áunnar	tekjur	sem	greiddar	eru	út	með	mánaðarlegum	greiðslum	í	

einhvern	tíma.	En	þrátt	fyrir	að	greiðslunum	sé	dreift	yfir	ákveðinn	tíma	er	tekjurnar	ekki	

háar	 á	mánaðarlegum	 grundvelli.	 Gunnar	 fær	 tekjur	 af	 því	 að	 spila	 á	 tónleikum	með	

listamönnum	sem	hann	framleiðir	tónlist	fyrir	en	einnig	talar	hann	um	streymisveitur	eins	

og	Spotify	og	tekjur	sem	hann	aflar	sér	vegna	streymis.	

„Það	er	svo	óreglulegt	að	vera	verktaki.	Núna	er	ég	að	fara	að	fá	einhverja	x	upphæð	fyrir	

þessa	(nafn)	plötu,	það	kemur	ekki	núna,	það	kemur	ekki	allt	í	einu,	en	það	kemur	100.000	

kall	á	mánuði	í	x	marga	mánuði	þannig	ég	veit	að	ég	er	með	einhvern	svolítinn		pening	á	

mánuði	til	að	borga	leigu“.	 	
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9 Umræður	

Í	rannsókninni	fékkst	innsýn	í	störf	og	feril	þriggja	viðmælenda.	Þeir	eiga	það	sameiginlegt	

að	starfa	sem	einhvers	konar	tónlistarframleiðendur	og	til	að	koma	sér	á	framfæri	í	þeim	

geira	 eru	 margir	 samtvinnandi	 þættir	 sem	 spila	 inn	 í.	 Til	 þess	 að	 einstaklingur	 njóti	

velgengni	sem	tónlistarframleiðandi	þarf	að	huga	að	samspili	þessara	þátta.	Hér	verða	

helstu	atriði	úr	niðurstöðum	ritgerðarinnar	dregin	saman	og	tengd	við	fræðin.	

9.1 Samkeppni	
Viðmælendur	 rannsóknarinnar	 hafa	 tekist	 á	 við	 ýmsar	 áskoranir	 við	 að	 yfirstíga	 þá	

samkeppni	 sem	 ríkir	 á	 markaði	 fyrir	 tónlistarframleiðendur.	 Til	 að	 geta	 svarað	

rannsóknarspurningunni,	Hverjar	eru	helstu	áskoranir	íslenskra	tónlistarframleiðenda	við	

að	koma	sér	á	framfæri?	,	þarf	að	skoða	hvernig	viðmælendur	hafa	yfirstígið	áskoranir	við	

að	koma	sér	út	á	markað	fyrir	tónlistarframleiðendur.	Viðmælendur	mínir	tala	á	einn	eða	

annan	hátt	um	mikla	samkeppni	sem	ríkir	á	þeim	markaði	sem	þeir	starfa	í.	Svo	virðist	

sem	þeir	hafi	ekki	markvisst	reynt	að	koma	sér	á	framfæri	að	öðru	leyti	en	því	að	búa	til	

vöru	 sem	 eru	 taktar,	 lög	 eða	 annað	 í	 þeim	 dúr	 og	 dreifa	 með	 einhverjum	 hætti	 til	

almennings.	Allir	 viðmælendurnir	 hafa	þó	 verið	meðvitaðir	 á	 einn	eða	 annan	hátt	 um	

mikilvægi	þess	að	vera	sýnilegir	á	markaði.	Í	sumum	tilfellum	eru	þær	leiðir	sem	eru	valdar	

mjög	handahófskenndar	og	virðast	ekki	hafa	verið	ígrundaðar	vel.	Meginþættir	þess	að	

vera	 sýnilegur	 á	markaði	 er	 framleiðsla	 gæðavöru	og	 að	 skara	 framúr	 í	 samkeppni	 og	

virðast	 viðmælendur	 hafa	 nýtt	 gæði	 sín	 sem	 leið	 til	 að	 skara	 framúr.	 Í	 rannsóknum	

Schrevens	(2015)	segir	að	almenningur	fylgi	skoðunum	áhrifavalda	þegar	kemur	að	gæði	

tónlistar	 en	 tónlistarunnendur	 hafi	 betri	 burði	 til	 að	meta	 gæði	 tónlistar.	Með	öðrum	

orðum	virðast	tónlistarunnendur	vera	gagnrýnni	og	vandlátari	en	hinn	almenni	neytandi	

þegar	 kemur	 að	 upplifun	 þeirra	 á	 tónlist.	 Með	 þetta	 að	 leiðarljósi	 er	 ljóst	 að	 gæði	

tónlistinnar	 skipti	 máli	 ef	 hún	 á	 að	 ná	 til	 tónlistarunnenda	 og	 áhrifavalda	 innan	

tónlistariðnaðarins.	Það	hefur	síðan	áhrif	á	neytendur	og	hvernig	þeir	skynja	gæði.	Fágæti	

og	sérstæða	er	ein	leið	til	að	skera	sig	úr	í	samkeppninni	og	með	gæðavöru	er	hægt	að	

vekja	athygli	á	markaði	og	afleiðing	þess	er	oft	tengslamyndun	á	milli	einstaklinga.	

							Allir	viðmælendur	rannsóknarinnar	eiga	það	sameiginlegt	að	hafa	verið	þátttakendur	

í	einhvers	konar	félagslegu	eða	skapandi	umhverfi	sem	hefur	ómeðvitað	kveikt	áhuga	eða	

hjálpað	þeim	að	verða	tónlistarframleiðendur.	Í	rannsóknum	Csikszentmihalyi	(2009)	er	
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talað	um	að	til	þess	að	einstaklingur	geti	gert	vinnu	sína	sýnilega	á	tilteknum	vettvangi	

verði	 hann	 að	 leggja	 sig	 eftir	 þeirri	 sérgrein	 sem	 hann	 tileinkar	 sér	 til	 þess	 að	 vinna	

einstaklingsins	 sé	 viðurkennd	 innan	 þess	 sviðs	 (Goins,	 e.d.).	Ætla	má	 að	 félagslegt	 og	

skapandi	umhverfi	viðmælenda	hafi	auðveldað	þeim	að	gera	sig	sýnilega	á	vettvangi	og	

reynst	þeim	góður	stökkpallur	inn	í	heim	tónlistarframleiðenda.	Viðmælendur	mínir	eiga	

það	sameiginlega	að	hafa	komist	áfram	í	gegnum	sambönd	sem	þeir	hafa	myndað	með	

einhverjum	hætti.	Einn	af	viðmælendum	rannsóknarinnar	hefur	nýtt	sér	netmiðla	til	að	

deila	tónlist	sinni	en	hinir	tveir	fóru	aðrar	leiðir	og	virðast	ekki	hafa	nýtt	netmiðla	að	neinu	

marki	 til	 að	 koma	 sér	 á	 framfæri.	 Það	 ætti	 að	 vera	 tiltölulega	 auðvelt	 fyrir	

tónlistarframleiðendur	að	ná	til	neytenda	með	netmiðlum	sem	bjóðast	í	dag	og	því	ekki	

úr	vegi	að	nýta	þær	leiðir	til	að	koma	sér	á	framfæri.		

								Ganga	má	því	út	frá	því	að	viðmælendurnir	séu	meðvitað	eða	ómeðvitað	að	skapa	

persónulegt	 vörumerki	 með	 störfum	 sínum	 sem	 tónlistarframleiðendur.	 Samkvæmt	

Khedher	(2014)	er	talað	um	að	persónulegt	vörumerki	sé	markaðssetning	á	eiginleikum	

einstaklings	 sem	 gera	 hann	 einstakan.	 Talað	 er	 um	 þrjár	 leiðir	 til	 að	 byggja	 upp	 slíkt	

vörumerki.	 Í	 fyrsta	 lagi	 þarf	 að	 þróa	 persónulegt	 vörumerkjaauðkenni,	 í	 öðru	 lagi	 að	

staðsetja	 vörumerkið	 og	 loks	 að	 meta	 hvort	 rétt	 skilaboð	 séu	 send	 til	 neytenda.	 Sú	

staðreynd	 að	 tónlistarframleiðendur	 starfi	 oft	 á	 tíðum	með	þekktum	einstaklingum	 til	

dæmis	tónlistarmönnum	mótar	einnig	þessa	tilteknu	ímynd	út	á	við	í	huga	neytenda	og	

getur	 einmitt	 átt	 við	 alla	 viðmælendur	 rannsóknarinnar.	 Ef	 skoðuð	 eru	 einkenni	

viðmælenda,	 virðast	 gæði	 vörunnar	 spila	 stóran	 þátt	 í	 velgengni	 þeirra	 sem	

tónlistarframleiðendur	og	vera	mikilvægur	þáttur	til	að	standast	samkeppni	og	koma	sér	

á	framfæri.		

9.2 Atvinnuumhverfi		
Viðmælendur	mínir	 tala	á	einn	eða	annan	hátt	um	þá	óvissu	 sem	ríkir	 á	markaði	 fyrir	

tónlistarframleiðendur	og	þá	erfiðleika	sem	tengjast	því	að	afla	sér	tekna	á	markaðnum.	

Margar	 mismunandi	 leiðir	 eru	 farnar	 við	 öflun	 tekna	 á	 markaði	 fyrir	

tónlistarframleiðendur	og	merki	eru	um	að	tekjur	af	streymi	eins	og	Spotify	séu	að	aukast	

í	 nútímaumhverfi.	 Samkvæmt	 Burgess	 (2014)	 fá	 tónlistarframleiðendur	 greitt	 fyrir	

verkefni	 sem	 þeir	 inna	 af	 hendi	 (yfirleitt	 samningar	 við	 hljómplötuframleiðanda	 eða	

listamann)	 eða	 í	 gegnum	 flutnings-	 og	 höfundarréttartekjur.	 Aðrar	 leiðir	 eru	 einnig	
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nefndar	þar	sem	gerðir	eru	óformlegri	samningar	á	milli	listamanns	og	framleiðandans.	

Megintekjur	 framleiðandans	eru	 í	mörgum	 tilfellum	 fremur	 fólgnar	 í	 sölu	og	notkun	á	

vörunni	á	meðal	neytenda	fremur	en	tekjur	sem	fást	fyrir	verkefnin.	Einn	af	viðmælendum	

talar	um	streymi	sem	tekjulind	en	allir	hafa	þeir	tekjur	af	þeim	verkefnum	sem	þeir	inna	

af	hendi	eða	í	gegnum	hljómplötuframleiðanda.	Tveir	af	viðmælendunum	nefna	að	álag	

sé	fólgið	í	því	að	koma	stöðugt	fram	með	nýjar	hugmyndir	af	þeirri	vöru	sem	þeir	framleiða	

(tónlistinni)	því	erfitt	getur	verið	til	að	afla	sér	tekna	öðruvísi.	Starf	þeirra	gerir	þær	kröfur	

að	þeir	skapi	eitthvað	nýtt	og	öðruvísi	til	að	skera	sig	úr	fjöldanum.	Söluvæn	vara	og	óvissa	

um	tekjur	eru	þættir	sem	haldast	í	hendur	og	er	mikil	áskorun	sem	tónlistarframleiðendur	

standa	frammi	fyrir.	Áskorunin	felst	í	að	geta	lifað	og	starfað	í	umhverfi	sem	einkennist	af	

óvissu	og	miklum	kostnaði.	Tónlistarframleiðendur	bera	oft	mikinn	kostnað	af	því	að	fá	

utanaðkomandi	aðila,	svo	sem	lögfræðinga,	til	að	yfirfara	samninga	og	annað	slíkt.	Tveir	

af	viðmælendum	rannsóknarinnar	hafa	einmitt	upplifað	að	starfa	undir	samningi	og	nefna	

kostnað	því	samfara.	Lítil	sem	engin	umgjörð	er	utan	um	starfsemi	tónlistarframleiðenda	

og	 þess	 vegna	 upplifa	 einstaklingar	 sig	 oft	 eina	 á	 báti	 í	 þessum	 aðstæðum,	 var	 það	

sérstaklega	áberandi	í	svörum	tveggja	viðmælenda	rannsóknarinnar.	

						Tveir	 af	 þremur	 viðmælendum	 mínum	 hafa	 starfað	 erlendis	 sem	

tónlistarframleiðendur	 þar	 sem	markaðurinn	 er	 töluvert	 stærri	 en	 hér	 á	 landi.	 Hvort	

vænlegt	 sé	 að	 flytja	 erlendis	 fer	 eftir	 umhverfi	 einstaklingsins	 og	 hvers	 konar	

tónlistarstefnu	 þeir	 tileinka	 sér	 því	 að	 ákveðin	 stefna	 er	 stundum	bundin	 við	 tiltekinn	

markað.	 Samkvæmt	 Csikszentmihalyi	 (2009)	 getur	 tengslanetið	 verið	 stór	 partur	 í	

umhverfi	 einstaklinga	 í	 listrænum	 greinum	 og	 mikilvægur	 þáttur	 í	 því	 hversu	 vel	

listamanninum	gengur	að	koma	sér	áfram.	Nokkuð	augljóst	er	að	 staðsetning	á	 stærri	

markaði	býður	upp	á	fleiri	möguleika	á	að	tengjast	samþenkjandi	einstaklingum	og	mynda	

tengsl	við	 fólk	 innan	atvinnugreinarinnar.	Afar	auðvelt	er	að	mynda	sambönd	og	deila	

upplýsingum	 í	gegnum	hina	ýmsu	netmiðla	 til	dæmis	 Instagram,	Twitter,	 Facebook	og	

Youtube.	Af	þeirri	ástæðu	má	ganga	út	frá	því	að	staðsetning	einstaklingsins	á	tilteknum	

markaði	í	tilteknu	landi	sé	ekki	eins	mikilvæg	og	áður	til	að	koma	sér	á	framfæri.	
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10 Lokaorð			

Heildarniðurstaða	 rannsóknarinnar	 sýnir	 að	 tónlistarframleiðendur	 mæta	 ýmsum	

áskorunum	 í	 því	 umhverfi	 sem	 þeir	 starfa	 í.	 Í	 grófum	 dráttum	 er	 svarið	 við	

rannsóknarspurningunni	sú	að	þær	áskoranir	sem	tónlistarframleiðendur	upplifa	við	því	

að	koma	sér	á	framfæri	eru:	

1. Að	finna	og	tileinka	sér	leiðir	til	að	skera	sig	úr	fjöldanum	og	frá	samkeppninni.	

2. Að	hafa	burði	til	að	þola	óvissu	og	þrýsting	sem	fylgja	starfi	tónlistarframleiðenda.	

Mikilvægt	er	að	koma	sér	á	framfæri	og	auka	sýnileika	í	heimi	tónlistarframleiðenda	

með	því	að	framleiða	gæðavöru	sem	sker	sig	úr	að	vissu	marki	og	er	samkeppnishæf.	Gott	

tengslanet	getur	skipt	sköpum	við	að	koma	sér	á	framfæri	inn	á	listrænan	markað	og	því	

telst	það	ein	af	helstu	niðurstöðum	rannsóknarinnar.	Erfitt	er	að	alhæfa	um	slíkt	fyrir	alla	

tónlistarframleiðendur	 en	 telja	 má	 víst	 að	 engir	 tveir	 einstaklingar	 fari	 eins	 að	 þegar	

kemur	að	því	að	vekja	athygli	á	sér.	Þegar	hópur	af	jafnhæfum	einstaklingum	á	markaði	

er	greindur	má	ganga	út	frá	því	að	sá	einstaklingur	sem	býr	yfir	öflugu	tengslaneti,	þróar	

persónulegt	vörumerki	og	leggur	til	þá	vinnu	sem	þarf	til	að	þróa	gæðavöru,	nýtur	meiri	

velgengni	 en	 aðrir.	 Þegar	 rýnt	 var	 í	 viðtöl	 viðmælenda	má	ætla	 að	 þeir	 líti	 á	 sig	 sem	

listamenn	 að	 öllu	 leyti.	 Með	 framleiðslu	 tónlistar	 standa	 þeir	 stöðugt	 frammi	 fyrir	

áskorunum	sem	tengjast	því	að	skapa	eitthvað	nýtt	og	þurfa	sífellt	að	vera	skapandi	og	

frjóir	í	hugsun	í	störfum	sínum	sem	getur	reynt	á.		Óvissa	í	umhverfinu	er	einn	af	þeim	

þáttum	sem	gerir	störf	tónlistarframleiðenda	sambærileg	við	önnur	störf	innan	listgreina.	

Tónlistarframleiðendum	getur	reynst	erfitt	að	tryggja	stöðugt	 tekjustreymi,	það	veldur	

því	 að	 umhverfið	 er	 ekki	 fyrir	 alla.	 Fyrir	 þann	 sem	 ætlar	 að	 starfa	 á	 markaði	

tónlistarframleiðenda	og	þekkir	ekki	til	umhverfisins	og	þeirra	skyldna	sem	krafist	er	getur	

verið	snúið	að	fóta	sig	á	þessum	markaði.	

Þó	að	úrtak	rannsóknarinna	hafi	verið	tiltölulega	lítið	miðað	við	stærð	markaðar	þá	er	

það	von	rannsakanda	að	rannsóknin	gefi	lesendum	innsýn	í	heim	tónlistarframleiðenda	

og	nýtist	þeim	einstaklingum	sem	vilja	kynna	sér	markað	tónlistarframleiðenda	betur.	
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Viðauki	

Eftirfarandi	er	viðtalsramminn	sem	notaður	var	við	framkvæmd	rannsóknarinnar:	

1. 		Hvenær	og	af	hverju	byrjaðir	þú	að	búa	til	takta?		

2. 		Hvað	í	umhverfi	þínu	í	upphafi	hjálpaði	þér	til	að	komast	áfram?	 	

3. 		Hvað	ert	þú	að	selja?	

4. 	Hvaða	leiðir	(hefur	þú	farið)	og	hvaða	aðferðir	hafa	virkað	vel	fyrir	þig	til	að	

koma	þér	og	tónlist	þinni	á	framfæri,	meðvitað	eða	ómeðvitað?	

5. Hverjar	 eru	 helstu	 áskoranir	 (erfiðasta)	 sem	 þú	 hefur	 þurft	 að	 glíma	 við	 sem	

tónlistarframleiðandi	þegar	kemur	að	því	að	koma	þér	út	á	markaðinn	og	vera	

samkeppnishæfur?	

6. Hvaða	tækifæri	hafa	verið	dýrmæt	á	ferlinum?	

7. Hverjir	eru	styrkleikar	þínir	sem	tónlistaframleiðandi?	(fram	yfir	aðra)	

8. Að	lokum,	er	eitthvað	sem	þér	finnst	mikilvægt	(í	markaðsstarfi/í	að	koma	sér	á	

framfæri)	sem	við	höfum	ekki	ekki	komið	inn	á?	

	


