
 

VIÐSKIPTAFRÆÐIDEILD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verðmyndun á íslenskum tónlistarflutningi við 

skemmtanahald 

-Hvað kostar að láta skemmta sér? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ritgerð til  BS gráðu 

Nafn nemanda: Sverrir Bergmann Magnússon 

Leiðbeinandi: Árni Sverrir Hafsteinsson 

Haustönn - 2018 
 

 

 

 

 



1 

 

 

 



2 

 

 

Staðfesting lokaverkefnis 

til BS gráðu 

 

 

Lokaverkefnið 

 

Verðmyndun á íslenskum tónlistarflutningi við skemmtanahald 

-Hvað kostar að láta skemmta sér? 

 

eftir 

 

Sverri Bergmann Magnússon, kt. 131180-3819 

 

 

hefur verið metið og varið á málsvörn 

frammi fyrir dómnefnd tveggja dómnefndarmanna 

samkvæmt reglum og kröfum Háskólans á Bifröst 

og hefur hlotið lokaeinkunnina ______ . 

 

 

 

 

___________________________________ 

Stimpill skólans 



3 

 

 

VIÐSKIPTAFRÆÐIDEILD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verðmyndun á íslenskum tónlistarflutningi við 

skemmtanahald 
 

-Hvað kostar að láta skemmta sér? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ritgerð til  BS gráðu 

Nafn nemanda: Sverrir Bergmann Magnússon 

Leiðbeinandi: Árni Sverrir Hafsteinsson 

Haustönn 2018 
 

 

 

 

 

 



4 

 

Höfundarréttaryfirlýsing  

 
Höfundur, Sverrir Bergmann Magnússon, lýsir hér með því yfir að hann hefur unnið að þessu 

lokaverkefni. BS verkefni þetta er byggt á rannsóknum mínum einum, samin af mér og er efni 

verkefni þetta að mitt verk nema annað sérstaklega tekið fram. Þá lýsir höfundur því yfir að 

hann hefur fylgt öllum þeim reglum og kröfum sem gerðar eru af hálfu skólans samkvæmt 

bestu vitund og þekkingu höfundar með heiðarleika að leiðarljósi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Sverrir Bergmann Magnússon 



5 

 

 

Útdráttur 

 
Viðfangsefni þessarar ritgerðar var að kanna hvað stjórnar verðmyndun á íslenskum 

tónlistarflutningi við skemmtanahald á Íslandi. Framkvæmd var eigindleg rannsókn í formi 

viðtala þar sem rætt var við fimm viðmælendur sem hafa ekki einvörðungu reynslu heldur 

djúpan skilning á hvaða þættir stjórna því sem til rannsóknar er. Rannsóknin sem slík gæti 

þannig gefist vel sem hagkvæmur fyrirbúnaður fyrir umfangsmeiri megindlegar rannsóknar 

eða gefið tilefni til þess að draga fram í dagsljósið ákveðin viðfangsefni sem ekki hafa verið 

gerð skil á áður.  

 

Með verðmyndun er átt við það samspil milli framboðs og eftirspurnar á frjálsum markaði sem 

ákvarðar verð og magn vara og þjónustu sem skipta um hendur í hagkerfinu.  Helstu 

niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að það sem stýrir verðmyndun á íslenskum 

tónlistarflutningi við skemmtanahöld eru saga, vinsældir, orðspor og efnahagsleg staða 

samfélagsins.  

 

Þá leiddu rannsóknir það í ljós að það verð sem tónlistarflytjendur taka fyrir að „skemmta 

öðrum“ hefur að sumu leyti staðið í stað í að minnsta kosti tvo áratugi og er með engu móti í 

takt við verðhækkanir samfélagsins. Því er verð á íslenskum tónlistarflutningi við 

skemmtanahald einungis 70% af því sem það ætti að vera ef miðað væri við vísitölu 

neysluverðs. 

 

Með hliðsjón af niðurstöðum rannsóknarinnar dró höfundur þá ályktun að mikilvægt væri fyrir 

íslenska tónlistarflytjendur að sýna hvor öðrum samhug í baráttunni til aukinna launa. Í íslensku 

samfélagi væru vankantar á að tónlistarflytjendur hefðu hugrekki til slíks en með hliðsjón af 

útlögðum kostnaði, æfingum sem lægju að baki og annarra þátta þá væri ærið tilefni til þess að 

laga þá annmarka.   
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Abstract 

 

The subject of this essay was to explore what controls the price determination of musical 

entertainers for performing their art in Iceland. A qualitative research was performed where 

interviews were held with five people of great experience in the Icelandic music industry to get 

a better understanding of the factors that come in to play while trying to understand this price 

formation. This research could therefore set the tone for continued study regarding this matter 

to get an even better understanding. 

 

Price formation refers to the interaction between supply and demand in the free market that 

determines the price and amount of goods and services that change hands in the economy. The 

main findings of the study revealed that the price format is mostly controlled by history, 

popularity, reputation and economic status of the Icelandic society. 

The study also showed that the price for hiring performing artist has in, in some cases, been in 

place for almost two decades and is not in line with the price increases of society over that 

time. In fact, the research shows that the price is only about 70% of what it should be based on 

the consumer price index. 

 

Based on the findings of the study, the author concluded that it would be important for Icelandic 

musicians to show each other a cohesion in the fight for increased wages. Musicians could 

maybe then find the courage to get paid in full for all the work they have put in to get where 

they are today. 
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Formáli 
 

Ritgerð þessi er hluti af lokaári mínu við viðskiptadeild Háskólans á Bifröst. Ég ákvað að velja 

mér viðfangsefni sem stóð mér nærri og varð verðmyndun á tónlistarflutningi við 

skemmtanahald fyrir valinu. 

 

Þegar ráðist var í að finna leiðbeinanda var Árni Sverrir Hafsteinsson mitt fyrsta val. Hann 

hefur reynst mér vel í náminu og framsetning hans á því námsefni sem hann kenndi mér talaði 

til mín. Hann tók vel í þá bón mína og skilaði leiðbeinandahlutverkinu vel af sér. 

 

Ástæða þess að ég valdi mér þetta viðfangsefni er að ég er sjálfur að sjá um rekstur á 

hljómsveitinni Albatross og einnig dúett sem ég sjálfur syng í. Ég tók fljótlega eftir því að það 

virtist engin regla vera á því hvað tónlistarflytjendur voru að rukka fyrir flutning sinn og því 

fannst mér áhugavert að ræða við nokkra aðila af ólíkum hliðum tónlistargeirans, sjá hvort þeir 

hefðu sömu hugmyndir um hvað það væri sem stýrði verðmynduninni og hvort fólk í 

tónlistariðnaðnum væri að tala saman til þess að hafa samræmi í verðum hjá svipuðum 

tónlistarflytjendum. 

 

Ég vil þakka kærustu minni, Kristínu Evu Geirsdóttur, fyrir alla þá hjálp og þolinmæði sem 

hún hefur sýnt mér við gerð þessarar ritgerðar. Án hennar hefði þetta ekki verið hægt. 

 

Einnig vil þakka öllum þeim sem komu að uppsetningu, innihaldi og yfirlestri ritgerðarinnar 

kærlega fyrir ómetanlegt framlag þeirra. 
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„Next to the word of God, the noble art of music is the 

greatest treasure in the world. It controls our hearts, 

minds and spirits“1
 

                                                 
1 Doktor Martin Luther 



9 

 

 

Efnisyfirlit 

 
1 Inngangur ......................................................................................................................... 12 

2 Fræðilegt yfirlit / Hugtök og skilgreiningar ..................................................................... 15 

2.1 Inngangur ................................................................................................................. 15 

2.2 Hvað er tónlist? ........................................................................................................ 16 

2.3 Hvenær er tónlist gefin út? ....................................................................................... 16 

2.4 Hvað er tónlistarflutningur? ..................................................................................... 16 

2.5 Hvað er skemmtanahald? ......................................................................................... 16 

2.6 Hver er hinn hefðbundni íslenski „poppari“? .......................................................... 17 

2.7 Hvað er verðmyndun? .............................................................................................. 18 

2.8 Réttarstaða hins íslenska poppara ............................................................................ 18 

2.9 Samantekt ................................................................................................................. 20 

3 Aðferðafræði .................................................................................................................... 21 

3.1 Inngangur ................................................................................................................. 21 

3.2 Markmið ................................................................................................................... 21 

3.3 Eigindlega rannsóknaraðferð ................................................................................... 21 

3.4 Framkvæmd rannsóknar........................................................................................... 22 

3.5 Val á þátttakendum .................................................................................................. 24 

3.6 Gagnagreining .......................................................................................................... 26 

3.7 Réttlæting á aðferðarfræði ....................................................................................... 26 

4 Niðurstöður rannsóknarinnar ........................................................................................... 29 

4.1 Saga .......................................................................................................................... 29 

4.1.1 Tímalengd vinsældar – vörumerkjasköpun ........................................................ 30 

4.1.2 Stöðugleiki ......................................................................................................... 31 

4.1.3 Efnisviður (e. body of work) .............................................................................. 31 

4.1.4 Tíðni - „Með hverju lagi verið þetta réttlætanlegra“ ......................................... 32 



10 

 

4.1.5 Þema viðburðarins ............................................................................................. 32 

4.2 Vinsældir .................................................................................................................. 33 

4.2.1 Hver er tónlistarflytjandinn? .............................................................................. 34 

4.2.2 Hver er kaupandinn? .......................................................................................... 35 

4.2.3 Tegund tónlistar – markhópurinn....................................................................... 36 

4.2.4 Tilfinningin ........................................................................................................ 36 

4.2.4.1 Geðþóttaákvörðun  - „mér finnst þetta alltaf ógeðslegt “ ........................... 37 

4.2.4.1.1 Aðrir tónlistarflytjendur ......................................................................... 37 

4.3 Orðspor .................................................................................................................... 38 

4.3.1 Frammistaða (e. Performance Deliverance) ...................................................... 38 

4.3.1.1 Æfingar sem liggja að baki: ........................................................................ 38 

4.3.2 Mannorð ............................................................................................................. 39 

4.3.3 Gæði tónlistarflutningsins .................................................................................. 39 

4.4 Efnahagsleg staða íslensks samfélags ...................................................................... 40 

4.5 Samantekt ................................................................................................................. 40 

5 Umræða og lærdómur ...................................................................................................... 41 

5.1 „Verðþróun hefur orðið eftir á“ ............................................................................... 41 

5.2 Hvað kom á óvart niðurstöðum rannsóknarinnar? ................................................... 45 

5.2.1 Vinsældir ............................................................................................................ 45 

5.2.2 Staðsetningin ...................................................................................................... 45 

5.2.2.1 Árstími ........................................................................................................ 46 

5.2.3 Tegund skemmtanahaldsins ............................................................................... 47 

5.2.4 Samantekt ........................................................................................................... 47 

5.3 Helsti ávinningur rannsóknarinnar fyrir íslenska tónlistarmenn .............................. 47 

5.3.1 Hamingja og gleði .............................................................................................. 49 

5.3.2 Vænisýkisþátturinn – „The paranioa factor“ ..................................................... 49 

6 Lokaorð ............................................................................................................................ 50 



11 

 

Heimildaskrá ............................................................................................................................ 53 

Myndaskrá................................................................................................................................ 55 

Mynd 1: ................................................................................................................................ 55 

Mynd 2: ................................................................................................................................ 56 

Töfluskrá .................................................................................................................................. 57 

Graf 1: .................................................................................................................................. 57 

Graf 2: .................................................................................................................................. 58 

Viðauki A: Viðtalsvísir ............................................................................................................ 59 

Viðauki B: Afritun viðtala ....................................................................................................... 60 

  



12 

 

 1 Inngangur 

 

 „Next to the word of God, the noble art of music is the greatest treasure in the world. It 

controls our hearts, minds and spirits“ (BrainyQuote). 

 

Þessi orð voru rituð af doktor Martin Luther þegar hann var að lýsa viðhorfi hans til tónlistar. 

Að hans mati var tónlist stærsti fjársjóður sem heimurinn á. Tónlistin er huglæg, eitthvað sem 

vekur upp tilfinningu og hefur áhrif á sál þeirra sem lifa í þessum heimi. Tónlistin getur 

sameinað, sundrað, grætt, hlætt, huggað og bjargað. Tónlistin er lifandi, hún er eilíf, hún er 

eilífðarfjársjóður. Hvers virði er slíkur fjársjóður og hvernig er unnt að verðmeta slíkan 

fjársjóð? Það er engum blöðum um það að fletta að við slíkum spurningum er ekki eitt svar.  

 

Til þess að tryggja það að fjársjóðurinn lifi áfram er mikilvægt að þeir sem þennan fjársjóð búa 

til muni halda áfram að gera tónlist. Að færa tónlistina í þann búning að hún haldi áfram að 

lifa. Hagsmunir heimsins eru í húfi ef hún er ekki til lengur. Í þessu felst að þeir sem tónlistina 

búa til eða flytja verða líka að geta séð hag sinn, fundið hvata eða innri frið af því að gera hana 

áfram.  

 

Höfundur og rannsakandi verkefnis þessa mun leitast við að svara þessum spurningum. Það 

væri efni í óendanlega stórt rit að svara háfleygum spurningum sem þessum. Í ljósi þess að 

höfundur ritgerðar þessarar er tónlistarflytjandi sem starfar á Íslandi auk þess sem hann er 

eigandi fyrirtækis sem hefur listsköpun að tilgangi mun viðfangsefni ritgerðar þessarar vera sú 

að gera rannsókn á því hvað stýrir verðmyndun í íslenskum tónlistarflutningi við 

skemmtanahald.  

 

Hér á Íslandi eru eiginleg hagsmunasamtök eða félög ekki til fyrir hinn hefðbundna íslenska 

„poppara“ sem að hefur það að atvinnu að spila á dansleikjum, skemmtunum, brúðkaupum, 

eða hverjum þeim uppákomum sem þeir eru fengnir til þess að koma og selja afurð sína, 

tónlistarflutning. Það þykir því einstakt rannsóknarefni og að mati höfundar áhugavert að gera 

könnun á því hvaða þættir það eru sem stjórna verðmyndun. 
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Markmið rannsóknarinnar er ekki að alhæfa heldur að: 

 

- Veita innsýn í hvað stýrir verðmyndun á íslenskum tónlistarflutningi við 

skemmtanahald 

- Skoða þekkingu og upplifun þátttakenda af því hvað stýrir þessari verðmyndun 

- Leita eftir sjónarmiðum þátttakenda 

Mikilvægi rannsóknarinnar er aðallega sú að tónlistarflytjendur geri betur grein fyrir því hvert 

verðlagið er á íslenskum tónlistarmarkaði og því verið meðvitaðir og getað útskýrt ekki 

einungis gagnvart kaupendum heldur einnig sjálfum sér hvað það er sem ræður verðmyndun 

hans. Þetta er sérstaklega nytsamlegt þeim sem tónlistariðnaðinn starfa, sem verður gert kleift 

í kjölfar fleiri opinna gátta og vitundarvakningar, hvernig því þeir geta gert sér betur grein fyrir 

faglegri megun sinni og áttað sig mögulega á hvort verðlag þeirra er í beinni línu við stöðu 

þeirra á markaðnum. 

 

Eigindleg rannsóknaraðferð varð fyrir valinu í takt við áhuga höfundar á því að vita og skilja 

hvað stýrir verðmyndun á tónlistarflutningi.  Rannsóknin afmarkast við skemmtanahald. 

 

 Rannsóknarspurningin, sem rannsakandinn leitast við að svara er því: 

 

 „Hvað ræður verðmyndun á íslenskum tónlistarflutningi við skemmtanahald?“ 2 

 

Rannsóknin var útfærð með fimm þátttakendum í formi eigindlegra viðtala. Þó ekki sé um að 

ræða jafn yfirgripsmikla rannsókn og doktorsrannsókn sem tilefni gæfi til einskorðaðs 

alhæfingargildis gefur hún engu að síður mikilvægar grunnupplýsingar um hvað stýrir 

verðmyndun á þessum markaði. Rannsóknin sem slík gæti þannig gefist vel sem hagkvæmur 

fyrirbúnaður fyrir umfangsmeiri megindlega rannsókn eða gefið tilefni til þess að draga fram í 

dagsljósið ákveðin viðfangsefni sem ekki hafa verið gerð skil á áður.  

 

                                                 
2 Þegar ritgerðarspurningunni er velt upp eða varpað fram í ritgerðinni verður til einföldunar og hagræðis 

lesandans eftirleiðis átt við íslenskan tónlistarflutning við skemmtanahald.  
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Ritgerðin er  byggð upp á þann veg að í kafla 1 verður gerð grein fyrir helstu hugtökum, 

skilgreiningum og einnig litið til sögulegrar þróunar. Í kafla 2 verður gerð grein fyrir eigindlegri 

rannsókn sem framkvæmd var af höfundi. Tekin voru viðtöl við íslenska tónlistarflytjendur, 

umboðsmann og aðila sem ræður til sín tónlistarfólk. Í kafla 3 verður gerð grein fyrir grein fyrir 

helstu niðurstöðunum, gerð grein fyrir þemagreiningu viðtala og greiningu tölfræðilegra og 

sögulegra gagna. Að lokum er kafli 4 helgaður umræðum, mikilsverðum lærdómi og 

lokaorðum sem draga saman helstu niðurstöður rannsóknarinnar ásamt svörum við 

rannsóknarspurningunni og ígrunduðum heilræðum og tilhlutun höfundar hvað réttarstöðu 

tónlistarflytjenda í nútíðinni og til frambúðar varðar.  
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 2 Fræðilegt yfirlit / Hugtök og skilgreiningar  
 

2.1 Inngangur 
 

 

Tónlistariðnaður á Íslandi hefur vaxið með örum hætti síðastliðna áratugi og hefur þróast á 

þann veg að hún er orðin ein af þýðingarmestu iðnaðargreinum landsins. Réttur til stofnunar 

vörumerkis er með notkun þess (Einkaleyfastofan) og því er unnt að færa fyrir því rök að 

tónlist hérlendis er orðin þekkt vörumerki og ómetanleg fyrir Ísland þar sem hið „ íslenska 

tónlistarvörumerki“ gegnir því hlutverki að kynna Ísland fyrir og meðal útlendinga. Það er 

óneitanlegt að hljómsveitir á borð við Sigur Rós og Kaleo 

 

 eða heimsþekktir söngvarar eins og Björk eða Emilíana Torrini hafa átt sinn þátt með 

tónlisti sinni í að gera litlu eyjuna okkar í Norður-Atlantshafi að „Stóra Íslandi“. Það er 

engum vafa um það undirorpið að þáttur íslenskrar tónlistar hefur haft jákvæð áhrif á 

ferðaiðnað á Íslandi auk þess sem aukning erlendra tónlistarmanna til þess að koma hingað 

til lands hefur aukist að verulegu leyti. Má sem dæmi nefna að hljómsveitir á borð við Guns 

N‘ Roses, heimsfrægir söngvarar þar á meðal Justin Timberlake, Justin Bieber hafa komið 

hingað og nýlega tilkynnti Ed Sheeran um komu sína hingað til lands.  

 

Til þess að svara því hvaða þættir stýra verðmyndun í íslenskum tónlistarflutningi við 

skemmtanahald verður í kafla þessum gerð skil á ákveðnum hugtökum sem liggja að baki 

rannsókninni. Fyrst verður gerð grein fyrir hugtökum eins og tónlist, tónlistarflutnings, 

hvað skemmtanahald er, hver hinn hefðbundni „íslenski poppari“ er og hvað telst vera 

verðmyndun og hvernig henni er stýrt. Út frá þeirri greinargerð á hugtökunum er þá fyrst 

unnt líta til  litið til lagaumhverfis sem liggur að baki atvinnugreininni sem slíkri.   
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2.2 Hvað er tónlist? 
 

Unnt að finna skilgreiningu á tónlist í Íslenskri orðabók:  

 

1) listgrein þar sem tónar og hljómar eru skipulega nýttir til ýmislegrar tjáningar í 

tónverki 

2) tónverk eða hluti þess 

3) hljómlist, músík 

Ljóst er að um víðtæka skilgreiningu er að ræða og vísar hugtakið „tónlist“ í 2. mgr. 3. gr. laga 

nr. 110/2016 um tímabundnar endurgreiðslur vegna hljóðritunar á tónlist (eftirleiðis „lög um 

hljóðritun“) aðeins til vísað til fyrsta liðar íslenskrar orðabók sem getið er hér að ofan.  

 

2.3 Hvenær er tónlist gefin út? 
 

Rétt er að líta til 2. mgr. 3. gr. höfundalaga, nr. 73/1972, sem breytt var með 2. gr. laga nr. 

9/2016, um breyting á höfundalögum, nr. 73/1972, með síðari breytingum (endurskoðun 

höfundalaga, einkaréttindi höfunda og samningskvaðir) um skilgreiningu á því hvenær tónlist 

er talin hafa verið gefin út og gerð almenningi aðgengileg. Þar segir að verk teljist gefið út 

þegar eintök af því hafa með réttri heimild verið boðin opinberlega til sölu, láns eða leigu eða 

þeim dreift til almennings á annan hátt. 

 

2.4 Hvað er tónlistarflutningur? 
 

Unnt er að færa fyrir því rök að eðli málsins teljist tónlistarflutningur einfaldlega vera 

flutningur á tónlist. Hugtakið „gigg“ er í daglegu slangurtali tónlistarmanna í raun og veru 

opinber tónlistarflutningur á tónleikum, dansleik eða öðrum samkomum og jafnvel þótt að um 

slangur sé að ræða má þó finna í íslenskri orðabók umrædda skilgreiningu. (Íslensk orðabók)  

Þannig tala tónlistarmenn nánast undantekningalaust um að þeir séu að fara „að gigga“ þegar 

þeir eru að fara að skemmta lýð.  

 

2.5 Hvað er skemmtanahald? 
 

Líkt og getið var í inngangi ritgerðarinnar þá afmarkast ritgerðin við það hvað stýrir 

verðmyndun í íslenskum tónlistarflutningi við skemmtanahald. Hvað er þó skemmtanahald og 

hví er þörf á þessari afmörkun? Skilgreiningu á hugtakinu „skemmtanahald“ er ekki að finna í 
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íslenskri orðabók. Samkvæmt orðanna hljóðan felst einfaldlega í því að halda skemmtun. Finna 

má vísbendingu um hugtaksskilgreiningu orðsins í lögum nr. 85/2007 um veitingastaði, 

gististaði og skemmtanahald (eftirleiðis „lög um skemmtanahald“).   

 

Samkvæmt c. lið 2. mgr. 1. gr. laga um skemmtanahald taka lögin til tækifærisgjafa vegna 

skemmtanahalds. Þá er markmið þeirra samkvæmt 2. gr. „að tryggja allsherjarreglu í starfsemi 

veitinga- og gististaða og við skemmtanahald og stuðla að stöðugleika í rekstri, sem og að 

starfsemi falli að skipulagi viðkomandi sveitarfélags hverju sinni“. Þó svo ekki sé að finna 

skilgreiningu á hugtakinu í lögunum þá má þó leiða að því líkur að skemmtanahald er þar sem 

fram fer skemmtun, hvort þá heldur er regluleg eður ei.  

 

Veitingastaðir og rekstraraðilar eru því bundnir af ákvæðum laganna sem taka á ýmsum þáttum 

svo sem dvalar ungmenna á veitingastöðum (5. gr.), dyravörslu (6.gr.) og skilyrði sem uppfyllt 

verða svo rekstrarleyfi sé gefið út,  svo sem um gestafjölda, heimilan afgreiðslutíma, heimild 

til útiveitinga, dyravörslu, hávaða, umgengni, öryggi, þrifnað og annan aðbúnað (3. mgr. 11. 

gr.).  

 

Þegar það kemur að ráðningu tónlistarmanna eru það oft viðburðarfyrirtæki eða eigendur 

skemmtistaða sem koma þar að. Til að mynda getur skemmtanahald farið fram með reglulegum 

hætti á veitingastöðum eða þar sem leigðir eru samkomusalir í atvinnuskyni.  

 

Í þessu samhengi þykir höfundi mikilvægt að ekki sé litið framhjá hinum „venjulega“ Íslending 

sem langar að slá til veislu eða vantar tónlistarflutning fyrir einhvern viðburð. Þannig getur 

skemmtanahald einfaldlega verið haldið í heimahúsi, brúðkaupi eða afmæli, allt eftir eðli 

„skemmtanahaldsins“.  

 

2.6 Hver er hinn hefðbundni íslenski „poppari“? 
 

„Poppari“ í Íslenskri orðabók er skilgreindur sem „sá sem fæst við popptónlist“ (Íslensk 

orðabók). Höfundur þessa verks er poppari þar sem hann hefur það að atvinnu að fást við 

popptónlist. Auk þess er hann „popptónlistarflytjandi“. Sem popptónlistarflytjandi hefur hann 

því einstaka innsýn í hvað getur stýrt verðmyndun við tónlistarflutning þegar kemur að 

skemmtanahaldi. Í raun og veru hefur höfundur eðli starfa sinna vegna átt stóran þátt í að svara 

hinni klassísku og rígskorðuðu spurningu: „Hvað kostar að láta skemmta sér?“ 



18 

 

2.7 Hvað er verðmyndun?  
 

Verðmyndun samkvæmt íslenskri orðabók er það hvernig tiltekið verð einhvers ákvarðast. 

Með verðmyndun er átt við það samspil milli framboðs og eftirspurnar á frjálsum markaði 

sem ákvarðar verð og magn vara og þjónustu sem skipta um hendur í hagkerfinu. 

 

2.8 Réttarstaða hins íslenska poppara  
 

Líkt og kom fram í inngangskafla er ekki að finna á Íslandi eiginleg hagsmunasamtök eða 

stéttarfélög fyrir hinn hefðbundna íslenska „poppara“ um kaup og kjör.  

 

Til eru starfandi félög og samtök sem hafa það markmiði að vera málsvari 

atvinnuhljómlistarmanna og eða tónlistarmanna þar sem gætt er hagsmuna þeirra. Ber þar að 

nefna Félag íslenskra hljómlistarmanna (eftirleiðis „FÍH“), Félag hljómplötuframleiðanda, 

Bandalag listamanna og Alþjóðasamband hljómlistarmanna svo fá dæmi sé nefnd.  

 

Á heimasíðu FÍH er að finna umfjöllun um tilgang með stofnun félagsins sem stofnað var 28. 

febrúar árið 1932. Segir þar orðrétt: 

 

Baráttan hefur alla tíð verið hörð og frumherjarnir lögðu á sig þrotlausa vinnu, 

oftast launalausir, við að fá störf hljómlistarmanna metin og virt að verðleikum. 

Uppskeran er um margt glæsileg. Íslenskt tónlistarlíf skartar í dag fjölmörgum 

frábærum hljómlistarmönnum á öllum sviðum tónlistar. Árangur íslenskra 

hljómlistarmanna á erlendri grundu ber enn frekari vitnisburð um að 

tónlistaruppeldi og tónlistarlíf okkar er á réttri braut. FÍH hefur gegnt lykilhlutverki 

í þessari stórkostlegu þróun og lagt áherslu á að tryggja ávallt mannsæmandi kjör 

og efla menntun. En hver er staða FÍH í dag? 750 hljómlistarmenn eru nú meðlimir 

FÍH og hafa aldrei verið fleiri frá stofnun. 

 

Þar segir enn fremur:  

 

þarf þó að hafa hugfast; keðja verður aldrei sterkari en veikasti hlekkur hennar og 

árangur FÍH í sameiginlegum baráttumálum ræðst af samtakamætti 

hljómlistarmannanna sjálfra. Hópur manna stendur enn utan FÍH sem nýtur beint 
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eða óbeint þess ávinnings sem unnist hefur í gegn um árin, en leggur ekkert af 

mörkum. Fjölmargir starfa enn á kjörum sem eru langt undir launatöxtum FÍH. 

Fjöldi hljómlistarmanna lætur aðra draga vagninn fyrir sig og firrir sig allri ábyrgð. 

Ert þú einn þeirra lesandi góður? Ef þú berð virðingu fyrir starfi þínu og vilt að 

aðrir geri það líka, þá áttu skilyrðislaust heima í röðum okkar FÍH manna. 

 

Höfundur getur þó fullyrt að þrátt fyrir að uppfylla inntökuskilyrði, sem finna má í lögum FÍH, 

að þá hefur eru kauptaxtar er félagið setur langt undir þeim kauptaxta er höfundur í eðli starfa 

sinna hefur sett sér sjálfur. Því þykir höfundi það hlaðið orðþungum höggum að spyrja hvort 

að hann beri ekki fyrir virðingu starfi sínu, eins og yfirlýsing FÍH hér að ofan segir orðrétt, því 

hann kýs að standa utan félagsins. Sömuleiðis er það álit höfundar að hann firrir sig engri 

ábyrgð eða lætur aðra draga vagninn fyrir sig.  

 

Þá ber einnig að nefna ýmsa samninga sem lúta að kjörum, til að mynda samning FÍH og 

Íslensku óperunnar um kaup og kjör söngvara. Auk þess eru í gildi ýmsir samningar sem fjalla 

um lausavinnu söngvara, kjarasamninga Sinfóníuhljómsveitar Íslands, og samningar við 

söngvara vegna útfara.  

 

Í frumvarpi laga nr. 36/1982 um Sinfóníuhljómsveit Íslands kemur fram að ef frumvarpið yrði 

að lögum (og sú varð raunin), að þá markaði það mikilvægan áfanga í sögu 

Sinfóníuhljómsveitar Íslands þar sem þeirri starfsemi yrði þá búinn lagagrundvöllur. (Alþingi, 

1981) Með þeim hætti væri tekjur hljómsveitarinnar loks tryggðar. Þær yrðu af tvennum toga, 

þ.e. annars vegur tekjur af eigin tónleikahaldi og upptökum fyrir útvarp.  

 

Í athugasemdum með frumvarpi til 2. gr. laganna kemur fram að tilgangur með starfinu sé að 

glæða og efla áhuga á æðri tónlist í landinu, veita mönnum þá menntun og gleði sem góðri 

tónlist er samfara og búa íslenskum hljómlistarmönnum og tónskáldum starfsvettvang. 

(Alþingi, 1981) 

 

Út frá þessum kjarasamningsbundnu samningum um kaup og kjör ætti því fræðilega séð að 

vera auðveldara að gera rannsókn um hvað stýrir verðmyndun að því er þá aðila varðar. Í 

fjarveru opinberra gagna getur því hallað á fæti um réttarstöðu poppara því þeir geta ekki barist 

fyrir rétti sínum. Þeir geta ekki farið í verkfall líkt og ljósmæður og þeir geta ekki krafist hærri 
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launa út frá sjónarhóli laganna. Eigi að síður er það ljóst að réttarstaða hins hefðbundna poppara 

er alls ekki skýr. 

 

2.9 Samantekt 
 

Í þessum kafla var gerð grein fyrir helstu hugtökum sem að baki rannsóknarspurningunni liggja 

auk þess sem réttarstaða hins hefðbundna poppara eru gerð stutt skil. Í næsta kafla verður leitast 

við að svara spurningum út frá fræðilegri umfjöllun og rannsóknum. Litið verður til 

verðmyndunar á Íslandi. Þriðji kafli lítur meira til huglægra þátta með fulltingi eigindlegrar 

rannsóknar í formi viðtala.  
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 3 Aðferðafræði  
 

3.1 Inngangur 
 

Í þessum kafla verður farið yfir aðferðarfræði sem að baki framkvæmd rannsóknar þessarar 

liggur. Mun rannsakandi gera grein fyrir rannsóknaraðferð, markmiðinu með því, vali og 

lýsingu á samsetningu þátttakenda, framkvæmd rannsóknarinnar ásamt gagnagreiningu. Að 

lokum verða meginatriðin samantekin ásamt réttlætingu þeirra og þeim leiðum sem valin voru 

sem drýgðu réttmæti rannsóknarinnar.  

 

3.2 Markmið 
 

Rannsókn þessi leitast við að svara meginspurningunni „Hvað stýrir verðmyndun í íslenskum 

tónlistarflutningi við skemmtanahald?“. Kappkostað er að varpa ljósi á það sem liggur að baki 

stýringu verðmyndunar og hvaða þættir geta talist til áhrifavalda. Samkvæmt höfundar bestu 

vitund hafa engar rannsóknir efnis þessa verið framkvæmdar á Íslandi og því liggja fyrir 

takmarkaðar upplýsingar um hvað stýrir verðmyndinni. Þannig er aðalmarkmið 

rannsóknarinnar að öðlast djúpan skilning á viðfangsefninu með því í þeirri viðleitni að öðlast 

upplýsinga þátttakendum þessarar rannsóknar.  

 

3.3 Eigindlega rannsóknaraðferð 
 

Við eigindlega rannsóknaraðferð (e. qualititive methodology) var notast til að öðlast dýpri 

skilning á viðfangsefni rannsóknarinnar og fá einurðargóða innsýn í hvað stýrir verðmyndun í 

íslenskum tónlistarflutningi við skemmtanahaldi að mati viðmælanda.  Eigi liggja fyrir 

afdráttarlausar reglur um hvaða rannsóknaraðferð skuli beita hverju sinni og því er það ávallt 

mat rannsakanda sem úrslitum ræður. Eigindleg rannsóknaraðferð er sveigjanleg og aflgóð leið 

til þess að fanga reynslu viðmælanda og leiða rannsakanda fyrir sjónir skoðanir og reynslu 

viðmælanda. (Rabinoet, 2011) Eðli rannsóknarinnar og þær spurningar sem henni er ætlað að 

svara getur nýst sem vegvísir rannsakanda að tilteknu verklagi við framkvæmd rannsóknarinnar 

enda liggur það í hlutarins eðli að við gerð rannsóknarinnar ber að taka mið af því verklagi sem 

rannsóknin leitast til að svara. (Hart, 2005) 
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Afstaða rannsakandans skiptir geigvænlegu máli hvort þá er heldur  verufræðileg (e. ontology) 

eða þekkingarfræðleg (e. epistemoloagy). Sú fyrrnefnda birtist í því hvernig rannsakandinn 

skilur raunveruleikann, hvert eðli hans er og tengsl hans við umheiminn. Sú síðarnefnda lýtur 

að þekkingu rannsakandans í takt við verufræðilega sýn rannsakandans. (Crotty, 1998) 

 

Fræðilegt sjónarhorn, þekkingarfræðileg afstaða og eigind rannsóknarinnar skýtur stoðum 

undir notkun rannsóknaraðferðarinnar enda er sú aðferð reist á reynslu, skilningi og viðhorfi 

viðmælenda á því sem rannsakað er hverju sinni. (Denzin, 2005) 

 

Rannsakandinn sjálfur gegnir lykilhlutverki við viða að gögnum og skýrgreina hvað í þeim 

felst sem gerir hann samhliða að brýnasta áhaldi rannsóknarinnar. (Denzin, 2005) 

 

Tilleiðsluaðferð er byggð á opnum rannsóknarspurningum og að frá rannsóknargögnum séu 

kenningar mótaðar. (Denzin, 2005) Rannsakandi gerir þar með tilraun til þess að víkja frá 

sínum eigin upplifunum, sjónarmiðum og hugsmíðum á brott en er engu að síður knúinn til að 

átta sig á eðli viðfangsefnisins og útskýra hvaða áhrif hans nærvera á staðáttuna sem til 

rannsóknar er.  Vilji rannsakandi því öðlast djúphugaðan skilning á rannsóknarefninu eru 

eigindlegrar rannsóknaraðferðir ekki einungis taldar vera viðeigandi heldur þénlegar þegar 

takmörkuð deili eru á viðfangsefninu sem til rannsóknar er. (Denzin, 2005) 

 

Unnt er að greina eigindleg viðtöl á þrjá vegu; djúpviðtöl, skrifleg gögn og athugun. (Merriam, 

2015) Hálfstöðluð viðtöl (e. semi-structured interviews) gera ráð fyrir viðtalsumgerð í formi 

opinna spurninga sem hafa það á boðangri að þrengja spurningarnar og nálgast viðfangsefnið 

með ítarlegri hætti. Þessi aðferð gefur rannsakandanum tækifæri á að bæta við spurningum ef 

hann telur svo vera þörf á. Því eiga spurningarnar að vera það opnar að viðtal getur leitt til 

samtals millum rannsakanda og viðmælanda. (Merriam, 2015) 

  

3.4 Framkvæmd rannsóknar 
 

Rannsakandi valdi að notast við eigindlega aðferðarfræði til að varpa skýrara ljósi á viðhorfi 

viðmælenda og afla upplýsinga beint af hendi. Rannsakandi safnaði gögnum með fimm 

djúpviðtölum við einstaklinga sem eru opinberir aðilar og starfa með einum eða öðrum hætti 

innan íslensks tónlistariðnaðar. Rannsakandi notaðist einnig við hálfstöðluð viðtöl (e. semi-

structured interviews) með það að markmiði að leiða viðtölin í samtal svo unnt væri að bæta 
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spurningum við. Gagnasöfnun fór fram í formi viðtala þar sem upplýsinga var aflað frá 

þátttakendum.  

 

Sjónarmið viðmælenda gagnvart verðmyndun á íslenskum tónlistarflutningi eru misjöfn og 

hafa þeir skapað sér sínar eigin leiðir hvað varðar þætti sem áhrif hafa á verðmyndun í 

íslenskum tónlistarflutningi.  

 

Viðtölin fimm voru tæplega 90 mínútur að lengd og tekin á tímabilinu frá 8. til 16. október 

2018. Rannsakandi tók viðtölin upp með stafrænum hætti auk þess að skrá hjá sér athugasemdir 

á meðan viðtölunum stóð og bað þeim loknum. Þegar framkvæmd viðtalanna lauk hófst loks 

afritun gagna sem fólst í nákvæmri eftirritun viðtalanna. Í heild námu hljóðupptökur tæplega 

90 mínútum en hljóðupptökur  reyndust vera 18 blaðsíður af rituðum texta þegar lokið var að 

afrita umræðurnar. 

 

Rannsakandi útbjó viðtalsumgerð þar sem upplýsinga var aflað frá viðmælendum. Í ljósi þess 

að notast var við hálfstaðlað viðtal töluðu viðmælendur frjálslega og því voru spurningar 

rannsakanda sem lágu neðar á spurningalistanum oft svarað áður en þeim var varpað. Þannig 

þróuðust viðtölin meira til samtals fremur en viðtals sem gerði það að verkum að rannsakandi 

gat fengið dýpri svörun og ítarlegri upplýsingar um viðfangsefni rannsóknarinnar. Þetta gerði 

það að verkum að sú tilliðkun sem hálfstöðlum viðtölum fylgir reyndist góður prófsteinn.  

 

Að loknum viðtölum gekk í garð afritun þeirra og gagnagreining. Við þá afritun fékk 

rannsakandi ómetanlega aðstoð frá Kristínu Evu Geirsdóttur. Í kjölfarið hófst skráning 

athugasemda og hugmyndasmíði út frá viðtölum sem nýst gætu við nánari greiningu. Viðtölin 

áttu sér stað á mismunandi staðsetningum. Fyrsta var tekið á vinnustað viðmælanda, annað á 

heimili  viðmælanda, þriðja á starfsstöð viðmælanda, fjórða á kaffihúsi með viðmælanda og 

fimmta á heimili viðmælanda. Að afritun viðtala loknum hófst frumgreining á viðtölunum. 

 

Rannsakandi studdist við grundaða kenningu (e. Grounded Theory) sem byggð er á 

samþættingu vinnuferla svo að unnt sé að greina vísbendingar um áframhald rannsóknarinnar 

í gegnum gagnasöfnun og frumgreiningu. (Charmaz, 2005) Þá var stuðst við öxulkóða þar sem 

samtenginga er grafist fyrir er um undirrætur, aðdraganda, tildrög og áhrifaþátta. (Creswell, 

1998) 
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Sérstök áhersla var lögð á að vitja deila á því sem viðmælendur voru samhljóða um en 

sömuleiðis hvað greindi þá í sundur sem varpað gat ljósi varpað á hinn rauða þráð niðurstöðu 

rannsóknarinnar.   

 

Einnig notaðist rannsakandi við svokallaða orðræðugreiningu sem gengur út á að rannsaka ekki 

einvörðungu það sem er sagt orðrétt, heldur hvað þátttakandi er að reyna að koma á framfæri, 

hvort þá heldur meðvitað eða ómeðvitað. (Wood, 2000) 

 

3.5 Val á þátttakendum 
 

Viðmælendur rannsóknarinnar voru valdir með markmiðsúrtaki (e. purposive sampling) með 

tilliti til, eins og bent var á kafla 3.4 hér að ofan, að þeir höfðu dýrmæta og einstaka innsýn í 

íslenskan tónlistariðnað. Þátttaka viðmælanda var grundvölluð á fríviljugri þátttöku. 

Markmiðsúrtak felur það í sér viðmælendur eru valdir eiginleika sinna vegna. Þetta sérstaka 

úrtak telst til svokallaðs „ólíkindaúrtaks“ þar sem eigi er gerð krafa til fyrirframgefinna tilgáta 

eða skorinorts fjölda þátttakanda. Þátttakendur eru  meðvitaður um yrkisefni rannsóknarinnar 

auk þess sem þeir gefast vel í ljósi reynslu sinnar og þekkingar á viðfangsefninu. Því er fúsleiki 

til þátttöku á rannsókninni grundvallaratriði. (Ilker Etikan, 2016) 

 

Rannsakandi hafði uppi á viðmælendum í gegnum tengslanet sitt, ýmist í gegnum fyrirspurnir 

í gegnum samfélagsmiðla eða með símhringingum. Svörin við beiðninni þátttökunnar voru öll 

jákvæð. Rannsakandi valdi viðmælendur með það í huga að fá heildstæða mynd af því hvað 

stýrir verðmyndun í íslenskum tónlistarflutningi. Þá gerði rannsakandi sér fyllilega grein fyrir 

því áður en viðtöl hófust að menntun, samfélagsstaða, reynsla og aðrir margvíslegir þættir gátu 

haft áhrif á framlag viðmælenda. (Krueger, 1994) 

 

Þar sem fjöldi þátttakanda var fimm voru djúpviðtölin (og hálfstöðluðu viðtölin) sömuleiðis 

fimm. Viðmælendur voru þrír karlmenn og tvær konur sem deila þeim séreinkennum að vera 

komin á lögræðisaldur ásamt því að hafa það, með einum eða öðrum hætti,  það að lífsviðurværi 

að starfa í íslenskum tónlistariðnaði. Nöfnum viðmælenda verður hér eftir breytt, til þess að 

fyllsta trúnaðar sé gætt. Viðmælendur verða táknaðir sem viðmælandi A, viðmælandi B, 

viðmælandi C, viðmælandi D og viðmælandi E.3 

                                                 
3 Nánari upplýsingar um viðmælendur má sjá í Viðauka A – listi yfir viðmælendur.  
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Viðmælandi A er íslensk kona á fertugsaldri sem starfar sem umboðsmaður hjá 

umboðsfyrirtæki hérlendis. Starf hennar er fólgið í bókunum, umsjá og umönnun íslenskra 

tónlistarflytjenda. Hún hefur víðtæka og dýrmæta reynslu af því hvað stýrir því hversu mikið 

tónlistarflytjendur fá greitt og eigi að fá greitt með hliðsjón af þeim utanaðkomandi þáttum sem 

skipta máli við verðmyndunarákvörðun.   

 

Viðmælandi B er íslenskur karlmaður á fimmtugsaldri með langan tónlistarferil að baki. 

Reynsla hans innan tónlistariðnaðarins spannar yfir rúma tvö áratugi. Hann hefur starfað sem 

tónlistarflytjandi og kemur ýmist fram sem hluti af hljómsveit eða sem einstaklingur.  

 

Viðmælandi C er íslenskur karlmaður á fertugsaldri sem starfar sem viðburðarstjórnandi og 

hefur gert í um það bil tvo áratugi. Hann hefur víðtæka reynslu af skemmtanaiðnaði á Íslandi 

og er starf hans fólgið í því að velja til sín þá einstaklinga sem falla hvað best viðburðinum sem 

hann heldur með hliðsjón af þema, staðsetningu og markhópi.  

 

Viðmælandi D er íslenskur karlmaður á fertugsaldri sem er háskólamenntaður frá erlendum 

háskóla í hljóðfæraleik. Hann starfar sem slíkur fyrir íslenska hljómsveit en einnig sem 

leigutaki. Að auki er hann meðlimur FÍH. Hann hefur sem slíkur djúpa innsýn í verðmyndun á 

hinum hefðbundna FÍH taxta, og að starfa sem leiguliði en einnig hvernig aðstaðan er hið ytra. 

 

Viðmælandi E er íslensk kona með langan söngferil að baki og hefur frá unga aldri tekið þátt í 

margs konar skemmtanahaldi í gegnum tíðina. Hún er að mati rannsakanda ein skærasta stjarna 

á Íslandi og hefur verið í sviðsljósinu frá upphafi tónlistarferils síns auk þess sem hún hefur 

einnig fetað sig vel á erlendri grundu.  
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3.6 Gagnagreining 
 

Í ljós kom fljótlega við gagnagreiningu að unnt var að greina, með hliðsjón af upplifun og 

reynslu viðmælenda, áveðin meginþemu sem vöktu  hvað mestu athygli. Þemunum var því 

næst skipt í undirflokka. Yfirflokkar voru fjórir; saga, vinsældir, orðspor og samfélagsleg 

sjónarmið. Farið verður með ígrundaðri hætti í kafla 4 um niðurstöður þessarar greiningar en 

að svo stöddu þykir nægja að vísa til myndar 1 hér að neðan sem  sýnir þemagreiningu 

rannsakanda og undirflokka hvers yfirflokks fyrir sig: 

 

 
Mynd 1: Fjögurra þátta þemagreining rannsóknarverkefnisins 

 

 

3.7 Réttlæting á aðferðarfræði 
 

Rannsakandi byggði á þeirri hugmyndafræði að víkja frá fyrirframákveðnum hugmyndum áður 

en gagnagreining hófst svo hann gæti nálgast viðfangsefnið með hlutlausum hætti. (Crotty, 

1998) Skilyrði þeirrar hugmyndafræði er að rannsakandi sé upplýstur og leggur mat á hvaða 

áhrif hugmyndir hans hafa á niðurstöður rannsóknarinnar. Undirbúningur rannsóknarinnar fólst 

í mati á því sem líkindi væru til að verðmyndun gæti stjórnast af:  
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- Verðmyndun stjórnast af vinsældum tónlistarflytjanda 

- Verðmyndun stjórnast af hver kaupandinn er, það er kaupmætti, aðstæðum, og 

hversu tengdur tónlistarflytjandinn er kaupandanum  

- Verðmyndun stjórnast af árstíma 

- Verðmyndun stjórnast af samskiptum við aðra íslenska tónlistarflytjendur  

 

 

Þessar hugmyndir hafði rannsakandi tileinkað sér meðal annars út frá hans eigin reynslu sem 

starfandi  íslenskur tónlistarflytjandi í tæpa tvo áratugi, og í gegnum samskipti við tónlistarfólk 

og annað fólk í „skemmtanabransanum“ í sínu nánasta umhverfi og við frumgreiningu 

skriflegra heimilda.  

 

Að ætla að leggja mat á hvað stýrir verðmyndum íslenskra tónlistarflytjanda við 

skemmtanahald var þó ekki einfalt mál. Takmarkaður fjöldi viðtalenda rýrir að ákveðnu leyti 

alhæfingargildi rannsóknarinnar en sérstaklega var hugað að samsetningu viðmælenda til þess 

að bæta upp fyrir fjöldann. Þá komu viðmælendur víðsvegar að innan tónlistariðnaðarins sem 

ýtir undir fjölbreytileika þeirra auk þess sem þau eru af mismunandi kyni og reynslu að því er 

íslenskan tónlistariðnað varðar. Því er unnt að færa fyrir því rök að viðmælendurnir eru 

mikilvægir hlekkir í að ákvarða hvaða þættir hafa áhrif á verðmyndun íslensks 

tónlistarflutnings við skemmtanahald í framtíðinni.  

 

Að lokum vill rannsakandi koma því á framfæri að hann hafði ekki þá fyrirætlun að leiðarljósi 

að alhæfa um niðurstöður heldur fremur að varpa skýrara ljósi á hvað stýrir verðmynduninni. 

Hönnun á uppbyggingu viðtala gerði ráð fyrir sjálfsafhjúpun. (Krueger, 1994)  

 

Við mat á gæðum eigindlegra rannsókna þarf að horfa til ákveðinna þátta. Gæðamat 

megindlegra rannsókna fylgir jafnan hugtökunum áreiðanleiki og réttmæti en í ljósi ólíkrar 

aðferðarfræðilegrar nálgunar ber eigi að skilja fyrrgreind hugtök með sama hætti þegar að 

eigindlegum rannsóknum snýr. Áreiðanleiki gagna í eigindlegum rannsóknum er reistur á 

samræmi og trúverðugleika gagna á meðan réttmæti þeirra byggir að stórum hluta hversu vel 

rannsakandanum tekst að setja sig í stöðu viðfangsefnisins, fjölbreytileika gagnanna og 

samtvinningu þessara tveggja þátta. (Denzin, 2005)  
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Við rannsóknina er aðeins notað við greiningu ritaðra heimilda auk frumgagna rannsóknarinnar 

sem veitti rannsakanda tækifæri á að líta á gögnin frá stærri sjónarhóli. Var það talið nægja 

þrátt fyrir að Creswell hafi lagt til átta aðferðir til þess að auka réttmæti eigindlegra aðferða. 

(Creswell, 1998) 

 

Að endingu taldi rannsakandi brýnt að gerð væru skil á mögulegri hlutdrægni og stöðu hans 

gagnvart viðfangsefninu (e. clarifying researcher bias). Slíkt er viðhaft svo lesandi geti deili 

gert á stöðu rannsakanda og áhrifum hans varðandi niðurstöðu rannsóknarinnar. Að því sögðu 

þykir rannsakanda það mikilsráðandi að greina hugmóði hans á viðfangsefni rannsóknarinnar, 

þar sem hann, eins og áður hefur verið nefnt starfar sem „íslenskur poppari“. Rannsakandi 

þekkir því af eigin reynslu viðfangsefnið og hefur fylgst vel með framvindu verðmyndunar og 

þróunar þess frá upphafi starfsferils síns. Með þetta í huga hafði rannsakandi allan viðbúnað 

um vera var um áhrif sinnar eigin reynslu við framkvæmd rannsóknarinnar við gagnagreiningu.   
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 4 Niðurstöður rannsóknarinnar 
 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum viðtala sem tekin voru við fimm 

einstaklinga. Kaflinn er byggður á þemagreiningu rannsóknarinnar og skiptist eins og greint 

var frá í kafla 3.6 í fjögur yfirþemu sem endurspegla niðurstöður viðtalanna; „Saga“, 

„Vinsældir“, „Orðspor“ og „Efnahagur samfélagsins“ -  það er öxulinn sem greiningin gengur 

út frá (sjá mynd 2). Hver kafli byggir á undirþemum sem varpar innvirðulegra ljósi á hvert og 

eitt meginþema.  

 

 

Mynd 2: Öxulgreining 

4.1 Saga  
 

Allir viðmælendur voru samhuga um það að sagan að baki tónlistarflytjandanum var einn af 

stærstu áhrifaþáttum í verðmyndun á íslenskum tónlistarflutningi. Hver er sagan á bak við 

hinum eiginlega „seljanda tónlistarflutningsins“? Með því að horfa til sögunnar hefði myndast 

ákveðið vörumerki (e. brand) sem gerði það að verkum að unnt var að selja „vöruna“ dýrara en 

ella. Rannsakandi varð var um þema í tengslum við „söguna“ sem, án þess að um tæmandi 

talningu sé að ræða, greindist í tímalengd vinsældar, stöðugleika í gegnum árin, efnisvið að 

baki tónlistarflytjandanum (e. body of work), tíðni og þema viðburðarins. 

  

VERÐMYNDUN Á 
ÍSLENSKUM 

TÓNLISTARFLUTNINGI 
VIÐ SKEMMTANAHALD 

SAGA 

VINSÆLDIR ORÐSPOR 

EFNAHAGUR 
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4.1.1 Tímalengd vinsældar – vörumerkjasköpun  

 

Það hversu lengi tónlistarflytjendur hefðu verið í „bransanum“ spilaði stórt hlutverk við 

ákvörðun á kostnaði, þrátt fyrir að vera ekki ákvarðandi. Þannig benti viðmælandi A á að 

rótgróinn og þekktur „rappari“ væri að fá einungis örlítið meira fyrir tónlistarflutninginn heldur 

en þeir sem væru ef til vill nývinsælir en hafa náð að skjótast upp í stjörnuhiminn á Íslandi á 

skömmum tíma. Viðmælandi B benti á hljómsveit sem hefur verið vinsæl í marga áratugi væru 

að taka einna mest fyrir flutning. Þetta lægi í þeirri staðreynd að þetta væri „band með mikla 

sögu“.  Með þeim hætti hefði sú hljómsveit einfaldlega skapað sér verðmætt vörumerki þar 

sem almenningur er tilbúinn til að greiða hærra fyrir vöruna.  

 

Þegar horft er til annarra atvinnugreina er það þessi verðmæta vörumerkjasköpun sem fylgt 

getur verði, að mati rannsakanda. „Meðalljónið“ í íslensku samfélagi getur ekki með hinum 

hefðbundnu meðallaunum,  ekið um á Lamborghini eða Rolls Royce bifreiðum, gengið um með 

dýrustu  Gucci töskuna og í Hermès klæðnaði eða flogið um á fyrsta farrými í A380 vélum 

með Emirates. Fyrrnefnd vörumerki hafa í gegnum orðspor sitt sannað gæði sín og áunnið sér 

nafn sem er einfaldlega vara sem er söluhæf en dýr. Fyrir það eru einstaklingar tilbúnir til að 

borga en það þarf djúpa vasa til þess að greiða fyrir slíkan munað. Íslenskir tónlistarflytjendur 

sem hafa í gegnum árin skapað sér „nafn“ í skemmtanaiðnaðinum hafa sannað sitt vörumerki. 

Fyrir það eru einmitt, einstaklingar tilbúnir til að greiða.  

 

Þetta er í rökréttu samhengi við ummæli viðmælanda C, sem starfar sem viðburðarstjórnandi, 

að það sem skiptir máli við val tónlistarflytjanda er að „tónlistarmaðurinn sé góður fyrir giggið 

og góður fjárhagslega“.  

 

Vörumerkjasköpunin sem slík er tengd öðrum þáttum, sem að mati rannsakanda falla undir 

önnur yfirþemu, en í þessu samhengi má til að mynda nefna ummæli viðmælanda E; „það er 

ekki nóg að vera frægur. Þú verður að sýna að þú getir skilað góðu giggi sem skilar sér svo í 

framhaldi af því að góðu umtali“, eða viðmælanda B; „en bara bandið að þá er búið að vera að 

eyða ógeðslegum tíma í þetta og það eru ákveðin gæði“.  

 

Samhljómur var meðal allra viðmælenda að vörumerkið væri eitt það verðmætasta. Mikil vinna 

lægi að baki því. Í tengslum við vörumerkið mátti greina ákveðinn samhug viðmælanda að 

þeim þótti vera vankantur á því að almenningur gerði sér grein fyrir því hvað í raun og veru 
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lægi að baki vörumerkinu sjálfu. Eins og viðmælandi B kom að orði; „það þarf að spyrja hvað 

er bakvið vörumerkið?“.  

 

4.1.2 Stöðugleiki 

 

Áberandi þema meðal allra viðmælanda var stöðugleiki í skemmtanahaldi í gegnum fyrri tíð. 

Með stöðugleika er átt við í þessu samhengi hversu stöðugir tónlistarflytjendur eru að koma 

fram, semja nýja tónlist auk markaðssetningar á hinu eigin „sjálfi“. Viðmælandi B, sem hefur 

notið frægðar á Íslandi fyrir að semja ein þekktustu lög Íslendinga kom svo að orði að „[hann] 

hafi gengið í endurnýjun lífdaga sinna nokkrum sinnum. Farið í hringi þar sem fólk gleymir 

„[honum]. [Hann hefur] spilað mjög mikið en það er svo lítið auglýst.“  

 

Því miður fylgir stöðugleikanum líka óstöðugleiki fyrir þá einstaklinga sem starfa í þessum 

iðnaði. Skortur á stöðugleika „gigga“ gerir þetta að ákaflega erfiðum atvinnugeira eins og 

viðmælandi E gaf til kynna.  

 

Verðmyndunin snýr því í þessu samhengi að til þess að skapa stöðugleikann þurfa þeir sem 

vilja koma sér á framfæri að taka lægri fjárhæðir fyrir framkomur, með það að markmiði að 

vekja athygli á þeirra eigin hæfileikum og tónlist sem með orðspori og umtali getur tryggt 

stöðugleikann.  

 

4.1.3 Efnisviður (e. body of work) 

 

Fljótlega kom í ljós áberandi samhljómur á meðal viðmælenda sem reyndust flestir hverjir vera 

sammála um að efnisviður tónlistarflytjandans skipti miklum sköpum þegar kom að 

verðmyndunaráhrifum íslensks tónlistarflutnings.  

 

Hugtakið efnisviður (e. body of work) (f. oeuvre) sem upphaflega á rætur sínar að rekja til 

Frakklands, snýr í grundvallaratriðum að því að horfa til allra þeirrar vinnu eða verka sem 

einstaklingur hefur gert á sinni ævi. Að því er listamenn varðar,4 gæti þurft að horfa til baka og 

horfa á allt það sem listamaðurinn hefur gert, hvort sem þá er heldur í sínu eigin einkalífi eða 

starfsferli. Unnt er að ímynda sér heildarsafn af hvaðeina, svo sem lagasmíð, útgáfu laga, 

lagaflutnings, albúma, mynda, samfélagslegrar stöðu og svo mætti lengi telja áfram.  

                                                 
4 Í ritgerð þessari lítur höfundur svo á að tónlistarmenn séu listamenn. 
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Réttlæting á þema þessu endurspeglast einkanlega í orðum viðmælanda E (sem að mati 

höfundar hefur skapað sér ærinn efnisvið), sem langar til þess að „hækka sig“, „telur sig geta 

gert það þar sem eftirspurnin er það mikil“ og einnig í ljósi þess að viðmælandinn telur spila 

stóran þátt að hann hafi unnið sér inn „respect“.  

 

Því þú getur alveg gefið út fullt af lögum og gert fullt í sjónvarpi en það er þessi 

spilamennska sem virðist svolítið counta með verðið fannst mér eftir því sem ég spilaði 

meira og fólk talaði. Og maður fór að vera meira vinsæll í þessu. Þá einhvern veginn 

gat maður farið að hækka verðið fyrst. Það vissu allir hver ég var til að byrja með. En 

fólk vildi vita hvað getur hún gert annað en [frægt lag]? Maður þurfti dálítið að moka 

skurði í nokkur ár. Verðið byrjaði að hækka með tíð og tíma. Svo gerði kirkjan líka 

helling. 

 

4.1.4 Tíðni - „Með hverju lagi verið þetta réttlætanlegra“ 

 

Allir viðmælendur voru sammála því, án þess að rannsakandi nefndi þá spurningu upp við 

framkvæmd rannsóknarinnar að tíðni laganna jók á vinsældir og gat þar með haft áhrif á 

verðmyndun. „Ég mæti í partý og tek [frægt lag]“.  

 

Viðmælendur höfundar, sem starfað hafa sem tónlistarflytjendur og hafa með einu eða öðru 

leyti átt ákveðinn þátt í að efla, ákvarða og sameina íslensku þjóðina, voru sammála því að 

vinsældir laga þeirra og spilunartíðni pípóluðu mjög vinsældir þeirra og höfðu þannig djúpstæð 

áhrif á verðmyndun tónlistarflutnings við skemmtanahald.  

 

Þetta tengist að mörgu leyti sköpun vörumerkisins, eins og fjallað var um í kafla 4.1. Eins og 

viðmælandi B bar að orði „því fleiri lög sem hitta í mark, því verðmætara er vörumerkið.“ 

 

4.1.5 Þema viðburðarins  

 

Það þótti einnig sammerkt meðal allra viðmælenda að þema viðburðarins væri farið að skipta 

æ meiri sköpum í tengslum við verðmyndun íslensks tónlistarflutnings.  

 

Ég er núna til dæmis alltaf að mæta í ninetees nostalgíu partý bara hverju 

einustu helgi þema eða [úrfelling höfundar] … þannig að núna er ég á hátindi 

þannig að ég get leikið mér svona.“ (Viðmælandi B)  
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„Í upphafi á eins og þessum viðburðum þarftu að búa til vörumerkið sem heitir 

[úrfelling höfundar vegna trúnaðarsamnings] og það er haldið í einhverjum 

tjöldum og það eru konur í einhverjum ákveðnum klæðnaði og kallar í 

einhverjum ákveðnum klæðnaði og þú ferð í eitthvað svona dæmi til að búa 

til stemmningu fyrir því og svo kryddarðu það með tónlistarfólki 

(Viðmælandi C)  

 

Ummæli þessi bendi til þess að þema viðburðarins sem slík hefur einnig áhrif á verðmyndunina. 

Í þessu samhengi skiptir sagan ekki beinlínis máli heldur hver tegund viðburðarins er. 

Aðalatriðið lýtur að því að skemmta áheyrendum á þann hátt sem óskað er eftir með hliðsjón 

af hver markhópurinn er og þema kvöldsins er. Hér skiptir þannig sagan ekki jafnmiklu máli 

eða gæði tónlistarflutningsins heldur skemmtunin sjálf og upplifunin.5  

 

„Þetta eru ekki tónlistarmenn en lið gerir rosalega mikið fyrir svona gigg […] Fyrir mig snýst 

þetta bara um það að það sé partý, að það sé gaman og þér langi að koma aftur á næsta ári. Þú 

vilt bara meira. Það er það sem ég þarf. Og þá eru einhverjir svona gaurar með X-factor sem 

eru lykillinn að því. Ekki endilega gaurinn sem á efsta lagið á einhverjum vinsældarlista.“ 

(Viðmælandi C) 

Þetta leiðir að því líkum að viðburðarstjórnendur og kaupendur tónlistarflutnings eru fremur 

tilbúnir til þess að líta framhjá sögu, gæði og vinsældum því slíkir einstaklingarn geta mögulega 

ekki verið aðsniðnir þema viðburðarins. Verðmyndunin stýrist því ekki einvörðungu af sögunni 

heldur meira af því hverjir það eru sem aðlagast mest þema viðburðarins.  

 

4.2 Vinsældir  
 

Það kom rannsakanda ekki í opna skjöldu að það var samdóma álit allra viðmælenda að 

vinsældir áttu steinóðan þátt að gegna hvað stýringu verðmyndunar tónlistarflutnings varðar. 

Rannsakandi varð þess var að þrátt fyrir sögu tónlistarflytjandans sjálfs þyrfti að gefa gaum að 

því hver tónlistarflytjandinn væri auk þess hver skemmtanahaldskaupandinn væri. Að 

rannsakanda óvörum hafði tilfinning gjörvilegu hlutverki að gegna í þessu samhengi.  

  

                                                 
5 Sjá kafla 4.1 
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4.2.1 Hver er tónlistarflytjandinn? 

 

Fljótlega kom í ljós áberandi samhljómur á meðal þátttakenda sem reyndust flestir hverjir vera 

sammála um að þeir sem ættu meiri sögu og verðmætara vörumerki ættu þess kost á því að 

krefjast hærri þóknunar. 

 

Greina mátti ákveðin megineinkenni: 

 

-  „Trúbbar“6  eins og viðmælandi B kom að tækju mun lægri fjárhæðir fyrir kvöldið. Að 

áliti þess viðmælanda tækju þeir langt fyrir neðan það sem eðlilegt þætti, einfaldlega 

með það að leiðarljósi að koma sjálfum sér á framfæri. Þar sem viðmælandi B hefur 

það að atvinnu sinni að koma fram sem trúbador getur hann þó í ljósi sögu sinnar og 

frægðar tekið mun hærri fjárhæðir heldur en óþekktir trúbadorar. 

- Þeir sem tilheyra eldri aldursflokki í íslensku samfélagi kjósa fremur hljómsveitir eða 

„böll“ en „rappara“ eða plötusnúða7.  

- Tegund viðburðar ræður því hvaða tónlistarflytjandi valinn er. 

- Ef tónlistarflytjandinn er það mikilsverður að hann hafi tök á því að skila af sér framlegð 

sinni og viðburðarhaldarans gegnum miðasölu er viðburðarstjórnandinn tilbúinn til að 

greiða uppsett verð, eða eins og viðmælandi C sagði orðrétt: „því vinsælli sem artistinn 

er því meira ertu til í að borga“.  

- Ef notast er við ákveðna taxta sem skilgreindir eru í gegnum hagsmunaaðila, til að 

mynda FÍH, þá er verðmynduninni ekki stýrt samkvæmt geðþóttaákvörðun 

tónlistarflytjandans. Aftur á móti eins og viðmælandi D nefndi að þá getur hann stuðst 

við þá taxta til að „réttlæta“ sín laun fyrir þá flutning sinn. Í ljósi reynslu viðmælanda 

D sem háskólamenntaðs einstaklings innan tónlistarsviðsins sem lært hefur erlendis 

benti hann enn fremur á að reynsla hans erlendis beri þess merki að ytra er mun meiri 

formfesta.  

  

                                                 
6 Trúbadorar – Oftast tónlistarflytjendur sem notast við kassagítar og söng til að flytja lög samin af öðrum 

listamönnum. 
7
 Hugtakið plötusnúður vísar til „Disc Jockey“ eða í daglegu tali „DJ“ á enskri tungu 
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- Hlutverk: 

o Viðmælandi D: Sem leiguliði verðleggur hann sig eftir því hvað hann þarf að læra 

mikið af lögum og hvort hann þarf að mæta á æfingar 

- Frammistaða 

o Viðmælanda E: “Vissu allir hver hún var en þurfti að sanna sig til þess að hækka sig 

í verði. Ekki nóg að vera frægur verður líka að sýna að þú getir skilað góðu giggi sem 

skilar sér í góðu umtals. 

4.2.2 Hver er kaupandinn? 

 

Áberandi þema var unnt að greina þegar tekið var tillit til vinsældar. Þrátt fyrir vinsældir gat 

enginn viðmælandi undan sér snúist að „kaupandi“ skemmtanhalds, staða hans fjárhagslega og 

samfélagsleg staða hafði mikilsverð áhrif.  

 

Rétt eins og auðið var að gera deili á þemu varðandi það „hver tónlistarflytjandinn er“ sem 

getið var um í kafla 4.1.1, var sama uppi á teningnum í þemagreiningu að því er þetta varðar. 

Til að mynda ef kaupandi var grunnskóli sáu tónlistarflytjendur, sem fær stoð í viðtali við 

viðmælanda A, sér betur fært að taka lægri fjárhæðir fyrir skemmtanahald samanborið við 

menntaskóla. Þetta var í ljósi fjárhagsstöðu stofnananna tveggja.8Þá voru grunnskólar og 

menntaskólar „fljótari að stökkva á „heita artista“. Að auki var unnt að greina að í 

tónlistariðnaðinum væri meira um „prútt“ heldur en annars staðar (viðmælandi A).  

 

Rannsakandi greindi ákveðna sammerkta gremju meðal allra viðmælanda í þessu samhengi; 

„kaupendur eru gjarnari að prútta en í öðrum greinum“, „engir fastir taxtar eða verklag eins og 

hjá Sinfó til dæmis“, „kaupendur sjá oftar en ekki bara vinnuna þegar flutningurinn sjálfur á 

sér stað. Ekki þann undirbúning og eftirvinnslu sem á sér stað“,  og „fólk borgar sjaldan uppsett 

verð“ (viðmælandi A).  

 

Aðili sá sem kaupir þjónustuna hefur mikilsverð áhrif. Þannig voru allir viðmælendur einhuga 

um það að þeim þætti það taka minna á „sálina“ að taka hærra verð frá bönkum, fjárhagslega 

sterkum stofnunum eða einstaklingum. Aftur á móti ef viðmælendur voru meðvitaðir um það 

að kaupandinn hefði ekki „djúpa vasa“ þá voru þeir tilbúnir til þess að verðleggja sig lægra. Þá 

                                                 
8 Það er grunnskólanna og menntaskólanna 
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voru viðmælendur á einu máli að ef tónlistarflytjandinn sem slíkur gæfi þann kost af sér að 

selja miðana af sjálfsdáðum myndi það skila sér í hærra hagnaði fyrir flytjandann (viðmælandi 

C). Að því er viðburðarstjórnendur varðar (viðmælanda C) skipti það einna helsta að horfa til 

myndarinnar. Með því er átt að kaupandinn getur ekki einungis horft framhjá greiðslu til 

flytjandans sjálfs heldur til staðsetningu viðburðar og kostnaði leigu og allra hlutaðeigandi 

aðila sem nauðsynlegir teljast.9 Eins og haft var eftir viðmælanda C „þú ert með einhverja 

árshátíð á einhverju sjúkrahúsi þar sem budgetið er ekki það mikið“.  

 

Framangreint ber þess merki og bendir til þess að mati rannsakanda að það er ekki einungis 

staða kaupandans heldur ástæðan sem liggur að baki verðkaupum sem getur haft úrslitaáhrif  

 

4.2.3 Tegund tónlistar – markhópurinn 

 

Áður hefur verið bent á í kafla 4.1.5, og 4.2.2, hér að ofan að tegund tónlistar og markhópur 

áheyranda hefur vægi að því er verðmyndun tónlistarflytjanda varðar. Viðmælandi A yrti svo 

að „rapparar [væru] gjarnari að undirbjóða en aðrir“. Menntskælingar sæktust frekar í að hlusta 

á tónlistarflutning sem byggð væri upp á „2-3 atriðum og svo DJ“. Þá væri framboðið orðið 

það mikið af „hip hop tónlistarmönnum“, sem ef til vill væru að undirbjóða að mati viðmælandi 

A, sem starfar sem umboðsmaður (viðmælandi A) Í því tilviki hefði umboðsmaðurinn 

möguleika á að setja fastskorðað verð sem væri töluvert lægra en aðrir tónlistarflytjendur. Þá 

hafði viðmælandi A svo á orði: „En svo lentum við svolítið í því. Nú er framboðið orðið svo 

mikið af hiphop tónlistarmönnum að það var soldið þannig í fyrra vetur að það var pínu verið, 

ekki beint kannski að undirbjóða, en samt svona. Við settum upp eitthvað verð og það var bara 

einhver annar rappari til í að gera þetta fyrir bara 50.000“. 

 

4.2.4 Tilfinningin 

 

Áberandi þema og möguleika einna helst það stærsta meðal allra viðmælanda að „tilfinning“ 

stjórnaði því einna helst hvað stjórnaði verðmynduninni. Með hugtakinu „tilfinningu“ er 

samkvæmt íslenskri orðabók átt við skynjun eða óljósu hugboði um eitthvað ákveðið sem er 

án sýnilegra ástæðna. (Íslensk orðabók) 

 

                                                 
9 Með þessu á viðmælandi A meðal annars við hljóðmenn, rótara, hljóðkerfi æfingar þar að baki og fleira.  
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Að mati rannsakanda og í ljósi stöðu hans sem tónlistarflytjanda gat hann á margan hátt skilið 

þetta sjónarmið. Rannsakandi sjálfur hafði staðið sig oft að því að leyfa tilfinningu sinni að 

ráða för. Tilfinninguna var unnt að greina á tvennan hátt; annars vegar geðþóttaákvörðun og 

svo einnig hvort aðrir þátttakendur tónlistarviðburðarins voru með.  

 

4.2.4.1 Geðþóttaákvörðun  - „mér finnst þetta alltaf ógeðslegt “ 

 

Viðmælandi A þótti þetta fárleg atvinnugrein: 

 

En svo er þetta líka, þetta er svo magnaður bransi með það. Þetta er bara eins 

og þetta sé einhver geðþóttaákvörðun. Sem að er óþolandi. Og mér finnst svo 

ofboðslega, maður getur ekki. Það þurfa einhvern veginn allir að taka sig soldið 

saman […] einhver geðþóttaákvörðun bæði hjá tónlistarmönnum sjálfum er 

búið að vera eitthvað svona verð. Og fólk er bara svona einhvern veginn alltaf 

að dansa og allir að prútta. Þetta meikar bara eiginlega engan sens. Þú ert ekki 

að fara þegar þú ferð á auglýsingastofu eða eitthvað, þá ertu ekki að fara að 

prútta við auglýsingastofuna eða grafíska hönnuðinn. Jújú kannski færð díl og 

svona. En þetta kostar bara eitthvað á tímann skilurðu. Kostar bara eitthvað eða 

málverk eða whatever. Þetta finnst mér alltaf ógeðslega, þú veist, það eru bara 

umboðsmenn eða bókunarskrifstofur eða listamaðurinn sjálfur sem ákveður 

hvað þetta á að kosta. Svo er bara alltaf reynt að prútta eða eitthvað. 

 

Viðmælandi D kom svo að orðum að hann „sem fyrir nánast hvert gigg“ og „hefur uppsett verð 

en er mjög gjarn að vera prúttaður niður“ 

 

Viðmælandi E „verðleggur sig út frá tilfinningu. Metur hvert gigg fyrir sig.“ þrátt fyrir að hann 

vilji hækka sig í ljósi þess að eftirspurnin er orðin það geipimikil að hann er viljugur til þess að 

verða af viðburðum sem sæju ekki hag sinn af því að greiða slíka fjárhæð.  

 

4.2.4.1.1 Aðrir tónlistarflytjendur  

 

Einn viðmælandi kom því á framfæri að það sem verðmyndun stýrði hverjir aðrir tónlistarmenn 

viðburðarins kæmu fram. Hann væri „til í að taka minna fyrir giggið ef hann er að spila með 

færum hljóðfæraleikurum [allt eftir því hvernig giggið er og jafnvel með hverjum].  
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4.3 Orðspor 
 

Orðspor er þýðingarmikið, margvítt og krókótt hugtak sem er í námægðum við hugtakið ímynd. 

Þetta snertir alla einstaklinga, fyrirtæki, lönd og jafnvel heimsálfur. Unnt er í gegnum 

markaðssetningu að hafa áhrif á orðspor sem getur reynst örðugt verkefni, sérstaklega þegar 

kemur að skemmtikröftum, sem tónlistarflytjendur eru. Unnt var að greina ákveðin þemu í 

tengslum við orðspor viðmælenda sem greindust í frammistöðu (e. performance deliverance), 

æfingar sem að baki liggja skemmtanahaldinu og að lokum mannorði út á við sem og meðal 

annarra tónlistarflytjanda.   

  

4.3.1 Frammistaða (e. Performance Deliverance) 

 

Frammistaða tónlistarflytjanda getur ekki aðeins verið streituvaldandi heldur erfið. Allir 

viðmælendur voru á einu máli að ringulreið, ami, barátta, þrotlausar æfingar, taugaþreyta og 

áreynsla fylgdi því að skila frá sér það artarlegri frammistöðu að áheyrendur væru ánægðir. 

Frægð og vinsældir skiptu þar engum sköpum. Sérstaklega þegar tillit var tekið til 

samfélagsmiðla sem eru stór áhrifavaldur í íslensku samfélagi. (Gallup, 2017)  Viðmælandi E 

benti á að það frægðin sem slík væri ekki nægileg því þú „verður að skila góðu giggi sem skilar 

sér i góðu umtali“. Viðmælandi C sagði orðrétt að það skiptir meginsköpum hvað „[hann – 

áherslubreyting höfundar] gerir fyrir showið“. Eins og rætt var um í kafla 4.1.5 þá er það þessi 

„x-factor“10 sem máli skiptir.  

 

4.3.1.1 Æfingar sem liggja að baki: 

 

Að því er stjórnun verðmyndunar skiptir í tengslum við orðspor og það hversu mikið 

tónlistarflytjendur kosta, þá skipta æfingar að baki tegund skemmtanahaldsins miklu máli. 

Viðmælandi B benti á að hann verðleggur sig eftir því hversu mikið hann þarf að leggja á sig. 

Í því samhengi vísaði hann til þess hvort hann þurfi að læra lögin og hvort að æfingar séu 

nauðsynlegar til þess að skila góðri frammistöðu. Að auki var það samhljóma álit allra 

viðmælanda að þeir sem vinna að baki og eiga þátt í að aðstoða við frammistöðuflutning hefði 

áhrif á stýringu verðmyndunar.  

 

Rótarinn […] hann gerir allt, setur allt upp og setur allt niður. Ég þarf ekki að gera 

neitt. Ef það þarf að skipta á gítarnum þá gerir hann það. Hann er eiginlega sjöundi 

                                                 
10 X-factor – Sérstök gæði, útgeislun eða hæfileiki sem erfitt er að koma orðum að. 
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meðlimur [hljómsveitarinnar]. Hann er töframaður. […] Við erum að fjárfesta í 

ákveðnum þægindum. 

 

4.3.2 Mannorð 

 

Það getur verið talsverðum vandkvæðum bundið að túlka hugtakið „mannorð“ í tengslum við 

rannsókn þessarar ritgerðar. Í raun er það ekki ósvipað hugtakinu orðspor, sem er yfirheiti þessa 

kafla, það er orðstír einhvers (íslensk orðabók)11. Heiður og virðing og óflekkað mannorð gat 

að mati allra viðmælanda haft áhrif á verðmyndun tónlistarflutnings.  

 

Þrátt fyrir mannorð út á við gat haft áhrif á verðmyndun var það persónan sem hvað mestu máli 

skiptir. Almenningur væri þannig gjarnari á að fyrirgefa „trúðum“, ef tónlistarmenn væru 

„branderaðir“ sem slíkir eða „fólk komst upp með þetta á sveitaböllum“ (viðmælandi B).  

 

Þetta á við rök að styðjast sérstaklega í ljósi nýafstaðinna fréttagreina, þegar rannsókn þessi er 

gerð, þar sem frægur einstaklingur hefur þurft að verða af tekjuauðlind sinni vegna myndbands 

sem gert var almenningi opinbert. Aðilinn sá sig knúið til að segja sig frá mörgum störfum sem 

hann gegndi ásamt því að viðburðarfyrirtæki og kaupendur, það er að segja þeir sem höfðu 

bókað aðilann hættu við að fá umræddan einstakling til starfa (Þórarinn Þórarinsson, 2018) 

  

Að auki skipti mannorði meðal tónlistarflytjendanna sjálfra miklu máli. Eins og viðmælandi D 

kom að orði: „Eftir að ég flutti heim eru það gamlir vinnufélagar eða orðið spyrst út. Eða 

einhver hefur heyrt í manni. En oftast er það mestmegnis einhver sem maður hefur unnið með 

áður, félagar. En alltaf vinnur maður einhvern tímann í fyrsta skiptið með einhverjum af sömu 

ástæðu að þetta spyrst út.“ 

 

4.3.3 Gæði tónlistarflutningsins 

 

Í tengslum við orðspor sem samtvinnast frammistöðu og mannorði verður að lokum að nefna 

gæði tónlistarflutningsins. Viðmælandi B nefndi að „menningin hefur breyst svo rosalega 

mikið frá áður. Nú eru bara komnar svaðalegar kröfur“. Hann benti sömuleiðis á að ef 

tónlistarflytjandinn er falskur getur hann verið stimplaður sem slíkur og það er samstundis 

                                                 
11„Óflekkað mannorð“ er hugtak sem skilgreint er í íslenskum lögum. Til að mynda er skilyrði til kjörgengis er 

að hafa óflekkað mannorð samkvæmt 5. gr. laga um kosningar til Alþingis. Önnur lög, svo sem kjörgengi í 

Landsdóm, lög um lögmenn og mun fleiri gera kröfu um óflekkað mannorð.   
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komið á veraldarvefinn. Í kjölfarið geta tónlistarflytjendur verið stimplaðir. Ef 

tónlistarflytjendur eru falskir, sem rekja má til þess að hljóðkerfi eða annað slíkt er í ólagi þá 

„er þetta orðið fréttamatur á meðan fólk bara spjallar eftir gigg og fólk er kannski að tala um 

þetta tveimur dögum eftir gigg í samræðum“. Þá sagði viðmælandi B að „þarna þyrfti að fara í 

recovery aðgerðir fyrir giggið […] og setja fullt af dóti á netið og reviva [tónlistarflytjandann] 

til að láta aðra vita að hann geti allt í einu sungið“.  

 

Það hefur því stór áhrif á verðmyndun að kaupandinn kaupi tónlistarflytjanda sem er staðfastur, 

með hljóðkerfið í lagi. Í þessu felst einnig stundvísi, prúðmennska, heiðarleiki og tryggð.   

 

4.4 Efnahagsleg staða íslensks samfélags 
 

Að lokum mátti greina eitt yfirþema, sem rannsakandi þótti tilefni til að koma stuttlega að 

orðum. Þetta eru staðan í samfélaginu hverju sinni. Viðmælandi A nefndi að „núna er alveg 

góðæri. Verið að halda fleiri partý en á tímabili þá fengu allir bara [aðra tegund 

tónlistarflytjanda] því það var ódýrast og svo kannski bara eitt atriði. Þá nefndi viðmælandi E 

að „það virðist vera gott stability í þjóðfélaginu, fólk á pening. Fólk oft er ekkert að spyrja mig 

hvað ég rukka fyrir þetta fyrr en langt inn í ferlinu. Þegar við erum búin að ræða lög og ég búin 

að bóka mig.“ 

 

4.5 Samantekt 
 

Þekking þátttakenda var mikil og að miklu leyti mótuð af því starfsumhverfi sem þeir hafa 

unnið við í langan tíma. Þátttakendur áttu auðvelt með að greina hvað þeir tækju fyrir íslenskan 

tónlistarflutning við mismunandi aðstæður. Það virðist eiga hljómgrunn á meðal þátttakanda 

að þeir framkvæma tónlistarflutninginn af hagkvæmnissjónarmið ofar tilfinningasemi. Í raun 

voru þátttakendur mjög uppteknir af efnahagslegum sjónarmiðum. Markaðssetning var talin 

lykill að hækkun verðmyndunar, því þátttakendur lögðu áherslu að tíma þeirra yrði varið með 

sem hagkvæmasta hætti.  
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 5 Umræða og lærdómur  
 

Af svörum viðmælenda er það ályktun höfundar að rými er til úrbóta fyrir íslenska 

tónlistarflytjendur að því er verðmyndunarstýringu varðar. Niðurstöður rannsóknar þessarar 

komu höfundi, sem hefur það sér til lífsviðurværis að starfa sem „poppari“ á Íslandi, ekki á 

óvart. Ekki verður þó undan því skorist að svo virðist vera að kjaramál íslenskra 

tónlistarflytjenda við skemmtanahald hafa orðið eftir á; ekki einvörðungu með hliðsjón af 

launaþróun annarra atvinnustétta, heldur einnig með hljóðsjón af vísitölu neysluverðs. Í þessum 

kafla verður litið til þess hvernig niðurstöður rannsóknarinnar út frá orðsvörum viðmælenda 

endurspeglast í fyrirframgefnum hugmyndum höfundar. Að auki gefur höfundur því gaum 

hvað kom honum hvað mest á óvart við úrvinnslu rannsóknarinnar. Með framangreint að 

leiðarljósi var höfundi ekki eins sérlega hjábægt og honum þótti við upphaf rannsóknarinnar 

að draga lærdóm af því sem reyndist ekki aðeins honum, heldur öðrum viðmælendum, drjúg 

fjölkynngi.    

 

5.1 „Verðþróun hefur orðið eftir á“ 
 

Staðreyndin er sú að verðmyndun íslenskra „poppara“ hefur orðið eftir á. Þetta á meðal annars 

stoð í ummælum viðmælanda B sem beitti sérdeilis skoðunarverðri og nýstárlegri nálgun um 

sjónarmið þetta. Viðmælandi B notaðist við staðal sem beitt var á árum áður þegar unnt var að 

bera verðmiða á skemmtanahald eða „ball“, eins og hann kom að orði, við verð á 

brennivínsflösku sem fágengileg var í Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins („ÁTVR“). 

Viðmælandi B hefur verið starfandi viðtónlistariðnað  í rúma tvo áratugi og þekkir því vel til 

þess hversu mikið unnt var að krefjast um greiðslu fyrir íslenskan tónlistarflutning við 

skemmtanahald fyrir aldamót. Þannig fullyrti hann að aðgangseyrir að sveitaböllum árið 1997 

hafi verið um 2.000 krónur.  

 

Út frá þessari staðhæfingu viðmælanda B gerði höfundur úttekt á því hversu dýrkeypt 

brennivínsflaska var hjá ÁTVR á árunum 1997-2018. Hér að neðan á grafi 1 gefur að líta 

verðþróun á 700 ml brennivínsflösku á fyrrnefndu tímabili.  
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Graf 1: Verðþróun á 700 ml. brennivínsflösku frá 1997 - 2018 

  

Þegar rýnt er til opinberra útgefinna gagna og tölfræði sem Hagstofa Íslands hefur birt er 

auðlæsilegt að 700 millilítra brennivínsflaska, sem kostaði þá 2.240 krónur, var að meðaltali 

12% dýrseldari en greiðsla fyrir aðkomu að skemmtanahaldi árið 1997.  Þegar litið er til 

verðþróunar á brennivínsflöskunni er unnt að festa sjónir á það að verðið hækkar að staðaldri 

og þegar þessi ritgerð er skrifuð kostar brennivínsflaska í ÁTVR 5.929 krónur (Vínbúðin, 

2018). 

 

Ef tekið er mið af sama hlutfalli milli framangreindra þátta á árinu 1997 má leiða að því líkum 

að verðmiðinn að skemmtanahaldi á ritgerðarsmíðardegi þessum væri 5.294 krónur, sem 

einföldunarinnar vegna höfundur hefur ákveðið að námunda niður að 5.000 krónum.  

 

Sú verðmyndun endurspeglar því miður ekki kostnaðarverð verðmiða við skemmtanahald sem 

er í kringum 3.500 krónur á ritgerðarsmíðardegi samkvæmt vefsölumiðlinum Miði.is (midi.is, 

2018). Þetta er ekki nema 70% af því verði sem viðmælandi B miðaði við árið 1997. Að mati 

höfundar telur hann sér fært að leiða því líkum með hliðsjón af ofangreindri umfjöllun að 

verðmiði á ball er aðeins 70% af því verði sem kaupendur að íslenskum tónlistarflutningi við 
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skemmtanahald ættu að vera að greiða, þar sem verðmiðinn ætti að haldast í hendur og vera í 

samræmi við verð á brennivínsflösku.  

 

Þá telur höfundur það athygli vert að greiðfærari leiðir eru aðgengilegar sem geta varpað 

skýrara ljósi á verðþróun íslensks tónlistarflutnings við skemmtanahald. Sérstakan áhuga 

höfundar vakti Verðlagsreiknivél Hagstofu Íslands (Hagstofa Íslands) þar sem unnt var að 

greina áþekkar lyktir og fyrr er að orðum komist. Þar er tiltekið að miðaverð að skemmtanahaldi 

hérlendis ætti að vera 5.069 , sem höfundur til viðhafnarleysis námundar niður í 5.000 krónur.   

 

 

Graf 2: Miðaverð á ball ef það hefði fylgt vísitölu neysluverðs 

 

Það er samkvæmt framansögðu tvímælalaust að miðaverð á íslenskt skemmtanahald við skrif 

ritgerðar þessarar fylgir eigi verðþróun vara. Samkvæmt báðum fyrrgreindu aðferðum, það er 

vísitölu neysluverðs og verðlagsreiknivél Hagstofu Íslands, er unnt að færa fyrir því rök að 

miðaverð ætti að vera 5.000 krónur en ekki 3.500 krónur. Þetta fær enn fremur stoð i þeirri 

staðreynd að þegar 500 manns hafa greitt aðgang að skemmtanahaldi hérlendis, virðist sem svo 

að aðeins 350 manns hafa greitt fullan aðgangseyri. Gagnályktun þessarar staðhæfingar veitir 

stoðir þeirrar niðurstöðu höfundar að 150 manns eru aðnjótandi íslensks tónlistarflutnings við 

skemmtanahald án þess að þurfa að greiða tilskyldan eyri fyrir.  
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Að þessu sögðu er einnig kleift að snúa verðþróuninni við og horfa aftur til ársins 1997. Ljóst 

er að sé miðaverð á ball 3.500 krónur við skrif þessi ætti það að í sömu hlutföllum að vera 

1.359 krónur árið 1997 (til einföldunar 1.500 krónur).  

 

Þá viðhafði viðmælandi B þau ummæli að hljómsveit hans að öllum meðlimum meðtöldum 

væri að skuldfæra um það bil 350.000 krónur fyrir skemmtanahald á árshátíðum árið 1997. Ef 

tekið yrði mið af þeirri 157,5% hækkun sem hefur átt sér stað á vísitölu neysluverðs gæti 

viðmælandi B verið í lófa lagið að krefjast 901.303 krónur fyrir slíkan viðburð. Aftur á móti 

tekur hljómsveit hans, sem er ein sú vinsælasta á Íslandi árið 2018 og hefur verið í ríflega tvo 

áratugi, einungis 650.000. Þetta er aðeins 72% af því verði sem að vísitala neysluverðs vísar 

til.  

 

Það er nokkuð athyglisvert að á báðum þessum stöðum er viðmælandi B aðeins að krefjast 

greiðslu um 70% af því verði sem hann ætti í raun og veru að vera að vera að krefjast þegar 

tekið er mið af almennri hækkun verðlags í samfélaginu.  

 

Þá er einnig forvitnilegt að líta til þess að árið 1999 fékk viðmælandi E, sem þá var einungis 

barn í skilningi íslenskra laga12 og hafði nýhafið tónlistaferil sinn, 30.000 krónur fyrir að mæta 

og taka þrjú til sex lög. Af samanburði verðlagsreiknivélar Hagstofu Íslands væri sambærileg 

greiðslukrafa 74.579 krónur. Höfundur telur þetta mikilsverða niðurstöðu með hliðsjón af 

ummælum viðmælanda E hvað varðar fullyrðingu greiðslukröfu sinnar við ritgerðarsmíð þessa, 

það er 80.000 krónur. Þetta er einungis 7,3% hærri fjárhæð fyrir sambærilega vinnu. Þrátt fyrir 

það hefur viðmælandi E í gegnum tíð, tíma (sem spannar tæpa tvo áratugi), vinsældir, sögu, 

orðspor, stöðugleika og þrotlausar æfingar áunnið sér stall í íslensku samfélagi, ekki einungis 

hlutdrægt heldur einnig hugrænt. Með þessu á höfundur við að viðmælandi E hefur á einn eða 

annan hátt snert hug og hjarta íslensku þjóðarinnar og fyllt þjóðernisstoltið og einstaklinga 

íslensks samfélags stolti, gleði og hugrekki.  

 

Niðurstaða. Verð í dag er aðeins 70% af því sem það ætti að vera.  

 

                                                 
12 svo sem lögræðislega nr. 71/1997 og barnalaga nr 76/2003.  
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5.2 Hvað kom á óvart niðurstöðum rannsóknarinnar?  
 

Höfundur greindi það sem honum kom mest í opna skjöldu við úrvinnslu rannsóknarinnar í 

fjóra meginþætti með hliðsjón af þeim forsendum sem gefin voru við undirbúning 

rannsóknarinnar sem getið var um í kafla 3.7; þó með ákveðnum blæbrigðamun. Þeir þættir 

voru í fyrsta lagi vinsældir, í öðru lagi staðsetning, í þriðja lagi árstími og að síðustu tegund 

skemmtanahaldsins.  

 

5.2.1 Vinsældir 

 

 

Það sem kom höfundi einkanlega flatt upp á hann hversu skjótt tónlistarflytjendur geta náð því 

að komast í „hámarkstaxta“. Með þessu er átt við að það er tónlistarflytjanda kleift, með 

skammfengnum vinsældum einum saman, að geta krafist jafnhárrar greiðslu fyrir 

tónlistarflutning við skemmtanahald og sá tónlistarflytjandi sem er rótgróinn í íslensku 

samfélagi. Það dugar því til að hafa einhvern „algeran slagara“13 er þessi möguleiki til staðar. 

Aftur á móti þegar um bagalega vöntun á „slagara“ tónlistarflytjandans er að ræða getur það 

tekið viðkomandi mörg ár að gjaldsetja sig á sama máta. Þótt hvimleitt sé tekst mörgum 

tónlistarflytjendum ef til vill aldrei á tónlistarferli sínum að komast með tærnar þar sem hinir 

vinsælu hafa hælana.  

 

5.2.2 Staðsetningin 

 

Þegar að kemur að skemmtanahaldi getur staðsetning viðburðarins skipt miklum sköpum. Ef 

bókun fer fram á viðburði sem á sér stað langt frá búsetu tónlistarflytjandans eða staðsetningu 

hans á hverjum tíma, er þörf á að leggja ferðakostnað til grundvallar auk útlagðs kostnaðar. 

Þetta getur til að mynda verið flug, ef flogið er, bensín ef keyrt er, ásamt hótelgistingu, mat og 

þess háttar. Utan þessa hefðbundnu kostnaðarliða er tíminn feiknamikill, ef ekki stærsti, 

áhrifaþáttur verðmyndunar í þessu tilliti. Ef tónlistarflytjandi, sem býr í Njarðvík, er bókaður 

til þess að koma fram í Djúpavogi, en getur af einhverjum sökum ekki notast við 

flugsamgöngur, er bifreiðin eini samgöngumátinn. Þetta er tæplega átta tíma akstur. Þegar á 

staðinn er kominn getur svo loksins uppsetning viðburðarins hafist. Það liggur í augum uppi að 

svona viðburður tekur ekki aðeins mikinn tíma heldur getur hún einnig komið niður á orkustigi 

tónlistarflytjandans sem og annarra sem að viðburðinum koma. Viðvíkjandi þessu er vakin 

                                                 
13 Vinsælt dægurlag  
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athygli á því að slíkar bókanir geta leitt til þess að tónlistarflytjandinn missir af skemmtanahaldi 

sem hann hefði getað haldið nálægt búsetu sinni. Því mætti ætla að tónlistarflytjandinn tæki 

hærri fjárhæðir fyrir slíkar samkomur.  

 

Það gerði þó höfund forviða að staðsetning skemmtanahaldsins stýrði ekki verðmyndun á 

íslenskum tónlistarflutningi við skemmtanahald. Vissulega gat það haft áhrif á það hversu 

mikið kaupandinn þurfti að greiða en það sem að endingu rann til tónlistarflytjandans sjálfs var 

sama fjárhæð.  

 

Slík skemmtanahöld geta því verið óhagstæðari fyrir tónlistarflytjandann því hann þarf að 

dvelja langan tíma í burtu og getur þar af leiðandi ekki tekið jafnmörg „gigg“. Þetta getur haft 

þau áhrif að mánaðarlegar heildartekjur tónlistarflytjandans séu skertar.  

 

5.2.2.1 Árstími  

 

Það er hverjum það laflægt að gera sér í hugarlund að árstími getur sett strik í reikninginn þegar 

kemur að vermyndunarstýringu tónlistarflutnings hérlendis sem og jafnvel erlendis. Aftur á 

móti bentu niðurstöður rannsóknarinnar til þess að árstími spilaði lítið hlutverk. Höfundur dró 

þessa niðurstöðu þrátt fyrir ummæli viðmælanda A og B.  

 

Þannig kom viðmælandi A svo að orðum:  

 

En ég sá ekki mikla peninga á þessum tíma. Nema fyrir það þegar ég tók 

einhver jólashow. Í kringum jólin var alltaf slatti að gera, eiginlega of 

mikið. Þá var ég að fljúga [erlendis] mjög mikið. Var í showum þar og 

hérna heima með [þekktum tónlistarmönnum] og eitthvað. Og það var 

alltaf vel borgað og þá maður alveg að upphæðirnar úti eru meiri en hér. 

 

Viðmælandi B kom einnig orðum að því að árstími hafði mikil áhrif; „þetta er nákvæmlega 

ástæðan fyrir því að [hljómsveitin] leystist upp því það voru ákveðnir aðilar sem voru ekki 

tilbúnir til að yfirgefa fjölskyldurnar sínar yfir jólin. Þá var ég rosa reiður ungur maður og skipti 

út bandinu“.  

 

Þrátt fyrir að þessara árstímaáhrifa mátti gæta var það eigi að síður niðurstaða höfundar, eins 

og áður segir, að árstíminn skipti ekki meginsköpum hvað varðar verðmyndun íslensks 
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tónlistarflutnings. Þetta leiddi höfundur út frá þeirri staðreynd að ákveðin vöntun var til staðar 

varðandi efnisinnihalda viðtala við alla viðmælendur rannsóknar þessarar. Með þessu á 

höfundur við að viðmælendur virtust sýna tómlæti um það í ljósi þagnar þeirra við notkun 

hálfstöðluðu viðtalanna. Því dró höfundur þá niðurstöðu að dræm umræða um árstíðablæ 

merkti einfaldlega það að árstíðin skipti ekki máli.  Það vissulega gat skilað betri þóknun fyrir 

tónlistarflutning erlendis eins og viðmælandi E nefndi og mögulega leyst upp hljómsveitir rétt 

eins og viðmælandi B mælti en ágóðinn af skemmtanahaldinu sem slíku hélst í hendur við aðra 

árstíma. Þar af leiðandi var ekki mælanlegur munur á árstíma af þeirri stærðargráðu sem unnt 

hefði verið að ímynda sér í öndverðu rannsóknarinnar.  

 

5.2.3 Tegund skemmtanahaldsins  

 

Að lokum kom það höfundi á óvart hversu mikla áherslu viðmælendur lögðu á tegund 

skemmtanahaldsins þegar að bókunum þeirra kæmi. Viðmælandi A kom því til að mynda að 

orðum að „[ef] þú ert að fá freakin‘ einkatónleika í stofuna heim til þín og þetta á bara að kosta 

ógeðslega mikið. Oft eru þetta líka bara óþægileg gigg. Ég man einu sinni þegar strákarnir fóru 

í eitthvað gæsapartý, þeir voru 17 ára skilurðu og einhverjar brjálaðar kellingar. Í alvöru. Og 

svo er þetta einhvernveginn ekkert [...] Þú getur bara fengið vinsælasta tónlistarmann landsins 

bara inn í herbergi með einkashow.“  

5.2.4 Samantekt  

 

Í þessum kafla hefur verið gerð grein fyrir því hvernig fyrirframgefnar forsendur höfundar, svo 

sem staðsetning, árstími og tegund skemmtanahalds kom honum á óvart. Það virðist í 

smávægilegu eða jafnvel engu skila tónlistarflytjandanum hærri launum þrátt fyrir að hann 

leggi á sig mikinn tíma til að komast á staðinn, missi af öðrum skemmtanahöldum eða hvort 

hann spili yfir jól- eða áramót.  

 

5.3 Helsti ávinningur rannsóknarinnar fyrir íslenska tónlistarmenn 
 

Eins og kemur fram í inngangskafla var markmið rannsóknar að veita innsýn hvað stýrir 

fjárheimtu íslenskra tónlistarflytjanda við skemmtanahald svo þeir sem við þessa atvinnu starfa 

geti fengi þann ávinning að geta gert sér betur grein fyrir stöðu sinni. Með því móti gætu þeir 

hugsanlega áttað sig á hvort verðlag þeirra er samkeppnishæft í samanburði við aðra sem starfa 

innan sama atvinnugeira á markaðnum. 
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Með hliðsjón af niðurstöðum rannsóknarinnar er það að mati höfundar einn helsti ávinningur 

af rannsókninni sá það er knýjandi þörf á því að  tónlistarmenn standi saman. Eins og 

viðmælandi A nefndi „það þurfa einhvern veginn allir að taka sig soldið saman“.  

 

Að mati höfundar þótti honum það vera mikilsverðasti og ábatavænlegasti ávinningur með 

ritgerðinni að tónlistarmenn eiga að segja hræðslunni stríð á hendur. Tónlistarmenn eiga ekki 

að vera hræddir að biðja um það sem þeir eiga skilið. Viðmælanda A var minnisstæð saga ein 

um servíettu Picassos; 

 

Geggjuð saga einmitt af Picasso eða eitthvað man ekki hvað það var. Hann var búinn 

að hrifla eitthvað niður á servíettu og einhver kona bara vá og vildi fá að eiga þetta og 

hann setti bara upp eitthvað brjálað verð á þessa servíettu og hún eitthvað þú varst 4 

mínútur að þessu og hann bara nei ég var 40 ár að gera þessa sérvíettu. Út af því hann 

var búinn að vera að þróa sinn stíl. Og þetta segir rosa mikið um þetta. Og já get ég 

fengið þetta á svona mikið ef þeir taka bara 3 lög eða eru bara í 10 mínútur. Fyrirhöfnin 

að fara á staðinn og mæta og syngja. Breytir ekki miklu fyrir þig að taka 3 lög eða 20 

mínútur. Fyrirhöfnin er að koma og syngja. Það er ekkert hægt að deila þessu niður í 

einhverjar mínútur. Ég veit ekki hversu oft ég er búinn að fá þetta. Já það er nú aldeilis 

tímakaupið hjá þessum. 

 

- Viðmælandi A: „það er bara svívirðilegt hvað þeir eru að borga þessum strákum þar 

og af því að þeir eru ekki með nein önnur gigg að þá þora þeir ekki að hækka sig eða 

fara í stríð og ég er búinn að segja þetta margoft en english er að hringja í mig nokkrum 

sinnum en hættir og spyrja hvort ég sé til i að taka löngu weekin (mín 23.05) ég gerði 

það einu sinni með [öðrum tónlistarmönnum– úrfelling höfundar vegna trúnaðar] og 

eru að biðja mig að taka 4 tíma vakt.. og ég sagði 200 kall og þeir bara hósta í símann. 

Maður verður bara að verðleggja tímann sinn – í fyrsta ef þú ert með bandið þá fer 

allur dagurinn í þetta og það eru ekkert allir sem eru til i að eyða öllum dögunum 

sínum og nóttum í þetta en þrátt fyrir það þá fer svo mikið í þetta – þetta er ekki bara 

spilamennska í tvo tíma … fólk sem er að kaup hljómsveitir er að fjárfesta í heilum 

degi því þetta byrjar svo snemma og svo seint um nóttina 

Tónlistarmenn eru búnir að æfa mjög mikið. Viðmælandi A: „Hvað við erum að æfa og allt 

sem við erum búin að leggja í þetta. Þetta bara meikar ekki sens […]. Það er eins og það vanti 

respect á vinnuna.“ Viðmælandi B nefndi: „ Ég segi bara fyrir mitt leyti – maður verður að 

hugsa til fullt af þáttum. Það er fullt af fólki sem segir … þetta er bara klukkutími .. en málið 
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er bara að það er aðalkostnaðurinn að koma þessu bandi og koma þessu fyrirtæki af stað  að 

koma bandinu af stað  […] við erum eins og ljósmæðurnar. Nauðsynlegir en ekki þess virði.  

 

5.3.1 Hamingja og gleði  

 

Tónlistarmenn eru líka að gera þetta þar sem þetta veitir þeim ómælda gleði: Viðmælandi B:“ 

Sko, ég veit hvernig kvöldin eru .. til dæmis á [bar]. ég veit hvernig þau bera sig.. eru með 2-3 

dyraverði í gangi… þetta er ákveðið frelsi .. þetta eru til dæmis bara útlendingar, ekki 

Íslendingar og við höfum bara gaman að þessu. Þetta er tala sem ég myndi bara aldrei segja við 

neinn en af hverju er þetta svona lítið? Það er náttla frítt inn“. Viðmælandi C: „Það snerist allt 

um að halda viðburði á [skemmtistað] og hugsunin í upphafi snerist bara ekki um peninga 

heldur að láta þetta ganga. Auðvitað snýst þetta allt um peninga en hugsunin er aldrei hvað 

græði ég mikið. Ég hef áhuga á tónlist, ég elska tónlist, það er ástæðan fyrir að ég byrja á 

þessu.“ 

 

5.3.2 Vænisýkisþátturinn – „The paranioa factor“  

 

 

Sú staðreynd að mikið af tónlistarmönnum sjá um að semja um verð fyrir hvert gigg leiðir til 

þess að þeir lenda ítrekað í þessum „paranoia faktor“ (Ruch, 2016) þar sem þeir efast um eigið 

virði og rukka minna heldur en þeir gætu í raun gert af hræðslu við að missa giggið. Þessi 

hræðsla er eflaust mikið byggð upp að því að markaðurinn er í raun mjög óstöðugur og að 

tónlistarfólk þarf að treysta á að það sé haft samband við þá svo þeir fái vinnu og geti þannig 

haft aur sér til framfærslu. Það má því leiða að líkum að þetta sé einnig ástæðan fyrir því að 

bróðuparturinn af íslensku tónlistarfólki sinnir þessari vinnu sem aukavinnu en ekki aðalvinnu. 

Tekjustreymið er ekki nógu öruggt og stöðugt fyrir þá sem þurfa trausta innkomu og því er 

oftar en ekki leitað í „venjulega“ vinnu til að tryggja að þeir ekki fyrir þaki yfir höfuðið og salt 

í grautinn. Þessi óstöðugleiki og hræðsla við að missa giggið verður til að listamaðurinn er til 

í að taka minna fyrir giggið til að tryggja að kaupandinn leiti ekki annað. Þá er vissulega hin 

hliðin á peningnum þar sem svo mikið er að gera hjá listamanninum að hann má við því að 

missa giggið. Þá oftar en ekki verðleggur hann sig mun hærra og oftar en ekki þá er kaupandinn 

til í að greiða uppsett verð. Þetta hugtak þekkist í hagfræði og er þar kallað neytendastyrkur. 

Þar eru neytendur fáir og stórir í augum framleiðenda. 
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 6 Lokaorð 
 

 

Í þessari ritgerð hefur verið leitast við að svara því hvernig unnt er að verðmeta íslenskan 

tónlistarfjársjóð og hvaða þættir hafa áhrif á það að þeir sem tónlistina búa til eða flytja verða 

líka að geta séð hag sinn af því að gera hana áfram.  

 

Við leit að þeim svörum framkvæmdi höfundur og rannsakandi ritgerðar þessarar rannsókn á 

því hvað stýrir því hversu mikið íslenskir tónlistarflytjendur þéna fyrir að selja afurð sína á á 

dansleikjum, skemmtunum eða öðru skemmtanahaldi. Með því að framkvæma rannsókn sem 

útfærð var í formi eigindlegra viðtala við fimm viðmælendur, sem hafa það allir sameiginlegt 

að hafa tónlistariðnað að atvinnu og eru þekktir innan íslensks samfélags, var unnt að veita 

verðmæta og einstaka innsýn í hvað stýrir verðmyndun á íslenskum tónlistarflutningi við 

skemmtanahald.  

 

Með skoðun á þekkingu, reynslu, tilfinningu og upplifun þátttakanda var unnt að greina 

ákveðin meginþemu af þeim þáttum sem stýrðu verðmyndun í íslenskum tónlistarflutningi við 

skemmtanahald; það er saga, vinsældir, orðspor og samfélagsleg sjónarmið.  

 

Allir viðmælendur voru samhuga um það að sagan að baki tónlistarflytjandanum var einn af 

stærstu áhrifaþáttum í verðmyndun á íslenskum tónlistarflutningi. Með því að horfa til 

sögunnar hefði myndast ákveðið vörumerki (e. brand) sem gerði það að verkum að unnt var að 

selja „vöruna“ dýrara en ella.  Samhljómur var meðal allra viðmælenda að vörumerkið væri 

einn verðmætasti áhrifaþáttur verðmyndunarstýringar íslensks tónlistarflutnings. Tímalengd 

vinsældar „seljandans“, stöðugleiki, efnisviður (e. Body of Work), áreiðanleiki og þema 

skemmtanahaldsins voru. 

 

Þá var það samdóma álit allra viðmælenda að vinsældir áttu mikilvægum þætti að gegna hvað 

stýringu verðmyndunar tónlistarflutnings varðar. Kaupandinn að afurðinni var einnig 

geigvænlega stór þáttur fyrir rannsóknarinnar sakir.  Niðurstöður rannsóknarinnar bentu þannig 

til þess að tilfinning „seljandans“ um það hver kaupandinn væri gat haft stórvægleg áhrif á 

verðmyndunina. Ef skemmtanahaldskaupandinn var fjársterkur aðili væri meiri tilhneiging til 

þess að krefjast rífari greiðslu fyrir veitta þjónustu. Oftar á tíðum gat það þó reynst 

tilfinningalega erfiðara að skuldkrefja þá bágari stadda eða jafnvel vini og vandamenn. Það 
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samrýmdist hugmyndum og tilgátum höfundar við upphafi rannsóknar. Það kom því höfundi 

að ósmáan hversu stóran þátt tilfinningin ein hafði stóru hlutverki að gegna. 

 

Að auki var unnt að greina samsemd viðmælanda í tengslum við orðspor viðkomandi 

tónlistarflytjanda. Þetta tengist ekki einungis frammistöðu (e. perfomrance deliverance) og 

þeim æfingum sem liggja að baki aukinheldur mannorði á meðal einstaklinga starfandi innan 

tónlistariðnarins sjálfs en einnig utan þess, til að mynda nýgræðinga (e. novice) eða einfaldlega 

áhugasamra hlustenda og aðdáenda. Markaðssetning í sameiningu við ímynd 

tónlistarflytjandans út á við gat því sett stórt strik á reikninginn við ákvarðanatöku 

„skemmtanhaldarans“ að ákveða hversu mikið hann væri tilbúinn til að greiða fyrir 

skemmtunina. 

 

Enn fremur hafði frammistaða og traust til viðkomandi aðila göfugu og brýnu atverknaði að 

gegna. Lýðurinn laðaðist fremur að þeim tónlistarflytjendum sem „[skiluðu] góðu giggi“, og 

voru stundvísir, áreiðanlegir, heiðarlegir, virðingu, gæðanna og traustsins verðir heldur en eigi. 

Þetta fælist ekki einvörðungu í orðspori heldur hversu mikið almenningur skynjaði að 

tónlistarflytjandinn hafði lagt á sig til þess að skila sínu af sér. Að vinna sínu vinnu – og gera 

hana vel.  

 

Að lokum var samfélagsleg og þar með fjárhagslega staða Íslands stór þáttur í 

verðmyndunarstýringu íslensks tónlistarflutnings við skemmtanahalds. Allir sammælendur 

voru á einvörðu máli að þegar ritgerð þessi er rituð virðist vera sem svo að ákveðið „góðæri“ 

sé til staðar. Með þessu er átt við að staða einstaklingsins frá fjárhagslegu sjónarmiði 

kaupandans gagnvart tónlistarflytjendum á Íslandi sé sterk. Æ fleiri eru tilbúnir til að greiða 

fyrir góða tónlistarflytjendur við skemmtanahald í ljósi stöðu þeirra.  

 

Af þessu niðurstöðum má ráða að það er nauðsynleg þeim sem starfa innan tónlistariðnaðarins 

að vera meðvitaðir um styrkleik sinn, vinnu sinnar, æfinga sinnar og getu sinnar og einfaldlega, 

þó djúpt gæti verið í árina tekið hjá höfundi, þora að sýna hugrekki til að krefjast launa sinna 

erfiðis.  

 

Það er því hrópandi ákall höfundar með hliðsjón af framangreindu að með samráði allra þeirra 

tónlistarflytjanda sem hafa það að atvinnu að koma fram við skemmtanahald snúi bökum saman 

og krefjast þess að þeir njóti uppskeru sáningu sinnar að fyllilegu leyti. Það er þó eigi unnt 
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nema með vitundarvakningu meðal almennings, hversu mikið blóði þarf að blæða, svita þarf 

að svitna og tárum þarf að gráta svo að unnt sé að „skemmta“ almenningi hérlendis.  

 

Að sama skapi má ekki líta framhjá þeirri staðreynd að þrátt fyrir skort á fylgni milli kostnaðar 

flytjanda og verðhækkunar í samfélaginu síðastliðna áratugi er það eigi að síður ef til vill stærsti 

ávinningur íslenskra tónlistarflytjenda það tækifæri að gefa áheyrendum þá gjöf að geta glatt 

aðra. Slík gjöf yrði aldrei metin til fjár.  

 

Tónlist er list. Tónlist er fjársjóður. Eign okkar fortíðar, okkar nútíðar, okkar framtíðar. 

Tónlistin er eign mín, eign þín, eign þinna barna, eign minna barna og þeirra barna. Gerum allt 

sem í okkar valdi stendur til þess að tryggja það að eign okkar ávaxtist, blómstri og dafni. 

Sjáum til þess að þessi eign okkar muni að eilífu snerta hjarta okkar, huga og anda.  
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Viðauki A: Viðtalsvísir 
 

• Hvað ert þú búinn að vera starfandi lengi innan íslensks tónlistariðnaðar? 

• Hver er staða þín á íslenskum tónlistarmarkaði? 

• Hversu mikið þénaðir þegar þú tónlistarfluttir við skemmtanahald við upphaf 

tónlistarferils þíns? 

• Hversu mikið þénar þú í dag þegar þú tónlistarflytur við skemmtanahald? 

• Hvaða þættir telur þú hvað mest stýra verðmyndun á íslenskum tónlistarflutningi og 

hver er forsendan að baki sjónarmiðum þínum? 

o Sem vegvísi að svörum horfði höfundur meðal annars til eftirtalinna breytna;  

▪ Eigin reynsla, vinátta, samfélagsleg staða, eiginfjárstaða o.s.frv.  

• Er unnt að þvertaka fyrir einhverja þætti sem geta haft áhrif á verðmyndun íslensks 

tónlistarhalds við skemmtanahald?  

o Sem vegvísi að svörum horfði höfundur meðal annars til eftirtalinna breytna; 

▪ Árstími, staðsetning, þema tónlistarviðburðar, vinsældir, orðspor 

o.s.frv. 

• Hvaða lærdóm gætir þú haft af rannsókn þessari?  

• Telur þú breytinga þörf á því hvernig tónlistarflytjendur verðsetja sig við 

tónlistarflutning skemmtanahalda?  

• Hvaða breytingar vilt þú sjá, ef einhverjar, innan tónlistargeirans á Íslandi? 

• Er eitthvað annað sem brennur þér á brjósti og þú sérð þér knúið til að koma á framfæri?  
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Viðauki B: Afritun viðtala 

 
Í viðauka B gefur að líta afritun viðtala við viðmælendur þessarar rannsóknar. Til hægðarauka 

er rannsakandi nefndur R en viðmælendur VA, VB, VC, VD eða VE eftir því hver 

viðmælandinn er. Þetta er gert til þess að auðvelda lesanda við lesningu eftirritunarinnar. 

Viðauki B er í öðru skjali til að varðveita trúnaðarupplýsingar ásamt trúnaðarsamningum við 

viðmælendurna. 
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