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Formáli  

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BS gráðu í markaðsfræðum og alþjóðaviðskiptum í 

Viðskiptafræðideild við Háskóla Íslands. Ritgerðin telst til 12 eininga og var hún unnnin á 

vorönn 2020. 

 Leiðbeinandi ritgerðarinnar er Þórður Sverrisson, aðjúnkt, og kann ég honum 

bestu þakkir fyrir góða leiðsögn við vinnslu á ritgerð og rannsókn.  

Við gerð rannsóknar og gagnaöflunar voru tekin eigindleg viðtöl við tvo myndlistarmenn 

þau Sigurð Jónsson og Eyrúnu Steinsdóttur. Einnig var tekið viðtal við tvo 

framkvæmdastjóra sem starfa við sölu myndlistar þau Kristínu Jónsdóttur og Jóhannes 

Þorsteinsson. Tilgangurinn var að öðlast dýpri innsýn inní íslenskan myndlistarheim og 

þakka ég þeim kærlega fyrir þátttöku og veitta aðstoð.  

Ég vil sérstaklega þakka Magnúsi Geir Eyjólfssyni, Einari Þorvaldi Eyjólfssyni, Ragnheiði 

Sigurbjörgu Árnadóttur og Huldu Guðmundu Óskarsdóttur fyrir yfirlestur og gagnlegar 

ábendingar. Einnig vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir ómetanlegan stuðning og hjálpsemi. 
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Útdráttur 

Samkvæmt markaðsfræðinni er verðmæti vörumerkis fólgið í því sem að neytendur eru 

tilbúnir að greiða fyrir vöru/þjónustu umfram beinan kostnað við framleiðsluna. Þegar 

talað er um myndlistarmann er vörumerkið nafn hans og birtingarmynd vörumerkisins 

eru þau listaverk sem hann leggur nafn sitt við.  

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna hvernig íslenskir myndlistarmenn 

byggja upp vörumerki sitt og á hvern hátt sú vörumerkjauppbygging birtist útávið á 

markaði.  

Framkvæmd var megindleg rannsókn sem samanstóð af 20 spurningum. Notað 

var hentugleikaúrtak og bárust 319 svör frá starfsmönnum verkfræðistofunnar Mannvits  

auk þess að tengli á könnun var deilt á póstlista Gallerís Foldar, SÍM og listaklúbbi 

starfsmanna Arion banki og tengli á rannsókn var dreift á samfélagsmiðlum rannsakanda.  

Einnig var framkvæmd eigindleg rannsókn sem fólst í fjórum viðtölum við aðila sem 

tengjast myndlistarheiminum á Íslandi.  Viðmælendur voru listamenn og aðilar sem 

tengjast söluhluta myndlistar. 

Rannsóknin leiddi í ljós að íslenskir myndlistarmenn byggja upp sitt vörumerki að 

hluta til á samfélagsmiðlum en samt sem áður er mikilvægasti kynningarmiðill íslenskrar 

myndlistar enn í raunheimum. Samkvæmt þeirri niðurstöðu má draga þá ályktun að 

starfræn markaðsfærsla sé orðinn mikilvægur þáttur í vörumerkjauppbygginu íslenskra 

myndlistarmanna. Niðurstaða rannsóknar leiddi í ljós að ef fólk hefur upplifað verk eftir 

listamann í raunheimum þá sé það líklegra til að kaupa verk eftir myndlistarmann á 

Internetinu. Einnig lætur fólk eigin smekk ráða vali sínu við myndlistarkaup nema þegar 

um er að ræða myndlistarkaup í fjárfestingarskyni. Þá ræður frekar vali þess að um sé að 

ræða verk eftir þekktan myndlistarmann. 
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1 Inngangur  

Í öllum samfélögum er listsköpun að einhverju tagi mikilvægur partur af 

menningarsamfélaginu og einn þáttur listsköpunar er myndlist. Á Íslandi starfa margir 

góðir myndlistarmenn en þeir eru mis-sterk vörumerki innan myndlistarheimsins. 

Myndlistarmaður er skilgreindur sem sá sem gerir myndverk bæði tví-og þrívíð, 

af mikilli kunnáttu og hugmyndaflugi. Myndlistarverkin eru unnin í  í hina ýmsu miðla 

innan þessa flokks. Myndlistarmaður er ekki kynbundið hugtak því innan þess hóps má 

finna fólk af öllum kynjum.  Myndlistarmaðurinn er eigin talsmaður og verk hans eru 

hluti af ímyndinni.  

Hér eftir er talað um myndlist sem vöru en sú forsenda var sett fram til að 

skilgreina myndlistarverk að verkin gætu gengið kaupum og sölum auk þess sem að 

myndlistarverkin hafi raunverulega tilvist.  

Fyrir myndlistarmenn að ná þeim stað innan myndlistarheimsins að teljast 

vörumerki krefst markvissrar vörumerkjauppbyggingar. Það eru ýmsir þættir sem skipta 

máli í vörumerkjauppbyggingu og hverning vörumerkið birtist markaðnum.  

Kynningarstarf þarf að vera samþætt, varan þarf að vera einstök, huga þarf að því hvar 

varan er til sölu auk þess sem verðlagningarstefnan þarf að vera í takt við alla hina 

þættina.  

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða hvernig markaðurinn skynjar vörumerki 

íslenskra myndlistarmanna og hvort einhverjir þættir markaðsstarfs þeirra séu 

áhrifaríkari en aðrir. Einnig var þáttur samfélagsmiðla í markaðsetningu skoðaður með 

tilliti til þess hvort þeir hafi bein áhrif á sölu eða kynningarstarf myndlistarmanna. 

Rannsóknarspurningin er á hvaða hátt er markaðurinn að skynja vörumerki 

myndlistarmanna á Íslandi? 
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2 Myndlist  

2.1 Saga myndlistar   
Elstu ummerki um listsköpun manna sem fundist hafa eru talin koma fram um 33.000-

26.000 f. Krist með Homo sapiens sapiens og elsta listaverkið sem fundist hefur er 

útskorin mammúststönn sem kölluð hefur verið ,,Ljónsmaðurinn frá Holstein-Stadel“ 

(Myndlist í þrjátíuþúsund ár, 2008). Á þessu tímaskeiði komu fram bæði tví- og þrívíð 

verk. Myndefnið var dýr og menn og oft á tíðum var þeim blandað saman þannig að 

dýrin öðluðust mennska eiginleika eða maðurinn dýrslega eftir því hverning á það er 

litið. Líklegt er að þessi verk hafi fremur haft trúarlegann tilgang en fagurfræðilegan. 

Talið er að listir fornalda hafi risið hæst í gríska nýríkinu á fimmtu öld fyrir Krist. Eftir það 

hafa tímabil verið misfrjó með tilliti til listsköpunar en með endurreisnarstefnunni má 

segja að framþróun lista hafi verið samfelld og að sífellt koma fram nýir miðlar og 

aðferðir í myndlist. 

 

2.2 Myndlistarmaður   

Samkvæmt Cambridge Dictionary (2020) er myndlistarmaður sá sem málar, teiknar og 

gerir skúlptúra af mikilli kunnáttu og auðug hugmyndaflugi. En hugtakið hefur verið 

skilgreint á mismunandi hátt og það er ekki til nein einhlít útskýring á því og ekki verður 

tekin bein afstaða til þess hver er ,,réttust“. Til einföldunar verður hér á eftir miðað við 

ofnangreinda skilgreiningu Cambridge Dictonary, en að viðbættum þeim listamönnum 

sem fást við grafík, ljósmyndun, myndbandsverk og innsetningar.  

Forsendan er verkin geti þá gengið kaupum og sölum á milli aðila hvort sem það er 

með milligöngu þriðja aðila eða beint af listamanninum sjálfum og að sé hægt að sýna 

listaverkin.  
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2.3 Hver má kalla sig myndlistarmann   
Í flestum nútímasamfélögum er fólki frjálst að nota starfsheitið listamaður án neinnar 

frekari skilgreiningar. Áður fyrr var starfsheitið hluti faggreinar og var þá nauðsynleg að 

hafa sérstaka menntun eða þjálfun til að vera samþykktur hluti hennar. Einnig var  

nauðsynlegt að verða meðlimur í til þess bærum fagsamtökum (Frey, 2003).    

 

2.4 Menningarelítan   
Orðið ,,elíta” á uppruna sinn í latínu og vísar það til ,,hinna útvöldu“. Hugmyndin var að 

hópur ráðandi einstaklinga og/eða stofnana í samfélaginu myndi ákveða hvað væri 

,,hámenning” sem var þá æðsta menning hvers samfélags. Þá áttu smekkur þeirra og 

skoðanir að vera ráðandi um hvaða listform og listastefnur væru ,,samþykktar“ hverju 

sinni. Orðið ,,elítan“ kemur fram um miðja nítjándu öld og er notað til að lýsa 

samélagslegum aðgreiningum eftir þjóðfélagsstöðu (Sociology, e.d.; Williams, 1981).   

Á Íslandi hefur þessi hugmynd um menningarelítu fengið á sig fremur neikvæða 

merkingu. Fólk upplifir þá að um sé ræða aðila sem telji að þeir hafi meira vit á list en 

aðrir, orð þessa aðila eigi að  hafi meira vægi en annara og viðkomandi telji sitt hlutverk 

vera  að stjórna listaheiminum. Sumir myndlistarmenn tala um „elítan“ telji sig eiga að 

stjórna því hverjir hljóti framgang innan listheimsins og sumir telja sig hafa fundið fyrir 

ákveðnu „glerþaki“ þannig að þeir ná bara ákveðið langt án samþykkis þessa hóps 

(Sigurður Jónsson 18.3.2020 munnleg heimild). Eyrún talar um að það sé fremur hægt 

að segja að það ríki ákveðið áhugaleysi hjá þessum hópi gagnvart þeim sem standa utan 

hans, en þeir sem eru ekki „inni“ geta þá átt fremur erfitt uppdráttar innan 

myndlistrheimsins (Eyrún Karlsdóttir munnleg heimild 8.5.2020). Kristín telur að það sé 

ekki áberandi stjórnun á menningu á Íslandi en vissulega séu einhverjir með meiri ítök 

en aðrir innan myndlistarheimsins líkt og í öðrum greinum en hennar upplifun hefur 

verið fremur hlutlaus (Kristín Ragnarsdóttir 8.5.2020, munnleg heimild ). Jóhannes talar 

um að hann sé ekki að upplifa menningarelítu sem raunverulegt fyrirbæri en þetta geti 

hugsanlega verið upplifun þeirra sem hefur gengið verr að koma sér á framfæri innan 

myndlistarheimsins en eigi ekki endilega við rök að styðjast (Jóhannes Þorsteinsson, 

18.5.2020, munnleg heimild ). 
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2.4.1 Listaheimurinn  

Árið 1964 kynnti Arthur Danto  hugtakið um „listaheiminn“ sem hann taldi vera óformlega 

hópa aðila sem tengdust listum á einn eða annan hátt. Hvort að verk geti talist 

,,viðurkennt” listaverk fer þá eftir áliti hópsins. Þá er hægt er að meta listaverk í tengslum 

við önnur listaverk, hvort sem þau veita ánægju, fagurfræðilega upplifun og jafnvel 

samfélagslegan ávinning.  Síðar sagði Danto að þátttaka í listheimi krefjist þekkingar á því 

hvaða önnur verk viðkomandi verk passa við og þekking á því hvaða önnur verk gera 

tiltekið verk mögulegt (Danto, 1997).  

 

2.4.2 Samþykki listaheimsins 

Samkvæmt kenningu G. Dikie sem sett var fram 1975 flokkast verk einungis sem listaverk 

ef það hefur fengið til þess samþykki félagslegrar stofnunar sem að kallast listaheimurinn 

(Tomiuc, 2015). Samkvæmt kenningunni mætti þá álykta að myndlistamaður sem á 

myndistarverk sem hafa verið samþykkt af listaheiminum sé þá ,,viðurkenndur 

myndlistamaður“.    

 

2.4.3 SÍM  

Á Íslandi starfar Samband íslenskra myndlistamanna (SÍM), sem er hagsmuna og 

stéttarfélag um 760 starfandi myndlistarmanna. Rétt til inngöngu í SÍM hafa þeir sem hafa 

lokið 3ja ára BA námi í Myndlist eða hafa aðra sambærilega menntun. Ef aðili uppfyllir 

ekki ofangreindar menntunarkröfur getur viðkomandi fengið aðild ef uppfyllt eru fjögur 

af neðangreindum skilyrðum (SÍM, 2020). 

• Önnur menntun í myndlist (að lágmarki samtals 2 ár)  

• Ein eða fleiri einkasýningar á opinberum sýningarstöðum. 

• Þátttaka í alþjóðlegri sýningu, samsýningu styrktri af opinberum aðilum 

eða ekki færri en fimm samsýningum öðrum. 

• Verið falið af dómnefnd að vinna að listskreytingu á opinberum vettvangi. 

• Eiga minnst eitt verk í opinberri eigu, keypt af viðkomandi safnráði eða 

matsnefnd.  



 

16 

• Hafa hlotið opinberan styrk eða starfslaun. 

 

Sumir myndlistamenn sem að uppfylla skilyrði aðildar að SÍM kjósa að standa 

utan félags. Viðmiðið um félagsaðild getur ekki skorið úr um hvort að menntunar 

eða færnikröfur myndlistarmanns eru uppfylltar. Enda er hlutverk SÍM að vera 

fjálst  hagsmuna- og stéttarfélag en ekki ,,listalögga“ sem að sker úr um gæði 

listamanna. 

Sum stafsheiti njóta lögverndunar á starfsheiti. Arkitekt mega þeir einir 

kalla sig sem hafa hlotið til þess löggildingu og hafa lokið meistaragráðu á sviði 

arkitektúrs (Rgl. 456/2012). 

Síðan eru starfsheiti sem ekki njóta lögverndar og sem dæmi er 

starfsheitið lögfræðingur. Til að mega kalla sig lögfræðing er ekki nauðsynlegt að 

hafa lokið námi í lögfræði eða uppfylla nein hæfnisskilyrði þar að lútandi. Hins 

vegar má enginn kalla sig lögmann nema að uppfylltum ákvæðum laga um 

lögmenn nr. 77/1998. Síðan eru starfsheiti svo sem ljósmyndari, en lögverndun 

starfsheitis var fell niður árið 2013. Leiðsögumenn hafa í mörg ár kallað eftir því 

að fá lögverndun starfsheitis en ekki orðið ágengt (Indriði G. Þorláksson, e.d.).   
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3 Vörumerki (e. Brand) 

Vörumerki er aðgreinandi nafn og/eða tákn sem er ætlað til að einkenna vöru eða 

þjónustu framleiðanda til að aðgreina þessar vörur og þjónustur frá vörum keppinauta. 

Hlutverk vörumerkisins er þá bæði að auðkenna og aðgreina.  
Vörumerki er þá varan/þjónustan ásamt því skynjaða virði sem aðgreinir hana frá annari 

framboðinni vöru/þjónustu á markaði sem framleidd er til að mæta sömu þörfum 

(Keller, 1993). Vörumerki þarf að vera hægt að makaðssetja og einnig þarf vörumerkið 

að hafa nafn.  

 

3.1 Samsetning vörumerkis 

Persónueinkenni vörumerkis er samsett af þremur þáttum sem eru einkenni eða 

kennimerki, ímynd og persónuleiki.  

 

3.2 Einkenni/kennimerki   

Einkenni eða kennimerki vörumerkis svarar þeirri spurningu hver þú sért. Einkenni eru  

nafn, litir, lógó, slagorð eða möntrur, hönnun, vara eða þjónusta og aðrir einkennandi 

þættir sem sanna tilvist vörumerkis. Þetta eru þá hinir áþreifanlegu/sannanlegu þættir 

vörumerkis.   

 

3.3 Ímynd   

Ímynd er skynjaður þáttur vörumerkis. Hún er það sem kemur uppí hugann þegar 

hugsað er um vörumerkið. Þessi ímynd getur verið afleidd af einkennum vörumerkisins 

en líka geta verið þættir eins og opinber umræða haft áhrif. Þá eru jákvæðar eða 

neikvæðar fréttir af vörumerki að hafa áhrif á skynjaða ímynd neytenda. Virðisloforðið 

er partur af ímynd vörumerkis. Þættir eins og að vörumerkið muni virka eins og lofað 

eða óskað er og að félagslegar og tilfinngalegar þarfir neytandans verði uppfylltar. 
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Neytandinn upplifi ekki að það sé áhætta innifalin í kaupum á vörumerkinu og ef að um 

er að ræða rótgróið vörumerki væri það þegar búið að sanna sig á markaði.   

  

3.4 Persónuleiki  

Annar skynjaður eiginleiki vörumerkis er persónuleiki þess. Með tímanum og 

kunnugleika neytandans á vöru/þjónustu þá fer vörumerki að eignast einskonar 

persónuleika sem er þá sá skynjaði lífstíll sem tengist notkun þess. 

Þá fer varan/þjónustan að standa fyrir einhver ákveðin persónuleikaeinkenni sem 

neytendur tengja við vörumerkið.    

 

3.5 Hvað gerir vörumerki fyrir neytendur   

Neytandinn upplifir kaup á þekktu vörumerki sem öruggari bæði er varðar virknilega  og 

sálræna þáttinn. Hann sjálfur eða einhver sem hann þekkir hefur hugsanlega keypt 

vörumerkið áður og hann upplifir að það virkar og er samfélagslega samþykkt. Einnig 

virkja vörumerki sjálfbirtingu fólks sem er þá að senda einhver skilaboð útí umhverfi sitt 

með kaupum eða notkun sinni á vörumerkinu.  

Sem dæmi væru kaup á Range Rover að senda þau skilaboð að viðkomandi hafi 

efni á að greiða fyrir lúxus sem gefur þá til kynna hærri samfélags- eða fjárhagsstöðu og 

hvernig hann vill að sú staða birtist samfélaginu útávið.   

 

 

3.6 Kaupákvörðunarferill 

Kaupákvörðunarferill er sex stiga ferill sem sem byggir á hvern hátt neytendur  taka 

kaupákvarðranir sínar (Egon, 2015).  

Á fyrsta stigi ferilsins er viðurkenning á að það vanti vöru eða þjónustu sem 

ætlað er til að leysa ákveðið vandamál.  

Á öðru stigi er upplýsingaöflun sem miðar að því að athuga hvaða vara eða 

þjónusta er fáanleg sem myndi leysa vandamálið. 
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Á þriðja stigi eru valkostir metnir útfrá fyrirliggjandi upplýsingum og/eða skoðun 

á vöru og ef um er að ræða þjónustu er oft litið til þess hver reynsla eða upplifun 

annara er. 

Á fjórða stigi fer fram ákvörðun um kaup á vöru eða þjónustu á grundvelli þess 

hvernig lausnin leysir best vandamálið. 

Á fimmta stigi fara fram kaup á þeirri vöru eða þjónustu sem tekin var ákvörðun 

um að kaupa. Þarna er greitt fyrir vöruna eða þjónustuna og hún móttekin. 

Á sjötta og síðasta stiginu sem er endurmat hjá kaupandanum á því hvort og þá 

á hvern hátt kaupin hafa svarað því vandamáli sem vaknaði á fyrsta stigi. Margir 

telja þetta vera mikilvægasta stigið því að þar er skorið úr um hversu vel þessari 

þörf hefur verið svarað. Ef varan eða þjónustan hefur jákvæð eftirkaupaáhrif eru 

líkur á að neytandinn kaupi vöru eða þjónustu aftur, tryggð skapast og líklegt er 

að hann mæli með henni við vini og kunningja. Ef eftirkaupaáhrifin verða 

neikvæð kaupir viðkomandi ekki aftur og gefur neikvæða umsögn sem fælir þá 

aðra frá að prófa.  

Þessi sjö stig kosta neytandann bæði tíma og peninga en með því að kaupa viðurkennt 

vörumerki sem hefur sannað sig á markaði minnkar leitunarkostnaður neytandans og 

hann verður öruggari um að hafa gert ,,réttu” kaupin. Þegar vörumerki hefur sannað sig 

öðlast það meiri samfélagslega viðurkenningu sem dregur þá úr skynjaðri áhættu 

kaupandans. 

 

3.7 Vörumerkjavirði  

Vörumerkjavirði er skilgreint af Aaker, (1991 og 1996) sem „mengi“ eigna og 

skuldbindinga sem tengjast vörumerki, heiti þess og táknum, sem bætir við eða dregur 

frá því verðmæti sem vara eða þjónusta veitir fyrirtækinu og eða viðskiptavinum þess 

fyrirtækis. Aaker telur vörumerkjavirðið samsett af fimm þáttum sem allir nema einn 

eigi sér stað í huga neytendans. Þessir þættir eru vörumerkjavitund, gæði vörumerkis, 

annað sem neytandinn tengir vörumerkinu svo sem uppruni vöru, kennimerki, 

kynningarstarf og ávinningur viðskiptavinar, vörumerkjatryggð og að síðustu þær eignir 

sem fyrirtækið á sem tengjast vörumerkinu svo sem einkaleyfi, vörumerkið sjálft og 

höfundarréttur. 
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The American Marketing Association hefur skilgreint vörumerkjavirði útfrá 

sjónarhóli neytandans sem virði sem byggist á viðhorfi neytandans til vörumerkisins og 

þeim hag sem hann hefur af notkun þess (Brahmbhatt & Shah, 2017).  

 

Faraquhar (1989) skilgreinir viðskiptavinarmiðað vörumerkjavirði sem þann 

virðisauka sem vörumerkið veitir vörunni frá sjónarhorni neytandans sem birtist þá í 

meiri dreifingu vöru og aukins samþykkis á markaði. Hann tilgreinir þrjá þætti 

vörumerkjavirðis sem vörumerkistryggð, hversu aðgengilegt viðhorf (e. Attitude 

accessibility) og ímynd eða persónuleika vörumerkis.   

Srivastava og Shocker (1991) skilgreina vörumerkjavirði sem tvær víddir sem eru 

þá styrkur vörumerkis og gildi vörumerkis. Styrkur þess er samsettur af skynjun og 

hegðun neytenda gagnvart vörumerkinu sem er þá hægt að líta á sem þau tengsl sem 

neytandinn hefur við vörumerkið. Gildi vörumerkis er aftur á móti hæfni fyrirtækisins til 

að nýta styrkleika vörumerkisins til að skapa meiri núverandi og framtíðar arðsemi og 

draga úr áhættu og þá er hægt að nýta styrkleika vörumerkisins með því að teygja 

vörumerkið yfir á aðrar vörur.  

Keller (1993) talar um mismunandi áhrif vörumerkjavitundar á  viðbrögð 

neytenda við markaðssetningu vörumerkisins. Hann taldi tilganginn með 

vörumerkjavirði að gera markaðsstarf vörumerkisins áhrifaríkara. Viðbrögð við 

markaðsstarfi eru þá háð þeirri þekkingu sem neytandinn hefur um vörumerkið. Hann 

segir frá tveimur þáttum vörumerkisins annars vegar sem vörumerkjavitund og hins 

vegar vörumerkis-ímynd sem skiptist í eiginleika, kosti og viðhorf. 

 

3.8 Vörumerkjavitund 

Keller (2001) talar um vörumerkjavitund sem grundvöll vörumerkjavirðis og vísar til 

þeirrar grunnþekkingar sem neytendur hafa á vörumerkinu. Vörumerkjavitund skiptist í 

tvær lykilvíddir sem eru dýpt og breidd: 
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Dýpt, vísar til þess hversu hversu auðveldlega neytendur muni eftir og þekki 

vörumerkið. Sterkasta vörumerkið er þá það sem kemur neytandanum fyrst í 

huga  

Breidd vísar til þess hversu oft vörumerkið kemur upp í huga neytenda sem 

valkostur þegar kaupa eða neyta skal vöru.  

 

Keller (1993) telur vörumerkjavitund neytandans gegna lykilhlutverki við kaupum hans á 

vöru eða þjónustu því þegar neytandinn stendur frammi fyrir kaupákvörðun skiptir öllu 

að vörumerkið komi upp í hugann og hann tengi vörumerkið við þörfina. Bara það að 

neytandinn muni eftir vörumerkinu þegar að taka skal ákvörðun um kaup getur haft þau 

áhrif að hann velur vörumerki sem hann þekkir umfram önnur. Þannig að 

vörumerkjavitund getur haft úrslitaáhrif á val neytenda vegna þess að líklegra er að 

neytandinn velji fremur þekkt vörumerki en lítið þekkt eða óþekkt 

 

3.9 Ávinningur vörumerkjavirðis 

Vísindamenn hafa sannað að vörumerkjavirði hefur áhrif á langtíma sjóðsstreymi og 

framtíðarhagnað vörumerkis (Srivastava og Shocker, 1991) ásamt því að hafa áhrif á 

skynjun neytenda á gæði vöru (Dodds, Monroe og Grewal, 1991) og val neytenda og 

kaupferil (Cobb o.fl., 1995; Brahmbhatt o.fl., 2017). 

Mest af markaðsstarfseminni er háð vörumerkjavirði vörumerkisins.  Frá sjónarhóli 

neytenda eykur þekkt vörumerki sem hefur mikið vörumerkjavirði einnig trúverðugleika 

þeirra upplýsinga sem fylgja vörunni, það dregur úr skynjaðri áhættu og dregur úr þörf 

neytandans til að taka sjálfstæðar kaupákvarðanir frá grunni.  

 

3.10 Markaðssetning 

Markaðssetning vísar til þeirrar starfsemi sem framleiðandi vöru/ þjónustu tekur sér 

fyrir hendur til að stuðla að sölu á vöru/þjónustu sinni. Markaðssetning  

felur í sér að miðla þekkingu eða vitund um vöru eða þjónustu til neytenda eða annarra 

fyrirtækja með það að markmiði að stuðla að sölu á vöru/þjónustu sinni. 
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4 Söluráðar (e. Marketing mix) 

Þegar talað er um söluráða (marketing mix) eða 4-P er átt við módel De Pelsmacker, 

Geuens og Van den Berch. Módelið skilgreinir 4P sem vöru/þjónustu (product), verð 

(price), staður (place), og kynning (promotion) (De Pelsmacker, Geuens og Van den 

Berch, 2007). 

 

Mynd 1 „4P. (De Pelsmacker, Geuens og Van den Berch, 2007) )“. 

 

4.1 Vara/þjónusta (e. Product) 

Samkvæmt Kotler og Keller (2015) er vara allt sem borið er fram til að uppfylla langanir 

eða þarfir á markaði. Þetta getur verið áþreifanleg vara, en líka þjónusta, upplifanir, 

viðburðir, staðir, eignir, stofnanir, upplýsingar og hugmyndir, í raun allt sem hægt er að 

markaðssetja á einn eða annan hátt.  

 

4.2 Verð (e. Price) 

Verð er það gjald sem seljandi setur á vöru/þjónustu. Verð tekur þó yfirleitt mið af þremur 

þáttum, viðskiptavinum, samkeppni á markaði og kostnaði við að framleiða 

vöru/þjónustu. Þegar ákveðið er verð á vöru/þjónustu er mikilvægt að jafnvægi sé milli 

þessara þriggja þátta. Markaðsaðilar verða að tengja saman verð vöru/þjónustu við 

raunverulegt og skynjað verðmæti. Verð á vöru/þjónustu er ákveðið í samræmi við 

verðlagningarstefnu seljanda.  

Vara/
þjónusta Verð Vettvangur Kynning
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4.3 Verðlagningarstefna (e. Price Strategy) 

Við verðlagningarstefnu er meðal annars tekið mið af  greiðslugetu neytenda, aðstæðna 

á markaði, aðgerða samkeppnisaðila, framlegðar og alls kostnaðar. Verð tekur mið af 

skilgreindum viðskiptavinum og beinist gegn samkeppnisaðilum. Stefnan getur falið í sér 

að taka ákvaðanir um lækkun vöruverðs og taka þá inn hagnað á því að selja meira magn 

eða að hækka verð og selja minna magn. Þetta  eru fjórar eftirfarandi meginstefnur:  

Verðlagningarstefna hæsta verðs (e. Premium pricing) snýst um að hátt verð er notað 

sem skilgreinandi viðmiðun. Þessi verðlagningarstefna er möguleg þegar sterkt 

samkeppnisforskot er til staðar. Stefnan er notuð við verðlagningu á lúxusvörum þar sem  

neytendur tengja saman hátt verð og meiri skynjuð gæði. Hátt verðlögð vörumerki eru 

metin með betri gæði og talin minna viðkvæm gagnvart samkeppni á lægri verðum 

(Aaker, 1991). Einnig er þessi verðstefna notuð þegar neytendur eru þegar ,,læstir inni“ 

og kaupa þá stoðvörur við þá vöru hærra verði. 

Verðstefna aukinnar sölu (e. Penetration pricing) er notuð til að ná upp hraðri 

markaðshlutdeild. Neytendur eru laðaðir að nýrri vöru/þjónustu með því að bjóða lægra 

upphafsverð til að vekja vitund um vöruna/þjónusta hjá fjöldanum. Markmiðið er að 

hjálpa nýrri vöru/þjónustu að koma sér fyrir á markaði og að ná viðskiptum frá 

samkeppnisaðilum.  

Verðlagning hagkerfisins (e. Economy pricing: no-frills price) er þegar verð á 

vöru/þjónustu er lágt en framlegð er náð með mikilli sölu. Öllum kostnaði eins og 

markaðs- og auglýsingakostnaði er haldið í lágmarki. Vara sem fellur í þennan flokk eru til 

dæmis einkamerki verslana (e. Private label). 

Lagskipt verðstefna (e. Skimming strategy) felur í sé að upphafverð vöru/þjónustu er 

fremur hátt í upphafi en lækkar með tímanum. Þessari verðstefnu má líkja við öfuga 

eftirspurnarkúrfu og er verðlagning farsíma sambærileg þar sem að verð á fyrstu 

símunum var hátt en lækkaði síðan. 



 

24 

4.4 Vettvangur (e. Place) 

Vettvangur snýst um á hvaða vettvangi seljandi selur vöru/þjónustu og hvernig hann 

dreifir vöru á markað. Markmiðið með viðskiptunum er að beina vöru/þjónustu að þeim 

sem líklegastir eru til að kaupa hana. Stundum getur þetta átt við til að koma vöru í 

ákveðnar verslanir en vísar einnig til staðsetningar vörunar innan verslunar. Í sumum 

tilvikum getur staðsetning vísað til innsetningar vöru í kvikmyndum, sjónvarpsþáttum eða 

vefsíðum til að fá aukna vitund um vörurnar, en þessi staðsetning skarast við söluráða 

(Twin, 2019). Þetta er öll starfsemi seljanda vöru eða þjónustu sem miðar að því að gera 

vöru/þjónustu aðgengilega væntanlegum viðskiptavinum. Þetta eru eftirfarandi þættir:  

Dreifing (e. Channels) snýst um dreifingu vöru/þjónustu frá framleiðanda. Þetta 

segir til um hvort verið sé að miðla vöru beint til endanotanda (e. B2C) eða um er 

að ræða fyrirtæki til fyrirtækis (e. B2B). 

Markaðsdekkun (e. Market coverage) segir til um fjölda  smásölu og/eða 

heildsöluverslana  sem selur vörumerki tiltekins fyrirtækis á tilteknum markaði.  

Staðsetning e. (e. Location) segir til um hvar, í landfræðilegu tilliti varan er 

framleidd og seld á markaði. 

Birgðir (e. Inventory) geta bæði átt við magn fullunninnar vöru sem tilbúin er til 

sölu og vöru sem ekki er fullbúin ásamt þeim hráefnum sem nauðsynleg eru til 

framleiðslunnar.  

Vöruúrval (e. Assortment) er mismunandi tegundir af vörum sem fyrirtæki gerir 

eða söluaðili býður til sölu. Vöruúrval samanstendur af fjórum þáttum sem eru:  

- Breidd vöruafurða snýr að fjölda vörulína sem fyrirtæki framleiðir eða 

smásölumarkaður ber.  

- Lengd/fjöldi tegunda/gerða í tiltekinni vörulínu.  
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- Dýpt vörulínu snýr að mismunandi útgáfum af sömu vöru hverri vörulínu.  

- Samræmi segir til um að hve miklu leyti vörulínurnar tengjast hver annarri 

Flutningur (e.Transport) segir til um á hvern hátt varan/þjónustan er gerð aðgengileg 

kaupendum. Þetta getur þá falist í hvort  vörunni/þjónustunni er miðlað rafrænt, hvort 

hægt er að panta og fá sent eða hvort viðskiptavinur þurfi að fara í verslun eða vöruhús 

til að nálgast vöru eða blöndu af öllu framangreindu. 

 

4.5 Kynning (e. Promotion) 

Kynning eru hvers konar markaðssamskipti sem ætluð eru til að upplýsa eða sannfæra 

markhóp um hlutfallslegan ávinning af vöru/þjónustu, eða vörumerki. Markmið 

kynningar er að auka vitund, skapa áhuga, stuðla að sölu eða skapa hollustu neytenda 

við vörumerkið. 

 

4.5.1 Samhæfð markaðssamskipti (e. Integrated marketing communications; 
Promotion) 

Inntak samhæfðra markaðssamskipta eða samhæfðs kynningarstarfs miðar að því að 

skipulagheildir samþætti og samhæfi allt kynningarstarf sitt í þeim tilgangi að koma á 

framfæri skýrum, mótsagnalausum og sannfærandi skilaboðum um seljendur og/eða 

vörur hans í þeim tilgangi að skapa sér sterka, jákvæða og einstaka stöðu í huga 

viðskiptavinar (Fahy og Jobber, 2015). 

Kenning um samhæfð markaðssamskipti var sett fram í lok áttunda áratugs 

síðustu aldar. Fylgjendur samhæfðra markaðssamskipta halda því fram að með 

núverandi markaðshugsun og markaðsaðstæðum sé öflug innleiðingaráætlun 

markaðssamskipta forsenda velgengni, en hinir sem ekki eru sannfærðir hallast að því 

að um sé að ræða gamla hugmynd sem eigi við lítil rök að styðjast. Þess vegna er í raun 

umdeilt hvort að IMC módelið sé ný hugmynd á sviði markaðssamskipta eða gömul 

hugmynd sem er skoðuð á forsendum nýrrar tækni (Egan, 2015). 
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Samhæfð markaðssamskipti eru samskiptin á milli viðskiptavinar og seljanda og 

eru á ytri hlið þjónustuþríhyrningsins (Fahy og Jobber, 2015). Þau snúast um að koma 

réttum upplýsingum, til réttra aðila, á réttum tíma. En það eru ekki allir sammála um að 

kynningarleiðirnar séu fimm því samkvæmt Fahy og Jobber (2015) eru þær sjö. Vegna 

mismunandi styrkleika hverrar leiðar eru sumar aðferðirnar taldar vera betri við 

ákveðnar aðstæður og skila sterkari viðbrögðum. Við samval kynningarráða þarf þess 

vegna að ákveða vægi hvers kynningarþáttar í kynningarstarfinu. Hver kynningarþáttur 

hefur ákveðna eiginleika,  veikleika og styrkleika og jafnframt er kostnaðurinn mjög 

mismunandi við hverja og eina kynningarleið (Egan, 2015). Þessar kynningarleiðir eru 

fimm samkvæmt kenningum Egan (2015) og eru eftirfarandi: 

 

4.5.2 Auglýsingar 

Auglýsingar eru fjöldaskilaboð sem beint er til fjöldans. Seljandi/skipulagsheild stjórnar 

hönnun og staðsetningu/miðli. Til að útskýra hvernig auglýsingar geta haft áhrif á fólk 

eru til tvær kenningar, veika og sterka kenningin. Veika kenningin segir til um að 

auglýsingar geti skapað vörumerkjavitund og tilfinningaleg tengsl, en skoðun myndist 

ekki fyrr en eftir að varan/þjónustan hefur verið prófuð og reynsla hefur fengist af 

notkun hennar. Sterka kenningin segir til um að auglýsingar séu miðaðar á stóran hóp 

fólks og getur því haft áhrif á þá í stórum stíl til að kaupa vöru/þjónustu. Tilgangurinn er 

að auka þekkingu og vitund fólks á vöru og vörumerkinu og breyta viðhorfum þess með 

auglýsingum. Áhrifin verða svo til þess að auglýsingarnar geta fengið þá einstaklinga 

sem ekki hafa keypt vöru frá vörumerkinu áður til að kaupa vöruna í fyrsta sinn og svo 

endurtaka kaupin.  

Auglýsingar eru góð leið til að koma nýjum vörum á markað og auka vitund neytanda 

með því að vekja  áhuga eða löngun fólks, en þær valda því ekki að fólk fari beint og 

kaupi. Markmiðið sé að halda í núverandi neytendur og auka neyslutíðni þeirra á 

núverandi vörum á markaði með margar svipaðar vörur (Egan, 2015).  
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4.5.3 Bein markaðsfærsla 

Bein markaðsfærsla felur í sér markaðssamskipti sem eru bein og milliliðalaus við 

neytendur með það fyrir augum að skapa eða viðhalda viðskiptum. Helstu markmið 

beinnar markaðsfærslu er að laða að og viðhalda samböndum við viðskiptavini (Fahy og 

Jobber, 2015). Bein markaðsfærsla notar margskonar miðla þar á meðal  markpóst, 

fjarskiptamarkassetningu, auglýsingar sem miða að ná fram ákveðnum viðbrögðum, 

pöntunar og vörulista og persónubundna kynningu (Buzz marketing).  

 

4.5.4 Almannatengsl 

Almannatengsl snúast um að greina stefnuna og spá fyrir um afleiðingar hennar. Einnig 

að leiðbeina stjórnendum skipulagsheilda/seljendum og aðstoða við innleiðingu settrar 

stefnu sem þjónar bæði skipulagsheildinni og hagsmunum almennings. Gruning og Hunt 

skilgreina almannatengsl sem samskiptatól á milli stofnana og almennings ætluð til þess 

að byggja upp traust og jákvæða ímynd á milli stofnana og almennings sem á endanum 

leiði til þess að báðir aðilar hagnist af samvinnunni (Tench og Yeomans, 2009). Starf 

almannatengils felst í því að sjá til þess að almenningur (haghafar) fái allar þær 

upplýsingar sem stuðla að góðri og jákvæðri ímynd skipulagsheildarinnar í þeirri von um 

að hann skilji skipulagsheildina betur og byggi upp tengsl og traust við hana. Seljendur 

hafa ákveðin markmið og starf almannatengils er að koma markmiðunum til skila á sem 

hagkvæmasta hátt svo að útkoman styðji við lokamarkmið skipulagsheildarinnar 

(L‘Etang, 2004). 

 

4.5.5 Persónuleg sölumennska 

Persónuleg sölumennska snýst um hvers kyns markaðsfærslu sem fer fram augliti til 

auglitis milli fulltrúa skipulagsheildar og viðskiptavinar. Þessi söluaðferð á sér stað 

,,maður á mann” og sá sem selur vöruna upplýsir viðskiptavininn um vöruna og reynir að 

sannfæra eða minna á vöruna með það að markmiði að viðskiptavinur grípi til aðgerða. 

Mestu áhrif persónulegrar sölu eiga sér stað þegar kaup eru gerð. Þegar 

viðskiptavininum vantar mikið af upplýsingum um vöruna og varan er flókin, þá á 
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persónuleg sölumennska vel við (Egan, 2015). Algengustu aðferðir sem eru notaðar við 

persónulega sölu eru þessar helstar:  

Sölukynningar (e. sales presentations) – sölumaður upplýsir tilvonandi 

viðskiptavin um þá vöru/þjónustu eða skipulagsheild sem er í boði.   

Viðræður (e. conversations) – samtal er byggt upp við tilvonandi viðskiptavini í 

von um að viðskiptavinur kaupi vöru/þjónustu eða til að hafa áhrif á sölu.   

Sýningar (e. demonstrations) – sýning á því hvernig varan eða þjónustan virkar 

og hvaða eiginleika varan/þjónustan býður upp á. Lögð er áhersla á kosti og 

sérkenni vöru/þjónustu og hvernig varan/þjónustan getur leyst vandamál hjá 

viðskiptavininum. 

Að ræða tilgang vörunnar (e. addressing objections) – með því að finna hvaða 

áhyggjur viðskiptavinur hefur gagnvart vörunni og þar með leysa allar hindranir 

sem viðskiptavinurinn upplifir gagnvart því að kaupa vöruna. 

Vettvangssala (e field selling) – bein samskipti þar sem sölumaður hefur 

samband við viðskiptavin með því að hringja í eða hitta viðskiptavin sem er í 

markhópi fyrir vöru/þjónustu. 

 

4.5.6 Söluhvatar 

Söluhvatar eru hver kyns hvatning sem seljendur vöru/þjónustu beina að neytendum í 

því skyni að auka sölu. Söluhvatar eru yfirleitt skammtímaaðgerð sem beint er að 

neytendum til að hvetja þá til að kaupa ákveðna vöru innan ákveðins tímaramma. 

Söluhvatar geta haft þau áhrif að neytendur skipti á milli vörumerkja, að því gefnu að 

þeir séu ekki þegar tryggir einu tilteknu vörumerki. Þetta á þá við þá neytendur sem eru 

fyrst og fremst að leita að lágu verði og miklu skynjuðu virði vörunnar. Þetta á reyndar 

bara við þegar vörumerkin eru mjög svipuð því í þeim tilvikum geta söluhvatar aukið 

sölu, en einungis til skamms tíma þar sem að varanleg áhrif á sölu eru lítil. Ef vörumerkin 

eru ólík geta söluhvatar breytt markaðshlutdeild til lengri tíma litið (Kotler, Grayson, 

Hibbard og Steadson, 2018). 

Söluhvatar geta verið með ýmsu móti en eru taldir vera  helstir samkvæmt Egan (2015):  



 

29 

 Afsláttarmiðar/afsláttarkóðar: Veittur er afsláttur gegn framvísun afsláttarmiða. 

Sambærileg aðferð við afsláttarmiðana er afsláttarkóði netverslana. Þar geta 

svokallaðir áhrifavaldar komið inn í, því algengt er að á samfélagsmiðlum þeirra 

séu afsláttarkóðar frá þeim aðilum sem þeir eru í samstarfi við og fylgjendur 

þeirra geta nýtt sér.  

Sértilboð er sérverð þegar ný vara kemur á markað eða getur líka verið notað  

fyrir vöru sem er farin að dala í sölu.  Það er er oft aukið magn í 

tilboðspakkningunni t.d. 25% meira, en selt á verði upprunalegu 

pakkningarinnar. Ókostur er að með stærri pakkningum líður lengri tími þar til að 

neytandinn þarf að kaupa vöruna aftur. 

Viðbótar-tilboð er tveir fyrir einn, eða kaupir þrjá en greiðir fyrir fyrir tvo sem er 

algengt tilboð í fataverslunum. Þetta getur seinkað endurteknum kaupum 

neytandans þar sem þörfinni á frekari  kaupum er frestað. 

Endurgreiðsla  getur til dæmis verið fólgin í því að hluti kortaveltu greiddur inná 

reikning korthafa (Íslandsbanki, 2019). 

Samsett tilboð/vöndull er þegar ákveðin fjárhæð er greidd fyrir samsettan 

vöndul, sem felur í sér afslátt á vörunum, s.s.. bíómiði,  popp og kók.  

Sýnishorn eru mikið notuð í kynningum verslana. Þá fær fólk annað hvort að 

prófa á staðnum eða fær sýnishorn með sér heim. Við sölu á merkjavöru í 

snyrtivörum er þetta nauðsynlegt, því neytandi vill prófa áður en hann kaupir 

slíka vöru.  

Kaupauki er mjög algengur söluhvati við sölu á  snyrtivörum. Þá  fylgir með 

kaupauki sem er kannski ferðapakkning eða snyrtiveski með í kaupum yfir 

tiltekinni fjárhæð. Kaupaukinn er jafnan veglegri eftir því  sem upphæðin sem 

viðskiptavinurinn eyðir er.  

Tryggðarkaup eru þegar skipulagsheild veitir viðskiptavinum sem eru í 

reglulegum viðskiptum afslátt við endurtekin viðskipti. Þetta geta verið 

afsláttarkort sem veita beinan afslátt af hverjum viðskiptum. Þetta á líka við um 

stærri viðskipti t.d. viðskiptakjör viðskiptavina bankana. Þarna getur líka verið 
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um að ræða beina endurgreiðslu á hluta viðskiptafjárhæðar, eða lægri gjöld eða 

þóknanir  (Landsbankinn 2019). 

Samkeppni eða leikir, þar er auka virðið fólgið í því að kaupendur keppa um 

einhver verðlaun. Það geta bæði verið smávinningar eða stór pottur.  

 

Helstu styrkleikar söluhvata eru aukin sala og auknar tekjur fyrir skipulagsheildina, auk 

þess getur skipulagsheildin viljað aukna vitund neytenda um vörumerki sitt (Egan 2005). 

Söluhvatar eru oft taldir skila skipulagsheildum sem þá nota meira virði en 

hefðbundnar auglýsingar og þar sem söluhvatarnir eru fjölbreyttir ættu seljendur að 

geta valið þá gerð sem best hentar hverju sinni (Hartley og Cross, 1988).  

Helstu veikleikar söluhvata eru samkvæmt rannsókn Yoo, Donthu og  Lee, (2000) 

á tengslum verðs, ímyndar skipulagsheilda, styrks dreifileiða, magns auglýsingafjár og 

verðtilboða, á uppbyggingu vörumerkjavirðis skipulagsheilda, kom fram að tíð 

verðtilboð tengjast lágu vörumerkjavirði. Það þurfa að vera skýr skilaboð frá 

seljanda/skipulagsheild um að söluhvatinn sé mjög sjaldgæf aðgerð, annars getur 

orðspor hans skaðast og kaupendur orðið viðkvæmari fyrir verði, og einungis keypt 

vöruna þegar tilboð eru í gangi (Hartley og Cross, 1988).  
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Mynd 2 „Áhrif markaðssamskiptatækja (e. Market communications tools)“ Egan, 2015.  

 

Allir ofangreindir þættir gefa ákveðna hugmynd hvaða kynningarleið hentar best 

hverju sinni. Freistandi er að nota allar kynningaleiðirnar til að fullvissa sig um að 

skilaboð seljandans/skipulagsheildarinnar fari ekki framhjá markhópnum og verið sé að 

ná snertingum úr öllum áttum en þó að þessi aðferð gæti virkað er hún óraunhæf. Eins 

og sjá má á mynd 2 hefur hver kynningarleið sína veikleika og styrkleika.  

Mikilvægt er fyrir seljendur að meta hverja kynningarleið fyrir sig, kanna hvernig 

þær styðja við hverja aðra, notfæra sér styrkleika þeirra og þá miðla sem þær nota og 

samræma aðgerðir til að hámarka árangur. Hins vegar geta mismunandi forsendur leitt 

til þess að ekki verði hægt að nota margar kynningarleiðir í einu þar sem þær geta 

stangast á við hverja aðra.  

Fjármagn gegnir stóru hlutverki þegar kemur að vali á kynningarleiðum. Þegar 

fjármagn sem  tileinkað er kynningarmálum er takmarkað skiptir máli að nýta það á sem 

skilvirkastan hátt. Mikilvægt er að nýta eigin auðlindir sem eru þá gagnagrunnur 

seljandans/skipulagsheildarinnar sem heldur utan um  viðskipavinasögu og að nýta sér 
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það tengslanet sem þegar hefur byggt hefur verið upp innanhúss. Vegna mismunandi 

styrkleika hverrar leiðar eru sumar aðferðir taldar vera öflugar við  ákveðnar aðstæður 

og skila sterkari viðbrögðum. Við samval kynningarleiða þarf að ákvarða vægi hvers 

kynningarþáttar í kynningarstarfinu.  

Á mynd 2 má sjá að auglýsingar hafa hæsta vitundarstigið þar sem að flestir sjá 

þær eða heyra, á meðan persónuleg sölumennska hefur það lægsta. Þegar kemur að því 

að vekja áhuga hefur bein markaðsfærsla hæsta stigið og persónuleg sölumennska það 

lægsta. Þegar kemur að því  hvað vekur mesta löngun hjá viðtakanda skilaboðanna er 

staðan sú sama og fyrr greinir, en þegar að kaupunum sjálfum kemur hefur persónuleg 

sölumennska mestu áhrifin en almannatengsl hafa minnst áhrif.  

Þegar eftirkaupaáhrif eru skoðuð eru almannatengsl áhrifamest en söluhvatar 

hafa minnstu áhrifin. Samkvæmt framansögðu má vera ljóst að engin ein leið er 

fullkomin en leiðirnar hafa sitt há-og lágstig þannig að hægt er að velja blöndu þeirra til 

að ná tilætluðum áhrifum. Mesti kostnaður er við persónulega sölumennsku, en hennar 

er þörf þegar um er að ræða kaup á dýrari og flóknari vörum sem oft þarfnast mikillar 

kennslu í notkun að hálfu seljanda/skipulagsheildar, mikillar skoðunar að hálfu kaupanda 

eða er mjög sérhæfð vara eða sem flokkast undir flókin mikilvæg kaup og brýn þörf er á 

að vanda sig vel, til dæmis fasteignakaup og dýrar vélar eða tæki (Fahy og Jobber, 2013).    

Á undanförnum árum hafa duldar auglýsingar verið að aukast og þær birtast í 

fréttablöðum og tímaritum og einnig á samfélagsmiðlum á borð við Facebook, Youtube, 

Snapchat og Instagram Þá eru auglýsingar faldar í töluðu eða skrifuðu máli og neytendur 

gera sér ekki endilega grein fyrir að verið sé að kynna vöruna/þjónustuna.   

Útgefið myndefni þar sem duldar auglýsingar og vöruinnsetningar koma fyrir bæði í 

töluðu og sjónrænu samhengi er orðin algeng aðferð. Áhrifavaldar eða talsmenn á 

samfélagsmiðlum fá annað hvort borgað frá vörumerkjunum eða seljendum fyrir að 

ræða um vöru, eða fá vörur að gjöf í þeim tilgangi að viðkomandi sýni fylgjendum sínum 

vöruna/þjónustuna og segi sínar skoðanir. Markmið seljenda er  að neytendur öðlist 

vitund um vöruna/þjónustuna í gegnum umfjöllunina. Samkvæmt leiðbeiningum 

Neytendastofu (2018) um auðþekkjanlegar auglýsingar eru þessum áhrifavöldum settar 

skorður hvernig þeim er heimilt að haga markaðssetningu sinni og skylda er að tekið sé 

fram hvort að um sé að ræða kostaða umfjöllun eða ekki.  
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5 Myndlistarmenn sem vörumerki   

Sá hluti verðs myndlistaverka sem ekki verður skýrður með beinum kostnaði við gerð 

verksins er það viðbætta virði sem felst í nafni listamannsins þ.e. listamanninum sem 

vörumerki. Myndlistarvörumerkið líkt og önnur vörumerki hjálpar kaupandanum til að 

vera öruggari með kaup sín og einfaldar kaupákvörðunarferil hans. Þetta sparar kaupanda 

bæði tíma og fyrirhöfn og það eru meiri líkur á félagslegu samþykki. Markaðssetning 

myndlistarmanna á verkum sínum lítur í öllum  meginatriðum sömu lögmálum og önnur 

vara eða þjónusta. Í huga neytenda er tenging nafns listamannsins við verk hans mjög 

sterk, þannig að erfitt er að aðgreina hvort vegi þyngra, ,,vörumerkið“ eða listaverkið sjálft 

(E. S. og K. R.).  

Gregory Peters (e.d.) talar um þrjú stig sem myndlistarmenn þurfi að fara í gegnum 

til að byggja upp sterkt vörumerki. Þar má fyrst telja að listmaðurinn skilgreini hvar 

kjarnafærni hans liggur og hvaða atriði gera hans myndlist einstaka og aðgreinanlega. Í 

öðru lagi þarf listamaðurinn að búa til stutta yfirlýsingu eða slagorð sem lýsa inntaki 

myndllistarinnar. Í þriðja og siðasta lagi þarf myndlistarmaðurinn að merkja öll sín 

myndlistarverk með aðgreinandi kennimerki. Kennimerkið getur verið  tákn eða 

undirskrift myndlistarmannsins  sem gefur neytandanum beint til kynna hver sé höfundur 

verksins. Og þegar myndlistamanninum tekst að koma saman þessum þremur þáttum á 

áhrifaríkan hátt verður til sterkt vörumerki.  

Artist Network lýsir sjö eftirfarandi þáttum sem listamenn þurfa að hafa í huga við 

farsæla uppbygginu vörumerkis í listaheiminum (Artist Network, e.d.): 

1. Skilgreina hver þú ert sem listamaður. Lýsa fyrir hvað list þín stendur, hverju þú 

miðlar í gegnum listina og hvað gerir þína list einstaka umfram aðra. Þetta geta 

verið atriði eins og efnisnotkun, tilgangur listar og hvað þú gerir á annan hátt en 

aðrir listamenn sem skapar þér sérstöðu. 

2 Hverju viltu ná fram með vörumerki þínu sem listamaður. Er tilgangurinn 

einfaldlega deila verkum þínum opinberlega með það að markmiði að öðlast meiri 

vitund sem listamaður eða ertu að taka stefnumótandi ákvarðanir? Þarna þarf að 

hafa í huga á hvaða tímaskeiði  ferlisins listamaðurinn er því að aðgerðir eru 

mismunandi eftir tímaskeiðum og það sem hentar listamanni í upphafi ferils er ekki 
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endilega það sama og á öðrum stigum og öfugt. Það er nauðsynlegt að taka rétt 

skref til að ná settum markmiðum. Þarna þarf sem dæmi að ákveða viðskiptalegu 

hliðina í listinni og ákveða aðgerðir til að ná fram settum fjárhagslegum 

markmiðum. Þetta eru atriði eins og verðstefna. 

2. Breiða út boðskapinn. Þarna þarf listamaðurinn að skoða hvort tækifæri gætu legið 

í samvinnu við aðra listamenn eða hópa og þátttaka þverfaglegu samstarfi getur 

verið mjög hjálpleg. Þetta hefur allt það  að markmiði að ná til fleiri aðila og byggja 

upp stærra tengslanet. Myllumerki á Instagram geta gefist vel til að breiða út 

boðskapinn því hópar með ákveðin áhugamál tengja sig við ákveðin mynnumerki 

og fylgjast með því sem fellur þar inní. Það er einnig hjálplegt að fá ráð hjá 

listamönnum sem hafa byggt upp sitt nafn innan listaheimsins um hvað þeim 

fannst hjálplegt.  

3 Vera aðgengilegur viðskiptavinum því að þeir verða að hafa möguleika á því að hafa 

samband við listamanninn. Hentugast er að bjóða uppá möguleika á að hafa 

samband í gegnum Internetið því þá getur listamaðurinn stjórnað áreitinu betur en 

hann myndi annars gera t.d. með því að gefa upp símanúmer. Það er mikilvægt og 

ódýrt fyrir listamenn að nýta sér samfélagsmiðla til að koma upplýsingum hvar er 

hægt að nálgast þá, sýna myndir af verkum og hvar verk þeirra eru til sölu, bæði í 

raunheimum og á Internetinu. 

4 Að fá viðskiptavininn til að koma aftur. Þarna skiptir miklu að viðskiptavinurinn hafi 

fengið tilfinningu fyrir tengslum við listamanninn og verk hans. Með því að hafa 

verið aðgengilegur og gefið kost á að geta haft samband, eða að listamaður hefur 

tilgreint fyrir hvað verk standa og hver var tilfinningin sem reynt var að miðla, þá 

kom aukin dýpt í tengslin á milli viðskiptavinar og listamanns. Þessi djúpu tengsl 

kallast vörumerkjatryggð og er æðsta markmið vörumerkjauppbyggingar og er það 

viðbætta virði sem sóst er eftir.  

Á Íslandi búa og starfa margir myndlistarmenn bæði íslenskir og af erlendum uppruna sem 

hafa byggt upp sterkt  vörumerki í kringum list sína bæði innanlands sem og á 

alþjóðavettvangi. Vegna þess að markaður fyrir listaverk innanlands er takmarkaður leita 
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myndlistarmenn sífellt í að koma sér á framfæri á alþjóðlegum markaði. En eins og gengur 

og gerist er árangur misjafn og markmið myndlistarmanna mismunandi. Myndlistarmenn 

eru oft ekki meðvitaðir að þeir sjálfir eru vörumerki og haga þá ekki kynningarstarfi sínu í 

samræmi við það (K. J.). Samkvæmt Sigurði „ eru ekki allir myndlistarmenn Picasso“, 

þannig að þeir eru þá ekki á skipulagðan hátt  að tengja  persónu sína verkunum en hann 

hafi tekið þá stefnu snemma á ferlinum (S. J.). Eyrún lýsir því sem mjög erfiðri upplifun að 

koma sér á framfæri því að henni hafi lengi vel vantað það sjálfstraust sem þurfti til. Það 

hafi komið með þjálfun og í dag þá sé hún meðvituð um að nafn hennar sé vörumerki (E. 

S.). Jóhannes rekur gallerí og hann talar um nauðsyn þess að myndlistarmenn séu sýnilegir 

í umhverfi sínu og sýni verk sín en einnig talar hann um að myndlistarmaður þurfi að hafa 

eitthvað einstakt fram að færa með list sinni til að byggja upp farsælan feril (J. Þ.). 

Þegar að skoðuð eru stærstu vörumerkin innan listaheimsins í dag er áberandi að 

margir þeirra hafa kosið að vinna verk sín í  marga miðla ásamt því að þeir vinna verk sín 

gjarnan í teymum og hafa þá listræna yfirstjórn. Þetta gerir þeim kleift að ráðast í stærri 

og metnaðarfyllri verkefni og sérhæfing hvers meðlims teymisins nýtist til að ná hámarks 

árangri.  

 

5.1.1 Íslensk-Alþjóleg vörumerki í myndlist 

Sterkasta íslenska-alþjóðlega vörumerkið íslenskri myndlist er væntanlega Ragnar 

Kjartansson sé miðað við verð og vitund. Hann vinnur með ýmsa miðla, til dæmis málverk, 

myndbandsverk og innsetningar. Hans bakgrunnur í listum er í tónlist en hann starfaði 

sem tónlistarmaður áður en hann sneri sér alfarið að myndlistinni. Það að hann var 

þekktur af öðru sviði lista hefur væntanlega hjálpað honum að byggja upp sitt vörumerki 

sem myndlistarmaður þar sem markaðssetning beggja listgreina byggist upp á svipaðan 

hátt.  Verk Ragnars ,,The Visitor“, sem er myndbandsverk er frá árinu 2012, var að mati 

breska dagsblaðsins The Guardian besta listaverk 21. aldarinnar (The Guardian, 2019). 

Eins má nefna íslensk-danska listamanninn Ólaf Elíasson sem er alþjóðlega þekktur fyrir 

myndverk, arkitektúr og hönnun auk innsetninga. Hann er mjög virt og þekkt ,,sterkt“ 

vörumerki. 

Það sem þessir tveir listamenn eiga sameiginlegt utan þjóðernisins og að vera sterkt 

vörumerki er að miðlarnir sem þeir nota við sína sköpun eru mjög ólíkir og fjölbreyttir 
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5.1.2 ,,Sterk” erlend  vörumerki:   

Sem dæmi um alþjóðlega myndlistarmenn sem hafa byggt upp sterkt vörumerki í kringum 

list sína  má nefna Andy Warhol, Damien Hirst og Jeff Koons. Allir eiga þeir það 

sameiginlegt að verk þeirra eru og hafa verið umdeild. Þau hafa verið tilefni deilna um 

hvað sé list eða ekki og hver sé þá tilgangur hennar.   

 Þessir listamenn hafa skapað sér einstök vörumerki sem eru þekkt, eftirsótt og seljast á 

mjög háu verði. Verk Andy Warhol ,,Silver Car Crash (Double Disaster)“ seldist árið 2013 

á 105,4 milljón dollara á uppboði hjá Sotherby uppboðshúsinu (Boyette, 2013). Sem dæmi 

um verð á verkum Damien Hirst má nefna að verkið ,, The physical impossibility of death 

in the mind of someone living“  þar sem hákarl hefur verið í formalín í glerbúri var seldur 

á bilinu 8 -12 milljónir dollara. Talið er að hákarlinn sjálfur hafi kostað 6 þúsund pund og 

heildarframleiðslukostnaður hafi verið alls 50 þúsund pund. Muninn á milli 

framleiðslukostnaðar og söluverðs má líta á sem það verð sem kaupandinn er tilbúinn til 

að greiða fyrir vörumerkið (Stanska, 2017). Verk Jeff Koons „Rabbit“, sem er stál skúlptúr, 

seldist á uppboði  hjá Christie´s í maí  2019 á 91,1 milljón dollara (Solly, 2019)  sem á þeim 

tíma var hæsta verð sem greitt hafði verið fyrir verk núlifandi listamanns.  

 

5.2 Af hverju byggja myndlistarmenn upp vörumerki  

Samkvæmt Hernardo og Campo (2017) stjórna listamenn ferli sínum til að fá 

viðurkenningu á  sjónrænum einkennum verka sinna og listamannsnafni sínu (Hernardo, 

2014). Markmiðið er að búa til sterkt vörumerki  innan tiltekins markaðar (Muniz, Norris 

og Fine, 2014; Schroder, 2005) á sama hátt og fyrirtæki og lúxus og menningartengd 

vörumerki (Holt, 2014). Við að gera það eiga listamenn samskipti við ýmsa hagsmunaaðila 

svo sem gallerý, gagnrýnendur, sýningarstjóra, ráðgjafa, uppboðshaldara og 

listaverkasafnara með það að markmiði að byggja upp virði sitt innan 

listaverkamarkaðarins (Preece og Kerrigan, 2015; Rodner og Thomson, 2013). 

Jóhannes talar um nauðsyn þess að myndlistarmenn setji sér stefnu varðandi 

ferilinn og fái ráð hjá utanaðkomandi aðilum varðandi uppbyggingu hans því að bestu 

ráðin komi ekki endilega frá vinum eða samstarfsmönnum (J. Þ.). Jóhannes segir að flest 

metnaðarfull gallerí aðstoði þá myndlistarmenn sem eru á þeirra vegum við að byggja upp 
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feril því að hagsmunir þeirra fari saman til lengri tíma (J. Þ.). Rangar stefnumótandi 

ákvarðanir myndlistarmanna geti skaðað feril þeirra en réttar geti byggt undir. Þetta eru 

ákvarðanir eins og hvar á að sýna, hvenær eða hvaða kaupandi myndlistarverks sé 

æskilegur til að byggja upp feril til lengri tíma (J. Þ.)  Það sé ekki endilega sá sem greiðir 

hæsta verðið fyrir listaverkið sem sé besti kaupandinn fyrir myndlistarmanninn því að það 

skipti máli hver á verk eftir listamann og eru mikilvægustu kaupendurnir helst virt 

listasöfn og safnarar (J. Þ.).  

 

5.3 Verðlagning myndlistarverka  

Við verðlagningu myndlistar þarf að samþætta hugmyndir myndlistarmannsins um virði 

verka sinna og hugmyndir markaðarins um virði þeirra.  Verðlagning myndlistarverks 

tekur mið af báðum þessum þáttum. Til að verkin seljist er mikilvægt að verðlagningin sé 

skynsamleg, sanngjörn og réttlætanleg með tilliti til tiltekinna viðmiða. Ferilskrá 

myndlistarmannsins og dýpt hennar eru sterkir áhrifaþættir en einning þarf að hafa í huga 

hvernig markaðurinn er á því svæði sem stendur til að selja á. Kunnáttufólk um myndlist 

sem hefur áhuga á að kaupa eða selja þessi verk þarf að sannfærast um að verðlagningin 

sé sanngjörn og skynsamleg. Við verðlagningu verka verður að taka tillit til 

markaðsaðstæðna og samkeppni, þótt um sé að ræða ólíka myndlistarmenn og ólík verk.  

Einnig þarf að taka tillit til sérstöðu verka en það er sama hversu einstök verkin eru, þá er 

hún samt að vissu leyti svipuð verkum annara myndlistarmanna. Þegar verð 

myndlistarverka er ákveðið  er mikilvægt að skoða hvað myndverk eru í raun að seljast á, 

þannig sést greiðsluvilji markaðarins. Kaupendur meta verk með hliðsjón af verði og 

gæðum og bera saman við sambærileg verk á markaði áður en kaup eru ákveðin ( 

ArtBusiness.com, e.d.). 

ArtBusiness.com (e.d.) lýsir fjórum stigum sem miða að því að hjálpa myndlistarmönnum 

að verðleggja verk sín og eru þau eftirfarandi:  

Í fyrsta skrefi er lögð áhersla á að skilgreina sinn markað með tilliti til þess hvar 

selja á verkin. Á að selja bara á ákveðnu svæði, landsvísu eða alþjóðlega? Þarna 

þarf sérstaklega að huga samkeppni bæði er varðar verð og við hvaða aðila er 

verið að keppa.  
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Í öðru skrefi þarf listamaðurinn að skoða verkin sjálf, hvað einkennir þau og 

hvað er líkt eða ólíkt verkum annara. Þegar þetta atriði hefur verið skilgreint er 

samanburður við aðra auðveldari.  

 

Í þriðja skrefi þarf að skoða hvað aðrir myndlistarmenn eru að gera með því að 

skoða verk þeirra og finna myndlistarmenn sem eru svipað staðsettir og hann 

faglega. 

 

Í fjórða skrefi þarf að skoða hvaða verð þessir myndlistarmenn setja á sín verk 

og hafa til hliðsjónar þegar verð á verkum er ákveðið.   

 

Með því að ákveða að hafa tiltekin verk myndlistarmanns hærra verðlögð er sú stefna sett 

að þau verk fái ákveðna stöðu sem gefur þá til kynna að þau séu verðmæt og ekki á allra 

færi að eignast. Hátt verðlagt verk myndlistamanns er stundum notað til að vekja athygli 

á öðum ódýrari verkum hans eða eftirprentunum verka (ArtBusiness.com, e.d.). 

Markmiðið er að ná til kaupenda sem hafa minni fjárhagslega getu til að kaupa 

myndlistarverk. Þar er einning reynsla Kristínar að ungt fólk með minna á milli handana 

kaupi frekar prent sem gefið er út í takmörkuðu upplagi (K. J.). Það að verk 

myndlistarmanns sjáist víðar eykur virði hans á markaði. En myndlistarmenn verða að fara 

mjög varlega í að hækka verð á verkum sínum. Þegar myndlistarmaðurinn og verk hans 

hafa fengið samþykki og sala er orðin stöðug má skoða það að hækka, en þó bara í litlum 

skrefum og að undangenginni ýtarlegri skoðun á markaðssaðstæðum því annars er hætta 

á að verkin verði verðlögð „út af“ markaði og seljist ekki (ArtBusiness.com, e.d.). Kristín 

telur að flestir byrji með með lægri verð en eftir því sem ferillinn byggist upp og listamenn 

sýna víðar bæði hér heima og erlendis þá hækki verðið (K. J.). Jóhannes telur að 

myndlistarmenn geti skemmt fyrir sér til frambúðar með því að verleggja verk sín of hátt 

í upphafi ferils síns og betra sé að vera með lægra verð í upphafi en ef vel gangi til lengri 

tíma þá megi hækka verð (J. Þ.). 

Samkvæmt rannsókn Kooness, sem er stafrænn miðlunarvettvangur gallería (e. 

online marketplace),  eru verk eftir karlmenn líklegri til að seljast en verk eftir konur og 

myndlist kvenna er auk þess talin þrisvar sinnum líklegri til að vera undirverðlögð 

(Prodger, 2020). Ekki er til sambærileg rannsókn fyrir íslenskan myndlistarmarkað en þó 
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virðist meira jafnræði ríkja á meðal íslenskra myndlistarmanna ef verkin eru á 

sambærilegu verði. Þá séu líkur á sölu  jafnar (S. J. og E. S.). Jóhannes upplifir verk kvenna 

lægra verðmetin og að kaupendur séu áhugaminni um verk kvenna en karla en þó eru til 

safnarar sem hafa sérhæft sig í verkum eftir konur (J. K.).  

Samkvæmt Sigurði og Eyrúnu er algengast er að setja verð á verk sem 

listamanninum finnst eðlilegt eða sanngjarnt með hliðsjón af sambærilegum verkum á 

markaði. Tekið er mið af þeim tíma sem tekur að gera verkið auk hráefniskostnaðar (S . J. 

og E. S.).  Sigurður  leggur áherslu á í sinni verðstefnu að flestir geti safnað sér fyrir verki 

af venjulegum launum, án þess að þurfa safna árum saman (S. J.). Yfirleitt er verð lægra í 

upphafi en hækkar síðan smám saman með tímanum eftir því sem myndlistarmaðurinn 

hefur skapað sér meiri vitund og sterkara vörumerki (S. J. og E. S.). Það er mikilvægt að 

hitta á rétt verð í upphafi því það getur skemmt fyrir sölu annara verka að lækka verð á 

verki sem hefur verið boðið til sölu á hærra verði og er þá betra að taka verkið úr sölu til 

að halda uppi verði til framtíðar (S. J. og E. S.)  Að sama skapi geta of lágt verðlögð verk 

haft áhrif því kaupendum getur þótt of ódýr verk vera ábending um lág gæði 

myndlistarmanns. Söluhvatar eru helst aldrei notaðir þar sem sú notkun myndi líka 

skemma fyrir verðstefnu (S. J., E. K., J. Þ. og B. K.).  

Það eru óskrifaðar reglur um hvernig myndlist er verðlögð. Til dæmis skiptir máli úr 

hvaða efni verkin eru gerð, olímálverk á hör er t.d. dýrara en verk úr pappír, olíuverk er 

ódýrara en akríl o.s.fv. (B. K.). 

5.4 Staður  

Myndlistarverk eru meðal annars boðin til sölu í galleríum, verslunum, vinnustofum 

listamanna, uppboðum, listsölumörkuðum og Internetinu.  

Samkvæmt Sigurði og Eyrúnu sækjast viðskiptavinir sérstaklega eftir að kaupa  beint 

af listamanni sé þess kostur þótt sömu verð séu í gangi og á öðrum stöðum sem selja verk 

eftir listamanninn. Tala viðskiptavinir um það að hitta listamannin sjálfan veiti þeim betri 

skilning á verkum hans og dýpri tengingu við verkin (S. J. og E. S.). Sala í gegnum Internetið 

hefur aukist og er það orðið mikilvægur staður til að kynna og selja myndlist. Eyrún selur 

stóran hluta sinna verka á sýningum og eftir þær, auk þess að nýta sér Internetið (E. S.). 

Þar sem að stór hluti myndlistarverka er keyptur beint af listamanninnum án milligöngu 

3ja aðila verða myndlistarmennirnir að gæta þess að selja verk sín þar á sama verði og 
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þau væru á með milligöngu 3ja aðila. Ef verkin eru seld ódýrari á vinnustofunni mun það 

eyðileggja verðstefnu listamannsins og lækka virði hans  því að upplýsingar um verð verða 

þá ósamhverfar (J. Þ.). 

Viðskiptavinurinn öðlast vitneskju um myndlistarmanninn og verk hans með því að 

þau eru gerð sýnileg viðskiptavinum. Myndlistarmenn byggja upp sinn feril með að sýna  

verk sín og að taka þátt í samstarfsverkefnum með öðrum listamönnum og taka þátt í 

listamörkuðum. Einnig er mikilvægt að eiga verk í réttu galleríunum. Sömleiðis þurfa 

söluaðilar þekkja hvernig listamaðurinn vill láta kynna verk sín og kynningin sjálf þarf að 

vera í samræmi við þær óskir. Sigurður leggur sérstaka áherslu á að hans verk séu kynnt 

á jákvæðan hátt því hann telur að sú tilfinning sem kaupandinn fær við kaupin smitist yfir 

í viðhorf þeirra gagnvart verkunum (S. J.). Stór hluti sölustarfs Jóhannesar fer fram á 

listamörkuðum (e. Art Fair) erlendis en um 75% verka sem eru seld með milligöngu hans 

fyrirtækis seljast erlendis. 

Myndlistarmenn þurfa að vera jákvæðir gagnvart samfélagsmiðlum en með því að 

verk þeirra séu fagmannlega sett fram eykur það vitund um listamanninn (S. J.). 

Heimasíða er nauðsynleg þar sem að fólk getur fræðst um listamanninn og 

hugmyndafræðina bakvið verk hans til að dýpka tengslin (S. J.). Það er enginn formlega 

starfandi umboðsmaður myndlistarmanna starfandi á Íslandi heldur eru gallerí sem að 

kynna ákveðna listamenn sem þau hafa valið til að vinna með og selja verk þeirra (B. K. 

og J. Þ.) 

 

5.5 Varan – Myndlistarverk 

Varan er myndlistarverkið sjálft og það getur verið af ýmsum toga. Verkin geta hvort 

heldur verið tvívíð eða þrívíð og efnisval er mjög mismunandi. Stærð verkana er 

breytileg frá smáhlutum til gríðarstórra verka sem eru sett upp utandyra. Verkið getur 

haft áþreifanlega nærveru en birtingarmynd þess getur líka eingöngu verið sjónræn eins 

og í  myndbandsverkum. En það sem að einkennir vöruna er að það er hægt að taka 

hana og færa og hún er óháð því umhverfi sem hún er í. En einnig getur „varan“ verið 

fyrirframgefin aðferð eða einhverskonar uppskrift að gjörningi en í því formi getur hún 

gengið kaupum og sölum. Aftur á móti er einungis „ein uppskrift“  því ef hún væri 
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fjölfölduð missir hún gildi sitt (J. Þ.). En varan er ekki bara hlutur þó að hún geti verið í 

því formi því hún er upplifun eða hughrif sem er sett í ákveðna umgjörð (J. Þ.). 

5.6 Af hverju að kaupa myndlist  
Myndlist getur nýst kaupendum sem fjárfesting en einnig getur virðið verið í formi þess 

að neytandinn er að njóta verksins óháð því hvort verkið er keypt eða ekki. 

Kaupákvarðanir á listaverkum geta bæði verið hugsaðar sem fjárfestingarkostur og/eða 

að fagurfræðilegur smekkur viðkomandi ráði för. Þessi tvö sjónarmið geta vissulega farið 

saman en þarf samt ekki endilega að vera nauðsynlegt.   

 

5.7 Hvernig byggja íslenskir myndlistarmenn upp vörumerki sitt   

Kristín talar um að grunnforsenda fyrir því að byggja upp feril á myndlistarsviðinu sé 

yfirburða listræn hæfni myndllistarmannsins. Ef þessi þáttur er ekki til staðar sé 

einfaldlega enginn ferill að byggja upp (K. R.). Eins talar hún um að það sé skaðlegt fyrir 

virði myndlistarverka þegar myndlistarmenn sýni of oft og geri of mörg verk því það sé 

betra fyrir myndlistarmanninn sem vörumerki að framboð myndverka sé minna en 

eftirspurnin (K. R.).  

Í viðtölum lýstu Sigurður og Eyrún mjög svipuðum aðferðum við 

vörumerkjasetningu sína en þau eru bæði starfandi myndlistarmenn. Sigurður byrjaði sinn 

listamannsferil í Danmörku þar sem hann lauk námi sínu, en segist aðspurður líklega hafa 

gert hlutina eins ef hann hefði byrjað hérlendis (S. J.) . Eftirfarandi þættir hafa einkennt 

vörumerkjasetningu Sigurðar og Eyrúnar:  

 

Að vera sýnileg. Taka þátt í bæði einka- og samsýningum,  hafa verk til sýnis og 

sölu í  galleríum, þátttaka á listamörkuðum, taka þátt í samkeppnum ásamt að 

taka þátt í ýmsum þverfaglegum verkefnum. Allt þetta er gert með það að 

markmiði að öðlast meiri sýnileika. Bæði leggja áherslu á að vera í tengslum við 

aðra aðila sem starfa innan listaheimsins eða hafa tengsl við hann. En það þarf að 

huga vel að jafnvægi í þessum þætti því að það er líka hægt að vera „of sýnilegur“ 

t.d. of margar sýningar á stuttum tíma geta skaðað feril. 
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 Að vera vera jákvæður og opinn í samskiptum við viðskiptavini og vera tilbúinn að 

ræða við viðskiptavini um tilgang og tilurð verkanna svo að hann byggi upp dýpri 

tengsl við listamanninn og verk hans. Bara smá umfjöllun á Instagram frá 

listamanninnum sjálfum um tilgang og tilurð verka gerir mikið í þeim málum (K. 

R.). 

 

Að koma fram við viðskiptavininn af heiðarleika og hafa samskiptin á 

jafnréttisgrunni. Þetta auðveldar viðskiptavinum að samsama sig listamanninum 

og verkum hans og byggir upp traust.  

 

Að vera sanngjarn og samkvæmur sjálfum sér í verðlagningu verka því ef 

viðskiptavinur upplifir ekki sanngirni mun hann ekki kaupa og jafnvel skemma fyrir 

frekari sölu með neikvæðri orðræðu.  

 

      Að muna hver þú ert, hvað þú stendur fyrir og hvar rætur þínar liggja.  

 

Eyrún lauk námi á Íslandi og hefur starfað hér allan sinn feril. Hún segir að ekki hafi verið 

veitt nein kennsla eða ráðleggingar gefnar til nemenda um markaðsetningu eða 

vörumerkjauppbyggingu eða markaðsstarf þegar hún var í námi í Mynd- og 

Handíðaskólanum. Þetta hafi verið eitthvað sem hver og einn varð að finna upp hjá 

sjálfum sér og ekki hafi verið neinn sérstakur þekkingarbanki sem nemendur hafi getað 

leitað í (E. S.). Eyrún telur að þeir myndlistarmenn sem hún þekkir og hafa náð góðum 

árangri í vörumerkjasetningu sinni hafi sameiginleg persónueinkenni sem eru að eiga 

mjög auðvelt með samskipti,  einstaklingmiðaðir einstaklingar  og/eða búi yfir einstökum 

hæfileikum  á sviði myndlistar (E. S.). Sigurður nam við Kunstakademi í Danmörku og þar 

var ekki heldur ekki veitt fræðsla til nemenda um hvernig ætti að koma sér á framfæri eða 

byggja upp vörumerki.  

 

5.8 Kaupákvörðunarferill listaverka  

Kaupákvörðunarferill listaverka er svipaður og í öðrum kaupum.  Samkvæmt Sigurði sker 

kaupákvörðunarferill Íslendinga sig aðeins frá þeim danska sem hann þekkir vel eftir að 
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hafa starfað þar í tæpan áratug áður en hann flutti aftur til Íslands (S. J.). Hans reynsla er 

að íslendingar hafi ríkari tilhneigingu til hvatvísari kaupa því að oft fari ekkert mat fram á 

því hvað er í boði af sambærilegum verkum, né samanburður á verði, heldur keypt beint. 

Á meðan Danir fara yfirleitt í allan ferilinn og kaupa yfirleitt ekki nema að þeir séu alveg 

vissir um kaupin (S. J.).   

Allir viðmælendur telja að listaverkakaup í gegnum netið hafi aukist í mikið en 

yfirleitt hefur fólk þá séð verk eftir listamanninn áður þannig að það telur sig vera 

öruggara með að kaupa verk þótt það hafi ekki upplifað það verk sem það er að kaupa 

áður (S. J., E.S., K. R. og J. Þ.). En Jóhannes merkir að það hafi orðið breyting á þessum 

þætti  undanfarna mánuði og telur fólk orðið óhræddara en áður við að kaupa í gegnum 

rafræna miðla þótt það hafi ekki séð verk eftir viðkomandi listamann í raunheimum (J. Þ.) 

Sigurður telur danska kaupendur frábrugðna íslenskum kaupendum  á þann hátt að þar 

þekkist meira að fólk safni í langan tíma fyrir verki en hérna sé mun minna um það (S. J.). 

5.8.1 Hvenær seljast myndlistarverk 

Íslendingar kaupa gjarnan myndlist við viss tilefni  þ.e. brúðkaup, útskriftir, jól  og 

afmæli en þá eru þeir að kaupa verk handa öðrum (S. J., E. S. og K. R.). Sigurður og 

Kristín telja að þegar að fólk kaupir til eigin nota sé enginn árstími betri eða verri 

sölutími þannig að það er engin regla í þeim málum (S. J. og K. R.). Eyrún upplifir að þeir 

viðskiptavinir sem koma og kaupi verk hjá henni til tækifærisgjafa komi aftur seinna til 

að kaupa sér verk til persónulegra nota  utan þessara hefðbundnu vertíða (E. K.). 

Jóhannes merkir engan sérstakan sölutíma sterkari en annan en í hans tilfelli gæti 

skýringin verið sú að þau verk sem hann höndlar með eru í efri verðflokkunum og eru 

hugsuð til eigin nota eða sem fjárfestingarkostur (J. Þ.). 

5.8.2 Hver hefur ákvörðun á kaup 

Það er mismunandi hvort og hver hefur áhrif á ákvörðun um kaup á myndlist. Það er vel 

þekkt að fólk kaupi verk eftir listamenn sem það hefur séð verk eftir heima hjá einhverjum 

sem að það vill líkjast eða samsamar sig við . Oft eru listaverkakaup yfirlýsing um ákveðna 

þjóðfélagsstöðu en oft og ekki síður er þetta sjálfstæð ákvörðun kaupandans sem er tekin 

án þess að utanaðkomandi hafi áhrif í þá átt (S. J. og K. R.). Upplifun Eyrúnar er sú að 

yfirleitt er fólk að kaupa sér verk útfrá persónulegum smekk sínum og oft tala kaupendur 
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um að það hafi séð verk eftir hana hjá vini eða kunningja og þeim hafi þá langað til að 

eignast verk eftir hana (E. K.). 

 

5.9 Markaðssetning myndlistar 

Samkvæmt Davey (2013) er markaðssetning listar kefisbundið ferli með það að markmiði 

að skapa vitund og áhuga á listamanni eða listaverki. Markaðssetningin leiðir þá til 

löngunar neytandans til að tengjast listamanni, galleríi eða fyrirtæki, að eignast vörur 

þess, nýta þjónustu hans eða allt ofangreint (Davey, 2013). Markaðssetning er 

myndlistarmönnum sem og öðrum framleiðendum vöru/þjónustu nauðsynleg því sama 

hversu góð eða áhugaverð listaverkin eru, ef enginn veit um tilvist þeirra þá munu þau 

ekki seljast. Að búa til áhugaverða list sem fólk vill er grundvallaratriði.  En það að byggja 

upp stefnu til að gera myndlistarlistaverkin sýnileg segir til um hvernig og hvort verkin 

komi til með að seljast. Það er ekki samasem merki við það að markaðssetja myndlist  og 

að selja hana. Að selja hefur verið skilgreint sem að láta vöru/þjónustu af hendi í skiptum 

fyrir peninga eða ígildi þeirra. Sala á listaverkum fer aðeins fram eftir að öflugri 

markaðsstefnu hefur verið framfylgt með markaðssetningu.  Markaðssetning myndlistar 

hefur það að markmiði að að vekja athygli á listaverkunum og listamanninum. Því hefur 

verið haldið fram að viðskiptavinir þurfi að sjá auglýsingu sjö sinnum (Rule of Seven) til að 

muna hana og grípa til aðgerða. (Successful Softvare, e.d.).  

Neuve (2018) telur að möguleikar myndlistarmanna á að byggja upp vitund um 

vörumerki sitt og  koma sér á framfæri alþjóðlega hafi aukist verulega með tilkomu 

Internetsins. Þannig þurfa þeir ekki lengur að gera einungis verk sem sem að 

heimamarkaðurinn samþykkir. Stafræn markassetning  opni á nýjar nálganir og  

myndlistarmenn verða þá geta fundið verkum sínum ákveðna hillu (e. niche) á markaði. 

Það er mismunandi hvort að þeir kjósa að nýta sér hefðbundar kynningarleiðir eða 

stafræna markaðssetingu, eða blöndu af báðum leiðum.         

Myndlistarmaðurinn er hans eigin talsmaður og það getur haft áhrif á hvernig verk 

hans eru flokkuð hvernig hann hagar almannatengslum sínum (E.A.).  Sigurður og Eyrún 

leggja bæði mikla áherslu á að vera samkvæm sjálfum sér í opinbera lífinu því að báðar 
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hliðir verði að vera sama í takti til að listin sé sönn (S. J. og E. S.). Jóhannes talar um að 

sumir myndlistarmenn kjósi að halda sig fjarri sviðsljósinu en láti þá galleríið um 

kynningar- og sölustarf sitt (J. K.). 

5.10 Stafræn markaðssetning myndlistar 
Neuve (2016; 2018) leggur áherslu á nauðsyn þess að gerð sé markaðsáætlun, hún sé 

endurmetin reglulega og aðlöguð og henni breytt eftir þörfum. Hann leggur áherslu á að 

listamenn sem hyggja á að markaðsetja sig á Internetinu læri af öðrum aðilum sem hafa 

fetað þá braut, bæði einstaklingum og fyrirtækjum sem hafa náð góðum árangri í rafrænni 

markaðssetningu á vörum sínum þó ekki sé um að ræða list. Einnig leggur hann áherslu á 

að listamaðurinn endurmeti sífellt aðgerðir sínar og geti greint hvað gekk vel og hvað ekki 

og geti nýtt sér þann lærdóm. Hlutverk myndlistarmannsins er þá tvíþætt,  annars vegar 

að gera listaverk sem neytendur vilja hafa sýnileg á heimilum eða fyrirtækjum sínum og 

hins vegar að hanna stefnu sem hefur það markmið að listaverkin verði sýnileg fjöldanum.  

Tater (2016) telur að þótt vaxandi fjöldi nýti sér Internetið til að markaðssetja 

vörur/þjónustu þá sé alltaf ákveðinn fjöldi hugsanlegra viðskiptavina sem eigi erfitt með 

að nýta sér þann miðil vegna tæknilegrar vankunnáttu eða vegna þess að þeir hafi ekki 

aðgang að Interneti. Hann telur að þótt auglýsingar á netinu geti aukið viðskipti séu 

hefðbundnar kynningarleiðir enn gagnlegar til að auka sýnileika vörumerkja. Á Íslandi 

hefur mikill meirihluti landsmanna verslað á Internetinu (Trausti Ágússtson, 2019) auk 

þess sem flestir hafa aðgang að interneti.  

Myndlistarmenn geta miðlað sínu efni á heimasíðu, samfélagsmiðlum og með því 

að senda fréttabréf á tölvupósti á þá aðila sem hafa skráð sig á póstlista þeirra. Það að 

myndlistarmenn haldi út aðgengilegri síðu sem veitir helstu upplýsingar um listamanninn 

s.s. ferilskrá, myndir af listaverkum og því sem að hann vill láta tengja við sig og list sína 

skiptir mjög miklu fyrir vörumerkjauppbyggingu hans (Peters, e.d.) 

En hafa verður í huga að þessar aðstæður eru ekki alls staðar í heiminum þannig 

að þetta gætu verið hamlandi þættir í markaðssetingu. Auk þess eru myndlistarverk oft 

þess eðlis að áhorfandinn á erfitt með að átta sig á verkinu nema að upplifa það í eigin 

persónu. Þannig hentar þessi miðill fremur verkum listamanna sem kaupandinn hefur 

skoðað eða upplifað verk eftir áður (S. J. og E. S.). En að sama skapi telur Sigurður að hann 

hafi fengið aukna sölu á verkum erlendis frá vegna tilkomu Internetsins (S. J.). Eyrún 
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leggur mjög mikla áherslu á að kynna verk sín í gegnum Instagram og Facebook prófíla 

sína auk eigin vefsíðu. Hennar upplifun er sú að ef viðskiptavinir hafa séð verk hennar 

áður í raunheimum séu þeir til í að kaupa í gegnum rafræna miðla, auk þess sem að fólk 

sé óhrætt við að sérpanta verk í gegnum netið (E. S.). Eyrún telur Instagram henta henni 

best þar sem myllumerki gefi henni meiri möguleika á að koma skilaboðunum í gegn og 

nái til fleiri aðila, flokkun verði betri og að skilaboðin lifi lengur á þeim miðli en á Facebook. 

Bæði Eyrún og Sigurður leggja áherslu á að halda úti hefðbundinni heimasíðu svo að 

viðskiptavinir geti fengið ýtarlegri upplýsingar um þau sjálf og feril þeirra en það sé ekki 

endilega mikil sala í gengum þann miðil.  
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6 Rannsókaraðferðir  

Í þessum kafla er fjallað um rannsóknaraðferðir rannsóknarinnar en notuð var blönduð 

rannsóknaraðferð. Eignindleg rannsókn var gerð á þann hátt að tekin voru viðtöl við tvo 

myndlistarmenn og tvo aðila er starfa við sölu myndlistarverka á Íslandi og erlendis til að 

fá gleggri mynd af myndlistarheiminum í heild . Ásamt því að skoða hvaða aðgerðir 

myndlistarmenn framkvæma til að byggja upp vörumerki sitt.  Einnig var framkvæmd 

megindleg rannsókn til að kanna hvernig umhverfið skynjar markaðsaðgerðir íslenskra 

myndlistarmanna.  

 

6.1 Megindleg aðferð  

Framkvæmd var megindleg rannsókn á meðal starfsmanna verkfræðistofunnar Mannvits 

og Listvina sem er listaverkaklúbbur starfsmanna Arion banka. Rannsókninni var deilt á 

póstlista Gallerís Foldar auk þess sem tengli á könnunina var dreift á samfélagsmiðla-

aðgangi rannsakanda . 

Aðferðafræðikaflinn fjallar um þá aðferð sem notuð var við gerð rannsóknarinnar 

og skiptist hann í fjóra undirkafla; Þátttakendur, Mælitækið, Framkvæmd og Tölfræðileg 

úrvinnsla.  

Ástæða þess að farin var þessi leið við að afla svara við rannsókn er sú að 

ofangreindir aðilar ráða yfir stórum póstlistum sem gerir mögulegt að ná til margra 

svarenda á skömmum tíma auk þess ná til fjölbreytts hóps svarenda.  

 

6.1.1 Könnun í formi rafræns spurningarlista  

Sem fyrr segir var rafræn könnun var send til verkfræðistofunnar Mannvits sem deildi 

síðan tengli fyrir könnunina til starfsmanna sinna. Einnig deildu Listvinir, listklúbbur 

starfsmanna Arion banka, tengli til sinna félaga auk þess sem Gallerí Fold deildi tengli á 

póstlista sínum. Einnig var tengli deilt á Facebook síðu rannsakanda. Alls höfðu 4.017 

aðilar möguleika á að svara könnuninni og var svarhlutfall 79,41%. 

Send var út rafræn könnun til að ná sem stærstu úrtaki á sem skemmstum tíma. 

Rannsakandi taldi líklegra að fólk gæfi sér fekar tíma til að svara í gegnum rafræna miðla 
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auk þess að það myndi auka líkur á það gæfi sér tíma til að taka þátt þegar það stjórnaði 

sjálft hvenær þeim hentaði að svara.  

Alls bárust gild svör frá 319 þáttakendum og var aldursskipting og kynjaskipting 

fremur ójöfn en karlar voru einingungis um fjórðungur svarenda. Flestir þátttakenda voru 

á aldrinum 35-55 ára eða alls 41% en en fæstir undir 35 ára aldri eða alls 24%. Langflestir 

þátttakenda bjuggu innan höfuðborgarsvæðisins eða 84% svarenda.  

Ógild svör voru tvö og áleit rannsakandi þau ógild sökum þess að dregin voru þau 

mörk í upphafi að ef einungis væri svarað tveimur eða færri spurningum í rannsókninni 

þá bæri að eyða svörum þeirra þátttakenda. Þegar lokið var við að hreinsa gögnin stóðu 

eftir 319 gild svör. 

Þar sem rannsakandi notaðist við megindlega rannsókn var spurningalistinn það mælitæki 

sem varð fyrir valinu en sem fyrr segir var ákveðið að útbúa hann rafrænt (Sjá viðauka 1).  

Spurningalistinn samanstóð af 20 spurningum og eru mikilvægustu spurningarnar sem 

leitað er svara við í fyrri hluta rannsóknarinnar en aftast eru bakgrunnsbreytur. 

Skalabreyturnar voru á Likert kvarða þar sem þátttakendur merkja við á kvarða hvert 

viðhorf þeirra er gagnvart spurningu eða fyllyrðingu. Spurningarnar áttu að kanna ýmsa 

hluti sem talið var að myndu hjálpa til við að styðja rannsóknarspurninguna.  

Verkefnið í heild fjallar um að finna þá þætti sem kaupendur íslenskrar myndlistar 

tengja helst við vörumerkjauppbyggingu íslenskra myndlistarmanna. Einnig er skoðuð 

kauphegðun á íslenskum myndlistarmarkaði og hvað einkennir hana.  

Spurningar 1 og 2 voru settar fram til að kanna á hvaða stað eða miðli svarendur 

öðluðust vitund um myndlist/myndlistarmenn. Markmiðið var að vita hvort einhver 

staður eða miðill væri áhrifaríkari en annar.  

Í spurningu 3 var kannað hversu mikið eða lítið svarendur hafa tekið eftir íslenskri 

samtímamyndlist/samtímalistamönnum í umhverfi sínu undanfarin ár. Markmiðið með 

þeirri spurningu var að skoða hversu vel íslenskum myndlistarmönnum gengur að vera 

sýnilegir.  

Í spurningu 4 var spurt hvort svarendur hefðu fengið íslenska myndlist að gjöf. 

Markmiðið með þeirri spurningu var að kanna hversu algengt það sé að fólk gefi íslenska 

myndlist að gjöf.  
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Í spurningum 5-7 og 10 er könnuð kauphegðun svarenda er varðar kaup á myndlist. 

Þarna var spurt um hvort svarendur kaupi íslenska myndlist og ef svo þá á hvern hátt og 

hvar kaupin eigi sér stað.  

Í spurningum 8-9 og 11-14 eru settar fram fullyrðingar sem snúast um viðhorf 

svarenda til íslenskrar myndlistar. Markmiðið með þessum spurningum er að kanna hvort 

svarendur hafi jákvæð eða neikvæð tengsl gagnvart íslenskri myndlist.  

Spurning 15 var opin spurning þar sem spurt er um nafn  hvaða íslensks samtíma 

myndlistarmanns kæmi fyrst upp í huga svarenda. Markmið þessarar spurningar var að 

finna sterkasta vörumerkið í dag er varðar íslenska samtímamyndlist.  

Spurningar 16-20 voru bakgrunnsspurningar þar sem spurt var um aldur, kyn, 

heildartekjur heimilis og búsetu. Þessar spurningar voru til þess að fá vitneskju um 

svarendur og hafa þá þann möguleika til að geta þá mögulega greint niðurstöður út frá þeim 

upplýsingum. 

 

6.1.2 Bakgrunnsbreytur  

Allar bakgrunnsspurningar voru nafnbreytur þar sem þátttakendur gátu aðeins merkt við 

einn af svarmöguleikunum. Spurt var um kyn, aldur, heildartekjur heimilis, menntun og 

búsetu.  

Spurt var um kyn þátttakenda. Markmiðið með þessari spurningu var að athuga 

hvort breytileiki sé á milli viðhorfa eða afstöðu þáttakenda eftir kyni. Alls svöruðu 318 

þessari spurningu og voru 25% karlar, 74% konur og 1% aðila skilgreindu sig sem annað 

kyn eða vildu ekki svara. Markmið með þessari spurningu var að kanna hvort breytileiki 

sé í afstöðu eða viðhorfum þáttakanda eftir kyni. 

Þátttakendur voru spurðir um aldur sinn. Alls bárust 314 svör við þessari 

spurningu. Þátttakendum var skipt uppí þrjá aldurshópa. Aldurshópurinn undir 35 ára var 

24%,  aldursbilið 35-55 ára var 41% og og hópurinn yfir 55 ára 35%. Þar sem könnunin var 

send út á ólíkum miðlum sem hafa mismunandi markhópa vænti rannsakandi þess  að 

aldursdreifing yrði nokkuð dreifð. Markmið með þessari spurningu var að kanna hvort 

breytileiki sé í afstöðu eða viðhorfum þáttakanda eftir aldri. 
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Þátttakendur voru spurðir hverjar heildartekjur heimilis þeirra væru. Alls bárust 

303 svör. Þátttakendum var skipt upp í þrjá tekjuhópa. Þeir sem svöruðu að heildartekjur 

þeirra væru undir 500 þúsund voru 22% þátttakenda , þeir sem voru á tekjubilinu 500-

900 þúsund 29% og í efsta tekjuhópnum sem var heildartekjur yfir 900 þúsund 49%. 

Markmiðið með þessari spurningu var að athuga hvort ákveðnir tekjuhópar séu líklegri til 

að hafa meiri áhuga á myndlist en aðrir eða hugleiða fremur listaverkakaup en aðrir. Eins 

var markmiðið að athuga hvort breytileiki sé í afstöðu eða viðhorfum gagnvart íslenskri 

myndlist og myndlistarmönnum eftir heildartekjum heimilis.  

Þátttakendur voru spurðir um menntun sína. Alls bárust 316 svör og 4 svöruðu 

ekki spurningunni. Þátttakendum var skipt í fjóra menntunarhópa og voru þátttakendur 

spurðir um hæstu námsgráðu sem þeir hefðu lokið við. Markmiðið með þessari spurningu 

var að kanna hvort breytileiki sé í afstöðu eða viðhorfum þátttakenda eftir 

menntunarhópum, ásamt því að kanna hvort líkur séu til að ákveðnir menntunarhópar 

séu liklegri en aðrir til að taka eftir eða neyta myndlistar. Fæstir þátttakendur höfðu 

grunnskólapróf sem hæstu menntun eða 6%, næst fæstir höfðu stúdentspróf eða iðnnám 

eða 21%, fyrstu gáðu á háskólastigi höfðu 33% en flestir eða 39% höfðu lokið 

framhaldsgráðu á háskólastigi. 

Þátttakendur voru spurðir búsetu sína. Alls svöruðu 320 þessari spurningu. 

Meirihluti þátttakenda bjó á höfuðborgarsvæðinu eða 84% en 16% höfðu búsetu utan 

þess. Markmiðið með þessari spurningu var að kanna hvort að munur væri á afstöðu 

þátttakenda eftir búsetu. Það var hlutfallslega meiri þátttaka á meðal íbúa 

höfuðborgarsvæðisins því samkvæmt Hagstofu Íslands búa um 36%  landsmanna utan 

höfuðborgarsvæðis. 

 

6.1.3 Framkvæmd og úrvinnsla 

Þegar búið var að semja spurningalistann var hann sendur til Þórðar Sverrissonar 

leiðbeinanda til yfirferðar og samþykktar. Síðan var spurningalistinn forprófaður af vinum 

og vandamönnum til að athuga hvort spurningalistinn væri skýr og skiljanlegur. Athugað 

var hvort valmöguleika vantaði og hvort aðilar myndu leggja sama skilning í það sem spurt 

var um, auk þess að yfirfara stafsetningu. Síðan var spurningalistinn settur upp í 
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vefforritinu Googleforms.com. Ástæða þess að netkönnun var fyrir valinu var sú að 

rannsakandi taldi það vera fljótlegustu og hentugustu aðferðina við að ná til margra 

svarenda á sem stystum tíma auk þess sem úrvinnsla verður einfaldari.  

Rannsakandi kaus að skylda þátttakendur ekki til að svara öllum spurningum þar 

sem sumum spurningum á fólk erfitt með að svara eða vill alls ekki svara og rannsakanda 

fannst mikilvægara að fá svör þó svo að ekki myndu öll telja. Sérstaklega hafði 

rannsakandi það í huga að spurningum um tekjur og aldur vilja svarendur stundum ekki 

svara og það þekkja ekki allir nafn samtímalistamanns því að fólk hefur mismunadi 

áhugamál. Rannsakandi kaus að hafa ekki þann valkost í þeim spurningum „vil ekki svara“ 

til að þvinga fram svar ef þess væri nokkur kostur, en svarendur voru ekki upplýstir um 

það fyrirfram að hægt væri að sleppa spurningum með það að markmiði að auka líkur á 

svari.  

Þýðið var sem áður segir starfsmenn Mannvits verkfræðistofu, áskrifendur 

póstlista Gallerís Foldar, meðlimir Listvina sem er listaklúbbur starfsmanna Arion og 

Facebook „vinir“ rannsakanda. 

Könnunin var send út 6. apríl 2020 og var hún opin til og með 4. maí  2020. Fyrirmæli 

við hverja spurningu voru ýtarleg og skýr. Svarendur voru upplýstir um að ekki væri hægt 

að rekja svör þeirra við spurningalistunum auk þess að engu væri safnað nema svörunum 

sjálfum.  

 

6.1.4 Tölfræðileg úrvinnsla gagna 

Spurningalisti könnuninar var upphaflega skrifaður í Microsoft Word en settur yfir í 

Google Form til að fá betri heildarmynd spurningalistans.  

Að könnun lokinni voru gögnin flutt af vefsíðunni Google Form yfir í Microsoft Exel.  

Þegar gögnin höfðu verið hreinsuð voru þau færð yfir í greingarforritið SPSS til nánari 

tölfræðilegrar úrvinnslu.  

Gerð var lýsandi tölfræði á helstu spurningunum ásamt tölfræðilegri úrvinnslu 

gagna. Notaðar voru ýmsar tölfræðigreiningar en þær tóku mið af tegund spurninga. Þau 

tölfræðipróf sem helst voru notuð voru T-próf annars vegar til að kanna hvort að 

marktækur munur væri á milli skalabreyta og nafnbreyta og fylgnipróf til að kanna fylgni 
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og einnig Kí-kvaðratpróf til að kanna tengsl á milli nafnbreyta. Sjá má tölfræðiprófin í 

viðauka.    

Við tölfræðilega túlkun er miðað við 95% öryggisbil. Við úrvinnslu megindlegu 

rannsóknarinnar setti rannsakandi fram nokkrar tilgátur til að kanna mun milli ákveðinna 

hópa. Tilgáturnar eru settar fram við viðeigandi spurningu og niðurstöður tilgátunnar eru 

svo teknar til umræðu í sér niðurstöðukafla.  

 

6.2 Eigindleg aðferð 
Til að fá gleggri mynd af íslenskum myndlistarheimi voru tekin eigindleg viðtöl við fjóra 

einstaklinga sem starfa innan myndlistarheimins á Íslandi þau Sigurð Jónsson 

myndlistarmann, Eyrúnu Steinsdóttur myndlistarmann, Kristínu Ragnarsdóttur 

framkvæmdastjóra og Jóhannes Þorsteinsson framkvæmdastjóra. 

Viðtöl voru tekin á þeim stöðum sem viðmælendur óskuðu eftir, bæði á 

opinberum stöðum en einnig á vinnustöðum viðmælendana. Hvert viðtal stóð í um 1.5 

klukkustundir. 

 Viðmælendur veittu upplýst samþykki fyrir þátttöku  og var gert ljóst að þeim væri 

heimilt að draga samþykki sitt til baka hvenær sem væri í ferlinu (Sjá viðauka 2). 

Viðmælendur voru spurðir um allt er varðar uppbyggingu myndlistarferils. Þetta  

eru þættir eins og hvar og hvernig ætti að koma sér á framfæri, við hvern ætti að tala og 

hvernig ætti að verðleggja, hvaða kynningarmiðla nýtast best, hvenær, hvar og hvernig 

kaup gerðust helst. Einnig voru viðmælendur spurðir hverja þeir upplifðu sem sterkustu 

áhrifavalda við kaupákvarðanir myndlistarverka.  

Þó svo að viðmælendur væru mjög ólíkir og með ólíkan bakgrunn var ákveðin 

samhljómur á milli þeirra allra og töluðu þau sérstaklega um nauðsyn þess fyrir 

myndlistarmanninn að vera sýnilegur í umhverfi sínu. 

6.3 Samþætting eigindlegra og megindlegrar greiningar 
Greining úr þessum tveimur rannsóknaraðferðum, eigindlegum og megindlegum,  var 

samþætt í eina heildstæða niðurstöðu og voru aðferðinar skoðaðar í samhengi  hvor við 

aðra. 
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6.4 Siðferðisleg álitamál 
Vegna persónuverndarlaga var þátttakendum gefið gervinafn og allir þátttakendur 

skrifuðu undir trúnaðar- og samþykkisyfirlýsingu um þátttöku (Sjá viðauka 2).  

Ekki er hægt að rekja svör þátttakenda könnunar til þeirra og trúnaðar er fyllilega gætt.  

Viðfangsefni rannsóknar er þess eðlis að ekki þurfti að sækja um umsögn frá 

Vísindasiðanefnd Háskóla Íslands.  

Gætt var að öllum siðferðislegum álitamálum í þessari rannsókn  
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7 Rannsóknarniðurstöður  

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvernig íslenskir myndlistarmenn byggja upp 

vörumerki sitt með því að skoða hverning markaðurinn skynjar aðgerðir þeirra. 

Rannsakandi nýtti sér þekingu sína á myndlist og markaðsfræði til að fá aðra sýn á 

íslenskan myndlistarmarkað. Skoðað var hvar, hvernig  og hvort kaupendur öðlast vitund 

um íslenska samtíma myndlistarmenn og hvort hægt sé að álykta að einhverjar aðgerðir 

myndlistarmannana séu áhrifameiri en aðrar til að stuðla að sölu á verkum þeirra. 

Rannsakanda fannst áhugavert að skoða hvaða miðlar hjálpa helst íslenskum 

myndlistamönnum til að byggja upp vörumerki sitt.  

Skoðað var hvar myndlistarverk seljast helst.  Einnig var lögð fyrir opin spurning til að bera 

kennsl á sterkustu vörumerkin innan íslensks myndlistarheims.  

 

Niðurstöðukaflinn skiptist í: Kauphegðun á myndlistarmarkaði, Viðhorf til íslenskrar 

myndlistar og myndlistarmanna, Mikilvægustu kynningarráðar, Mikilvægustu sölustaðir 

myndlistar og sterkasta vörumerkið. Í þessum fimm köflum ræðst rannsakandi í að svara 

helstu spurningum fræðilega kaflans og skoðað hverning íslenskir myndlistarmenn byggja 

upp vörumerki sitt og hvort markaðurinn skynji þá vörumerkjauppbygginu á ákveðinn 

hátt. Í raun er verið að skoða hvernig vörumerki íslenskra myndlistarmanna birtist 

neytendum. 

 

7.1 Kauphegðun á myndlistarmarkaði 

Rannsakanda fannst mikilvægt að skoða hvernig kaupendur íslenskra myndlistarverka 

kaupa myndlistarverk. Rannsökuð voru ýmis atriði þar sem að markmiðið var að skoða 

hvort fólk fari í gegnum hefðbundna kaupferillinn þegar keypt eru myndlistarverk ásamt 

að skoða hvort að kaupin séu skipulögð með löngum fyrirvara eður ei. 

7.1.1 Fjöldi valkosta 

Sett var fram fullyrðing þar sem spurt var hvort að þátttakendum þætti mikilvægt að 

skoða verk eftir marga myndlistarmenn eða mörg verk áður en kaup væru ákveðin. 317 

svöruðu þessari spurningu.  
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Markmið með þessari spurningu er að kanna hvort að kaupendur fari í 

hefðbundinn kaupferil og beri saman verð og gæði áður en kaup á myndlist eru ákveðin.  

 

 

Mynd 3 „Ég skoða verk eftir margra listamenn áður en ég ákveð að kaupa 
myndlistarverk 

 

44% þáttakenda fannst mikilvægt eða fremur mikilvægt að skoða úrval áður en kaup eru 

ákveðin en 26% voru ósammála eða fremur ósamála fullyrðingunni.  

 

7.1.2 Tími 

Sett var fram fullyrðing um að þáttakendum þætti mikilvægt að gefa sér góðan tíma til 

kaupanna. Rannsakanda fannst áhugavert að skoða hvort kaupin væru gerð að vel 

athuguðu máli eða hvort að kaup séu hvatvís. 316 svör bárust.  
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Mynd 4 „Mér finnst mikilvægt að gefa mér góðan tíma til að velja/finna rétta verkið.“ 

 

Mikill meirihluti þátttakenda, 70% var sammála eða fremur sammála því að gefa sér 

góðan tíma til að skoða það sem er í boði væri áður en kaup væru ákveðin. Hvatvís kaup 

virðast vera í miklum minnihluta en 11% þáttakenda voru ósammála eða frekar ósammála 

fullyrðingunni um að gefa sér góðan tíma. 

Sett fram tilgáta: 

H1: Það er fylgni er á milli þess að gefa sér góðan tíma til að finna rétta verkið og 

þess hversu dýrt fólk skynjar íslenska myndlist.  

H0: það er ekki fylgni á milli þess að gefa sér góðan tíma til að finna rétta verkið 

og þess hversu dýrt fólk skynjar íslenska myndlist.  

Framkvæmt var parað t-próf (e. Paired Samples Statistic) til að kanna hvort að fylgni á 

milli þess að gefa sér góðan tíma til að finna rétta myndlistarverkið og hversu dýra fólk 

skynjaði íslenska myndlist. Niðurstaða prófs sýnir sterka neikvæða fylgni [r=-0,096] og 

eru þeir sem finnst mikilvægt að gefa sér góðan tíma til að finna rétta verkið [M=2,12, 

SD=1,060, n=314] ólíklegri til að finnast íslensk myndlist dýr [M=2,57, SD=0,777, n=314, 

p=0,000]. 

Þar sem munurinn er marktækur (p<0,05) eru minna en 5% líkur á því að munurinn hafi 

orðið vegna tilviljunar. 
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7.1.3 Verð  

Sett var fram fullyrðing er sneri að hversu dýrt eða ódýrt þátttakendur skynjuðu íslenska 

myndlist. Rannsakanda fannst áhugavert að skoða hversu dýrt eða ódýrt þáttakendur 

skynjuðu íslenska myndlist . 315 svör bárust. 

 
          

   

Mynd 5 „Hversu dýr eða ódýr finnst þér íslensk myndlist vera?“ 

 

Rétt rúmlega helmingur eða 51% þátttakenda var hlutlaus gagnvart fullyrðingunni en 

42% skynjuðu íslenska myndlist dýra eða frekar dýra. Mögulegar takmarkanir eru að 

þátttakendur hafi ekki haft skoðun á eða kynnt sér verðlagningu íslenskrar myndlistar og 

hafi þess vegna svarað hvorki né.  

Sett var fram tilgáta: 

H1: Að skoða marga valkosti hefur áhrif á skynjað verð. 

H0: Að skoða marga valkosti hefur ekki áhrif á skynjað verð. 

Framkvæmt var parað t-próf (e. Paired Samples Statistic) til að kanna hvort fylgni sé á 

milli skynjaðs verð fólks og þess að skoða marga valkosti.  Fram kom meðalsterk jákvæð 

fylgni [r=0,036] á milli þess að skoða marga valkosti [M=2,76, SD=1,165, n=315]  og þess 

hversu dýra íslenska fólk skynjar íslenska myndlist [M=2,57, SD=0,776, n=315, p=0,02] 

og má álykta að því fleiri myndlistarverk fólk skoðar því ódýrari skynji fólk verkin.  
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Þar sem munurinn er marktækur (p<0,05) eru minna en 5% líkur á því að munurinn hafi 

orðið vegna tilviljunar. 

 

7.1.4 Fjárfesting 

Sett var fram fullyrðing er sneri að því hvort að þátttakendum þætti íslensk myndlist vera 

áhugaverður fjárfestingarkostur. Alls svöruðu 316 þessari spurningu. Rannsakanda fannst 

áhugavert að skoða hvort svarendur teldu kaup á íslenskri myndlist vera fjárfestingu eða 

neyslu.  

 

 

Mynd 6 „Ég álít íslenska myndlist vera áhugaverðan fjárfestingarkost.“ 

 
57% þátttakenda voru sammála eða frekar sammála fullyrðingunni og töldu 

listaverkakaup vera frekar áhugaverðan eða áhugaverðan fjárfestingarkost en 15% voru 

frekar ósammála eða ósammála.  

 
Sett var fram tilgáta:  

H1: Þeir sem  telja myndlist vera góðan fjárfestingarkost eru líklegri til að kaupa 

myndlist að eigin smekk.  

H0: Þeir sem telja myndlist vera góðan fjárfestingarkost eru ólíklegri til að kaupa 

myndlist að eigin smekk.  

Framkvæmt var parað t-próf (e. Paired Samples Statistic) til að kanna hvort að fylgni sé á 

milli þess að telja íslenska myndlist vera góðan fjárfestingarkost og að kaupa myndlist að 

eigin smekk. Fram kom  sterk neikvæð fylgni [r=-0,61, n=315, p=0,01]. Þannig má álykta 
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að þeir sem telja íslenska myndlist vera góðan fjárfestingarkost séu ólíklegri til að kaupa 

myndlist að eigin smekk.  

Þar sem munurinn er marktækur (p<0,05)eru minna en 5% líkur á því að munurinn hafi 

orðið vegna tilviljunar. 

 

7.1.5 Fjármögnun listaverkakaupa 

Rannsakanda fannst áhugavert að skoða hvort kaup séu skipulögð með löngum fyrirvara 

og sterkt merki þess er að kaupendur séu forsjálir og safni fyrir kaupunum.  

 

 

Mynd 7 „Hefur þú lagt til lagt til hliðar fjármagn til að fjárfesta í listaverki eftir íslenskan 
myndlistarmann?“ 

Mikill meirihluti þátttakenda eða 74% hafði ekki lagt til hliðar fjármagn til að standa undir 

listaverkakaupum þannig að líklegt er að fjármögnun listaverkakaupa sé afgreidd 

samhliða kaupum. 

 

7.1.6 Gjafakaup 

Rannsakanda fannst áhugavert að kanna hvort að íslensk myndlist sé gefin í gjafir við 

ýmis tækifæri eða hvort að það sé orðið úrelt. Alls svöruðu 317 þessari spurningu. 

 

Já ; 235; 
74%

Nei ; 82; 
26%
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Mynd 8 „Hefur þú fengið íslenska myndlist að gjöf?“ 

Mikill meirihluti svarenda hafði fengið íslenska myndlist að gjöf eða 75% þannig að það 

virðist enn nokkuð algengt að gefa íslenska myndlist.  

 

7.1.7 Tíðni kaupa  

Þátttakendur voru spurðir hversu oft þeir hefðu keypt íslenska myndlist á síðasta ári. Alls 

svöruðu 319. Rannsakanda fannst áhugavert að skoða hversu tíð listaverkakaup 

þátttakenda voru á síðasta ári. Þarna er eingöngu skoðuð neysla er varðar kaup á 

myndlistarverkum en ekki sjónræn neysla á sýningum og þess háttar.  

 

 

Mynd 9 „Hversu oft keyptir þú íslenska myndlist árið 2019?“ 

Nei ; 86; 
27%

Já; 229; 
73%

4 sinnum eða oftar ; 20; 6%

3 sinnum ; 14; 4%

2 sinnum ; 39; 
12%

1 sinni ; 81; 26%

Aldrei ; 165; 
52%
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Rétt rúmlega helmingur eða 52% keypti aldrei íslenska myndlist árið 2019, 38% keyptu 

einu sinni til tvisvar en 10% keyptu þvisvar sinnum eða oftar íslenska myndlist árið 2019.  

 

7.2 Viðhorf til íslenskrar myndlistar og myndlistarmanna 

Rannsakanda fannst áhugavert að skoða hvaða viðhorf svarendur hafa gagnvart íslenskri 

myndlist og myndlistarmönnum.  

 

7.2.1 Félagslegt samþykki  

Sett var fram fullyrðing þar sem að fullyrt var að það skipti þátttakendur ekki máli hvaða 

myndlistarmaður hefði gert verkið heldur myndi smekkur viðkomandi ráða vali. 317 

svöruðu spurningunni. Rannsakanda fannst áhugavert að skoða hvort félagslegt samþykki 

myndi vega þyngra en fagurfræðilegur smekkur svarenda þegar listaverkakaup eru 

ákveðin. 

 

 

Mynd 10 „Það skiptir mig ekki máli eftir hvaða myndlistamann verkið er ef ég er ánægð/ánægður með 
það.“ 

72% þátttakenda voru frekar sammála eða sammála fullyrðingunni og töldu að 

persónulegur smekkur vegi þyngra en félagslegt samþykki, en 18% voru frekar ósammála 

eða ósammála fullyrðingunni. 

Ósammála; 106; 
33%

Frekar 
ósammála; 126; 

40%

Hvorki né; 30; 
10%

Frekar 
sammála; 36; 

11%
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6%
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Sett var fram tilgáta:   

H1: Það er fylgni á milli þess að kaupa myndlistarverk að eigin smekk og þess að 

finnast mikilvægt að eignast verk eftir þekktan myndlistarmann. 

H0: Það er ekki fylgni á milli þess að kaupa myndlistarverk að eigin smekk og 

þess að finnast mikilvægt að eignast verk eftir þekktan listamann. 

Kannað var hvort fylgni mælist á milli þess að láta eigin smekk ráða vali við kaup á 

íslenskri myndlist og að þykja mikilvægt að eignast verk eftir þekktan listamann.  

Niðurstaða paraðs t-prófs (e. Paired Samples Statistic) sýndi að fram kom meðalsterk 

neikvæð fylgni á milli þessara tveggja spurninga [r=-0,264]. Þannig má álykta að þeim 

sem láta eigin smekk ráða vali sínu í listaverkakaupum (M=2,17, SD=1,183, n=316) 

finnist ekki mikilvægt að eignast verk eftir þekktan myndlistarmann (M=2,56, SD=1,163, 

p=0,00).  

Þar sem munurinn er marktækur (p<0,05)eru minna en 5% líkur á því að munurinn hafi 

orðið vegna tilviljunar. 

 

7.2.2 Viðhorf  

Þátttakendur voru spurðir um viðhorf sitt til íslenskar myndlistar og myndlistarmanna. 

Sett var fram fullyrðing um að þátttakendum þætti íslensk myndlist einhæf og 

óspennandi. 318 svör bárust. 

 

 

Mynd 11 „Mér finnst íslensk myndlist vera einhæf og óspennandi“.  

Frekar 
ósammála; 92; 

29%

Ósammála; 167; 
53%

Sammála; 4; 1%

Hvorki né; 45; 
14%

Frekar sammála; 
10; 3%
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Þetta var sú spurning sem flestir tóku afgerandi afstöðu til en 92% þáttakenda voru 

frekar ósammála eða ósammála fullyrðingunni. 

 

7.2.3 Að eignast vörumerki 

þáttakendur voru spurðir um hversu mikilvægt þeim þætti að eignast verk eftir þekktan 

íslenskan myndlistarmann. 317 svöruðu. 

Rannsakanda fannst áhugvert að skoða hversu mikilvægt þátttakendum þætti að eignast 

verk eftir myndlistarmann sem er búinn að skapa sér nafn, þ.e. búinn að byggja upp sitt 

vörumerki. 

 

 

Mynd 12 „Hversu mikilvægt finnst þér að eignast verk eftir þekktan íslenskan myndlistarmann?“ 

 

Sett var fram tilgáta: 

H1: Fylgni er á milli heildartekna og þykja mikilvægt að eignast verk eftir þekktan 

myndlistarmann.  

H0: Það er ekki fylgni á milli heildartekna og að finnast mikilvægt eignast verk 

eftir þekktan myndlistarmann. 

Niðurstaða fylgniprófs (e. Correlations) er að það er veik neikvæð fylgni [r=-0,118] á milli 

þessara tveggja spurninga [n=301, p<0,05]. Þannig má álykta að með hækkandi 

Mjög mikilvægt; 
55; 17%

Frekar 
mikilvægt; 116; 

37%

Hvorki né; 96; 
30%

Lítið mikilvægt; 
15; 5%

Ekki mikilvægt; 
35; 11%
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heildartekjum [M=2,26, SD=0,803, n=303] aukist ekki mikilvægi þess hjá fólki að eignast 

verk eftir þekktan myndlistarmann [M=2,56, SD=1,164, n=317, p=0,041].  

Þar sem munurinn er marktækur (p<0,05) eru minna en 5% líkur á því að munurinn hafi 

orðið vegna tilviljunar. 

 

7.2.4 Staður  

Þátttakendur voru spurðir hvar eða á hvaða miðlum  þeir hefðu öðlast vitneskju um íslenska 

myndlistarmenn og var heimilt að merkja við alla liði sem þeir töldu eiga við. Alls svöruðu 

317. Rannsakanda fannst áhugvert að kanna hvaða staðir henta til að byggja upp sýnileika 

útávið.  

 

 

Mynd 13 „Hefur þú hefur tekið eftir myndlistamanni eða verkum hans á eftirfarandi stöðum.“ 

 

Flestir virðast öðlast vitund um myndlistarmenn og verk þeirra í raunheimum en 234 

nefna samfélagsmiðla sem kynningarvettvang. 

Sett var fram tilgáta: 

H1: Þeir sem keyptu myndlist á sölusíðu á Internetinu  voru líklegri til að hafa keypt 

íslenska myndlist 2019. 

H0: Þeir sem keyptu myndlist á sölusíðu á Internetinu voru ólíklegri til að hafa 

keypt íslenska myndlist 2019. 

Niðurstaða t-prófs tveggja óháðra úrtaka (e. Independent Samples Statistic) sýndi að fram 

kom marktækur munur. Þeir sem höfðu keypt íslenska myndlist árið 2019 [M=3,58, 
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SD=1,296] voru ólíklegri til að hafa keypt á sölusíðu á Internetinu heldur en þeir sem 

keyptu íslenska myndlist árið 2019 [M=4,19, SD=1,138, t(317)=-2,952, p=0,003]. Þannig 

má álykta að íslensk myndlist hafi helst gengið kaupum og sölum í raunheimum. 

Þar sem munurinn er marktækur (p<0,05) eru minna en 5% líkur á því að munurinn hafi 

orðið vegna tilviljunar. 

 

7.2.4.1 Aðrir staðir 

Ef þátttakendur höfðu merkt við annað þá voru þeir leiddir áfram í spurningu sem var „Ef 

annað, þá hvar?“ Markmið með opinni spurningu var að fá ýtarlegra svar og kanna hvort 

einhverjir staðir séu sem að rannsakandi hafði ekki veitt athygli áður.  

Við yfirferð svara þá kom í ljós að 9 svör sem voru flokkuð annað féllu inn í fyrri spurningu 

og virðist það helst hafa verið óljóst hvað opinber staður er og voru þau svör færð þar inn 

en eftir stóðu 18 gild svör.  

 

 

Mynd 14 „Ef annað, þá hvar.“ 

 

7.2.5 Staður: Rafrænir miðlar  

Spurt var um á hvaða rafrænu miðlum þátttakendur hefðu öðlast vitund um íslenska 

myndlistarmenn og verk þeirra og var heimilt að merkja við þrjá staði. Alls svöruðu 307 

en 4 svör voru úrskurðuð ógild þar sem þau áttu ekki við rafræna miðla þannig að 

endanlegur fjöldi svara er 303 og svarhlutfallið 94,7%. Rannsakanda fannst áhugavert að 

skoða hvort að rafrænir miðlar séu öflugir kynningarráðar er varðar myndlist.  
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Mynd 15 „Hvar hefur þú helst tekið eftir upplýsingum um myndlistamenn eða verk þeirra á rafrænum 
miðlum.“ 

Algengustu rafrænu miðlarnir eru Facebook, Instagram og vefsíður listamanna sjálfra. 

Þetta eru yfirleitt miðlar sem að listamennirnir stjórna sjálfir. 

Sett var fram tilgáta: 

H1: Tengsl eru á milli þess að sjá myndlistarverk á Facebook og hvort maður 

kaupir verk á Internetinu.  

H0: Engin tengsl eru á milli þess að sjá myndlistarverk á Facebook og hvort 

maður kaupir verk á Internetinu.  

Framkvæmt var kí kvaðrat póf  (e. Crosstabs  Chi-Scuare tests ) til að kanna hvort tengsl 

væru til staðar. Niðurstaða Pearson kí kvaðrat pófs gefur til kynna að ekki séu tengsl til 

staðar milli þess að hafa hafa séð á Facebook og hafa keypt á Internetinu (p=0,421) og 

er H0 tilgátan samþykkt. 

Þar sem munurinn er ekki marktækur (p>0,05) eru minna en 5% líkur á því að munurinn 

hafi orðið vegna tilviljunar. 

 

Sett var fram tilgáta:  

H1: Tengsl eru á milli þess að sjá myndlistarverk á vefsíðu listamanns og hvort 

maður kaupir verk á Internetinu.  

Ho: Engin tengsl eru á milli þess að sjá myndlistarverk á vefsíðu listamanns og 

hvort maður kaupir verk á Internetinu. 
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Framkvæmt var kí kvaðrat póf  (e. Crosstabs og Chi-Scuare tests ) til að kanna hvort að 

tengsl væru til staðar. Niðurstaða Pearson kí kvaðrat pófs gefur til kynna að ekki séu tengsl 

á til staðar milli þess að hafa hafa séð verk á Facebook og hafa keypt á Internetinu 

(p=0,466) og er H0 tilgátan samþykkt. 

Þar sem munurinn er ekki marktækur (p>0,05) eru minna en 5% líkur á því að munurinn 

hafi orðið vegna tilviljunar. 

 

Til að kanna hvort að tengsl væru á milli þess að hafa séð verk á Instagram og þess að hafa 

keypt myndlist á Internetinu var sett fram tilgáta. 

H1: Tengsl eru á milli þess að sjá myndlistarverk á Instagram og hvort maður 

kaupir verk á Internetinu.  

Ho: Engin tengsl eru á milli þess að sjá myndlistarverk á Instagram og hvort maður 

kaupir verk á Internetinu.  

Framkvæmt var Kí-kvaðrat póf  (e. Crosstabs & Chi-Scuare tests ) til að kanna hvort tengsl 

væru til staðar. Niðurstaða Pearson kí kvaðrat pófs gefur til kynna að ekki séu til staðar á 

tengsl (p=0,051) og er H0 tilgátan samþykkt. 

Þar sem munurinn er ekki marktækur (p>0,05) eru minna en 5% líkur á því að munurinn 

hafi orðið vegna tilviljunar. 

 

Samkvæmt niðurstöðu þessara þriggja Kí-kvaðrat pófa eru ekki tengsl á milli þess að hafa 

öðlast vitund um listamanninn á Facebook, vefsíðu listamanns og Instagram og að kaupa 

myndlist á netinu.  

 

7.2.5.1 Aðrir rafrænir miðlar 

Ef þátttakendur höfðu merkt við annað þá voru þeir leiddir áfram í spurningu sem var „Ef 

annað, þá hvar?“  Alls bárust 33 gild svör en 16 voru ekki gild þar sem þau áttu ekki við 

rafræna miðla. Markmið með þeirri spurningu var að kanna hvort að það væru staðir í 

netheimum sem að rannsakandi hafði ekki tilgreint sem fyrirframgefna svarmöguleika 

og/eða hafði ekki vitneskju um.  
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Mynd 16 „Ef annað, þá hvar?“ „ 

 

7.2.6 Skynjaður sýnileiki íslenskrar myndlistar  

Rannsakanda fannst áhugavert að vita hversu mikið þátttakendur hefðu tekið eftir eða 

fylgst með íslenskri samtíma myndlist og myndlistarmönnum á síðasta árið. Sérstaklega 

hafði rannsakandi það í huga þegar spurt var um samtímamyndlist til að fá svör er varða 

vörumerki innan myndlistarheimsins sem eru enn að byggja sig upp eða hafa nýlega verið 

í þeirri uppbygginu. 319 svöruðu og var svarhlutfall 100%.  

 

 
Mynd 17 „Hversu mikið eða lítið hefur þú tekið eftir íslenskri samtímamyndlist/íslenskum 

samtímamyndlistarmönnum undanfarið ár?“ 
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47% þátttakenda töldu sig hafa tekið frekar mikið eða mjög mikið eftir, þannig að álykta 

má að tæplega helmingur þátttakenda taki eftir íslenskri myndlist eða 

myndlistarmönnum í umhverfi sínu, en á sama hátt taka 31% lítið eða frekar lítið eftir.  

 
Sett var fram tilgáta:  
 

H1: Það er fylgni á milli skynjaðs sýnileika myndlistar og myndlistarmanna 
annarsvegar og tíðni kaupa 2019. 
 
H0: Það er ekki fylgni á milli skynjaðs sýnileika myndlistar og myndlistarmanna 
annarsvegar og tíðni kaupa 2019. 
 

Niðurstaða fylgniprófs(e. Correlations) sýndi að Það er meðalsterk neikvæð fylgni  milli 

spurninganna (r=-0,466,n=319, p=0,00) þannig má álykta að sýnileiki myndlistarmanna 

hafi  skilað sér í tíðari sölu á verkum þeirra árið 2019.  

 
Þar sem munurinn er marktækur (p<0,05) eru minna en 5% líkur á því að munurinn hafi 

orðið vegna tilviljunar. 

 
 

7.3 Mikilvægustu sölustaðir íslenskrar myndlistar 
 

7.3.1 Síunarspurning 

Þátttakendur voru spurðir um hvort að þeir hefðu keypt íslenska myndlist og þá hvar. 310 

svör voru talin gild en auð eða ógild voru 10. Það var síun í þessari spurningu því þeir sem 

höfðu ekki keypt voru teknir frá en svör þeirra sem höfðu keypt voru greind nánar. 16% 

þáttakenda höfðu ekki keypt íslenska myndlist en mikill meirihluti þátttakenda eða 84% 

höfðu einhvern tímann keypt íslenska myndlist.  

 

7.3.2 Sölustaðir  

Þeim sem svöruðu að hefðu keypt var beint á  fyrirframgefna staði þar sem líklegt má 

telja að fólk kaupi myndverk. 

Þegar svör við opnu spurningunni „Ef annað, þá hvar?“ voru greind virðist sem 

þátttakendur hafi misskilið eða ekki lesið fyrirmælin í fyrri spurningunni þannig að þeim 
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sem höfðu keypt beint af listamanni fjölgaði úr 117 í 125, opinberum stöðum fjölgaði úr 

73 í 74 og á sýningu listamanns fjölgaði úr 69 í 71. 

 

 

Mynd 18 „ Þegar eða ef þú keyptir íslenska myndlist á hvaða stað/stöðum fóru kaupin 
fram?“ 

Samkvæmt niðurstöðu þessarar spurningar er algengast að þátttakendur kaupi beint af 

listamanninnum sjálfum, annað hvort á vinnustofunni eða á sýningu. Hafa verður í huga 

að sýningar eru oft í húsakynnum gallería þannig að galleríið er þá milliliður á milli 

kaupanda og seljanda. Ekki er þá um bein kaup að ræða en samkvæmt niðurstöðu 

spurningarinnar eru listamaðurinn sjálfur og gallerí algengustu sölumenn íslenskrar 

myndlistar. 

 

7.3.2.1 Aðrir sölustaðir  

Þáttakendum sem merktu við Annað var vísað áfram á opna spurningu „ef annað, þá 

hvar?“ þar sem tilgreina átti þann stað sem að kaup fóru fram. 11 svör fóru til baka í fyrri 

spurninguna, 2 svör voru ógild en 10 voru metin gild. Markmiðið með opinni spurningu 

var að bera kennsl á staði sem rannsakanda hafði ekki áður hugkvæmst að líta á sem 

mögulega sölustaði myndlistar.  
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Mynd 19 „Ef annað, þá hvar“.  

 
 

7.3.2.1.1 Fyrri rannsókn (2009) 

Jóhann Ágúst Hansen rannsakaði í BS ritgerð árið 2009 sinni hvar myndlistarmenn seldu 

aðallega verk sín (Jóhann Ágúst Hansen, 2009).   

 

Mynd 20. „Hvar selja myndlistarmenn aðallega verk sín“ (Jóhann Ágúst Hansen, 2009). 

Skiptinguna má sjá á mynd 23 en salan árið 2006 fór oftast fram í galleríum og hins vegar 

á vinnustofum myndlistarmanna. Internetið var ekki tilgreint sem sölustaður en taka 

verður mið af því að notaðar voru sölutölur fyrir árið 2006 en síðan hefur orðið mikill 

vöxtur í rafrænni sölu. 
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7.4 Sterkasta vörumerkið 
Þátttakendur voru spurðir um nafn hvaða myndlistarmanns kæmi fyrst upp í hugann 

þegar þeir hugsuðu um íslenskann samtímalistamann. Í formála könnuninnar var 

skilgreint hvað er átt við bæði með íslenskum myndlistarmanni og hugtakinu 

myndlistarmanni. Takmörkun er á spurningunni þar sem ekki var skilgreint sérstaklega við 

hvað var átt með samtímalistamanni en samt sem áður virðast flestir hafa skilið hugtakið 

þar sem aðeins voru 5 svör sem áttu við listamenn frá fyrri hluta síðustu aldar. 

 

7.4.1 Skilgreining rannsakanda á íslenskum myndlistarmanni í könnun 

„Þegar talað er um íslenska myndlistarmenn er hér átt við myndlistarmenn sem starfa á 

Íslandi eða eru af íslenskum uppruna. 

Með hugtakinu „myndlistarmaður“ er átt við bæði karla og konur sem starfa við að gera 

málverk, teikningar, skúlptúra, grafík, listræna ljósmyndun, myndbandsverk og 

innsetningar“ (Viðauki 1). 

 

7.4.2 Sterkasta vörumerkið, tilnefningar  

Alls bárust 262 svör við þessari spurningu en við nánari athugun á svörum reyndust 32  

vera ógild, áttu ekki við eða voru auð, þannig að endanlegur fjöldi gildra svara var 230. 

Þar sem spuringin var opin höfðu einhverjir þátttakendur nefnt fleira en eitt nafn og tók 

rannsakandi ákvörðun um að einungis yrði talið með fyrsta nafnið sem var nefnt enda hafi 

það verið sá aðili sem þátttakendum hafi verið efst í huga. Alls nefndu þátttakendur 112 

nöfn íslenskra myndlistarmanna.   
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Mynd 20 „Þegar þú hugsar um íslenskan samtíma-myndlistarmann hvaða nafn kemur fyrst upp í 
hugann?“ 

Samkvæmt mynd 24 var Tolli sterkasta vörumerkið í íslenskri samtímamyndlist í huga 

þátttakenda þegar rannsókin fór fram. Karlar voru í fyrstu fimm efstu sætunum en fjórar 

konur komust á topp 10 yfir sterkustu vörumerkin í islenskri myndlist. Athygli vekur að í 

öðru sæti er myndlistarmaður sem útskrifaðist frá LHÍ 2010 (Hverfisgallerí, 2020)  og er 

þannig með stysta starfsaldurinn af þessum 10 sem eru á listanum, en hann eins og margir 

aðrir myndlistarmenn starfar einnig sem tónlistarmaður (Bjartar Sveiflur, e.d.). Næstu 

tveir, ERRÓ og Ragnar Kjartansson eru alþjóðlega þekkt vörumerki innan 

myndliststarheimsins. Þessir fjórir efstu skera sig frá hinum í vitund því að númer 5 er 

Georg Guðni en hann mælist með tæplega 42% minni vitund en Ragnar Kjartans sem er 

næstur honum. Á topp 10 listanum eru fjórar konur. Flestir þeirra sem að komust á listann 

vinna eða hafa unnið verk sín í mismunandi miðla en flestir gera myndverk á einn eða 

annan hátt og eru efni yfirleitt olíulitir, akríllitir, vatnslitir og textíll en það er þó ekki algilt. 

 

7.4.2.1 Kynjahlutfall í tilnefningum  

Konur voru 43% af heildinni  af þeim sem voru nefndir af þátttakendum sem sterkasta 

vörumerkið.  Heildartilnefningar til kvenna voru 42%. Það mætti því álykta að karlar hafi 

náð  meiri árangri í vörumerkjasetningu sinni innan myndlistarheimsins en konur en hafa 
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verður í huga að þetta gæti verið mismunandi eftir tímabilum þar sem oftast eiga  

myndlistarmenn „sín tímabil í listum“ og ekki er hægt að alhæfa fyrir þýðið út frá þessum 

230 svörum 

 

Mynd 21 Hlutfall tilnefninga eftir kyni.  

 

7.5 Takmarkanir megindlegrar rannsóknar 
Þar sem þáttakendur voru ekki skyldaðir til að svara öllum spurningum í könnunni er 

breytileiki í fjölda svara sem gæti gefið skekkta mynd. Takmörkun er í spurningunni um 

sterkasta vörumerkið, þar bárust 230 svör sem metin voru gild eða 72,1% svarhlutfall 

þannig að svörin eru ekki endilega að endurspegla þýðið. Takmörkun er einnig vegna að 

hluti úrtaks voru starfsmenn fyrirtækja þar sem stór hluti starfsmanna hefur 

háskólamenntun hefur væntalega þar af leiðandi hærri heildartekjur. Þar af leiðandi eru 

svör er varða menntun og heildartekjur hugsanlega ekki dæmigerðar og endurspegla 

ekki þýðið. Ásamt því að í spurningunni er varðar heildartekjur var ekki er spurt um 

fjölskyldustærð né íþyngjandi greiðsluþætti svo sem námslán. 

 

7.6 Takmarkanir eigindlegrar rannsóknar 
Tekin voru viðtöl við 4 einstaklinga er tengjast myndlistarheiminum á Íslandi. Vegna 

fjölda viðmælenda þá er ekki hægt að fullyrða að viðhorf þeirra endurspegli þýðið. 

 

Karlar; 67; 58%

Konur ; 49; 42%
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7.7 Niðurstöður ályktunartölfræði tengdar eigindlegri rannsókn 
 
Á hvaða hátt er markaðurinn að skynja vörumerki myndlistarmanna á Íslandi? 

Til að kanna á hvaða hátt markaðurinn er að skynja vörumerki íslenskra 

myndlistarmanna voru svör við spurningum greind með ýmsum tölfræðiprófum ásamt því 

að kannað var hvort að samhljómur væri á milli tölfræðilegra niðurstaðna og eigindlegra 

viðtala..  

Framkvæmt var kí-kvaðrat próf til að kanna hvort að tengsl mældust á milli þess 

að hafa keypt verk á sölusíðu á Internetinu og þess að hafa tekið eftir myndlistarmanni 

eða verkum hans á Facebook, Instagram og vefsíðu listamanns.  Það mældust ekki tengsl 

á milli þess að hafa öðlast vitneskju um myndlistarmenn eða verk þeirra á algengustu 

vefmiðlunum og þess að hafa keypt íslenska myndlist á sölusíðu á Intenetinu. Því má 

álykta að þó að sölustaðurinn sé Internetið þá sé það ekki sá staður sem að fólk öðlaðist 

vitund um myndlistarmanninn eða verk hans. Þannig má álykta að fullyrðing Sigurðar og  

Eyrúnar eigi við um að fólk þurfi fyrst að upplifa myndlist þeirra í raunheimum áður en 

það upplifir sig öruggt að kaupa verk þeirra á Internetinu (S. J. og E. K.). 

Til að kanna hvort munur væri á milli þess að kaupa myndlistarverk á sölusíðu á 

Internetinu og þess að hafa keypt íslenska myndlist árið 2019 var framkvæmt t-próf 

tveggja óháðra úrtaka sýndi að þeir sem að höfðu keypt íslenska myndlist árið 2019 voru 

ólíklegri til að hafa keypt á sölusíðu á Inernetinu. Þannig má álykta að íslensk myndlist hafi 

helst gengið kaupum og sölum í raunheimum á síðasta ári. 

Könnuð var fylgni á milli skynjaðs verð íslenskrar myndlistar og þess að skoða 

marga valkosti áður en kaup eru ákveðin. Framkvæmt var parað t-próf og kom fram 

meðalsterk jákvæð fylgni. Því má álykta að eftir því sem fólk skoðar fleiri myndlistarverk 

eða valkosti því ódýrari skynji það íslenska myndlist. 

Könnuð var fylgni á milli þess að gefa sér góðan tíma til listaverkakaupa og 

skynjaðs verðs. Niðurstaða paraðs t-próf prófs sýnir sterka neikvæða fylgni. Þannig má 

álykta að þeir sem gefa sér góðan tíma til finna rétta verkið skynji íslenska myndlist 

ódýrari.  
Kannað var hvort að með hækkandi heildartekjum aukist þörf fólks fyrir að eignast 

vörumerki.  Framvæmt var fylgnipróf og kom fram veik neikvæð fylgni. Því má álykta að 
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eftir því sem heildartekjur fólks hækka upplifi það ekki sambærilega þörf á að eignast 

þekkt vörumerki.  

 Kannað var hvort að þeir sem telji myndlist álitlegan fjárfestingarkost myndu láta 

eign smekk ráða vali sínu. Framkvæmt var parað t-próf til að kanna hvort að fylgni mældist 

og niðurstaða prófs gaf til kynna sterka neikvæða fylgni. Því má álykta að þeir sem meta 

íslenska myndlist sem góðan fjárfestingarkost líti til annara hluta við val sitt en eigin 

smekk.  

Kannað var hvort fylgni mældist á milli þess að láta eigin smekk ráða vali við kaup 

á íslenskri myndlist og að þykja mikilvægt að eignast verk eftir þekktan listamann.  

Niðurstaða paraðs t-prófs gefur til kynna meðalsterka neikvæða fylgni.  Þannig má álykta 

að þeim sem láta eigin smekk ráða vali sínu í listaverkakaupum finnist ekki mikilvægt að 

eignast verk eftir þekktan myndlistarmann.  

Það að velja verk að eigin smekk fremur en að félagslegur þrýstingur sé ástæða 

kaupana er í takti við upplifun Sigurðar, Eyrúnar og Kristínar (S. J., E. K. og K. J.). 
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8 Umræður  

Á hvaða hátt er markaðurinn að skynja vörumerki myndlistamanna á 

Íslandi? 

Einn þáttur þess að byggja upp vörumerki á markaði er að vera sýnilegur umhverfi 

sínu til að öðlast vitund neytenda. Kynning á Internetinu dugar kannski ekki ein sér til að 

byggja upp vörumerki en að vera sýnilegur bæði á netinu og í raunheimum hjálpar 

myndlistarmönnum til að byggja upp vörumerki sitt. Það má álykta að íslensk myndlist 

hafi fremur gengið kaupum og sölum í raunheimum heldur en á Internetinu á síðasta ári.  

Fólk upplifir verðlagninu íslenskrar myndlistar sanngjarnari eftir því sem það gefur 

sér meiri tíma til að velja rétta verkið og með því að bera saman úrvalið á markaðnum. 

Þetta styður við að fólk sem fer í hefðbundinn kaupákvörðunarferil finni yfirleitt bestu 

leiðina og verði sáttari við útkomuna heldur en að fara í hvatvísari kaup. 

Þeir sem láta eigin smekk ráða vali við listaverkakaup leita síður eftir félagslegu 

samþykki við kaup á myndlist þannig að þessi hópur tengir myndlist við sjálfstjáningu. 

Eins eru þeir sem eru í hæsta tekjuhópnum síður að leita eftir félaglegu samþykki 

með því að kaupa þekkt vörumerki þannig að upplifun viðmælanda minna um 

listaverkakaup sem stöðutákn fékk ekki hljómgrunn í niðurstöðu rannsóknar. 

Þeir sem álíta íslenska myndlist góðan fjárfestingarkost virðast ekki álíta að eigin 

smekkur eigi að hafa áhrif við val fjárfestingar heldur virðast þeir líta til annara þátta við 

val sitt. Þessi hópur er líklegur til að velja þekkt vörumerki sem fjárfestingarvalkost eða að 

fylgja ráðgöf sérfæðinga. 

Þegar spurt var um nafn hvaða íslensks myndlistarmanns kæmi fyrst upp í huga 

þátttakenda þá mældist Tolli með mestu vitund og því má álykta að hann sé sterkasta 

vörumerkið í íslenskri myndlist. Athygli vakti að vitund um vörumerki kvenna í myndlist 

mældist töluvert lægri en karla, en Jóhannes lýsti sömu upplifun í sínu starfi og telur að 

töluvert sé enn í að náist  fullt jafnræði á milli kynjanna bæði er varðar verð og vitund en 

þetta sé samt að breytast (J. Þ.). 

Niðurstaða rannsóknar gefur til kynna að markaðurinn skynji tilvist íslenskra 

myndlistarmanna á ýmsan hátt og í gegnum marga miðla og í gegnum þessa skynjum 

byggi íslenskir myndlistarmenn upp sitt vörumerki innan myndlistarheimsins. 
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9 Lokaorð  

 
Viðfangsefni rannsóknar var að kanna á hvern hátt markaðurinn skynjar vörumerkja - 

setningu íslenskra myndlistarmanna.  

Vörumerkjasetning myndlistarmanna er nauðsynlegur þáttur í því að 

listamaðurinn geti starfað við list sína og þroskast sem listamaður.  Í kringum 10% þeirra 

sem skilgreina sig sem listamenn sem hafa atvinnu af listinni en mikill meirihluti hefur 

listina sem hlutastarf og ekki sem megin fjárhagslegan tekjugrundvöll (J. K.).  

Þegar spurt er hvað er vörumerki innan myndlistarheimsins þá eru 

myndlistarverkin og nafn listamannsins eitt og að vísu finnst sumum myndlistarmönnum 

óþægilegt að hugsa til þess að þeir séu vörumerki og telja að það setji listina niður. En 

samt sem áður er það veruleiki sem allir þurfa að viðurkenna til að geta lifað af listinni.  

Grunnforsenda þess að byggja upp vörumerki er sýnileiki en tæplega helmingur 

þátttakenda könnunarinnar höfðu orðið mikið eða frekar mikið varir við íslenska myndlist 

í umhverfi sínu þannig að ætla má að myndlist sé lifandi þáttur í menningarlífi þjóðarinnar. 

Sölustaðir myndlistar eru margir, bæði í raunheimum og á Internetinu. Fólk upplifir 

íslenska myndlist fremur hlutlaust þegar að spurt var um skynjað verð en 51% þáttakenda 

fannst hún hvorki vera dýr né ódýr. Flestum þátttakendum fannst íslensk myndlist 

áhugaverð og fjölbreytt þannig má ætla að þetta listform eigi sér samhljóm meðal 

þjóðarinnar. 

Myndlist í því formi sem hún er skilgreind í dag á sér aðeins rúmlega 100 ára sögu 

á Íslandi þannig að þessi grein er ekki eins rótgróin hér eins og í löndunum í kringum okkur 

sem við berum okkur gjarnan saman við en þrátt fyrir þennan tiltölulega stutta tíma hafa 

íslenskir listamenn skapað myndlist sem stenst alþjóðlegan samanburð. 

Þannig álykta ég að markaðurinn skynji markaðsaðgerðir myndlistarmanna á Íslandi. 

Frá því að vinna við rannsóknina hófst í byrjun árs hafa orðið miklar breytingar í 

samfélaginu og myndlistarheiminum sem tengjast breyttri heimsmynd. Í viðtali mínu við  

Jóhannes kom fram að  öllum áður viðurkenndum aðferðum innan myndlistarheimsins 

hefur verið kollvarpað og myndlistarheimurinn er gjörbreyttur hvort sem það er til lengri 

eða skemri tíma. Á þessum tímum hafa myndlistarmenn breytt öllu markaðsstarfi sínu og 

undanfarna mánuði hefur það verið að mestu leyti á Internetinu. Sífellt fleiri hafa kynnst 

Internetinu sem sölustað vöru og þjónustu og líklegt er að sá sölu-og kynningarstaður 
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haldi áfram að vaxa og líklega mun myndlistin ekki vera undanskilin. Framundan eru nýir 

og spennandi tímar á þessu sviði og eflaust munu áherslur færast eitthvað til, gömul vígi 

munu falla og ný verða til.  

Það vakti áhuga minn að sjá hversu mikill munur kom fram á vitund um konur í 

myndlist og það væri áhugavert að skoða í framtíðinni hvers vegna þessi munur sé og 

hvort að þær miklu breytingar sem eru núna í umhverfi myndlistarmanna muni breyta 

þeirri stöðu.
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Viðauki 1 

Spurningarlistinn sem lagður var fyrir þátttakendur  
 
Kæri viðtakandi 
Guðlaug Geirsdóttir heiti ég með meðfylgjandi könnun er hluti af BS ritgerð minni við 
Háskóla Íslands sem snýr að því að rannsaka á hvern hátt íslenskir myndlistarmenn 
byggja upp stöðu sína á markaði stundum nefnt „vörumerki“ sitt.   
 
Þegar talað er um íslenska myndlistarmenn er hér átt við myndlistarmenn sem starfa á 
Íslandi eða eru af íslenskum uppruna.  
Með hugtakinu „myndlistarmaður“ er átt við bæði karla og konur sem starfa við að gera 
málverk, teikningar, skúlptúra, grafík, listræn ljósmyndun, myndbandsverk og 
innsetningar.  
Forsendan er að listaverkin geti gengið kaupum og sölum á milli aðila hvort það er með 
með milligöngu þriðja aðila eða beint af listamanninum sjálfum og að sé hægt að sýna 
listaverkin.  
 
Athugið að það eru engin rétt eða röng svör og vinsamlegast svaraðu á þann hátt sem að 
þér finnst passa best fyrir þig. Fyllsta trúnaðar verður gætt og svörin eru ekki 
persónurekjanleg.  
Spurningarnar eru 20 talsins og þætti mér vænt um að þeim verði öllum svarað en það 
tekur u.þ.b. 10-12 mín.  
 
1.Hefur þú hefur tekið eftir myndlistamanni eða verkum hans á eftirfarandi stöðum 
(leyfilegt að merkja við fleiri en einn valmöguleika)? 
 

Sýningu listamanns 
Listasafni  
Auglýsingum 
Gallerí 
Samfélagsmiðlar 
Umfjallanir í blöðum/tímaritum  
Umfjallanir í sjónvarpi/útvarpi  
Póstlista gallerís eða listamanns 
Sá verk eftir viðkomandi hjá vini eða kunningja (heima hjá/í vinnu) 
Sá verk eftir viðkomandi á opinberum stöðum 
Á vefsíðum listamanna 
Annað 
 
Ef annað, þá hvar?___________________ 

 
2.Hvar hefur þú helst tekið eftir upplýsingum um myndlistamenn eða verk þeirra á 
stafrænum miðlum (merkið við að hámarki þrennt)? 
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Vefsíðu listamanns 
Instagram  
Pintrest 
Facebook  
Reddit  
Artotek.is 
Annað 

  
Ef annað, þá hvar?___________________ 
 

3.Hveru mikið eða lítið hefur þú tekið eftir íslenskri samtíma-myndlist/íslenskum 
samtíma-myndlistarmönnum undanfarið ár? 

Mjög mikið 
Frekar mikið 
Hvorki né 
Frekar lítið 
Mjög lítið 

 
4.Hefur þú fengið íslenska myndlist að gjöf?  

Já  
Nei  

 
5. Hveru oft keyptir þú íslenska myndlist árið 2019? 

4 sinnum eða oftar,  
3 sinnum  
2 sinnum  
1 sinni 
 Aldrei  

 
6. Hefur þú lagt til lagt til hliðar fjármagn til að fjárfesta í listaverki eftir íslenskan 
myndlistarmann?  

Já  
Nei  
 

7. Þegar þú keyptir íslenska myndlist á hvaða stað/stöðum fóru kaupin fram?  
Á sýningu listamanns 
Galleríi 
Uppboði  
Vinnustofu listamanns 
Artóteki  
Sölusíðu á internetinu eða sambærilegu  
Annað  
Hef ekki keypt íslenska myndlist  
Ef annað, þá hvar?___________________ 
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8. Hversu mikilvægt finnst þér að eignast verk eftir þekktan íslenskan myndlistamann?  
Mjög mikilvægt 
Frekar mikilvægt 
Hvorki né 
Lítið mikilvægt 
Ekki mikilvægt 

 
9. Hversu dýr eða ódýr finnst þér íslensk myndlist vera?  

Mjög dýr 
Frekar dýr, 
Hvorki dýr né ódýr 
Frekar ódýr  
Mjög ódýr 

 
Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum:  
 
10. Ég skoða verk eftir margra listamenn áður en ég ákveð að kaupa myndlistarverk 

Ósammála 
Frekar ósammála 
Hvorki né 
Frekar sammála 

      Sammála 
 
11. Mér finnst mikilvægt að gefa mér góðan tíma til að velja/finna rétta verkið  

Ósammála 
Frekar ósammála 
Hvorki né 
Frekar sammála 
Sammála 

 
12. Mér finnst íslensk myndlist vera einhæf og óspennandi  

Ósammála 
Frekar ósammála 
Hvorki né 
Frekar sammála 

 Sammála 
 
13. Það skiptir mig ekki máli eftir hvaða myndlistamann verkið er ef ég er 
ánægð/ánægður með það  

Ósammála 
Frekar ósammála 
Hvorki né 
Frekar sammála 

 Sammála 
 
14.  Ég álít íslenska myndlist vera áhugaverðan fjárfestingarkost 
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Ósammála 
Frekar ósammála 
Hvorki né 
Frekar sammála 

 Sammála 
 
15. Þegar þú hugsar um íslenskan samtímamyndlistarmann hvaða nafn kemur fyrst upp í 
hugann? 
 
 
__________________________________ 
 
Í lokin eru nokkrar spurningar sem notaðar verða við úrvinnslu rannsóknarinnar 
 
16. Kyn?  

Karl 
Kona  
Annað/ Vil ekki svara 

 
17. Aldur? 
 Undir 35 ára  
 35-55 ára  
 Yfir 55 ára 
 
18. Heildarlaun heimilis á mánuði? 

Undir 500 þús. kr 
500 þús kr. – 900 þús. kr.  
Yfir 900 þús.  kr.  

 
19. Hæsta námsgráða sem lokið er? 

Grunnskólapróf 
Stúdentspóf/Iðnnám  
Fyrsta gráða (Bed/BA/BS) á háskólastigi   
Framhaldsgráða á háskólastigi (MA/MS/MBA/PHD) 

 
20. Búseta?  

Höfuðborgarsvæðið  
Utan höfuðborgarsvæðis  
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Viðauki 2 

Þetta skjal samþykktu öll þau er veittu viðtöl vegna rannsóknarinnar 

Upplýst samþykki fyrir þátttöku í vísindarannsókn 

Heiti rannsóknarinnar er: 

Á hvaða hátt er markaðurinn að skynja vörumerki myndlistarmanna á Íslandi? 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða hverning íslenskir myndlistarmenn byggja upp 

vörumerki sitt og hvort að markaðurinn að skynji vörumerki þeirra á tiltekinn hátt.  

Rannsóknin er hluti BS ritgerðar við Háskóla Íslands.  

Ábyrgðarmaður rannsóknar er: Þórður Sverrisson, thordur.sverrissson@capacent.is. 

Rannsóknin fer þannig fram að tekin eru viðtöl við þátttakendur eru hljóðrituð til að 

koma í veg fyrir að upplýsingar glatist,  

 Viðtölin verða ekki persónugreinanleg og að úrvinnslu lokinni verður viðtölum eytt.  

Rannsakandi ábyrgist að nafnleyndar verður gætt og er fullum trúnaði heitið.  

Óski þátttakandi eftir því að hætta við að taka þátt er honum það heimilt á hvaða stigi 

málsins sem er án nokkura eftirmála. 

Með undirritun minni samþykki ég að taka þátt í ofangreindri rannsókn. Mér hefur verið 

kynntur tilgangur þessarar vísindarannsóknar og í hverju þátttaka mín er fólgin.                   

Ég er samþykk(ur) þátttöku 

Reykjavík  ,2020 

_______________________________________________ 
 
 
Ég undirrituð aðili að ofangreindri rannsókn, ábyrgist að samþykkis er aflað á viðeigandi 
hátt  
 
_________________________________________________ 
Guðlaug Geirsdóttir.  Gug131@hi.is 
f.h. ábyrgðarmanns rannsóknarinnar 
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