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1 Formáli 

Þessi rannsókn er 30 ECTS-eininga lokaverkefni til meistaraprófs í Markaðsfræðum og 

alþjóðaviðskiptum við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands.  

 Fyrst og fremst vil ég færa leiðbeinanda mínum, Margréti Sigrúnu Sigurðardóttur, 

dósent, kærar þakkir fyrir góða leiðsögn, gagnlegar ábendingar og fyrir að hafa verið  

peppkona lífs míns í gegnum þetta verkefni. Takk fyrir að gefa mér annað tækifæri. 

Einnig vil ég þakka öllum viðmælendum mínum fyrir að gefa sér tíma til að tala 

við mig en þau gáfu mér mikilvægar upplýsingar sem nýttust rannsókninni. Þá vil ég 

sérstaklega þakka Sigtryggi Baldurssyni fyrir skemmtileg samtöl og mikla hjálp við að 

koma mér í samband við aðra viðmælendur.  

Takk elsku Marthe fyrir alla hjálpina og stuðninginn. Einnig vil ég þakka 

mömmu, Gerði Helgadóttur, fyrir alla pössunina um helgar og fyrir að vera ótrúlega 

hvetjandi og spennt fyrir ritgerðarskrifum mínum. 

 

Elsku, Kristján Einarsson, takk fyrir einstaka þolinmæði, fyrir að vera stoð mín og stytta 

og fyrir að koma mér í gegnum þokuna þegar ég villtist af leið.  

 

Einar Bragi, ég get loksins komið aftur út að leika.  
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2 Útdráttur 

Breytingar á tónlistariðnaðinum hafa verið gríðarlegar síðustu tuttugu árin og má alfarið 

heimfæra þær á þá tæknilegu þróun sem hefur átt sér stað frá árinu 2000, þegar 

vefforritið Napster varð til. Á undraverðum hraða komu upp atvik þar sem iðnaðinum var 

ógnað, með ólöglegu niðurhali sem leiddi til þess að plötusala dróst töluvert saman. 

Tónlistariðnaðurinn á heimsvísu þurfti að taka því sem tók við, streymisveitunum, en 

segja má að þær hafi fært iðnaðinum björg í bú á sínum tíma. Streymisveitan Spotify 

kom á markað árið 2008 en þá höfðu neytendur tónlistar færi á að streyma öllum lögum 

sem gefin höfðu verið út. Þetta þótti merkileg innkoma á sínum tíma en í dag er Spotify 

stærsta streymisveita tónlistar í heiminum. Samfélagsmiðlar komu einnig með tilkomu 

tæknilegrar þróunar, en stafræn markaðssetning hefur tekið yfir alla hefðbundna 

markaðssetningu.  

 Titill ritgerðar lýsir umfjöllunarefni ritgerðar nokkuð vel, eins og fram hefur 

komið hér að ofan, en meginmarkmið þessarar rannsóknar er að svara 

rannsóknarspurningunni: Hver eru helstu sóknarfæri íslenskra tónlistarmanna á 

norrænum tónlistarmarkaði? Rannsakandi vill með þessari rannsókn dýpka skilning 

tónlistarfólks og tónlistartengdra fyrirtækja á norræna tónlistarmarkaðnum og skoða þar 

með hvað sé nauðsynlegt að hafa í huga þegar farið er í útflutning tónlistar. Tekin voru 

viðtöl við sjö einstaklinga sem öll vinna á norrænum tónlistarmarkaði. Fimm þeirra eru í 

stjórn NOMEX (Nordic Music Export) og tveir þeirra starfa á norrænu showcase 

hátíðunum, Iceland Airwaves og by:Larm.  

 Niðurstöður rannsóknar sýna fram á að tækifæri íslenskra tónlistarmanna eru 

gríðarleg, en að markaðurinn er almennt talinn frekar óspennandi og „heimóttarlegur“. 

Markaðurinn er að vissu leyti vannýttur og niðurstöður sýna að viðmælendur telja 

NOMEX hafa tækifæri til að snúa þessu við og reyna að koma tónlistariðnaðinum á þá 

braut að það gæti komið sér vel að hafa skapað sér sterkan sess á hinum norræna 

tónlistarmarkaði. Niðurstöður sýna einnig fram á að frá Íslandi kemur mikið af 

hæfileikaríku tónlistarfólki, sem hefði meiri möguleika á að ná langt á erlendum 

mörkuðum ef til væru fleiri tónlistartengd fyrirtæki sem unnið gætu að útflutningi þess. 

Ástæðan fyrir skorti á slíkum fyrirtækjum er að lítill styrkur kemur til slíkra fyrirtækja frá 
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íslenskum stjórnvöldum, en allur styrkur sem lagður er í tónlistariðnaðinn hér á Íslandi 

fer í tónlistarfólkið sjálft. 
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3 Inngangur 

 

Billie Eilish er tónlistarkona sem hefur verið mikið í umræðunni síðasta árið eða svo. 

Hún er 18 ára og kemur frá Los Angeles borg í Bandaríkjunum. Þegar hún var 13 ára tók 

hún upp sína fyrstu plötu, í svefnherberginu heima hjá sér með bróður sínum, Finneas 

O‘Connell. Ekki leið á löngu þar til Billie var komin í samband við útsendara, sem kynnti 

hana fyrir útgáfufyrirtækinu Universal. John Janick, yfirmaður útgáfu hjá Universal segir 

að þegar þau hittu systkinin - og þá sérstaklega Billie - hafi þau vitað að þarna væri næsta 

stjarnan á ferðinni. Þar sem hún var einungis 13 ára gömul ákváðu þau hjá Universal að 

gefa sér góðan tíma í að undirbúa komu hennar á markað, sem næstu stórstjörnu þeirra. 

Þau gáfu sér 12-18 mánuði og fóru að undirbúa útrásina. Eftir töluvert lengri tíma, mikla 

kynningarvinnu, markaðsetningu og tengingu við aðdáendur hennar á samfélagsmiðlum 

var hún tilnefnd til Grammy verðlaunanna 2020 þar sem hún fékk fern verðlaun á 

hátíðinni. Þetta er í fyrsta skipti í 40 ár sem einhver tónlistarmaður fær fern verðlaun 

sama kvöldið á hátíðinni. „Fyrsta skrefið í vinnunni sem liggur á bakvið Eilish var 

markaðssetning á réttum og vel völdum mörkuðum heimsins,“ segir Janick. Hann bætir 

við að „mikilvægt hafi verið að kynna hana fyrir rétta fólkinu á hverjum markaði fyrir sig 

og koma henni þannig áleiðis í umræðuna.“ Næsta skrefið, og það sem er talið vera eitt 

hið mikilvægasta við kynninguna á henni, er tenging hennar við aðdáendur hennar. 

Útgefendur lögðu kapp á að gera samband hennar við aðdáendur sína skemmtilegt og 

áhugavert. Til dæmis bjuggu þau til sérstaka lagalista sem þau deildu með aðdáendum 

hennar og bjuggu til „pop-up“ verslun í Berlín, þangað sem Billie kom stundum óvænt í 

heimsókn. Þetta skapaði mikla eftirspurn eftir henni og aðdáendur hennar biðu spenntir 

eftir næstu heimsókn. Sagt er að Billie hafi alltaf átt sérstakt samband við aðdáendur sína 

í gegnum samfélagsmiðla.  

Á endanum snýst þetta bara um það hvað Billie Eilish hefur lagt í sjálfa sig, 

öll vinnan sem hún hefur skapað og lagt í hefur gefið henni velgengnina sem 

hún á skilið. Það hefur enginn sagt henni hvað hún á að gera, þó það sé að 

sjálfsögðu teymi af fólki sem vísar henni veginn, alla daga – John Janick 

(IFPI, 2020).  

Rannsakandi hefur alltaf haft gríðarlegan áhuga á tónlist. Frá unga aldri hefur hann 

hlustað, leitað og uppgötvað. Hann hringdi í útvarpsstöðvar ef hann vildi vita hvað lagið 
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sem stöðin spilaði hét og hékk á hurðum Laugardalshallar til að hlusta á tónleika sem 

hann mátti ekki fara inn á, sökum aldurs. Honum var þó oftar en ekki hleypt inn af 

dyravörðum sem höfðu gaman af áhugasömum unglingi. Rannsakandi stundaði nám við 

London Metropolitan University í London. Hann tók BA í Music and Media 

Management á árunum 2008-2011 og skrifaði lokaritgerðina sína um markaðssetningu á 

íslenskri tónlist í Bretlandi. Eftir að hafa unnið fyrir tónlistarhátíðina Iceland Airwaves í 

nokkur ár og verið tengdur iðnaðinum í nokkur ár þar að auki, kynnst norræna 

tónlistariðnaðinum og sömuleiðis fólkinu sem heldur honum uppi, þótti rannsakanda 

liggja beinast við að fara í þessa rannsókn sem nokkurnskonar „framhald“ af fyrri ritgerð. 

Markmið þessarar ritgerðar er að gefa íslensku tónlistarfólki, sem og fyrirækjum innan 

tónlistariðnaðarins, innsýn inn í þær kröfur sem hinn stóri tónlistarheimur hefur upp á að 

bjóða og gerir kröfur um. Eins og saga Eilish gefur til kynna, eru gríðarlegar kröfur 

gerðar til tónlistarmanna og ótrúleg vinna sem liggur þar að baki.  

Rannsakandi hóf rannsókn þessa árið 2013, en þá voru fyrstu viðtölin tekin. 

Rannsakanda var boðið starf á meðan hann stóð í skrifum og setti rannsóknina á ís. Nú, 

sjö árum síðar, með afar stuttum fyrirvara og eftir að Margrét Sigrún Sigurðardóttir, 

leiðbeinandi þessarar ritgerðar (bæði árið 2013 og 2020), lagði blessun sína á áframhald, 

var tekin ákvörðun að klára það sem byrjað var á.  

Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að svara rannsóknarspurningunni: Hver 

eru helstu sóknarfæri íslenskra tónlistarmanna á norrænum tónlistarmarkaði?  

Þessi ritgerð hefst á fræðilegri umfjöllun erlendra og íslenskra fræðimanna um 

tónlistariðnaðinn og þá tæknilegu þróun sem hefur átt sér stað síðustu tuttugu árin. Nú 

eru tuttugu ár síðan ólöglega tónlistarforritið Napster kom út. Á Napster gat hinn 

venjulegi tónlistarunandi hlaðið niður tónlist og deilt henni, án endurgjalds. Nokkrum 

dögum eftir að forritið kom út hafði ólöglegt niðurhal komið harkalega niður á 

tónlistariðnaðinum sem þurfti að líða skort á plötusölu næstu árin. Napster er talið hafa 

breytt tónlistariðnaðinum, sem hefur þróast hratt síðustu tuttugu árin með tilkomu 

tæknilegrar þróunar, streymisþjónustu og samfélagsmiðla. Tónlistarfólk um allan heim 

notar samfélagsmiðla til að miðla tónlist sinni áfram og telja sumir fræðimenn að 

tónlistarfólk þurfi ekki jafn mikið á góðum samningi við útgáfufyrirtæki, eins og það 

þurfti fyrir aldamótin.  

 NOMEX, eða Nordic Music Export, er kynnt stuttlega auk verkefna sem þetta 

samnorræna verkefni hefur skapað sér víðsvegar um heim með tilkomumiklum árangri  
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útflutningi norrænnar tónlistar. Ástæða þess að NOMEX varð fyrir valinu sem 

stuðningspunktur í rannsókninni var vegna þess að Anna Hildur Hildibrandsdóttir, 

fyrrverandi framkvæmdastjóri Útflutningsskrifstofu íslenskrar tónlistar (ÚTÓN), hafði 

nýlega stofnað ráðið þegar rannsakandi hóf rannsóknina og taldi rannsakandi það vera 

áhugavert efni til rannsóknar. Anna Hildur var framkvæmdastjóri NOMEX til ársins 

2015 og hefur gríðarlega þekkingu á sínu sviði, enda vann hún við íslenska 

tónlistariðnaðinn í áratugi.  

Rannsakandi tók viðtöl við fyrrverandi og núverandi stjórnarmeðlimi NOMEX en 

þeir starfa allir sem framkvæmdastjórar útflutningsskrifstofa sinna landa. Ekki náðist á 

tvo stjórnarmeðlimi svo rannsakandi, í samráði við leiðbeinanda, ákvað að taka tvö auka 

viðtöl við aðstandendur showcase tónlistarhátíðanna Iceland Airwaves og by:Larm, sem 

er haldin í Noregi. Farið er yfir niðurstöður og síðar eru teknar umræður um 

niðurstöðurnar þar sem rannsakandi tengir ályktanir sínar og niðurstöður við fræðin. 
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4 Tónlistariðnaður á gervihnattaöld 

Tónlistariðnaðurinn hefur tekið stórkostlegum breytingum frá því fyrsta upptakan var 

gerð fyrir útvarp árið 1906. Bandaríkjamarkaðurinn var orðinn tveggja milljarða 

bandaríkjadollara virði árið 1970, en hann hafði vaxið gríðarlega á þeim sjötíu árum sem 

hann hafði verið í sem mestri uppbyggingu (RIAA, 2011). Bandaríski tónlistariðnaðurinn 

hafði mikil áhrif á tónlistariðnaðinn á heimsvísu og mætti segja að uppbygging 

popptónlistar eigi rætur sínar að rekja þangað að miklu leyti. Árið 2000, var tónlist í 

smásölu á heimsmarkaði 37 milljarða dollara virði; af þessari tölu átti bandaríski 

markaðurinn 38% eða um 14 milljarða bandaríkjadollara. Síðan þá fór sölu tónlistar að 

dala, en árið 2010 voru árstekjur iðnaðarins í Bandaríkjunum um sjö milljarðar dollara 

(RIAA, 2011). Markaðurinn hefur vaxið að einhverju leyti síðan þá, en í síðustu skýrslu 

RIAA (2020) kemur fram að sala tónlistar í Bandaríkjunum jókst um 13% frá árinu 2018 

en þá voru heildartekjur 9,8 milljarðar bandaríkjadollara og höfðu þær þá hækkað upp í 

11,1 milljarð.  

Um aldamótin fór iðnaðurinn að breytast fyrir alvöru og neytendur þurftu ekki 

lengur að fara út í plötubúð og kaupa sér nýjustu plötuna á geisladiski, frekar en þeir 

vildu. Um aldamótin fóru ýmsar tónlistarveitur að birtast á Internetinu, en á þeim veitum 

gat fólk sótt tónlistina á rafrænu formi, beint í tölvuna. Oftar en ekki voru þessar 

þjónustur ólöglegar en þær buðu fólki upp á að hlaða niður tónlistinni án gjalds og leyfis 

(Butz, Stifel, Schultz, og O'Neill, 2017). Vefforritið Napster kom á markað árið 2000, en 

sú síða var stærst þeirra sem bauð upp á ólöglegt niðurhal á tónlist. Neytendur höfðu 

aldrei haft jafn mikinn aðgang að tónlist áður og greiddu ekki krónu fyrir. Ungur nemi að 

nafninu Sean Parker stofnaði Napster en á nokkrum dögum þróaðist notkun forritsins 

hratt og innan skamms höfðu neytendur um allan heim sótt tónlist í gegnum kerfið hans 

(Alderman, 2001). Það reyndi á að nota Napster, það var ekki eins og flestir þekkja í dag, 

eins og að nota streymisþjónustu á borð við Spotify þar sem notandi getur byrjað að 

hlusta stuttu eftir að hann er kominn inn á forritið. Til að nota Napster þurftu notendur að 

skrá sig inn í forritið, opna tölvurnar sína fyrir öðrum notendum til að sækja skrárnar 

þeirra, leita að laginu og bíða í dágóðan tíma meðan laginu var hlaðið niður. Það gat 

tekið heilan dag að sækja eitt lag, hvað þá heila plötu (BBC, 2019). Það var erfitt að 

forðast þessa þróun á sínum tíma, en það var vegna Napster sem iðnaðurinn neyddist til 
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að taka við þessum stórkostlegu breytingum sem hafa átt sér stað á síðustu tveimur 

áratugum. Eftirspurninni var svarað, fólkið fékk það sem það bað um; „Geisladiskarnir 

tóku við af vínylplötunum og Internetið tók við af geisladiskunum“ (Lathrop, 2007). Ekki 

leið á löngu fyrr en Napster varð fyrir lögsókn en það var útgáfufyrirtækið A&M sem tók 

af skarið. Fylgjandi því er líklega þekktasta lögsóknin á hendur Napster, en 

rokkhljómsveitin Metallica kærði síðuna fyrir brot á höfundarrétti, en hún bauð upp á 

hljóðblöndun af lagi hljómsveitarinnar sem aldrei hafði verið gefið út. Hljómsveitin lét 

ekki þar við sitja heldur fann hún nöfn þeirra 335,000 Napster notenda sem höfðu sótt og 

deilt laginu og bað forsvarsmenn Napster um að banna þá notendur á síðunni. Napster 

varð við bóninni en stór hópur aðdáenda Metallica tók þessu afar illa og tók þessu sem 

persónulegri árás á sig (BBC, 2019). Skömmu síðar var búið að loka síðunni. Ekki þótti 

líftími Napster langur, en hann hafði virkileg áhrif á framhald hins síbreytilega 

tónlistariðnaðar (Wikström, 2019).  

Coelho og Mendes (2019) segja að þróunin síðustu ár og með tilkomu 

streymisveitna hafi markaður rokktónlistar breyst gríðarlega, eftir 15 ára þögn. Með hjálp 

streymisveitna hefur rokktónlist orðið aðgengilegri en áður og neytendur uppgötva hana í 

ríkari mæli en nokkru sinni fyrr. Þó tónlist á geisladiskum eða vínylplötum henti 

ákveðnum tegundum tónlistar, virðist rokkið njóta sín á gervihnattaröld (Coelho og 

Mendes, 2019). Waldfogel (2017) tekur undir þetta, en hann telur að með stafrænni 

þróun tónlistariðnaðarins hafi markaðurinn breyst á þann máta að gæðin eru orðin 

töluvert meiri á upptökum og tónlistarfólk sé farið að prófa sig mun meira áfram en áður 

fyrr, og þora að gefa út meira efni nú en áður það er ódýrara að gefa tónlist út stafrænt en 

á vínylplötu eða geisladisk. Neytendur eru því að græða töluvert á þessum breytingum, 

því þeir fá meira og betra, fyrir minna (Waldfogel, 2017). 

Samkvæmt Wikström (2019) var mikilvægast fyrir tónlistarfólk fyrir aldamótin 

að fá samning við stórt útgáfufyrirtæki. Með samningi komu stúdíótímar, dreifing og 

annað sem ekki endilega var í boði fyrir fátækt, ungt tónlistarfólk. Tónlistarfólk fékk 

greitt fyrir spilun tónlistar sinnar í útvarpi og sjónvarpi og flakkaði svo á milli tónleika, í 

þeim tilgangi að kynna tónlist sína fyrir nýjum aðdáendum (Wikström, 2019). Þetta er 

með breyttu sniði í dag. Streymið er vissulega mjög stór partur tekjum tónlistarmanna en 

stærsta tekjulind tónlistarfólks í dag eru tónleikaferðalög. Einnig má bæta við að auk þess 

koma einnig góðar tekjur af samstarfi tónlistarmanna við stór vörumerki eða sölu á tónlist 

til notkunar í sjónvarpi eða kvikmyndum (Delfino, 2018). Tónlistarmenn skipta tekjum 

sínum með lagahöfundum, umboðsmönnum og útgáfufyrirtækjum en samkvæmt skýrslu 
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Citigroup (2017) skapaði tónlistariðnaðurinn 43 milljarða bandaríkjadollara árið 2017. 

Þrátt fyrir það fengu tónlistarmenn aðeins 12% af þeim tekjum, eða um 5,1 milljarða 

dollara og meirihlutinn af þeirri upphæð kom frá tónleikaferðalögum. Margir 

tónlistarmenn eiga til að halda að þeir verði ríkir af því að fá samning við stórt 

útgáfufyrirtæki, en reka sig svo oftar en ekki á að þeir þurfa að endurgreiða félaginu til 

baka þá miklu vinnu sem lögð var í árangursríkan feril þeirra, þrátt fyrir alla vinnuna sem 

þeir sjálfir lögðu í verk sín. Samskonar háttalag virðist ekki þekkjast í öðrum 

atvinnugreinum (Delfino, 2018). Bandaríkin og Kanada eru stærst í útgáfu og dreifingu 

tónlistar en þau eiga 39,1%, af öllum tónlistaiðnaðinum í heildina. Innan þessara markaða 

eru 77,8% af tónlistinni á streymisveitum á borð við Spotify og öðrum rafrænum 

söluveitum tónlistar eins og iTunes. Á sama tíma og rafræn dreifing gengur vel í þessum 

löndum, hefur sala á geisladiskum og vínylplötum dregist saman, en 12,4% af 

heildarsölunni er vínylplötur. Þrátt fyrir að Bandaríkin séu langstærsti 

tónlistarmarkaðurinn og líklega með þeim áhrifamestu í heimi er hann hvað lokaðastur 

fyrir innflutningi á erlendri tónlist, það er tónlist sem er ekki frá Bandaríkjunum (IFPI, 

2020). Á eftir Bandaríkjunum og Kanada kemur Japan, en sá markaður hefur stækkað 

gríðarlega síðustu ár og eru undir miklum áhrifum frá vestrænum tónlistariðnaði. Þar á 

eftir kemur Bretland, en það er stærsti markaður innan Evrópu (IFPI, 2020). 
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5 Skipulag tónlistarútgáfu og dreifing tónlistar 

Fyrir árið 2000 stóðu útgáfufyrirtæki saman, risarnir fimm (e. The Big Five), en það voru 

fyrirtækin Warner Music (Bandaríkin), Bertelsmann Music Group, eða BMG 

(Þýskaland), EMI (Bretland), Universal Music Group (Kanada) og Sony Music (Japan). 

Þessi útgáfufyrirtæki dreifðu og gáfu út um 95% af allri tónlist í heiminum. Árið 2013 

sameinuðust Sony Music og BMG og svo Universal og EMI en það var alfarið vegna 

tekjumissis eftir breytingar á iðnaðinum sem hafði þróast hratt frá aldamótunum (Bennett 

og Waksman, 2015). Inni í þessum 95% má samt sem áður telja minni útgáfufyrirtækin, 

indí (e. independent) sem urðu að styðja sig við þessi stóru þrjú vegna dreifingar  

(Croteau, D., Hoynes, W., 2002).  

Það væri einföldun að halda því fram að tónlistariðnaðinum sé haldið uppi af 

stærri útgáfufyrirtækjunum, en án þeirra minni væri ekki mikil samkeppni og einsleitni 

myndi ríkja á markaðnum. Það er heill hafsjór af sjálfstæðum útgáfufyrirtækjum um allan 

heim sem gengur vel og hafa náð að sérhæfa sig á ýmsum sviðum tónlistar. Sum indí 

fyrirtækjanna einbeita sér að sömu mörkuðum og þau stóru þrjú en eru þó alltaf lítil, 

sjálfstæð, standa á sínu og berjast fyrir minnihlutanum. Það má þó með sanni segja að í 

gegnum tónlistarsöguna hafa sambönd stóru og litlu útgáfufyrirtækjanna verið ómissandi 

lykill að nýsköpun innan tónlistariðnaðarins (Power, D. og Hallencreutz, D., 2007). Stóru 

útgáfufyrirtækin eru með sín eigin dreifingarfyrirtæki sem eru oftar en ekki innan sama 

fyrirtækis, þó þau séu sjálfstætt starfandi. Þessi dreifingarfélög eru stór partur af 

velgengni útgáfufyrirtækjanna og oftar en ekki eru fleiri sem vinna að dreifingu en útgáfu 

tónlistar og eru því þessi dreifingarfyrirtæki mjög mikilvæg fyrir sölu vörunnar (Caves, 

2000).  

Samkvæmt Power, D. og Hallencreutz, D., (2007) er staðan sú hjá stærstu 

útgáfufyrirtækjunum að þau leggja einungis áherslu á tónlistarfólk sem þau telja að eigi 

eftir að standa sig vel í hinum stóra tónlistarheimi en þau leggja ekki lengur peninga í það 

sem gæti orðið eitthvað en er samt sem áður í óvissu. Þar af leiðandi hafa þau minnkað 

hóp þess tónlistarfólks sem þau gera samninga við. Patrick Reilly, fyrrum 

varastjórnarformaður BMG sagði að frá árinu 1990 hafi fyrirtækið farið úr því að semja 

við um 25-30 manns á dag niður í 5-10 manns. Þeir skáru ekki einungis niður fjölda 
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listamanna sem fá samning, heldur máttu þessir listamenn ekki hafa verið með samning 

hjá öðru útgáfufélagi. Ástæða þess er sú að ef listamaðurinn hefur verið með samning hjá 

öðru fyrirtæki eru líkur á því að hann eigi höfundaréttalaun á einhverjum af mörkuðum 

sem nýi samningurinn mun hafa áhrif á og getur því orðið vandamál fyrir nýja 

útgáfufyrirtækið, hvað kostnað varðar. Þetta er ástæðan fyrir því að stóru 

útgáfufyrirtækin eins og Sony Music voru farin að einblína sérstaklega á stóru markaðina 

í Evrópu og Japan (Power, D. og Hallencreutz, D., 2007). 

Eins og stuttlega var fjallað um í öðrum kafla, hefur dreifing og útgáfa tónlistar 

breyst gríðarlega nú á 21. öldinni eftir að tónlist og öðru höfundarréttarvörðu efni fór að 

vera dreift ólöglega á svokölluðum „P2P” (e. Peer to Peer) torrent síðum en á þeim getur 

fólk hlaðið niður tónlist ólöglega. Síðan þá hefur barátta útgáfufélaganna snúist um að 

reyna að setja lögbann á þá sem halda þessum síðum gangandi. Farið verður nánar í það í 

kafla 2.2.1. Þetta hefur fengið félög á borð við IFPA (International Federation of the 

Phonographic Industry) og RIAA (Recording Industry Association of America) til að 

skilgreina hvað ólögleg dreifing sé og hvað ekki (Bennett og Waksman, 2015). Ehrlich 

(2011) velti fyrir sér hvernig þróunin hefði orðið ef torrent síður á borð við Napster og 

Limewire hefðu ekki sprottið upp á sínum tíma, en taldi líklegt að óumflýjanlegt hefði 

verið að fara í þá vegferð sem þróun iðnaðarins hefur farið, síðustu tuttugu árin. 

Trefzger, Rose, Baccarella og Voigt (2015) fjalla um muninn á streymi og ólöglegu 

niðurhali í rannsókn sinni. Þar fara þau til dæmis yfir muninn á að kaupa stafrænt eintak 

af tónlist með því að hlaða henni niður frá iTunes eða streyma henni á Spotify. Þá eru 

neytendur mjög líklega að greiða það sama fyrir heila plötu á iTunes og mánaðarlegt 

gjald á streymisveitu og gætu því ekki bara hlustað á þessa einu plötu, heldur gætu þeir 

hlustað á hvaða plötu sem þeir vildu á þessum tíma. Þau vilja meina að vegna þessa dragi 

streymisveitur fleiri viðskiptavini að sér en stafrænar verslanir eins og iTunes, þar sem 

þær bjóði upp á meira frelsi. Neytendur í Evrópu sem hafa notast við ólöglegt niðurhal 

eru líklegri til að borga fyrir streymi en að kaupa hverja plötu fyrir sig (Trefzger, Rose, 

Baccarella, og Voigt, 2015). Þau velta einnig fyrir sér hvernig framtíðin verður fyrir 

tónlistariðnaðinn og afleiðingar komandi breytinga á öll dreifingar- og útgáfufélög. Þau 

sem standa bak við streymisveiturnar þurfa líka að huga að framtíðinni því þær hafa ekki 

verið til nógu lengi, til að vitað sé hversu öruggar þær eru á markaði. Það er því ekki 

hægt að tryggja tekjur til framtíðar lengur en þeirrar nánustu því iðnaðurinn breytist svo 

hratt. Streymisveiturnar verða því að treysta á að notendur haldi áfram að nota þjónustur 

þeirra og borga fyrir þær (Trefzger, Rose, Baccarella, og Voigt, 2015). Í skýrslu IFPI 
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(2020) segir Dennis Kooker, yfirmaður sölu og þjónustu hjá Sony Music „að 

plötufyrirtæki verði að halda áfram að endurskipuleggja sig til að halda í við komandi 

tíma og vera viðbúin þeim breytingum sem munu koma aftur á iðnaðinn. Því það mun 

koma. Spurningin er bara hverjar breytingarnar verða“. Hann segir að mikilvægi 

sambands tónlistarfólks og aðdáenda sé lykill að framtíðinni og mikilvægt sé að hlusta á 

aðdáendur því plötufyrirtækin og tónlistarfólkið þurfa að koma til móts við þau þegar allt 

kemur til alls (IFPI, 2020). 

 

5.1 Stafræn tónlist 

Tíðarandinn og tónlistariðnaðurinn hefur breyst mikið síðan rannsakandi hóf þessa 

rannsókn árið 2013. Samkvæmt skýrslu IFPI sem kom út í janúar árið 2009 voru meira 

en fimm hundruð ólöglegar tónlistarsíður um allan heim og þar af leiðandi meira en tíu 

milljarðar ólöglegra skjala sem var halað niður árið 2007 í gegnum þessar síður. Þar að 

auki má nefna að munurinn á löglegu niðurhali af tónlist á móti því ólöglega, var um 

tuttugu á móti einum, þeim ólöglegu í hag (IFPI, 2009). Þess má einnig geta að stærsti 

hluti alls niðurhals í heiminum var í Evrópu (alls um 17,5% af Evrópu), en á milli áranna 

2003 og 2007 hækkaði tala ólöglegs niðurhals um 35%. Á þeim tíma var IFPI á 

nornaveiðum eftir stærstu notendunum og tóku á það ráð að kæra þá sem þetta stunduðu, 

sem var þá aðallega ungt fólk á aldrinum 15-25 ára (IFPI, 2009). 

Samkvæmt Andersen og Frenz (2007) voru sömu aðilar sem stóðu fyrir ólöglegu 

niðurhali sem keyptu hvað mest af tónlist löglega. Þrátt fyrir að samdráttur 

tónlistariðnaðarins hafi verið ansi augljós að mati flestra segir Freedman (2003) að aðrar 

ástæður hafi verið fyrir samdrætti í sölu tónlistar. Til dæmis mætti nefna almennan 

samdrátt í hagkerfum heimsins á þessum tíma, aukna samkeppni hvað afþreyingu fólks 

varðar, t.a.m. fólk hafi eytt meiri tíma í að vafra um á netinu, spila tölvuleiki og horfa á 

kvikmyndir í stað þess að hlusta á tónlist. Þar að auki taldi Freedman skorta frumleika frá 

stærri útgáfufyrirtækjunum (Freedman, 2003). Þegar litið er yfir nýjustu skýrslur IFPI 

(2019 og 2020) hefur ólöglegu niðurhali vissulega dalað en þrátt fyrir það er töluvert af 

fólki sem enn sækir tónlistina ólöglega. Þrátt fyrir þær streymisveitur sem eru í boði, á 

borð við Spotify, Tidal, Deezer og fleiri hafa 38% af þeim sem hlusta á tónlist í 

heiminum, sótt hana ólöglega. Um 32% neytenda sækja tónlistina ólöglega með því að 

afrita streymið, en þá finna notendur auðfinnanlegan hugbúnað á netinu sem getur tekið 

upp tónlistina af til dæmis síðum eins og YouTube og notað svo sem hljóðskrá. Um 23% 
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neytenda tónlistar hlaða henni niður af ólöglegum P2P síðum og 17% nota leitarvélar til 

að finna leiðir til að sækja tónlistina á ólölegan máta. Þeir sem afrita streymið eru líklegri 

til að segjast sækja tónlistina ólöglega til notkunar utan internets (e. offline). Sem þýðir 

að þau vilji sleppa því að borga fyrir til dæmis Premium aðgang hjá Spotify til að geta 

nýtt sér að geta hlustað á tónlist án þess að vera tengd netinu þar (IFPI, 2018). Með 

Premium aðgangi er átt við að notendur Spotify gerast áskrifendur að mánaðarlegri 

áskriftarþjónustu og greiða 9.99 Evrur á mánuði (Spotify, 2020).  

Sinclair og Green (2015) fjalla um rannsókn sem þeir gerðu á ólöglegu niðurhali  

og löglegu streymi. Þeir tóku djúpviðtöl við 35 einstaklinga á aldrinum 18-45 ára, 20 

karlmenn og 15 konur. Þar koma fram áhugaverðar niðurstöður. Einstaklingar sem enn 

sóttu tónlist ólöglega, sáu ekki tilganginn í streymisþjónustum og skildu ekki ástæðu þess 

að tónlistariðnaðurinn kæmi með nýjar þjónustur, til að koma til móts við þá, í þeim 

tilgangi að hætta að hlaða niður tónlist ólöglega. Einn viðmælandinn sagðist eiga um 

17.000 lög á tölvunni sinni og að hann hafi ekki greitt krónu fyrir þau. Einnig kemur 

fram að lögsóknir á hendur þessum aðilum hafa ekki mikil áhrif á þá, en mest virðast þeir 

fá samviskubit yfir því að stela efni frá minna og óþekktara tónlistarfólki og indí 

útgáfufyrirtækjum. Það sem er jákvætt hinsvegar er að fyrrverandi „hlaðarar“ sem nota 

streymisþjónustur í dag, á borð við Spotify, nota þær í miklu magni og kunna að meta 

lágt verð, mikið af efni og uppástungur um efni til að hlusta á, út frá fyrri spilunum. 

Þarna var hópur einstaklinga sem taldi sig aldrei ætla að hætta að sækja tónlist ólöglega, 

og voru ekki sannfærðir um gæði streymisveita. Þeir vildu „eiga“ stafræn eintök af efninu 

í tölvum sínum (Sinclair og Green, 2015).  

Eins og fram hefur komið hefur tæknileg þróun og neysluhyggja einstaklinga 

breyst með árunum og því hafa ýmis tækifæri skapast innan tónlistariðnaðarins. 

Markaðurinn hefur breyst og maðurinn með og alltaf hafa neytendur þurft að taka upp 

nýjar venjur. Ef einstaklingur ætlar að njóta tónlistar í dag hefur hann um þetta að velja: 

Kaupa eintak af tónlistinni, á Mp3 formi eða vínylplötu, eða streyma henni (Wlömert og 

Papies, 2016). Streymisveitur á borð við Spotify, Deezer og Apple Music ráða 

markaðnum í dag, og hvað streymi varðar hafa þessar veitur klárlega breytt 

tónlistariðnaðinum verulega (IFPI, 2019).   

Í október árið 2008 var streymisveitan Spotify var kynnt fyrir heiminum. Áður en 

það átti sér stað hafði fyrirtækið unnið í tvö ár við að semja við útgáfufyrirtækin sem 

gerðu þeim ansi erfitt fyrir (Wikström, 2019). Streymið var rétt að hefja göngu sína og 

þarna var komið sænskt nýsköpunarfyrirtæki sem bauð öllum sem vildu, að streyma allri 
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útgefinni tónlist, ókeypis. Þau buðu upp á fimmtíu milljónir laga án endurgjalds. Þetta 

var ekki fyrsta fyrirtækið sem reyndi að stofna slíka þjónustu en flestallir sem höfðu 

reynt þetta á undan Spotify, strönduðu alltaf á útgáfufyrirtækjunum; eigendum 

tónlistarinnar. Það var ýmislegt sem fór á milli á samningaborðinu, meðal annars 

eignuðust útgáfufyrirtækin sinn skerf í fyrirtækinu en einnig settu þau þá skilmála að 

Spotify þyrfti líka að bjóða upp á greidda áskriftarþjónustu, svo ekki væru einungis 

auglýsingatekjur fyrir fyrirtækið. Því bauðst viðskiptavinum Spotify á endanum að velja 

um að borga ekki neitt, en hlusta á auglýsingar milli laga, eða kaupa svokallaða Premium 

áskrift þar sem endalaust aðgengi var að tónlistinni fyrir mánaðarlegt gjald og engar 

auglýsingar hljómuðu (Wikström, 2019). Meginmarkmið Spotify er að þeir 

viðskiptavinir sem eru í fríáskrift (e. „Freemium“) endi í Premium greiddri áskrift. En til 

að „neyða“ viðskiptavini sína þangað þurfa viðskiptavinir að hlusta á töluvert af 

auglýsingum milli laga og þeir fá að hlusta á tíu lög á dag ásamt fleiri aðgerðum. Það er - 

Spotify býður þeim sem eru í fríáskrift að njóta veitunnar upp að vissu marki, en aldrei 

þannig að þeir geti notið þess að hlusta til fulls vegna truflana. Spotify hefur upplýst um 

að 70% af heildartekjum þeirra koma frá auglýsingum og áskriftarþjónustan sjái um að 

greiða tónlistarfólki fyrir höfundarrétt sinn (Wikström, 2019). Spotify er vinsælasta 

streymisveitan í heiminum í dag, með yfir 286 milljón notendur, þar af 130 milljón 

Premium áskrifendur í 79 löndum (Spotify, 2020).  

Samkvæmt Wlömert og Papies (2016) hefur auðveldara aðgengi að 

streymisveitum og samfélagsmiðlum þau áhrif að samband tónlistarmanns og aðdáanda 

verður nánara og þar af leiðandi eru meiri líkur á að aðdáandinn kaupi eintak af 

tónlistinni sér til eignar, eins og á vínylplötu eða Mp3 formi. Að streyma tónlist hefur 

orðið til þess að neytendum finnst betra að borga fyrir streymi og fá þar af leiðandi meira 

aðgengi, en að kaupa eina plötu á vínyl eða Mp3 formi fyrir sama verð. Þeim finnst betra 

að fá að ráða á hvað þeir hlusta í stað þess að binda sig við eina plötu, þar sem margir 

hlusta bara á eitt eða tvö lög á plötunni. Svo tekur streymið ekki gagnapláss af tölvum. 

Einnig eru meiri líkur á að neytendur kynnist nýrri tónlist á Spotify en forritið býður upp 

á svokallaða vikulega uppgötvun (e. Discover Weekly). Vikuleg uppgötvun er lagalisti 

sem kemur út vikulega og er sérsniðinn fyrir hvern og einn notanda, með sambærilegri 

tónlist er hann er vanur að hlusta á (Spotify, 2020). Rannsóknir Wlömert og Papies sýna 

einnig að fríar streymisveitur sem byggðar eru upp með auglýsingum hafa neikvæð áhrif 

á almenna sölu tónlistar, hvort sem það sé á geisladisk, vínylplötu eða á stafrænu formi. 
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Aftur á móti munu keyptar áskriftir eins og Premium hjá Spotify vega upp á móti því tapi 

sem fría þjónustan skapaði (Wlömert og Papies, 2016). 

Það er vert að athuga að streymisþjónustur hafa dregið stórlega úr ólöglegu 

niðurhali (Aguiar, 2017). Datta, Knox, og Bronnenberg (2018) tala um áhrifin sem 

Spotify hefur haft á tónlistariðnaðinn og hvernig það hefur breytt notkun einstaklinga á 

tónlist og uppgötvun þeirra á nýrri tónlist. Þau tala um hvernig Spotify hefur algjörlega 

tekið yfir notkun einstaklinga á til dæmis iTunes frá Apple Music og þar með aukið alla 

hlustun tónlistar á Vesturlöndunum, Japan og stórum hluta Asíu (Ingham, 2020). Árið 

2015 voru streymisþjónustur orðnar svo dýrmætar á markaðnum að tekjur þeirra höfðu 

fjórfaldast í notkun á árunum 2011-2015. Streymisþjónustur áttu 43% af tekjum 

tónlistariðnaðarins árið 2015, en árið 2014 voru þær voru 32% (Aguiar, 2017). Á meðan 

einhverjir fræðimenn tala um góð og slæm áhrif á efnahaginn, þá má einnig skoða 

siðferðislegu sjónarmiðin sem Sinclair og Green (2015) ræða. Þeir fara yfir mál sem hafa 

komið upp hjá tónlistarfólki sem hefur lagt mikla vinnu í verk sín og fær ekki skerf af 

spilunum frá Spotify þar sem allur ágóði rennur til útgáfufyrirtækisins og eru þeir því 

mögulega ekki að fá það sama úr streyminu eins og þau fengju út úr sölu á plötu úti í búð 

eða á sölusíðum eins og iTunes (Sinclair og Green, 2015). Í dag, árið 2020, eru til 341 

milljón skráðir aðgangar að streymisveitum í heiminum, en markaðurinn hefur hækkað 

um 22.9% síðan árið áður með tekjur upp á 11,4 milljarða bandaríkjadollara (IFPI, 2020).  

Í skýrslu IFPI (2019) er talað um að streymi sé einn kafli í sögu 

tónlistariðnaðarins sem heldur áfram að þróast og stækka, og það sé að gerast á miklum 

hraða. Í skýrslunni er talað við Jonathan Dworkin sem er yfirmaður tæknimála hjá 

útgáfufyrirtækinu Universal Music, en hann segir þau sem vinna í iðnaðinum geti ekki 

verið hrædd við framhaldið, það eina sem þau geta gert í stöðunni er að festa á sig beltin 

og vera alfarið tilbúin að hlusta og meðtaka hvernig iðnaðurinn muni halda áfram að 

breytast og þróast. Tuhnin Roy, yfirmaður hjá Universal Music, talar um í skýrslu IFPI 

2020 að alltaf verði að hugsa um framtíðina og hvernig tónlistariðnaðurinn muni þróast 

með tíð og tíma. Margir hugsi líklega að nú sé þetta komið, að Spotify og Apple muni sjá 

um þessi mál og ekki sé möguleiki á að eitthvað nýtt komi sem taki yfir þær þjónustur 

sem til eru í dag. Enginn veit hvert næsta skref verður, en hlutirnir munu eflaust breytast 

og það mun koma mörgum á óvart. Roy segir að nýsköpun í stafrænum heimi sé ekki 

lengur bara í boði í Kísildalnum (e. Silicon Valley), heldur séu lítil og mikilvæg 

sprotafyrirtæki að spretta upp um allan heim og þau eru öll í mikilvægri þróun á 

einhverju sem muni koma fólki í opna skjöldu. Segir hann að fólk verði að vera opið fyrir 
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því að eitthvað annað gæti tekið við af því sem við notum í dag (IFPI, 2019). 

 

„The more we continue to adapt, the better off we‘ll be as an industry.“ 

 Glen Barros  (IFPI, 2018). 
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6 Markaðssetning tónlistar 

Markaðssetning er alltaf sett upp eftir markaðsráðunum sjö (7P’s) en þau eru komin af 

markaðsráðunum fjórum: (4P’s) Vara, verð, dreifing og markaðssamskipti (e. Place, 

Price, Promotion og Product). Að viðbættum þrem ráðum eru: Fólk, ferlar og umgjörð (e. 

People, Process og Physical Evidence). Markaðsráðarnir voru fyrst lögð til um 1960 af 

markaðsfræðingnum og rithöfundinum Jerome McCarthy en þá voru þau einungis fjögur, 

þau fyrrnefndu (Lendrevie et al., 2006). Það er mikilvægt að fyrirtæki gefi út stefnu þegar 

það vill setja vöru á markað en nauðsynlegt er að byrja á að leggja fyrir hverjir séu í 

markhópnum, verðleggja vöruna, ákveða dreifingarleið og þar af leiðandi 

kynningarherferð. Þeir sem nota markaðsráðana sjö eru aðallega þjónustufyrirtæki og 

önnur fyrirtæki á þeim mælikvarða (Kotler, 2000). 

 Lathrop (2007) talar um mikilvægi þeirra sem markaðssetja vörumerki að þekkja 

markaðinn sem þeir ætla að herja á, þekkja markhópana, staðsetningu og aðrar 

sambærilegar vörur á markaði. Einnig verður að hafa í huga þegar komið er með nýja 

vöru á markað að hún komi á réttum tíma, til réttu viðskiptavinanna (Brassington og 

Pettitt, 2006). Samkvæmt Lathrop (2007) eiga markaðsfræðingar til að gleyma að tónlist 

sé list, tjáning og samskiptamáti og selji því tónlistina líkt og hverja aðra vöru. Telur 

hann mikilvægt að skoða tónlist sem sameiginlegt tungumál og að skoða ólíka 

menningarheima þegar litið er til þess að markaðssetja tónlist á erlendum mörkuðum 

(Lathrop, 2007).  Til að vera viss um að farið sé inn á réttan markað, þarf að vera búið að 

gera markaðsgreiningu á markaðnum sem er stefnt er á, og að viðskiptaáætlun sé tilbúin 

fyrir þann markað með áætlun um tekjur á þeim tiltekna markaði. Æskilegt væri því að 

byrja á að skoða staðsetningu neytenda, aðgengi markaðarins fyrir nýjum vörum og 

kynningarmöguleika og tækifæri fyrir tónleikahaldi. Með því að greina tegund 

tónlistarinnar sem verið er að markaðssetja, verður auðveldara að koma henni inn á 

valdan markað (Lathrop, 2007).  

 Samuels (2009) og Jenkins (2008) eru sammála um að aðkoma stjórnvalda geti 

haft góð áhrif á tónlistarfólk. Það er ekki ódýrt að fara í tónleikaferðalag, þrátt fyrir að 

ávinningurinn eftir á geti verið góður. Að nýta styrki til að komast á tónleikaferðalög 

erlendis getur verið góð leið fyrir þá sem ætla sér í útflutning (Samuels, 2009; Jenkins, 

2006). ÚTÓN (Útflutningsskrifstofa íslenskrar tónlistar sem gengur einnig undir nafninu 
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Iceland Music fyrir erlenda markaði) hefur unnið að útlutningi íslenskrar tónlistar og 

vinnur náið með íslensku tónlistarfólki sem hefur áhuga á að komast út fyrir 

landsteinana. Iceland Music sér um umsýslu fyrir Útflutningssjóð íslenskrar tónlistar og 

hafa þau veitt ferðastyrki og markaðsstyrki sem fjármagnaðir eru af Mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu, STEF, FÍH og FHF (ÚTÓN, 2020).  

Ekki er langt síðan að neytendur nálguðust tónlist í útvarpi og eftir spilun þar í 

nokkrar vikur var hægt að nálgast eintak úti í plötubúð. Staðan er önnur í dag, en 

neytendur tónlistar nálgast hana auðveldlega í gegnum þjónustur á borð við Spotify og 

iTunes. Nú er lagið, eða öllu heldur öll platan, orðin aðgengileg, mögulega áður en 

nokkuð fer í spilun í útvarpi (Schmitt, 2011). Ennfremur hafa samfélagsmiðlar orðið til 

þess að nú er auðveldara er að koma vörunni á framfæri og jafnframt hafa neytendur enn 

nánari samskipti við tónlistarmenn en nokkurntíma áður. Notkun samfélagsmiðla hjá 

tónlistarfólki og útgáfufyrirtækjum hefur stóraukist með árunum og er það góð viðbót við 

alla aðra kynningarvinnu sem á sér stað þegar kemur að því að markaðssetja tónlistina 

sína (Salo, Lankinen, og Mäntymäki, 2013). Fyrirtæki nýta sér samfélagsmiðla við 

markaðssetningu á vörumerkjum sínum vegna þess það er auðvelt fyrir þau að tengjast 

neytendum sínum í gegnum miðlana. Það er ekki eini kosturinn heldur öðlast fyrirtæki 

þannig góða þekkingu á notkun neytenda sinna, hvað þeir þurfa og vilja. Fyrirtæki geta 

því á augabragði kallað fram tölfræði sem hjálpar þeim að markaðssetja vöru á 

hagstæðari máta en fyrir komu samfélagsmiðla (Hudson, Roth, Madden, og Hudson, 

2014). Dichter (1966) vill meina að fólk sé líklegra til að kaupa vöru ef það heyrir af 

henni frá vini sínum, og þess þá heldur ef vinurinn talar vel um vöruna og mælir með 

henni. Neytendur eru t.a.m. líklegri til að kaupa vöru eftir að hafa séð náinn vin sinn setja 

færslu inn á Facebook, og tala vel um tiltekna vöru, en ef þeir hefðu séð vöruna auglýsta. 

Einnig má nefna að notendur Facebook munu síður kaupa vörur sem vinir þeirra mæla 

ekki með á samfélagsmiðlinum. Einnig er afar líklegt að einstaklingar muni deila 

færslum um neikvæða upplifun vina sinna á samfélagsmiðlum (Kietzmann og Canhoto, 

2013). Farið verður nánar út í notkun samfélagsmiðla og umtal í kafla 4.2 hér að neðan. 

 Árið 2010 var tónlistarkonan Britney Spears fyrsti einstaklingurinn til að ná 

fimm milljón fylgjendum á samfélagsmiðlinum Twitter. Britney Spears er áhugaverð, 

ekki bara í ljósi ótrúlegs söngferils, heldur einnig hvernig hún hefur unnið að því að 

tengjast fylgjendum sínum á samfélagsmiðlum. Frá árinu 2005 hefur hún haldið úti 

síðum fyrir fylgjendur sína en hún hóf þetta samband með myndbandsrás á YouTube. 

Hún færði sig svo yfir á Twitter ári síðar og svo yfir á Facebook. Í stað þess að vera 
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mikið í stóru fjölmiðlunum hefur hún og kynningarfulltrúar hennar kosið að halda henni 

á samfélagsmiðlum, þar sem aðdáendur hennar eru og þarf heldur hún sér virkri með 

daglegum myndböndnum af sjálfri sér (Kaplan, 2010).  

Frásögn Kaplans (2010) er enn áhugaverðari í dag, þegar þetta er skrifað eða í 

ágúst 2020, þar sem Britney Spears er mikið í fjölmiðlum þessa dagana vegna herferðar 

sem er tilkomin vegna sambands hennar við Jamie Spears, föður hennar sem hefur verið 

umboðsmaður hennar síðan árið 2008. Jamie hefur verið fjárhaldsmaður hennar frá 2008 

og telja margir að hún sé í raun fangi föður síns og hafi því ekkert um líf sitt að segja. 

Herferðin nýtir sér myllumerkið #FreeBritney og hafa aðdáendur hennar notað 

samfélagsmiðla á borð við Instagram og Facebook til herferðarinnar. Mikil múgæsingur 

hefur myndast meðal aðdáenda og ætla þeir að safnast saman fyrir utan Héraðsdóm Los 

Angeles borgar og mótmæla framferði föður hennar gagnvart henni með 

fjöldamótmælum. Herferðin hefur staðið yfir síðan árið 2009 og hefur alltaf farið frekar 

lítið fyrir henni en eftir að Britney var lögð inn á geðdeild árið 2019 fékk hún byr undir 

báða vængi. Fylgendur Britneyjar telja að hún hafi verið að skilja eftir falin skilaboð um 

hjálp á samfélagsmiðlum í gegnum árin. Óvíst er hvernig þetta muni enda, en Britney 

hefur óskað eftir að hún verði leyst undan samningum við föður sinn (BBC, 2020).  

 

6.1 Óhefðbundin vörumerki (e. Difficult brands) 

Samkvæmt Harrison og Hartley (2007) eru óhefðbundnum vörumerkjum (e. difficult 

brands) skipt í tvö flokka. Í aðþrengt framboð (e. constrained availability) og óvissu um 

útkomu (e. uncertain outcomes) en með því er átt við að vara sé einungis í boði á 

fyrirfram ákveðnum tíma árs og einungis í það eina skipti. Óhefðbundin vörumerki eru 

vörumerki sem eru líkleg til að vera óaðgengileg, hafa takmarkað framboð eða óvissa 

ríkur um hvernig framkvæmdir muni takast. Út frá tónlistariðnaðinum mætti nefna sem 

dæmi að einstaklingur gæti átt sína uppáhalds tónlistarhátíð og notið hennar í eitt skipti 

og verið staðráðinn í að mæta aftur að ári. En til að geta mætt aftur þarf hann að bíða í 

heilt ár. Mögulegt er að vörumerkið eigi erfitt uppdráttar þar sem ekki er hægt að tryggja 

að viðskiptavinir komi aftur að ári og því eru ekki öll óhefðbundin vörumerki eins og 

tónlistarhátíðir sem lifa árið af. Einstaklingur sem er búinn að mynda félagsleg og 

tilfinningaleg tengsl við vöruna gæti ákveðið að vera tryggur vörumerkinu, svo hann mun 

tryggja sér miða á hátíðina að ári en mun alltaf taka ákveðna áhættu með fjárfestingunni 

þar sem hann getur ekki vitað hvort hátíðin verði haldin aftur að ári, eða hvort hún muni 
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bjóða upp á tónlist sem hann er hrifinn af. Bæði vörumerkið og viðskiptavinur munu því 

alltaf taka einhverja áhættu, í sameiningu, hvort á öðru (Harrison og Hartley, 2007).  

Preece og Johnson (2011) taka undir þetta en segja að vörumerki verði að halda stefnu og 

stöðugleika á meðan vörumerkið er í lægð. Þau minnast einnig á þann möguleika að 

viðskiptavinur muni ekki halda tryggð við vörumerkið, mögulega vegna einnar slæmrar 

reynslu af því. Til dæmis gæti lítið þurft að koma upp á, á tónlistarhátíð til að 

viðskiptavini langi ekki að mæta aftur að ári. Hægt er þó að komast hjá því með því að 

kynna hátíðina á réttan máta og reyna ekki að selja eitthvað sem er ekki raunhæft (Preece 

og Johnson, 2011). Tónlistarfólk og tónlistartengdir atburðir geta nýtt sér hefðbundnar 

markaðsaðferðir til að tengjast aðdáendum sínum og nálgast nýja fylgjendur í leiðinni 

með varanlegri viðverðu (e. persistent presence) og sköpun lítilla heima (e. creation of 

small worlds). Með því er átt við að erfitt getur verið fyrir vörumerki að halda varanlegri 

viðveru en það þarf að vera stanslaust á verði með að halda fylgjendum sínum 

áhugasömum. Með samfélagsmiðlum og öðrum tiltækum tólum er auðvelt að halda takti 

með fylgjendum sínum og halda þeim virkum og áhugasömum með fréttum og 

upplýsingum um komandi viðburði. Þegar fylgjendur þekkja aðeins meira til en aðrir, er 

líklegra að þeir haldi tryggð við vörumerkið. Viðskiptavinir eru til dæmis líklegri til að 

kaupa miða á tónlistarhátíð án þess að vita hverjir munu spila, ef þeir hafa átt góða 

upplifun í farteskinu eða hafa verið í nánum samskiptum og fylgst vel með hátíðinni á 

samfélagsmiðlum (Harrison og Hartley, 2007).  

Þrátt fyrir að vörumerki séu óhefðbundin (e. difficult) þýðir það samt ekki 

endilega að þau séu erfiðari en önnur. Oft þykja þau vera áhugaverðari en önnur stærri 

vörumerki en þau teljast oft vera sérstök og góð (Harrison og Hartley, 2007). Sem dæmi 

má nefna tónlistarhátíðina Glastonbury, sem haldin er annað hvert ár í Bretlandi. Sala á 

miðum fer fram á tilteknum tíma og vita tónleikagestir hátíðarinnar ekki hverjir munu 

spila, þegar þeir kaupa sér miða. Miðasala fyrir hátíðina sem átti að vera haldin fyrr í 

sumar (2020) fór fram í október 2019. Miðarnir á hátíðina seldust upp á 27 mínútum 

(BBC, 2019).  

 

6.1.1  Showcase hátíðir 

Samkvæmt tónlistarmanninum Sigtryggi Baldurssyni er: „Showcase hátíð, hátíð sem er 

með viðskiptabakgrunn með undirliggjandi hugmyndafræði“ (Erla Rún Guðmundsdóttir, 

Margrét Sigrún Sigurðardóttir, Magnús Þór Torfason, 2020). Í þessari rannsókn mun 
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rannsakandi notast við enska heitið „showcase“, en ekkert íslenskt orð hefur verið tekið 

upp þess í stað á íslensku. Á Íslandi eru nokkrar showcase hátíðir, en þekktust er 

tónlistarhátíðin Iceland Airwaves. Tilgangurinn með henni er að kynna íslenska popp- og 

indítónlist fyrir gestum, sem oftar en ekki eru einstaklingar úr tónlistariðnaðinum, 

blaðamenn eða útsendarar frá útgáfufyrirtækjum erlendis frá, sem mæta til að uppgötva 

hljómsveitir sem koma og spila á hátíðinni (Erla Rún Guðmundsdóttir, Margrét Sigrún 

Sigurðardóttir, Magnús Þór Torfason, 2020). Þetta er tækifæri fyrir íslenskt tónlistarfólk 

til að tengjast þeim sem það (tónlistarfólkið) hefur að öllum líkindum reynt lengi að 

komast í samband við. Mikilvægt er að hafa í huga að showcase hátíðir eru ekki hátíðir 

fyrir tónlistarfólk sem er að koma fram í fyrsta skipti, heldur þarf það að vera tilbúið með 

útgefið efni, vera með reynslu í að halda tónleika og sýna fram á að það sé tilbúið í næsta 

skref í sínum frama. Mikilvægt þykir að tónlistarfólk sem ætlar sér að spila á showcase 

hátíðum sé búið að vinna heimavinnuna sína og hafi komið sér í samband við það 

lykilfólk tónlistariðnaðarins sem ætlar að mæta á hátíðina (INES, 2018).  

Showcase hátíðir búa til aðþrengt framboð og óvissu um útkomu, en aðallega í 

tengslum við tónlistarmennina sjálfa. Þeir þurfa að leggja ótrúlega mikla vinnu í verk sín, 

í tengslamyndun og framtíðarmarkmið fyrir það eitt að spila á hátíð sem mun mögulega 

ekki gefa þeim neitt. Til dæmis gæti blaðamaður Rolling Stone hafa sagst ætla að mæta á 

tónleikana þeirra en fengið svo betra boð á síðustu stundu. Ennfremur gæti útsendari frá 

útgáfufyrirtæki ekki komist inn á tónleikana vegna of mikillar eftirspurnar á 

tónleikastaðinn. Það er margt sem gæti spilað inn í, svo tónlistarmaður tekur alltaf 

ákveðna áhættu með því að spila á showcase hátíðum. En hann gæti mögulega verið að 

taka enn meiri áhættu með því að gera það ekki (Harrison og Hartley, 2007).  

 

6.2 Samfélagsmiðlar  

Samkvæmt Bagozzi og Dholakia (2002) er stöðug sókn í félagsskap grunnur að sköpun 

samfélags. Samfélagið er þar af leiðandi mikilvægur hópur einstaklinga sem sýna 

skoðanir sínar á ákveðinn máta og hefur áhrif hver á annan hvað varðar vörur, þróun og 

kaup (Hagel og Armstrong 1995; Kozinetz, 1999). Hér áður fyrr var þrætt um hvort 

netsamfélög byggju til tækifæri á stafrænni markaðssetningu og nýsköpun en með 

tímanum hefur verið sýnt fram á að samfélög á samfélagsmiðlum hafa náð fólki saman, 

sem annars myndi ekki þekkjast og hefur því fundið grundvöll til að deila áhugamálum 
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sín á milli (Kannan, Chang og Whinston, 2007). Tónlistaráhugafólk getur því kynnst 

nýrri tónlist á samfélagsmiðlum, ásamt því að deila henni með fólki með sama áhuga og 

það sjálft (Franklin, 2013).  

Tónlistariðnaðurinn hefur þurft að aðlagast breyttum aðstæðum síðustu árin, eins 

og fram hefur komið, en síðustu tíu til tólf árin hafa vissulega breytt hegðun einstaklinga, 

bæði hvað varðar félagsleg samskipti og kauphegðun. Tónlistarfólk hefur mikið notað 

samfélagsmiðla til að komast í nánara samband við aðdáendur sína og öfugt en þeir hafa 

gefið þeim tækifæri til að kynna sjálft sig og tónlist sína út á við, án aðstoðar stærri 

útgáfufyrirtækja (Molla og Kafka, 2018). Wikström (2019) er meira að segja þeirrar 

skoðunar að tónlistarmenn þurfi ekki jafn mikið á plötufyrirtæki eða umboðsmanni að 

halda og áður til að koma sér á framfæri vegna þessara breytinga síðustu ára. Kannan, 

Chang og Whinston (2007) telja mikilvægt að tengjast aðdáendum sínum á persónulegan 

máta, en með samfélagsmiðlum á borð við Facebook, Twitter og Instagram geta 

aðdáendur fylgst með daglegu lífi tónlistarfólks. Þessir samfélagsmiðlar eru einnig partur 

af fjölmörgum aðskildum samfélögum sem leggja áherslu á áhugamál einstaklinga. 

Sharma, Morales-Arroyo, og Pandey (2012) vilja meina að á meðan auðvelt er fyrir 

fyrirtæki að koma vörum sínum á framfæri á samfélagsmiðlum, muni það aldrei hafa 

sama mátt og áhrifin sem neytendur geta haft á vini sína, sem útskýra aðdáun sína á 

tiltekinni vöru. Umtal (e. word of mouth) neytenda er talið hafa töluvert meiri áhrif en 

beinar auglýsinga frá fyrirtækjum því það flyst á milli á persónulegri máta. Fyrirtækin ná 

að segja frá vörunni, hvernig hún virkar og allar tæknilegu hliðar hennar, en þau ná ekki 

endilega að útskýra fyrir neytendum hvernig hún hefur reynst og hvort hún virki vel, í 

alvöru. Rannsókn Brynjolfsson og Smith (2003) styðst við þetta en samkvæmt 

rannsóknum þeirra eru neytendur til í að greiða 20% meira fyrir vöru frá fyrirtæki sem 

þau þekkja vel til, hafa reynslu af eða vegna þess þau þekki einhvern sem hefur keypt 

vöruna.  

Bernhoff og Li (2011) settu upp líkan af því hvernig best sé að þjónusta 

viðskiptavini sína í gegnum samfélagsmiðla sem þeir kalla POST og skipta því niður í 

fjóra hluta: 

• P = People (Fólkið) 

• O = Objective (Markmið) 

• S = Strategy (Stefna) 

• T = Technology (Tækni) 
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Fólkið (e. people) 

Mikilvægt er að fyrirtæki þekki fólkið sem það vill hafa samband við og halda tengslum. 

Flestir sem nýta sér samfélagsmiðla eru þátttakendur þó svo þátttaka þeirra sé mismikil. 

Bernhoff og Li (2011) skipta notendum samfélagsmiðla niður í sex tegundir; Skapari, sá 

sem segir frá, er með heimasíðu, skapar og er mjög virkur. Sá sem gagnrýnir, en hann 

skrifa umsagnir og athugasemdir við færslur og blogg og tekur virkan þátt á 

spjallþráðum. Sá sem safnar, en hann notar RSS, setur TAGS við myndir og kýs vefsíður 

á netinu. Þátttakandinn er með sína síðu á samfélagsmiðlunum og tekur þátt, upp að 

vissu marki. Áhorfandinn fylgist með því sem er að gerast á samfélagsmiðlum, les 

bloggin, hlustar á tónlistina og les yfir spjallþræði en tekur ekki virkan þátt eða deilir 

sínum skoðunum með öðrum. Síðastur er óvirkur notandi, en sá aðili tekur ekki þátt í 

neinu af ofantöldu. Mikilvægt er að hafa þessa þátttakendur í huga á samfélagsmiðlum og 

hverja þeirra er best að einblína á. Ekki er talið til dæmis skynsamlegt að einblína á 

áhorfandann þar sem ekki er líklegt að sá aðili muni taka virkan þátt í markaðssetningu, 

dreifingu á efni og myndi ólíklega deila sínum skoðunum á vörunni. Samkvæmt 

Guðmundi Arnari og Kristjáni Má (2009) þurfa fyrirtæki að átta sig á hvað hóp þau vilja 

eiga samskipti við svo þau geti haldið áfram með markaðssetningu vörumerkis síns 

(Arnar Guðmundsson og Kristján Már Hauksson, 2009). 

 

Markmið (e. objective) 

Bernhöff skiptir markmiðum niður í fimm mikilvæga hluta, en þeir eru; hlustun, samtöl, 

aðstoð, hvatning og nýsköpun. Þetta er mjög mikilvægur liður í POST líkaninu en ef ekki 

er farið eftir honum er líklegt að fyrirtæki muni ekki takast að ná góðum tengslum við 

markhóp sinn. Með því að leyfa viðskiptavinum sínum að taka þátt í samræðum um 

fyrirtækið nær fyrirtækið að fylgja markmiðum sínum eftir og efla þátttöku viðskiptavina 

sinna. Jafnvel þó fyrirtækið hafi ekki stóran hóp aðdáenda á Facebooksíðu sinni, gæti það 

samt sem áður skapað efni sem er það áhugavert að þessi litli hópur muni deila því meðal 

vina sinna og þar með stækka aðdáendahópinn. Til að auka enn frekar virkni aðdáenda er 

svo hægt að leyfa þeim að komast örlítið nær fyrirtækinu en þá er til dæmis hægt að 

bjóða þeim að taka þátt í vöruþróun fyrirtækis eins og með keppnum eða bjóða þeim að 

koma með nýjar tillögur sem myndu betrumbæta þær vörur sem væru nú þegar til staðar. 
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Stefna (e. strategy) 

Mikilvægt er að stjórnendur fyrirtækja hugsi til framtíðar og hvað þeir vilji fá út úr þeirri 

herferð sem þeir leggja upp með. Gott er að skilgreina hvernig þeir vilja að viðskiptavinir 

sínir tengist vörumerkinu, hvort þeir tali um það sín á milli eða hvort fyrirtækið vilji vera 

í sérstöku sambandi við þá. Einnig er mælt með að fyrirtæki hafi ákveðinn hóp 

viðskiptavina sem eru þá í svokölluðum rýnihópi sem gefi athugasemdir um fyrirtækið 

og vörur þess. 

 

Tækni (e. technology) 

Þegar búið er að setja saman þrepin þrjú hér að ofan er mögulegt að finna rétta miðilinn á 

netinu til að koma vörunni á framfæri. Þá koma helst til greina Facebook, Instagram, 

Twitter eða YouTube. Þessir miðlar eru þeir vinsælustu um þessar mundir á 

Vesturlöndunum og þar af leiðandi nær fyrirtæki sem stærstum hluta markhóps þar. 

 

Undirstaða virkni markaðssetningar á netinu er sú sama og undirstaða jákvæðs umtals, 

sem leggur ábyrgð á þann sem fjallar um vöruna við aðra einstaklinga og lætur í ljós 

reynslu sína, hvort sem hún sé jákvæð eða neikvæð en gerir það að verkum að aðrir kanni 

virði hennar og deili reynslu sinni áfram til næsta manns (Lindegreen og Vanhamme, 

2004). Fyrir flest vörumerki hafa fyrirtæki búið til einhverskonar samfélög sem halda 

utan um virði vörumerkisins, eins og til dæmis með síðum á Facebook. Á þessum síðum 

getur tónlistarfólk deilt því sem það er að gera hverju sinni, kynnt nýja tónlist eða látið 

vita af komandi tónleikum. Þar geta aðdáendur þeirra fylgst með þeim og látið fólk í 

kringum sig vita af því hvað þetta tiltekna tónlistarfólk er að gera. Tónlistarfólk sem 

hefur nýtt samfélagsmiðla á góðan hátt eru til dæmis Lily Allen, Arctic Monkeys og 

Adele, en þau urðu fræg vegna kynningar tónlistar sinnar á Myspace, á sínum tíma 

(O'Connor, 2019).  

Dichter (1966) fjallaði upprunalega um jákvætt hefðbundið umtal (e. traditional 

word of mouth eða tWOM) og skilgreindi á fjóra megin vegu. Í fyrsta lagi fjallar hann 

um manneskju sem er orðin það skuldbundin vöru að hún getur ekki annað en látið fólk í 

kringum sig vita af henni. Í öðru lagi fjallar hann um neytanda sem er orðinn það háður 

vörunni, persónulega og tilfinningalega að hann getur ekki án hennar verið. Í þriðja lagi 

er það neytandi sem lætur vin sinn vita af vörunni, í þeim tilgangi að hjálpa þeim, með 

jákvæðum afleiðingum. Í síðasta lagi er það almennur neytandi sem kaupir vöruna, 

einfaldlega því hann sá hana auglýsta. Þetta eru upplýsingar sem einstaklingur er líklegur 
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til að segja fjölskyldumeðlimi eða vini frá, því að þetta er vara sem hann á góða upplifun 

af eða nýtur vel (Dichter, 1966). Hér má bæta við rannsóknum Henning-Thurau, 

Gwinner, Walsh, og Gremler (2004) en þau tóku fyrir rafrænt umtal (e. electronic word 

of mouth eða eWOM) útfrá þessum skilgreiningum Dichter (1966) sem kom fram hér að 

ofan, en eWOM hefur töluvert stærri hlutdeild en hefðbundið umtal þar sem netið er 

notað til að dreifa upplýsingum milli einstaklinga og því hefur það töluvert meiri áhrif á 

umtal, þar sem menn nýta sér tæknina til að koma vörumerki á framfæri. Þar af leiðandi 

hefur það meiri áhrif en orðaskipti á milli manna því sambandið er minna náið, dreifðara 

og stærra en vinabönd. Með tilkomu Internetsins var auðveldara að koma vörumerkjum á 

framfæri en kaupendur fengu töluvert betri upplýsingar um vörurnar sem þeir ætluðu að 

kaupa og gátu því séð hvað aðrir kaupendur höfðu um vöruna að segja. Í dag er til dæmis 

líklegt að ef manneskja slær vöru inn í leit á Google, að fyrstu fimm leitarsíðurnar sem 

koma upp séu síður frá fyrirtækinu sjálfu sem framleiðir vöruna, en einnig er líklegt að 

ein af þeim síðum sem komi upp séu ummæli um vöruna (Kaplan, 2010).  

Buttle (1998) vill meina að umtal sé ranglega skilgreint sem ókeypis auglýsing 

vörumerkja. Hann segir: „Auglýsingar eru ópersónuleg og aðkeypt samskipti.“ Hann 

skiptir umtali í fimm mikilvæg atriði; Gildi, áhersla, tímasetning, lausnir og íhlutanir. 

Það má með sanni segja að með tilkomu samfélagsmiðla hafi umtal farið að vega töluvert 

þyngra, en frá manni til manns. Hér í framhaldi verður farið yfir þessi fimm atriði:  

 

Gildi (e. valence) 

Umtal getur verið annaðhvort jákvætt eða neikvætt. Með jákvæðu umtali eykst sala 

tiltekinnar vöru og fyrirtækið bætir við sig viðskiptavinum. Með neikvæðu umtali er það 

einmitt öfugt. Það þarf samt að skoða þetta út frá öllum sjónarmiðum því það sem 

fyrirtæki gæti tekið sem virkilega neikvæðu umtali, gæti komið út sem jákvætt fyrir 

viðskiptavini og aðra neytendur.  

 

Áhersla (e. focus) 

Hér bendir Buttle (1998) á oft eiga fyrirtæki og stjórnendur til að missa sjónar á því sem 

skiptir höfuðmáli; neytendur (e. consumers), starfsfólki (e. employees), birgjum (e. 

suppliers), áhrifavöldum (e. influencers), mannauði (e. recruitment) og réttum mörkuðum 

(e. refferal markets). Hann útskýrir hvernig viðskiptavinurinn er alltaf settur í miðju 

hrings, með alla hina í kringum sig. Ekki má missa sjónar af þessum mikilvægu atriðum, 

því það hefur sannreynt sig statt og stöðugt að ánægðir neytendur segja frá ánægju sinni. 
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Einnig er mikilvægt að taka fram að starfsfólkið er líka talið með sem neytendur og 

áhrifavaldar, því það er jafn mikilvægt að þeir tali um vörumerkið á jákvæðan hátt til 

sinna nánustu. 

 

Tímasetning (e. timing) 

Tímasetning umtals skiptir miklu máli, hvort umtalið fari af stað á réttum tíma í hverju 

samfélagi fyrir sig. Hvort það henti þess tíðaranda og hvort það muni nokkuð hverfa 

vegna annars umtals.  

 

Kaup á þjónustu (e. solicitation) 

Ekki er alltaf búist við því að umtal myndist einungis hjá neytendum, en það getur gerst 

að fyrirtæki, eða jafnvel yfirvöld, þurfa að leita til þekktra leiðtoga eða áhrifavalda til að 

koma umtalinu af stað.  

 

Íhlutun (e. intervention) 

Hér koma áhrifavaldarnir sterkir til sögunnar, en oftar en ekki ákveða fyrirtæki að stýra 

umtalinu með því að kaupa sér umtal hjá stórum áhrifavöldum. Þetta þekkist vel í dag en 

fyrirtæki hafa nýtt sér þessa leið lengi.  

 

Kaplan (2010) er á sama máli og fræðimenn hér að ofan en hann talar einnig um 

mikilvægi þess að vera persónulegur og einlægur á samfélagsmiðlum, hvort sem talað er 

um einstakan tónlistarmann eða stórfyrirtæki sem er að reyna að tengjast fylgjendum og 

aðdáendum sínum víðsvegar um heiminn. Það er eðlilegt að gera mistök og vera 

mannlegur. Besta leiðin til að tengjast öðru fólki er að vera sjálfum sér samkvæmur, og 

sýna frá daglegu lífi sínu. Kaplan (2010) tekur Bill Marriott, eiganda Marriott hótelanna, 

sem dæmi, en hann ferðast um heiminn og gistir á sínum eigin hótelum. Hann sýnir á 

samfélagsmiðlum, upplifun sína af því að gista á hótelunum, sem er misjöfn - góð og 

slæm. Og það þykir allt í lagi, fólk kann að meta það.  

Hudson, Roth, Madden, og Hudson (2014) tala einnig um hvernig áhrif 

samfélagsmiðlar hafa á samband tónlistarmanna við neytendur sína. Þau segja að 

tónlistarhátíðir hafi gríðarleg áhrif á markaðssetningu tónlistar og hversu mikilvægar þær 

séu fyrir tónlistarmenn til að tengjast aðdáendum sínum. Þeir geta nýtt samfélagsmiðla til 

að láta aðdáendur sína vita af komandi tónleikum og sýna hversu spenntir þeir eru að 

hitta aðdáendur sína. 
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Orðið „viral“ („Að ná flugi“ á íslensku. Rannsakandi hefur kosið að nota enska 

orðið í þessari rannsókn) hefur verið notað á samfélagsmiðlum að miklu leyti, síðustu 

árin. Að ná efni viral getur skipt sköpum fyrir vöru en upplýsingar geta skotist á milli 

milljóna manna á einu augabragði (Lindgreen, A., Vanhamme, J., 2004). Þessi aðferð 

innan markaðsfræðanna hefur orðið afar vinsæl og margir stefna á að ná því markmiði að 

gera vörumerkið viral. En það er hinsvegar ekki svo auðvelt því annaðhvort gerist þetta 

alveg óvart, eða fólkið á bakvið þessar herferðir þurfa að hafa einstaka þekkingu á þeim 

neytendum sem það ætlar að ná til, þekkja hvernig þeir meðtaka upplýsingar sem þeim er 

gefið og hvað þeir gera svo við þær. Það sem skiptir mestu máli hvað varðar viral 

markaðsherferðir er að notaðir séu réttir samfélagsmiðlar sem passa best við vöruna sem 

verið er að markaðssetja (Haryani og Motwani, 2015). Það er auðveldara í dag að 

markaðssetja tónlist vegna tilkomu samfélagsmiðla, því það eina sem tónlistarfólk þarf 

að vita, er á hvaða miðlum fólkið þeirra er. Fólk sækir reyndar mikið sjálft í að tengjast 

tónlistarfólkinu sem það hlustar á, ekki bara vegna þess það vill sýna stuðninginn, heldur 

vegna þess að það elskar tónlistina. Einnig fjalla Salo og Mäntymäki (2013) um það 

hversu neytendur séu stoltir af því að sýna öðrum hvernig tónlist þeir hlusta á. Það sem 

fær einstaklinga til að vera virka á samfélagsmiðlum er að hafa raunverulegan áhuga á 

efninu sem um ræðir, að þeir skapi sýn á eigin persónu og að þeir séu að taka þátt í 

samfélagi sem þeir vilja tilheyra. Þau tala einnig um að einstaklingum þyki sérstakt að fá 

að vera hluti hóps sem fær efni, sem er ekki endilega aðgengilegt öðrum utan 

samfélagsins eins og til dæmis sérstaka viðburði, viðtöl eða spjall við tónlistarfólkið 

(Salo og Mäntymäki, 2013). Kim (2014) kemur inn á svipaðar hugmyndir en hann segir 

aðdáendur tónlistar vilji láta heiminn vita hvað þeir eru að hlusta á og hefur orðið vinsælt 

að pósta #nowplaying á Twitter, en hashtaggið (í. myllumerkið) er orðið það vinsælt 

meðal tónlistarunnenda að ef tónlist er deilt frá streymisveitunni Spotify, kemur það 

sjálfkrafa upp í færslunni þeirra á Twitter. Í rannsókn Kim (2014) kemur einnig fram að 

stærsti hluti daglegra færslna á Twitter eru færslur um tónlist. Hutchinson (2016) segir að 

Twitter sé einn stærsti samfélagsmiðillinn til að ræða og deila tónlist. Hann segir 

miðilinn gefa sem besta hlutdeild af markaðnum og hvað sé að gerast í 

tónlistariðnaðinum þá stundina. Árið 2019 voru sex stærstu Twitter aðgangarnir, sem 

höfðu hvað stærstan hluta fylgjenda, aðgangar hjá tónlistarfólki (Clement, 2019). Einnig 

má bæta því við að aðdáendur tónlistar eiga það til að deila tónlistinni sem þeir elska á 

samfélagsmiðla. Í nýlegri rannsókn sem Billboard (2018) gerði, kemur fram að 29% allra 
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notenda á samfélagsmiðlum eru líklegir til að deila lögum, hljómplötum eða lagalistum 

frá streymisveitum. 

Samfélagsmiðlar eru í raun ekki nýir af nálinni, en árið 1979 bjuggu ungir nemar 

frá Duke Háskólanum til tengslanetið „Usenet“, sem leyfði notendum Internetsins að 

senda út skilboð sem voru opin almenningi. Myspace (2003) og Facebook (2004) hafa 

verið hvað öflugust að búa til samfélög á netinu (Kaplan, 2010). Samkvæmt skýrslu 

Hootsuite eru 66% mannskyns á samfélagsmiðlum. Meðalnotkun einstaklinga á dag á 

Internetinu eru um sex klukkustundir og 39 mínútur (Hootsuite, 2020). Árið 2009 voru 

yfir 175 milljónir virkir notendur á samfélagsmiðlinum Facebook. Síðan hafði stækkað 

gríðarlega á þeim þrem árum sem hún hafði verið til. Samkvæmt nýjustu tölum frá 

Facebook, á meðalmanneskjan 130 vini á Facebook, að meðaltali. Facebook er vinsælasti 

samfélagsmiðillinn í dag en nú eru 2.2 milljarðar tengdir miðlinum og er meðalaldur 

notenda á bilinu 25-34 ára (Facebook, 2020). 

 Þó þeir samfélagsmiðlar sem við þekkjum í dag séu frekar nýtilkomnir, hafa þeir 

þróast og breyst mikið síðasta áratuginn og hefur Facebook reynt og tekist að kaupa þá 

miðla sem hafa verið að skara framúr þeim. Til dæmis reyndi Facebook að kaupa 

samfélagsmiðilinn Snapchat, en þar geta notendur sent á milli sín 10 sekúndna 

örmyndbönd sem eyðast eftir að viðtakandi er búinn að horfa á þau. Salan fór ekki fram 

og margir telja það mistök að hálfu Snapchat, því risinn Facebook keypti miðilinn 

Instagram í staðinn og breytti honum í betri útgáfu af Snapchat (Solon, 2017). Töluvert 

fleiri nota miðilinn Instagram í dag, en gerðu fyrir þessar breytingar. Nýjasti 

samfélagsmiðillinn þessa dagana er TikTok, en hann á rætur sínar að rekja til Kína og 

hefur hann á mjög stuttum tíma náð í hælana á Instagram. Hann var upprunalega búinn til 

þar í landi undir nafninu „Douyin“ en á síðasta árinu hafa vinsældir hans breiðst út um 

allan heim og má segja að miðillinn sjálfur sé orðinn viral. Allar helstu stjörnur heims og 

aðrar minna þekktar eru á miðlinum, en miðillinn gengur út á að gera myndbönd með 

dansi, söngi eða að herma eftir upptökum úr þekktum sjónvarpsþáttum og kvikmyndum 

(Dispatch, 2020). Ekki eru stjórnvöld allra vestrænna ríkja hrifin af kínverska miðlinum 

og vill Donald Trump, Bandaríkjaforseti, banna miðilinn þar í landi (Leskin, 2020).   
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7 NOMEX 

NOMEX er samnorræn verkefnastjórn sem var sett á laggirnar árið 2008 og er byggt upp 

af framkvæmdastjórum útflutningsskrifstofa Norðurlandanna. Með samnorrænu (e. Pan-

Nordic Platform) er átt við að verkefnið er unnið í sameiningu af útflutningsskrifstofum 

Norðurlandanna með þeim tilgangi að samnýta krafta sín á milli til að koma norrænu 

tónlistarfólki á framfæri. Ráðið hittist fimm sinnum á ári til að ræða komandi verkefni, 

deila upplýsingum og bera saman bækur sínar (NOMEX, 2020).  

Verkefni NOMEX eru af ýmsum toga en stærsta verkefnið hefur verið hingað til 

JA JA JA, en það er einskonar „mini-showcase“ hátíð, en á þessum kvöldum koma fram 

tónlistarmenn frá Norðurlöndunum í von um að kynna sig og eignast þar af leiðandi 

tækifæri til frekari samvinnu eða samninga. Kvöldin eru haldin í London og í Berlín til 

skiptis. Eins og á hefðbundnum showcase hátíðum, er lykilaðilum úr tónlistariðnaðinum 

boðið að koma á kvöldin. Allar íslenskar hljómsveitir sem spila á JA JA JA kvöldum eiga 

möguleika á að sækja um í Útflutningssjóði íslenskrar tónlistar (ÚTÓN, 2020). Trade 

Mission er nýjasta verkefni NOMEX vinsældir þess eru sífellt að aukast meðal norrænna 

tónlistarfyrirtækja. Fyrirtækin mæta á þessi Trade Mission í þeim tilgangi að sækja 

fyrirlestra og mynda tengslanet við önnur fyrirtæki í iðnaðinum erlendis. Verkefnið er 

sérsniðið að þeim er vinna að útflutningi popptónlistar, útgáfu og lagasmíði (NOMEX, 

2020). Síðast en ekki síst er verkefnið Nordic Playlist sem var sett á laggirnar í byrjun 

janúar, 2012. Tilgangur verkefnisins var að ná tónlistarmönnum og tónlist þeirra á einn 

stað. Í hverri viku er tónlistarmönnum, stjórnendum, listamönnum og öðrum 

tónlistarsinnuðum einstaklingum boðið að taka þátt í að búa til tíu laga lista yfir 

uppáhalds skandinavísku lögin þeirra. Þeir sem búa til listana verða þó að hafa tvö lög frá 

hverju landi. Lagalistinn mun gefa góða innsýn inn í heim norrænnar tónlistar og mun 

gefa góða sýn á það hversu vel smíðuð tónlist er til á hverjum stað. Tilgangurinn er að 

koma réttri tónlist á rétta hlustendur. Ekki þarf að kaupa aðgang að lagalistunum, heldur 

geta hlustendur hlustað beint á listana á heimasíðu NOMEX (NOMEX, 2020). 
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8 Aðferðafræði  

Í þessum kafla verður farið yfir þær aðferðir sem rannsakandi notaðist við gerð 

rannsóknarinnar og útskýrt ástæðu þess þær urðu fyrir valinu. Farið verður yfir 

viðmælendur og af hverju þeir urðu fyrir vali rannsakanda og hver spurningarramminn 

var sem var settur fyrir þá. Einnig verður farið yfir framkvæmd rannsóknar.  

 

8.1 Ástæða rannsóknar 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að auka þekkingu íslenkra tónlistarmanna á 

sóknartækifærum sínum erlendis, og þá helst á Norðurlöndunum. Takmarkið var að ná að 

dýpka skilning lesenda á tónlistariðnaðinum og þeirri tæknilegu þróun sem hefur átt sér 

stað síðustu tuttugu ára í heiminum og hvernig hægt sé að nýta þá þróun á jákvæðan máta 

til að kynna verkin sín.  

Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að svara rannsóknarspurningunni: Hver 

eru helstu sóknarfæri íslenskra tónlistarmanna á norrænum tónlistarmarkaði?  

 

8.2 Rannsóknaraðferðir 

Rannsókn þessi hófst árið 2013 þegar rannsakandi stundaði nám við Háskóla Íslands. Af 

persónulegum ástæðum fékk rannsóknin að bíða fram til ársins 2020, en þá ákvað 

rannsakandi að klára rannsóknina með fullu starfi og barnauppeldi. Því fóru allar helgar 

og kvöld, sumarsins 2020, í lestur og skrif. Rannsakandi valdi viðfangsefni með 

leiðbeinanda sínum, Margréti Sigrúnu, en hún hefur einstaka þekkingu á 

tónlistariðnaðinum hér á landi og því kom ekkert annað til greina en að biðja hana um 

leiðsögn.  

Rannsakandi taldi eigindlega aðferðafræði (e. qualitative methodology) eiga vel 

við þessa tilteknu rannsókn en sú aðferðafræði byggist á því að rannskandi þurfi að vera 

með góðan skilning á efninu sem hann er að rannsaka og að hafa áhuga á og skynja 

reynslu, hegðun og upplifun viðmælanda (Merriam, 2009). Rannsakandi hefur þurft að 

vera móttækilegur fyrir breytingum sem hafa orðið síðan hann hóf þessa rannsókn, en 

tónlistariðnaðurinn hefur gengið í gegnum margfaldar breytingar síðan þessi rannsókn 

hófst. Rannsakandi vonast til að þetta verkefni hafi hagnýtt gildi fyrir tónlistariðnaðinn 
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hér á Íslandi, sem og á norrænu löndunum. Rannsakandi notaðist við 

fyrirframskilgreindan spurningaramma sem var lagður fyrir fimm einstaklinga, á árunum 

2013 og 2020. 

 

8.3 Viðmælendur 

Viðmælendur þessarar rannsóknar eru allir núverandi eða fyrrverandi framkvæmdastjórar 

útflutningsskrifstofa Norðurlandanna. Það er, þeir voru allir framkvæmdastjórar þegar 

viðtalið var tekið við þá á sínum tíma (2013). Allir viðmælendur hafa víðtæka reynslu af 

tónlistariðnaðinum í sínu heimalandi en rannsakandi taldi þá búa yfir lykilupplýsingum 

um tónlistariðnað Norðurlandanna og þar af leiðandi henta vel fyrir rannsóknina. 

Viðmælendur voru valdir með markvissum hætti, út frá viðfangsefninu (e. purposive 

sampling) en ástæða þess að þeir einstaklingar sem tekin voru viðtöl við voru sérstaklega 

valdir fyrir þessa rannsókn vegna þess að með setu sinni í stjórn NOMEX geta þeir 

framfleitt sinni þekkingu til tónlistarmanna Norðurlandanna og þar af leiðandi eru þeir 

fullkomnir viðmælendur rannsakanda (Esterberg, 2002).  

Viðmælendur rannsakanda koma allir frá mismunandi löndum 

Norðurlandaþjóðanna; Finnlandi, Noregi, Danmörku, Svíþjóð og Íslandi. Þrír Íslendingar 

eru í hópi viðmælanda, en það er tilviljun, þar sem annar þeirra er framkvæmdastjóri 

ÚTÓN og hinn sat sem framkvæmdastjóri NOMEX á sínum tíma. Sá þriðji er 

markaðsstjóri Iceland Airwaves tónlistarhátíðarinnar og þótti rannsakanda mikilvægt að 

taka viðtal við hann þar sem hann hafði einnig unnið hjá ÚTÓN og sem verkefna- og 

markaðsstjóri JA JA JA á sínum tíma.  Tafla 1 sýnir hóp viðmælenda.   
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Tafla 1: Viðmælendur rannsóknar 

 

8.4 Framkvæmd rannsóknar 

Rannsakandi hafði samband við alla viðmælendur í gegnum tölvupóst og í 

einkaskilaboðum á Facebook. Rannsakandi og viðmælendur mæltu sér mót í gegnum 

forritin Skype, Microsoft Teams og Facetime á iPhone að undanskildu fyrra viðtali við 

Sigtrygg Baldursson en það var tekið á skrifstofu hans í Reykjavík. Seinna viðtalið við 

hann var tekið í gegnum Teams, vegna fjarlægðartakmarkana vegna COVID-19 

faraldursins voru rannsakandi og viðmælandi sammála um að betra væri að hittast á 

fjarfundi. Rannsakandi mælti sér mót við viðmælendur eftir hentisemi viðmælanda.  

Rannsakandi náði ekki að tengjast tveim stjórnarmeðlinum NOMEX og var því tekin 

ákvörðun að leita í aðra viðmælendur, þá Önnu Ásthildi og Sverre. Rannsakandi telur að 

þau tvö hafi komið með góðar upplýsingar um tónlistariðnaðinn, sem hann hefði ekki 

viljað vera án þó hann hefði að sjálfsögðu alltaf kosið að fá sjónarmið þessara tveggja 

stjórnarmeðlima sem ekki náðist í.  

 Gagnasöfnun fór fram á árunum 2013–2020, þar sem rannsakandi tók sér langt 

leyfi frá rannsókn sinni vegna vinnu. Hann hófst handa á að klára ritgerðina í byrjun 

sumars 2020 og var seinni hluti viðtala tekinn í júlí og ágúst 2020. Hver viðmælandi var 

spurður spurninga af fyrirframákveðnum viðtalsramma með þrettán opnum spurningum 

er rannsakandi hannaði í samráði við leiðbeinanda. Viðtölin sem rannsakandi átti við 

viðmælendur sína voru hálfstöðluð (e. semi-structured interviews), en rannsakandi fékk 

mikið af upplýsingum á stuttum viðtalstíma og fékk hann viðmælendur til að opna sig vel 

um sínar persónulegu skoðanir og vangaveltur (Merriam, 2009). Gott flæði skapaðist á 

milli rannsakanda og viðmælenda en rannsakandi leiddi viðtalið með viðtalsrammanum, 

en leyfði flæðinu að þróast þegar honum fannst það viðeigandi en náði svo viðmælanda 

aftur á strik þegar rannsakanda þótti viðmælandi vera kominn út fyrir efnið.  

Rannsakandi telur að hann hafði náð persónulegum tengslum í viðtölum sínum við 

viðmælendur og fengið meira út úr þeim en hann hélt í upphafi rannsóknar.  
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 Viðtöl voru misjöfn að lengd, en þau spönnuðu 30-60 mínútur og voru þau öll 

tekin upp á tölvu rannsakanda. Hvert viðtal var svo skráð niður í ritaðan texta (e. 

transcribe). 

Rannsakandi greindi viðtölin með þemagreiningu (e. coding) þar sem innihald 

viðtala var skipt niður í þemu. Hvert þema fékk kóða en þeir endurspegla viðhorf 

viðmælanda sem hafa öll svipuð einkenni (Merriam, 2009). Þó svo rannsakandi hefði 

getað skipt þemum niður í töluvert fleiri þemu en hann gerði, ákvað hann fjögur 

meginþemu sem verða greind í sjöunda kafla ritgerðarinnar. Þemun eru: NOMEX, 

tónlistartengd fyrirtæki á Íslandi, vannýtt tækifæri á norræna tónlistarmarkaðnum og að 

lokum showcase hátíðir og trade mission. Rannsakandi var fljótur að greina þemu í 

svörum viðmælenda en öll höfðu þau svipaða sögu að segja, þrátt fyrir að þau höfðu sína 

hlið á hverju máli. Helsti munurinn á svörum var á milli þeirra sem vinna á showcase 

hátíðum í dag og þeim sem vinna fyrir útflutningsskrifstofurnar. Viðmælendur skildu 

viðtalsrammann að öllu leyti, fyrir utan spurninguna um markaðina og hvort þeir væru 

ólíkir að einhverju leyti. Viðtalsrammi breyttist örlítið á milli viðmælenda, en 

rannsakandi þurfti að aðlaga spurningarnar að einhverju leyti eftir því hvort hann var að 

tala við showcase starfsmenn eða útflutningsaðila. Rannsakandi hélt sig samt sem áður 

alltaf við efni ritgerðar. Eftir því sem viðtölin urðu fleiri, því auðveldara þótti 

rannsakanda að tala um efnið og varð flæði samtalanna betra eftir því sem á leið. 
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9 Niðurstöður  

Í þessum kafla fer rannsakandi yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar um norræna 

tónlistarmarkaðinn og hvernig íslenskir tónlistarmenn og tónlistartengd fyrirtæki geta sótt 

á hann. Fjallað er um þá þætti sem svara rannsóknarspurningunni sem var sett fram í 

byrjun rannsóknar.  

 Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að að NOMEX spilar gríðarlega stórt 

hlutverk í hinum norræna tónlistarmarkaði en einnig á hinum íslenska þegar að því kemur 

að skapa tækifæri fyrir tónlistarfólk og fyrirtæki á erlendum mörkuðum. Rannsókn þessi 

sýnir einnig fram á að norræni tónlistariðnaðurinn sé eins líkur og hann er ólíkur. 

Tónlistin og hljómurinn skiptir öllu máli og mikilvægt er fyrir tónlistarfólk að vita hvað 

það vill og ætlar sér. Einnig verður komið inn á mikilvægi fyrirtækja innan 

tónlistariðnaðarins. Verkefni NOMEX á borð við JA JA JA og Trade Mission sem unnin 

eru á erlendum mörkuðum, öðrum en Norðurlöndunum, skipa hvað stærstan sess þegar 

að kemur að hjálpa norrænu tónlistarfólki að feta sig áfram. Þá stendur Trade Mission 

upp úr sem árangursríkasta verkefnið sem NOMEX stendur að og segja viðmælendur 

samstarf þeirra koma hvað best út.  

Augljóst er að tónlistariðnaðurinn hér á landi þarf meiri stuðning frá 

stjórnvöldum, en ekki eru nægilega mörg fyrirtæki hér á landi sem reka tónlist og búa til 

viðskiptamódel í kringum tónlistarfólk.  

 Viðtöl leiddu í ljós að showcase tónlistarhátíðir skipa stóran sess í norrænu 

tónlistarlífi og bera þær mikla ábyrgð þegar kemur að viðskiptatækifærum tónlistarmanna 

hér á landi og á öllum Norðurlöndunum. Mikilvægt er fyrir tónlistarfólk og tónlistartengd 

fyrirtæki að vera búin að byggja upp viðskiptasambönd innan tónlistariðaðarins svo hægt 

sé að byggja hátíðirnar á einhverjum grunni. Þá koma samfélagsmiðlar sterkir inn og telja 

viðmælendur þá vera sérlega nauðsynlegt verkfæri til að koma tónlist á framfæri. Stóru 

útgáfufyrirtækin leita frekar eftir því tónlistarfólki í dag sem hefur mikinn sýnileika á 

samfélagsmiðlum, einhverjir sem ekki þarf að hefja grunnvinnu á.  
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9.1 NOMEX 

Viðhorf allra viðmælenda í viðtölum er að NOMEX sé mikilvægt samstarf skapandi 

greina á Norðurlöndunum. Þarna sé loksins kominn grundvöllur til að deila upplýsingum, 

nýta krafta sína og hætta að vera öll í sínu horni, í sínu landi. Samkvæmt Sigtryggi 

Baldurssyni, framkvæmdastjóra ÚTÓN, hefur NOMEX hjálpað íslensku tónlistarfólki að 

koma sér inn á erlenda markaði, en markaðir Norðurlandanna eru mjög stórir og 

viðamiklir, miðað við íslenska markaðinn. Sigtryggur segir að Ísland sé mjög lítið miðað 

við hinar Norðurlandaþjóðirnar en hinsvegar sé jafn mikið af tónlistarfólki í boði héðan 

eins og frá hinum löndunum.  

Anna Ásthildur Thorsteinsson, markaðsstjóri Iceland Airwaves, talar um mikilvægi 

þess að sameiginleg markmið NOMEX séu vel skýr en að það sé greinilegt að margir séu 

hræddir við að missa sérstöðu sína ef þeir fara að blanda saman of mikið af verkefnum. 

Það sama á við tónlistariðnaðinn í heild sinni hér á landi, en samstarf hefur oft verið 

vandmeðfarið. Hún segir góðan tilgang liggja í norrænu samstarfi, ef verið er að vinna að 

verkefnum sem eru ekki á Norðurlöndunum. Að þá komi fram sterka hlið NOMEX, að 

nýta viðskiptasambönd hvers og eins. Anna segir: 

Gagnvart sumum svæðum, eins og til dæmis verkefni sem eru lengra í burtu. 

Eins og með verkefnið JA JA JA í Japan með NOMEX, þá kannski meikar 

sens að vera með norrænt samstarf því það er langt í burtu og það er dýrt. Og 

er líka svona norrænt og skandinavískt. Fólk hugsar um þetta sem svona 

heild. En þegar þú tekur verkefni nær, þá er fólk með mismunandi brönd. 

Finnland og Danmörk eru ekkert sami hluturinn fyrir Þjóðverja til dæmis. 

Svo þegar þú ert að vinna með svona mörg lönd saman að verkefni, þá þarftu 

að passa það að allir séu með sama markmið og að þau týnist ekki inn í 

verkefnum.  

Tuomo, fyrrverandi framkvæmdastjóri Music Finland, kemur einnig inn á mikilvægi þess 

að nýta samstarf NOMEX á þann máta að búa til verkefni saman sem skapa tækifæri fyrir 

tónlistarmenn á norrænum og alþjóðlegum markaði. Og sjá svo útkomuna úr því. Hann 

segir að þau séu stöðugt að prófa ný verkefni og læra hvað virki og hvað ekki. Tuomo 

segir að þau sem vinni í tónlistariðnaðinum þurfi að vera stanslaust á verði hvað er að 

gerast á markaði og hvernig hann sé að þróast hverju sinni. Að þau þurfi að sjá hvernig 

tækifærin koma úr umhverfinu og hvernig eigi að nýta þau á sem hagnýtasta máta.  



 

40 

We should constant look how the markets are developing and how the 

operational environment keeps on developing and if NOMEX is answering to 

the needs the Nordic music export offices have, I think, but as I’ve mentioned 

NOMEX is very young so the development is still very fast... erm… it’s 

already kind of developing and changing all the time so… it’s hard to say 

how it could be made better, because it’s a process we’re looking into all the 

time actually.  

Jonathan Dworkin er á sama máli og Tuomo hvað þetta varðar, en í kafla 2.1 kemur fram 

að hann talar um í skýrslu IFPI (2019) að mikilvægt sé að hugsa um framtíðina, hlusta og 

meðtaka og vera tilbúin að taka á móti þeirri þróun og breytingum sem verða á 

tónlistariðnaðinum (IFPI, 2019). 

 Anna Hildur Hildibrandsdóttir, fyrrverandi framkvæmdastjóri NOMEX og 

ÚTÓN, sagði árið 2013 að NOMEX hafi ekki verið hugsað sem „styrkjabatterí“ fyrir 

tónlistarfólk, heldur að það hefði átt að skapa tækifæri til viðskiptasambanda með 

skipulögðum verkefnum ráðsins. Flestir viðmælendur eru sammála um að stærstu 

verkefni NOMEX hingað til eru JA JA JA og Trade Mission sem þau hafa unnið vel að, 

en einnig má nefna Nordic Playlist sem var verkefni sem hafði mikla möguleika en lifði 

ekki vegna örðugleika að finna styrki. JA JA JA er orðið þekkt verkefni í London og í 

Berlín og það hefur skapað mikil tækifæri fyrir tónlistarfólk í að búa til 

viðskiptasambönd innan þeirra markaða. Thomas Rohde, framkvæmdastjóri Music 

Export Denmark (verður kallað MXD hér eftir), tekur undir að vel hafi verið staðið að 

verkefnum NOMEX og að hann viðurkenni að í fyrstu hafi hann verið haldinn 

efasemdum um hugmyndina að ráðinu þar sem hann hefur lítinn tíma til að sinna 

pólitískum verkefnum, því hann telji NOMEX vera pólitík. Thomas segir að með komu 

COVID-19 sé enn meiri grundvöllur til að vinna saman. Sigtryggur segir að í COVID-19 

ástandinu vorið 2020, á meðan samkomubann stóð yfir, leituðu stjórnvöld mikið til 

ÚTÓN um hvað þyrfti að gera til að aðstoða tónlistariðnaðinn. Helsta tekjulind íslenskra 

tónlistarmanna er tónleikahald og þurfti að fella allt slíkt niður í faraldrinum um vor og 

sumarið 2020. Jesper Thorsson, framkvæmdastjóri Export Music Sweden AB (verður 

kallað ExMS héðan í frá), var á sama máli og Thomas og Sigtryggur, en hann sagði að 

samstarfið hefði komið sér sérstaklega vel í gegnum COVID-19 faraldurinn og að það 

hafi styrkt samstarfið á milli stjórnarmanna NOMEX enn betur. Thomas segir: 
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It turned out to have a very good outcome and a great outcome for Danish 

musicians in the other countries. It has given us so much more power and we 

can pull all our resourses and work up to the scale to work on innovation so 

now have to do more trade missions and other projects. We can develop that 

together.  

Thomas bætir við að án NOMEX væru þau öll að vinna í sitthvorum verkefnunum og 

með því að vinna verkefnin saman og nýta krafta sína hafi tækifærin orðið fleiri og 

möguleikum fjölgað á að ná góðum árangri. Til dæmis nefnir hann Trade Mission sem 

hafa verið haldin í Los Angeles, Kaliforníuríki, Bandaríkjunum. Hann hefur orðið til þess 

að stóru jaxlarnir í tónlistariðnaðinum, á borð við Spotify, hafi sýnt meiri áhuga á 

tónlistariðnaði Norðurlandanna því þar fái þau tækifæri á að hitta allt fagfólkið á einum 

stað. Thomas segir að þau hafi minni þolinmæði fyrir því að hitta einn frá Íslandi og svo 

einn frá Danmörku. Þetta komi betur út í þessu samstarfi. Hann segir að þessu leyti hafi 

NOMEX samstarfið vissulega verið árangursríkt. Thomas bætir við að með tilkomu 

COVID-19, hafi NOMEX samstarfið aukist og það hafi virkilega verið til bóta að komast 

að sameiginlegum lausnum fyrir tónlistariðnaðinn á Norðurlöndunum: 

It has given us so much more power and we can pull our resources, produce 

things to an upscale and we have actually thought of innovations, which I did 

not expect. So now if we have to do more online trade missions, we could 

develop that together. So, I think that the Corona crisis is the proof of that 

this is now the structure we are leaning back to… so I’m spending really a lot 

of my time, finding common solutions with the NOMEX. So, that is how I 

see it.   

Thomas Rohde segir það árangursríkasta sem NOMEX hefur gert fyrir norrænan 

tónlistariðnað sé verkefnið Trade Mission. Það hefur veitt tónlistarfólkinu hvað mesta 

athygli í fjölmiðlum og á erlendum mörkuðum. Hann segir NOMEX hafa skapað 

grundvöll fyrir fólk sem starfar í tónlistariðnaðinum til að tengjast lykilfólki á 

markaðnum; útgáfufyrirtækjum, öðrum tónlistarmönnum og tónleikahátíðum í þeim 

tilgangi að koma tónlistarfólki sínu á framfæri. Hann segir að þetta hafi verið afar 

árangursríkt, að minnsta kosti fyrir dönsk fyrirtæki. Thomas segir að eftir að hafa haldið 

Trade Mission í Japan hafi skapast töluvert af viðskiptatækifærum þar ytra.  
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Anna Hildur var ótrúlega ánægð með NOMEX á sínum tíma og sagði það vera 

áhugaverða tilraun til að vinna aðeins öðruvísi í norrænu samstarfi, en að styrkurinn hafi 

komið hvað mest frá tónlistariðnaðinum sjálfum. Hún sagði þetta hafa verið gert til að 

tónlistariðnaðurinn gæti unnið saman og að upplýsingagjöf við norræna hagkerfið væri 

mjög mikilvæg. Það hafi hinsvegar ekki verið gert fyrir tíð NOMEX: 

...af því að sko skrifstofurnar eru, þær presintera mjög vítt eignarhald þannig 

að þetta eru höfundarnir og þetta eru pródúserarnir og plötufyrirtækin og 

publisherarnir. Allir sem að standa að baki við þessu þannig að þetta er í 

rauninni mjög mikilvæg tilraun til þess að skapa rödd fyrir tónlistargeirann á 

Norðurlöndunum. 

Anna Hildur hætti sem framkvæmdastjóri NOMEX árið 2015. Thomas Rohde segir að 

Anna Hildur hafi skilið eftir sig ótrúlega góð verkefni sem hafi krafist þess að þau sem 

sátu eftir í stjórn NOMEX, sem hefur verið rekið án framkvæmdastjóra síðan Anna 

Hildur hætti, hafi þurft að taka í taumana og læra að nýta sameiginlega styrkleika ráðsins.   

 Sverre Aksel, aðalbókari tónlistar á by:Larm showcase hátíðinni segir NOMEX 

afar mikilvægan vettvang fyrir norræna tónlistariðnaðinn en hann segir að áður en hann 

byrjaði að vinna fyrir by:Larm, hafi hann unnið sem umboðsmaður nokkurra hljómsveita 

í Noregi og hafi mikið þurft að leita til NOMEX. Það hafi hjálpað Sverre mikið við að 

koma tónlistinni á framfæri á öðrum mörkuðum en þeim norska. Hann segir NOMEX 

hafa hjálpað sér að sækja styrki og frætt sig um hvernig hljómsveit hans ætti að koma sér 

í tónleikaferðalög. Hann segir að fyrir tónlistarfólk sem er að hefja ferilinn og þarf að 

læra að koma sér á framfæri, sé NOMEX afar nytsamlegt í því ferli.    

 

9.1.1  Samfélagsmiðlar 

Allir viðmælendur eru sammála um að samfélagsmiðlar séu nauðsynlegt verkfæri fyrir 

tónlistarfólk og fyrirtæki til að miðla tónlistinni áfram til almennings. Sigtryggur segir 

aðalmarkaðssetningu ÚTÓN þessa dagana sé á samfélagsmiðlum. Viðmælendur voru 

spurðir hvort þeim þætti mikilvægur hluti ferils tónlistarmanns að fá samning við stórt 

útgáfufyrirtæki. Viðmælendur voru því sammála að einhverju leyti, en Thomas Rohde 

sagði að á endanum snérist þetta aðallega um viðskiptahlið tónlistariðnaðarins. Auðvitað 

skipti máli að hafa einhvern bakhjarl sem sjái til þess að höfundarréttur tónlistarmannsins 
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sé varinn og að rétt stefna sé á ferli hans. Jesper sagði að engin ein leið væri rétt fyrir 

tónlistarmenn í dag. Það þyrfti að meta út frá hverjum einasta tónlistarmanni hvað væri 

best fyrir hans feril. Hann sagði að vissulega væru samningar góðir fyrir suma, en fyrir 

aðra hentuðu þeir ekki. Samkvæmt Sigtryggi hefur ÚTÓN lagt mikla vinnu í myndbönd 

sem eru nú í birtingu á flestum samfélagsmiðlum á Íslandi í dag, og er birt fyrir valinn 

markhóp, grasrótina. Þar sitja tónlistarkonan GDRN og Logi Pedro og spjalla sín á milli 

um ákveðin atriði sem skipta máli þegar tónlistarfólk ætlar í útrás og hvað skal hafa í 

huga. Sigtryggur segir þau leggja mikla áherslu á þetta í hinu svokallaða „DIY“ (e. do it 

yourself) umhverfi sem er í boði. Hann bætir við að efnið þurfi að vera á réttum miðlum 

til að unga fólkið hafi áhuga á að skoða það:  „Þessi kynslóð er ekki að fara að kafa djúpt 

ofan í einhverja e-bækur eða inn á vefsíðum eins og hjá okkur. Þetta er allt til sko, fólk er 

bara ekki að nálgast þetta því þetta er ekki á réttu formatti.“ 

Anna Ásthildur segir yngra tónlistarfólk hér heima taka mikið þátt í kostuðum 

auglýsingum á samfélagsmiðlum sínum. Hún segir að einhvernveginn verði tónlistarfólk 

að auka tekjur sínar og það sé orðið þreytt á endalausu harki. Þeir sem hafa ekki viljað 

vinna þessa vinnu hafa oftar en ekki helst úr lestinni. Hún segist finna mikið fyrir því að 

eldra tónlistarfólki á Íslandi finnist þessi þátttaka í kostuðum auglýsingum ekki nógu 

„töff“ og eigi það til að dæma það tónlistarfólk sem tekur þátt í slíku og kallar það oft 

„sellout“ fyrir vikið. Anna Ásthildur segir: „Er það sellout að lifa af? Þjáði 

listamaðurinn og allt það en nú hefur líka opnast mikil umræða um geðheilbrigði í 

tónlistarbransanum. Sem er gott.“ 

Anna Ásthildur segir vandmeðfarið að velja markaði og hvort tónlistarfólk ætli inn á 

heimamarkað eða erlendan. Ef íslenskur tónlistarmaður, sem á góðan feril að baki hér 

heima og allt gengur vel hjá honum og hann vill halda því áfram, en hefur áhuga á að 

herja á erlendan markað, kemur oft upp sú spurning hvort hann eigi að skrifa færslur á 

samfélagsmiðlum á ensku eða íslensku. Hún segir ekki í boði að gera bæði, því það sé 

erfitt að halda því uppi, að það sé of mikil vinna. Ef tónlistarmaðurinn þarf svo að velja, 

getur hann auðvitað breytt um gír, en þá er möguleiki á að íslenskir aðdáendur taki því 

sem svo að hann sé ekki lengur að tala við sig, eða að þeir séu hreinlega ekki lengur þess 

virði. Hér má benda á rannsókn Salo, Lankinen, og Mäntymäki (2013) en þeir tala um að 

einstaklingum finnist sérstakt að tilheyra ákveðnum hópi, vera í samfélagi með uppáhalds 

tónlistarmanninum sínum og að tengja við hann. En svo kemur upp sama spurningin 

hvort syngja eigi á ensku eða íslensku. Sverre bætir við að þetta sé oft afar ruglingslegt 
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hjá tónlistarfólki á Norðurlöndunum en það eigi það til að vilja passa upp á sinn eigin 

markað og halda sig því við sitt eigið tungumál. Til dæmis eru tungumál Dana, Svía og 

Norðmanna ansi lík, svo það hefur kannski ekki hindrað þá í að sækja á þá markaði, 

jafnvel þó það geti reynst þeim erfitt. Sverre segir tónlistarmenn þurfa að vera 

einstaklega sérstakir, eins og Sigur Rós, til að ná að komast inn á aðra norræna markaði. 

Þannig tónlistin má ekki vera of lík þeirri tónlist sem kemur frá þeim markaði sem er 

verið að herja á.  

 Anna Hildur talaði um að þegar JA JA JA var enn tiltölulega nýtt verkefni hafi 

það verið samfélagsmiðlum að þakka hvernig verkefnið hafi fengið að stækka og þróast. 

Hún sagði að öll verkefnin þeirra væru kynnt í stafrænu umhverfi og þar af leiðandi hafi 

NOMEX fundið styrk í að fara nýjar leiðir og vera tilbúið að prófa sig áfram með ný 

verkefni. Hún sagði að tíminn myndi leiða í ljós hversu mikill árangur verði af þeim 

verkefnum. Anna Hildur sagði jákvæðni ríkja gagnvart þeim leiðum sem NOMEX höfðu 

farið og að þau finndu fyrir miklum stuðningi. Það sé því áhugavert að heyra að nú, árið 

2020, séu þessi verkefni enn starfrækt og þau hafi skapað góð tækifæri fyrir norrænt 

tónlistarfólk.  

 Thomas Rohde segir Music Export Denmark (MCX) leggja mikla vinnu í að deila 

styrkjum og gefa ráðleggingar. Hér áður fyrr fór mest af styrknum þeirra til 

tónlistarmanna, í tónleikaferðalög. Hinsvegar, í dag er styrkurinn aðallega settur í 

markaðssetningu og þá helst í stafræna markaðssetningu. Sumir umboðsmenn ákveða að 

bíða með að ná góðum samningi við stórt útgáfufélag í byrjun því þeir vilja eyða vinnu 

og fé í að byggja upp vörumerkið á netinu, búa til aðdáendahóp og setja upp 

almannatengslanet og viðskiptatækifæri. Þeir telja sig hafa gott vörumerki í höndunum 

og hafi þeir þá frekar tækifæri á að ná í stærri samning fyrir vikið síðar meir. Thomas 

segir það vera þekkt að útgáfufyrirtæki séu frekar til í að semja við tónlistarmenn sem eru 

með stóran fylgjendahóp á samfélagsmiðlum en ekki, því þá sleppi þau við töluverða 

vinnu og tíma. Hann segir ungu kynslóðina í dag vera þannig að hún leiti uppi efni á 

netninu og í raun kynnist tónlist á allt annan máta en þekktist fyrir nokkrum árum: 

There’s a new generation that discovers and alter the music in a new way, 

through the social media. And you see, there are some artists that don’t have 

any play from the Danish radio, but maybe they even don’t have a big 

streaming also, but they have big following on Instagram, TikTok, YouTube, 

etc. And that’s increasing. And now with Corona you have more and more 
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companies who are a bit careful about artists who they need to build up. So, 

they really are looking for artists who have online breakthrough. 

Sverre segir að margir tónlistarmenn hefðu ekki orðið stórir, nema fyrir notkun þeirra á 

samfélagsmiðlum. En svo segir hann að þeir tónlistarmenn sem ekki hafa notað 

samfélagsmiðla og hafa náð að „meika það” hafi hreinlega verið með það góða tónlist að 

þau hefðu alltaf náð því, hvort sem það hefði verið vegna samfélagsmiðla eða ekki. 

Tónlist þeirra hefði alltaf verið komið á framfæri. Hinsvegar er Jesper á því að þó svo 

samfélagsmiðlar hafi klárlega komið mikið af færu tónlistarfólki áfram, sé alltof mikið af 

tónlistarfólki almennt á samfélagsmiðlum og því sé oft erfitt að finna „rétta“ 

tónlistarfólkið í öllum fjöldanum.  

 

9.2 Vannýtt tækifæri á norræna tónlistarmarkaðnum 

Það var nokkuð skýr samhljómur í viðmælendum rannsakanda um að tónlistarfólki þyki 

norræni tónlistariðnaðurinn ekkert sérstaklega spennandi. Mörgum þykir það meira 

spennandi að fara á stærri markaði eins og til Bretlands eða Bandaríkjanna en þar liggja 

peningarnir. Þar eru þeir þó að keppa við töluvert fleiri tónlistarmenn en hér fyrir norðan. 

Anna Ásthildur segir marga tónlistarmenn hreinlega ekki vita hvað þeir vilji. Því sé 

mikilvægt að þeir séu með umboðsmann sem setji ramma utan um það hvert þeir ætli að 

stefna því það getur tekið marga mánuði og jafnvel ár að skipuleggja slíkt fram í tímann 

til að ná settum markmiðum. Hún segir sóknarfæri íslenskra tónlistarmanna sé á sviði 

lagasmíða og taka megi sænska lagahöfundariðnaðinn til fyrirmyndar. ÚTÓN hefur sent 

mikið af íslensku tónlistarfólki á svokallaðar lagasmiðjur í Svíþjóð en á þeim er mikil 

keyrsla þar sem lag eftir lag er framleitt fyrir Bandaríkjamarkað. Sigtryggur tekur undir 

þetta með Önnu Ásthildi og segir sænska tónlistariðnaðinn vera þann stærsta á 

Norðurlöndunum og líklega í öllum heiminum þegar kemur að lagahöfundum. Hann 

bætir við að íslenskt tónlistarfólk leiti ekki endilega á norræna markaðinn af því að hann 

sé of nálægt Íslandi:  

...tónlistarfólk hefur ekki verið mikið að leita þarna inn. Kannski vegna þess 

að það er ákveðin svona tregða sem kannski byggir á því að við erum svo lík 

að mörgu leyti og okkur finnst þetta ekkert rosalega spennandi að fara til 

Noregs að spila. Meira spennandi að fara til Bandaríkjanna, eða Þýskalands 
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og þess vegna Frakklands eða hvað þá Englands. Þetta er ekki exótískt. Þetta 

er full-heimóttarlegt. 

Thomas Rhode segir markaði Norðurlandanna ólíka og að til dæmis væri erfiðasti 

markaður fyrir Dani að komast inn á sá sænski. Hann segir að varla sé önnur norræn 

tónlist spiluð en sænsk í sænsku útvarpi og markaðurinn sé erfiður að komast inn á 

almennt. Einnig sagði hann sænska markaðinn jafn stóran og líklega stærri en allir hinir 

norrænu markaðarnir samanlagðir. Sverre er sammála þessu, en hann segir að það sé 

erfiðara fyrir danska tónlistarmenn að ná árangri í Noregi en fyrir norska tónlistarmenn 

að ná árangri í Danmörku. Hann bætir við að það sé auðveldara fyrir Svíana að komast 

inn á norskan markað en þá dönsku. Rannsakandi veltir fyrir sér hvað ætli það sé við 

Danina? Jesper sagði að þó sænski markaðurinn sé sá stærsti fengi hann líklega hvað 

minnstu styrkina frá sínum stjórnvöldum og hafi því minni tækifæri á tónlistarútflutningi 

eins og lönd á borð við Finnland, Noreg og mörg önnur lönd í Evrópu. Thomas segir að 

næsta skynsamlega skrefið fyrir NOMEX sé að byggja upp nánara fyrirkomulag milli 

norræna markaðarins, og ekki endilega að leggja áherslu á erlendu markaðina eingöngu. 

Jesper telur hinsvegar að tækifærin liggi klárlega ennþá erlendis en hann telur næsta skref 

vera að komast inn á indverska tónlistarmarkaðinn, og þá aðallega til að komast inn á 

streymisveitur þar í landi.  

Á meðan flestir viðmælendur töluðu um tækifæri í Bretlandi og Bandaríkjunum 

taldi Tuomo mikil tækifæri liggja á þýskumælandi markaði og í Suður-Ameríku. En 

Tuomo tók auðvitað undir með kollegum sínum um að Bretland væri málið og svo Asía 

eftir þeim mörkuðum, en þá stæði Japan framar öllu. Hann segir:  

...at the moment it’s the major markets, especially if you’re talking in terms 

of revenue, that’s where the money comes from. Or it depends on how you 

look at it. If you look at it from a purely cultural perspective, the answer 

might be a little bit different than if you look at if you look at its economy 

perspective. 

Anna Hildur tók undir með Tuomo, og sagði á sínum tíma og sagði að stærstu markaðir 

tónlistar í Evrópu væri Bretland og Þýskaland, en að fjölmiðlar væru farnir að líta mikið 

til Frakklands. Hún tók fram að Bandaríkin standi alltaf efst á lista yfir markaði á 

heimsvísu, ásamt Japan. En allir viðmælendur rannsakanda minntust á að Japan væri 

einstaklega áhrifaríkur markaður. Anna Hildur sagði:  
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Þýskaland opnaði mjög mikið fyrir finnsku metal músíkinni og hefur verið 

svona gjöfull markaður fyrir Finnana og Danirnir eru náttúrulega nágrannar 

þeirra og hafa nú verið mjög markvisst í 20-30 ár. Og ég held að svona sama 

má segja um Ísland að þá byrjar voða mikið þessi útrás í gegnum Bretland og 

öll management fyrirtæki, bæði Sykurmolana, Mezzoforte og Sigur Rósar, 

GusGus, þetta var allt hérna í Bretlandi og sumt ennþá í Bretlandi. 

Thomas Rohde sagði að Trade Mission NOMEX hefðu til dæmis komið dönsku lagi í 

fyrsta sæti á japanska vinsældalistanum og það hefði aldrei getað orðið ef það hefði ekki 

verið fyrir NOMEX. Hann sagði að danska skrifstofan hefði ekki haft tengslanetið fyrir 

það og það hefði alltaf verið of kostnaðarsamt að herja sjálf inn á markaðinn í landinu. 

En með því að stilla upp Trade Mission með NOMEX í Japan, hafi komið í ljós að á 

endanum hafi þetta ekki verið það dýrt og þau hafi grætt heilmikið á þessu. Thomas segir 

einnig að í dag séu nokkur dönsk fyrirtæki að vinna í góðum viðskiptasamböndum í 

Japan, í tónlistariðnaðinum þar í landi.  

Samkvæmt Önnu Hildi árið 2013, var mikill áhugi fyrir íslenskri tónlist og að eitt 

af meginmarkmiðum NOMEX væri að opna tækifæri fyrir tónlistarfólk á erlendu 

markaðina, að auka tækifærin á milli landamæra. Hún telur Norðurlöndin vera vannýttan 

markað og sóknarfæri séu mikil. Hún bætir við að tækifæri séu að opnast einnig fyrir 

kvikmyndatónlist og tónsmíðar. Það sé líklega vegna þess að á sínum tíma nutu norrænar 

sjónvarpsseríur og kvikmyndir mikillar athygli. Hún segir að einnig hafi verið mikil 

sóknarfæri í Asíu, en það taki langan tíma og mikla vinnu að byggja þau upp og margir 

leggi hreinlega ekki í þá vinnu.   

Þegar Thomas Rohde var spurður að því hvert helsta sóknarfæri íslenskra 

tónlistarmanna væri á Norðurlöndunum svaraði hann, ótrúlega einlægu svari (og fallegu, 

að mati rannsakanda). Hann sagði að Íslendingar ættu að halda sig við það sem hafi 

virkað í fortíðinni. Thomas sagði vörumerkjastjóra fá oft nóg af vörumerkinu sínu, löngu 

áður en hinn almenni neytandi yrði þreyttur á því. Þegar viðkemur tónlist, koma alltaf 

nýjar kynslóðir og alltaf bætist nýtt fólk í hópinn sem hefur ekki heyrt tónlistina. Og þær 

kynslóðir þurfa líka að fá tækifæri til að kynnast henni, á sinn eigin máta. Hann segir það 

vera eitthvað við Ísland sem er eins og í ævintýri; náttúran, töfrar Íslands, hvað 

Íslendingar hafi gert góða hluti þegar kemur að nýsköpun og tækniþróun og í svo á 

mörgum öðrum sviðum. Thomas segir marga líta upp til Íslands þegar kemur að 

sjálfbærni landsins, Íslendingar framleiða sitt eigið rafmagn, þeir eiga vatnið og hitann er 
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kemur upp úr jörðunni og Ísland hafi staðið sig virkilega vel í að markaðssetja sjálft sig. 

Fyrir nokkrum árum spilaði óþekkt íslenskt indí band í Kaupmannahöfn og það fyllti 

stóra tónleikahöll. Hann sagði einnig að oftar en ekki, þegar hljómsveitir eru íslensk-

danskar, að þær kjósi alltaf að kalla sig íslenskar, einmitt vegna þess það hefur meiri sögu 

að segja en ef það væri „bara“ dönsk hljómsveit.  

„What you did in the past, will work in the future.“ 

Jesper tók undir þetta með Thomasi en hann sagði að meðal Norðurlandanna, sé Ísland 

alltaf álitið sem svolítið exótískt land og hann telji að allir hafi áhuga á íslensku 

tónlistarfólki.  

9.3 Tónlistartengd fyrirtæki 

Viðmælendur útflutningsskrifstofanna eru allir sammála um að Trade Mission sé líklega 

það verkefni sem hefur skapað hvað mesta velgengni hjá NOMEX en NOMEX hefur 

staðið fyrir Trade Mission um allan heim en aðallega í Los Angeles í Bandaríkjunum. 

Fyrirtæki geta sótt um að fara, sótt ráðstefnur og skapað viðskiptasambönd við erlend 

plötufyrirtæki, umboðsmenn og aðra lykilstarfsmenn úr tónlistariðnaðinum. Sigtryggur 

segir að finnska og sænska útflutningsskrifstofan hafa átt gott Trade Mission í Suður-

Kóreu en þá hafi Íslendingarnir fengið að fljóta með og nýtt sér það tækifæri. Hann segir 

að samstarfið skipti gríðarlega miklu máli fyrir Ísland. Hann segir tónlistariðnaðinn á 

Íslandi vera lítinn, miðað við önnur Norðurlönd en að hann virðist búa yfir jafn miklu af 

tónlistarfólki og önnur lönd á norræna markaðnum. Sigtryggur segir að tækifæri íslenskra 

tónlistarmanna séu mikil á norrænu löndunum, það er - ef þeir hafa áhuga á að herja á 

þann markað:  

Þannig að þær (sænska og finnska útflutningsskrifstofan) koma með fyrirtæki 

þá frá sínum löndum sem vilja taka þátt í þessum verkefnum svo ákveðin 

grunnvinna sem Svíarnir gera nýtast öðrum líka. Við gætum verið að taka 

þátt í meira af svona vinnu ef við hefðum fyrirtæki á Íslandi sem gætu verið 

að sinna þessu. 

Sigtryggur segir að erfitt geti reynst að vinna í íslenska tónlistariðnaðinum því það vanti 

fyrirtæki, tónlistartengd fyrirtæki inn í íslenska tónlistariðnaðinn til að geta nýtt betur 
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þetta samstarf sem ÚTÓN vinnur með NOMEX og ef það væru til fleiri smærri fyrirtæki 

sem væru að gefa út á alþjóðamarkað héðan frá Íslandi:  

Við erum ekki, það vantar þennan layer af (tónlistar) fyrirtækjum. Það vantar 

„fyrirtækjalagið“ inn í íslenska tónlistargeirann. Í rauninni. Og það er hluti af 

okkar starfi síðustu ár, hefur svolítið hvelfst um það að styðja og styrkja við 

þessa grasrót. Sem við reynum að styðja við slík fyriræki með allskonar 

mentorship-i og stuðningi í sambandi við að afla sér fjár í styrktarkerfinu og 

svo framvegis. Aðgang að fjárfestum og svo framvegis. 

Sigtryggi finnst styrkjakerfið fyrir listir hér á landi vera mikið unnið upp í kringum 

einstaklinga svo lítil fyrirtæki eiga mjög erfitt með að fá einhvern stuðning frá hinu 

opinbera. Hann telur tónlistarhagkerfið á Íslandi vera vanþróað vegna þessa, að það sé 

bara miðað að tónlistarmanninum sjálfum:   

...allt stuðningskerfið í kringum tónlist á Íslandi er rosalega mikið miðað að 

tónlistarmanninum sjálfum. Þetta hefur blásið út og stækkað jú á síðustu 

árum og tónlistarhagkerfið hefur stækkað en þeir sem eru að vinna svo mikla 

lykilvinnu í hagkerfinu eins og hljóðkerfaleigur, umboðsskrifstofur, 

tónleikastaðir, festivölin og aðrir slíkir hafa fá lítið love frá hinu opinbera. 

Það er alltaf ætlast til að allir þessir séu bara sjálfbærir, sko. Og 

listamennirnir séu þeir sem þurfa að fá styrkina og stuðninginn. 

Eins og kom fram hér að ofan, var stór hluti viðmælenda sammála því að sænski 

markaðurinn ráði ríkjum á Norðurlöndunum. En Thomas segir að núorðið sé algengara 

að tónlistartengd fyrirtæki séu víðsýnni og séu ekki eingöngu að reyna að komast inn á 

stóru markaðina í Bretlandi og í Bandaríkjunum, heldur að reyna að styrkja sig innan 

Norðurlandanna. Til dæmis er danska útgáfufyrirtækið The Bank, með skrifstofu í 

Stokkhólmi. Sá sem stjórnar henni hefur mikla reynslu og kunnáttu af sænska 

tónlistariðnaðinum og þekkir lykilmenn þess iðnaðar í sínu heimalandi. Fyrirtækinu hefur 

því gengið betur en mörgum að koma dönskum viðskiptavinum sínum inn á sænska 

markaðinn.  
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9.4 Showcase hátíðir og Trade Mission 

Þegar viðmælendur voru spurðir að því hvað showcase væri, þá var í raun ein skýr 

skilgreining á því. Sverre orðar það svo: 

Showcase is a platform where artists, mostly new and unestablished artists 

from the Nordic region and abroad are put on a stage with a lot of industry 

representatives. Mainly that‘s how we see a showcase. But of course they 

make it into a normal audience ground so they can get the income, the paying 

audience. Because the industry is bad at paying for shows, unfortunately. So, 

I think that‘s what we do, we present new talents.  

Sverre segir að showcase hátíðir séu afar mikilvægar fyrir norrænt tónlistarfólk. Hann 

segir að það séu einungis nokkrir sem hann þekkir á norska markaðnum sem eru orðnir 

þekktir tónlistarmenn og hafi ekki spilað á showcase hátíð. Flestir þeirra sem hafa náð 

árangri hafa þurft að fara í gegnum nálaraugað: „There are only handful of artists that I 

know of that haven‘t played. Most of them has to go through that eye of the needle. Or 

what ever you say...!“ 

Sigtryggur segir að showcase kvöld, eins og JA JA JA, hafi búið til mikla tengslamyndun 

innan Norðurlandanna og þau hafi skapað betri samskipti á milli fólks. Nú vinni þau í að 

skrá niður framasögur af JA JA JA kvöldunum, í þeim tilgangi að afla meiri styrkja frá 

Norrænum menningarsjóðum en án þeirra gangi þessi kvöld ekki upp. NOMEX fær 

reglulega styrki fyrir ákveðin verkefni til að komast inn á erlenda markaði og tekur hann 

aftur með Thomasi að þau í NOMEX séu sammála um að það séu árangursríkustu 

aðgerðirnar, það er, Trade Mission. Sigtryggur bætir við að showcase hátíðirnar séu 

gríðarlega mikilvægt verkfæri til að þjálfa upp grasrótina, yngra tónlistarfólkið sem er að 

byrja í tónlistariðnaðinum.  

 Sigtryggur sagði að hann hefði alls ekki verið viss „hvað þetta showcase væri“ 

þegar hann byrjaði að vinna hjá ÚTÓN. Hann bætti svo við að hann skilji það núna. 

Hann segir að til þess að showcase gangi upp, þurfi tónlistarfólk og umboðsmenn þeirra 

að vera búin að byggja upp viðskiptasambönd sín á milli og þeirra sem þau vilja fá til að 

koma fram á þessum hátíðum. Hann segir mikilvægt að tónlistarfólk sé búið að byggja 

upp sambönd við fólk úr tónlistariðnaðinum áður en það fer að bjóða því á showcase 

kvöld. En að það taki tíma að byggja slíkt upp. Þarna tekur Anna Ásthildur undir með 

honum og segir að tónlistarfólk sem hafi ekki hug á að herja á norskan markað, hafi 
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ekkert erindi að spila á showcase hátíðinni by:Larm. Sigtryggur segir að næsta skref fyrir 

JA JA JA sé að komast inn á  norrænu showcase hátíðirnar með því að halda JA JA JA 

kvöld á hverri hátíð, með þeim möguleika á að útflutningsskrifstofurnar geti haft áhrif á 

og stýrt hvaða hljómsveitir fái að spila á þeim kvöldum. Það væru þá alltaf hljómsveitir 

sem hefðu hug á að herja á þann markað í heimalandi hátíðarinnar.   
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10 Umræður 

Þeir viðmælendur sem sitja í stjórn NOMEX, virðast afar sáttir og stoltir af þeim 

verkefnum sem unnin hafa verið síðustu ár. Flest verkefnin hóf Anna Hildur og stjórn 

NOMEX hélt þeim áfram og hefur byggt upp með árunum. Samhljómur virðist vera með 

þeim Sigtryggi og Thomasi þar sem þeir tala báðir um mikilvægi þess að skoða næstu 

skref fyrir NOMEX. Thomas segir þau vera að byggja upp enn frekarar norrænt samstarf 

hjá bransanum og koma honum í betra horf, þá samstarfslega séð. Það virðist henta stjórn 

NOMEX að vinna saman að verkefnum sem koma ekki endilega að norræna 

tónlistariðnaðinum sjálfum, heldur að koma tónlistarfólki lengra út, á erlenda markaði. 

Rannsakandi telur vera gríðarlega mikið af tækifærum á Norðurlöndunum, og telur 

áhugavert að sjá ef Thomas lætur verða af því að taka næsta skrefið, að leggja meiri 

áherslu á Norðurlöndin og hvort áhugi á norrænum tónlistarmönnum aukist í kjölfarið. 

Samkvæmt viðmælendum virðist vera meiri áhugi hjá norrænu tónlistarfólki að leita til 

Bretlands eða Bandaríkjanna.   

 Tuomo sagði í viðtalinu árið 2013 að þau sem vinni í tónlistariðnaðinum þurfi að 

vera stanslaust á verði varðandi hvað sé að gerast á tónlistarmarkðanum hverju sinni og í 

hvaða átt hann sé að þróast. Hann segir að tónlistarfólk og tónlistartengd fyrirtæki þurfi 

að sjá hvernig tækifæri komi úr þeirra nánasta umhverfi og að það þurfi að nýta þau á 

sem hagnýtastan máta. Eins og fram kom í kafla 2.1 er Jonathan Dworkin í svipuðum 

hugleiðingum og Tuomo hvað þetta varðar, en í skýrslu IFPI (2020) segir hann það vera 

mikilvægt að huga að framtíðinni, hlusta og meðtaka og vera tilbúin að taka á móti þeirri 

þróun og breytingum sem verða á tónlistariðnaðinum. Plötusala hefur minnkað snarlega 

og samfélagsmiðlar og streymisveitur ráða alfarið ríkjum á markaðnum í dag eins og 

Lathrop (2007) minnist á - hvernig Napster breytti tónlistariðnaðinum á róttækan hátt og 

framhaldið af þeirri tækniþróun sem átti sér stað út frá þessari ólöglegu P2P síðu hafi 

breytt notkun allra, á öllu, í daglegu lífi hvað tónlist varðar. Anna Ásthildur talaði um að 

yngra tónlistarfólkið sé kallað „sellout“ fyrir að taka þátt í kostuðum auglýsingum á 

netinu. Þó svo plötusala hafi snarminnkað og samfélagsmiðlar og áhrifavaldar þeirra 

virðast ráða ríkjum, séu aðrar tekjuleiðir í boði fyrir tónlistarmenn. Anna Ásthildur bætir 

við að mikilvægt sé að hafa í huga á hvaða tungumáli tónlistarmaður ætli að tala á 
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miðlinum sínum og að hann taki áhætti ákveði hann allt í einu að fara úr íslensku yfir í 

ensku því þá gætu aðdáendum hans liðið eins og tónlistarmaðurinn sé ekki lengur að tala 

við þá. Eins og kom fram í rannsókn Salo, Lankinen, og Mäntymäki, (2013) fjalla þeir 

um að einstaklingum finnist sérstakt að tilheyra ákveðnum hópi, vera í samfélagi með 

uppáhalds tónlistarmanni sínum og tengja við hann. Því er mikilvægt að taka ákvörðun 

hvað þetta varðar og halda sig við hana og ekki flakka á milli tungumála. Thomas ræðir  

notkun samfélagsmiðla, en hann segir tónlistarfólk nota samfélagsmiðla mikið til að 

koma tónlist sinni á framfæri, en hann hafi tekið sérstaklega eftir því síðastliðið ár hversu 

margir þeirra séu komnir á TikTok. Rannsakandi fjallaði um tilkomu TikTok hér að ofan 

(Dispatch, 2020), en miðillinn hefur notið gríðarlegra vinsælda meðal einstaklinga á 

Vesturlöndunum. Thomas segir suma tónlistarmenn reyna að koma sér áfram á 

samfélagsmiðlum og oft séu þeir stærri þar, en í tónlistarheiminum í rauninni. Hann segir 

þá kannski ekki hafa mikla spilun í útvarpi eða jafnvel á Spotify, en þeir séu risastórir á 

samfélagsmiðlum. Og það muni koma þeim enn lengra áfram með feril sinn. Hann talar 

einnig um að núorðið séu útgáfufyrirtæki frekar farin að semja við tónlistarfólk sem hefur 

stóran bakgrunn á samfélagsmiðlum til að sleppa við alla aukavinnu þegar kemur svo að 

því að setja tónlistarmanninn á markað. En eins og Molla og Kafka, (2018) koma inn á í 

kafla 4.2 eru samfélagsmiðlar orðnir mikilvægur hluti tónlistariðnaðarins. Kannan, 

Chang og Whinston (2007) minnast á mikilvægi þess að tengjast aðdáendum sínum á 

samfélagsmiðlum og mikilvægt sé að reyna að tengjast þeim á sem persónulegastan máta. 

Rannsakandi telur að með samfélagsmiðlunum TikTok og Instagram séu tónlistarmenn 

að hleypa aðdáendum sínum inn á afar persónulegt svæði, sem gefur þeim sérstöðu til að 

tengjast þeim. Wikström (2019) ræðir mikilvægi þess fyrir tónlistarfólk að vera sýnileg á 

samfélagsmiðlum og telur hann tónlistarfólk ekki þurfa á stórum útgáfusamningi að halda 

í dag. Viðmælendur voru sammála þessu að einhverju leyti en voru flestir sammála um 

að það skipti mestu máli þegar kæmi að viðskiptahliðinni; að einhver sæi um að 

höfundarréttur tónlistarmannsins væri varinn og stefna ferilsins væri rétt. 

Skýrt kemur fram að ÚTÓN sér um flestar hliðar tónlistariðnaðarins á Íslandi, 

hliðar sem ættu að vera hluti af starfi umboðsmanna eða tónlistartengdra fyrirtækja. En 

niðurstöður sýna að ekki eru nægilega mörg tónlistartengd fyrirtæki hér á landi og því 

hafi stjórnvöld leitað til ÚTÓN því erfitt er að sjá hvert annað ætti að leita. Það fellur 

hinsvegar um sig sjálft þar sem niðurstöður sýna einnig fram á að tónlistariðnaðurinn þarf 

meiri styrk frá stjórnvöldum, að úrræði séu til staðar til að leita í og að sjálfsögðu fyrir 

allt það góða tónlistarfólk sem íslenski tónlistariðnaðurinn hefur upp á að bjóða. 
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Sigtryggur segir að í COVID-19 ástandinu vorið 2020, á meðan samkomubann stóð yfir, 

leituðu stjórnvöld mikið til ÚTÓN varðandi hvað væri hægt að gera til að aðstoða 

tónlistariðnaðinn. Helsta tekjulind íslenskra tónlistarmanna er tónleikahald og þurfti að 

fella allt slíkt niður í faraldrinum vorið og sumarið 2020. Eins og Delfino (2018) kemur 

inn á er streymi vissulega stór hluti af tekjum tónlistarmanna, en tónlistarferðalög séu 

stærsta tekjulind tónlistarmanna í dag. Lítið fjármagn er lagt í tónlistariðnaðinn hér á 

Íslandi og því hafa tónlistarmenn ekki fengið sömu tækifæri og tónlistarmenn á 

Norðurlöndunum hvað varðar að koma tónlist sinni á framfæri, nema þá í gegnum 

ÚTÓN. Það er ljóst að tilkoma NOMEX hefur haft mikil áhrif á bæði íslenskt tónlistarlíf 

sem og á Norðurlöndunum. Samstarfið hefur orðið til þess að Íslendingar hafa fengið 

tækifæri sem aldrei fyrr því fyrirtæki vantar er sér um slíka uppbyggingu. Eins og Anna 

Ásthildur og Thomas koma inn á í viðtölum segja þau þá sem vinna í tónlistariðnaðinum 

eigi það til að halda sig í sitthvoru horninu, haldi sínum verkefnum að sér og séu ekki 

mikið að deila athöfnum sínum með öðrum. Með tilkomu NOMEX virðist það hafa 

breyst stórlega, og eins og Thomas viðurkenndi var hann ekkert alltof spenntur yfir því 

að taka þátt í sjórn NOMEX til að byrja með. Á sínum tíma var Anna Hildur virkilega 

spennt fyrir þessu samstarfi og segir kraftinn hafa komið frá tónlistariðnaðinum sjálfum 

að miklu leyti. Rannsakandi telur því að lengi hafi verið þörf á þessu samstarfi.  

 Viðmælendur töluðu mikið um tónlistarmarkaðina, hver helstu tækifæri þeirra séu 

og hvar tækifærin liggi. Margir virtust sammála um að næg tækifæri væru á asíska 

markaðnum, en eins og fram hefur komið er erfitt að komast inn á kínverska markaðinn. 

Hinsvegar hefur reynst NOMEX vel að komast inn á markað Suður Kóreu, með Trade 

Mission, en einnig segja þau mikil tækifæri á japanska markaðnum. Thomas Rhode sagði 

til dæmis að eitt Trade Mission í Japan hafði skapað ótal tækifæri fyrir dönsk 

tónlistarfyrirtæki þar í landi. Samkvæmt rannsókn Datta, Knox, og Bronnenberg (2018), 

sem fjallað var um í kafla 3.1, hafa stórfyrirtæki á borð við iTunes og Spotify náð góðri 

markaðshlutdeild í Japan og öðrum svæðum Asíu, þrátt fyrir að öll þessi lönd séu með 

sínar eigin streymisveitur og Spotify sé til dæmis búið að taka yfir þann markað. Hið 

sama virðist vera uppi á teningnum með kínverska markaðinn, en eins og Sigtryggur 

sagði rannsakanda, fór hann til Kína og skoðaði markaðinn þar. Þar reyndust ótal 

tækifæri, en hann segir skorta alla innviði til að íslenski tónlistariðnaðurinn gæti farið að 

herja þangað.  



 

55 

 Samkvæmt Thomas eru tónlistartengd fyrirtæki farin að styrkjast á norrænum 

tónlistarmarkaði og eru ekki einungis að einblína á stóru markaðina, Bretland og 

Bandaríkin. Eins og fram kom hér að ofan, samkvæmt skýrslu IFPI (2020) eru stærstu 

markaðir tónlistar í heiminum Bandaríkin, Kanada og Japan, en Bretland fylgir fast þar á 

eftir. Tuomo sagði einnig á sínum tíma að það lægju gríðarleg tækifæri á þýskumælandi 

markaði auk Suður-Ameríku markaðs, en samkvæmt nýjustu tölum IFPI (2020) er 

Þýskaland í fjórða sæti á lista yfir stærstu markaðina í heiminum, en Brasilía er í því 

tíunda.  

 Sverre kom með ágæta og einfalda skýringu á showcase hátíðum. Hann segir þær 

hátíðir vera tilefni fyrir tónlistarmenn til að stíga á svið fyrir framan fullt af fólki úr 

tónlistariðnaðinum. Sigtryggur sagði við rannsakanda að hann hafi lengi ekki skilið hvað 

showcase þýddi, en að hann sé loksins búinn að ná því. Í rannsókn (Guðmundsdóttir, 

Sigurðardóttir, og Torfason, 2020) segir Sigtryggur skilgreininguna vera „hátíð sem er 

með viðskiptabakgrunn með undirliggjandi hugmyndafræði.“ Thomas segir að showcase 

kvöldin JA JA JA hafi búið til mikla tengslamyndun innan Norðurlandanna og þau hafi 

skapað betri samskipti þar á milli. Hann var samt sem áður sannfærður um að Trade 

Mission væri það árangursríkasta sem NOMEX hafi gert hingað til, fyrir norrænt 

tónlistarfólk. Samkvæmt heimasíðu NOMEX er Trade Mission frekar nýtilkomið og það 

er því áhugavert að sjá, að þrátt fyrir að NOMEX hafi verið starfrækt í mörg ár er enn 

verið að finna upp á nýjum verkefnum sem eru árangursríkari. JA JA JA hefur til dæmis 

verðið til mun lengur en NOMEX sjálft  (NOMEX, 2020).  

 Í heildina séð leiddu rannsóknir í ljós að NOMEX er mikilvægur grundvöllur 

samstarfs innan tónlistariðnaðarins á Norðurlöndunum og að þau sem sitja í stjórn eru 

reiðubúin að leggja á sig heilmikla vinnu til að halda uppi þeim verkefnum sem hafa 

þróast hjá þeim á síðustu árum. Þau sjá að verkefnin eru að skila árangri og að þau skipta 

máli fyrir norrænt tónlistarfólk. Rannsakandi tekur því að samstarf sé rauði þráðurinn í 

þessari rannsókn, en Sigtryggur talaði einnig um samstarf tónlistariðnaðarins hér á 

Íslandi, þegar COVID-19 kom upp, sem skapaði sýn þeirra á þörf á meira og nánara 

samstarfi þeirra á milli. Niðurstöður sýna einnig fram á að stjórnvöld þurfi að taka í 

taumana hvað varðar íslenska tónlistariðnaðinn, því ef stjórnvöld myndu styrkja íslenska 

tónlist enn frekar og þá sérstaklega tónlistartengdu fyrirtækin, gætu tónlistarmenn fengið 

ótal tækifæri á erlendum mörkuðum. Komið var inn á sameiginlegar niðurstöður Samuels 

(2009) og Jenkins (2008) hér að ofan um mikilvægi aðkomu stjórnvalda í 
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tónlistariðnaðinn. Einnig má vitna í Tuhnin Roy, yfirmann hjá Universal Music sem kom 

fram í nýjustu skýrslu IFPI, sem var talað um í kafla 3.1 um stafræna tónlist, að í dag 

væri Kísildalurinn ekki eina svæðið í heiminum, heldur væru ótal sprotafyrirtæki að 

spretta upp um allan heim. Hann sagði að þetta væru fyrirtækin sem kæmu með það 

næsta á markað.     

 

Hver eru helstu sóknarfæri íslenskra tónlistarmanna á norrænum tónlistarmarkaði? 

 

Sóknarfæri íslenskra tónlistarmanna eru töluverð á norrænum tónlistarmarkaði. 

Hinsvegar væru tækifærin fleiri ef meiri fjármunir væru lagðir í tónlistartengd fyrirtæki 

hérlendis svo sterkari innviðir væru til staðar til að koma tónlistinni í útflutning. 

Mikilvægt er að þessi fyrirtæki séu búin að undirbúa útflutninginn vel fram í tímann og 

vera búin að ákveða á hvaða markaði þau ætla að herja. Norræni tónlistarmarkaðurinn er 

reyndar talinn vera frekar „heimóttarlegur“ eins og Sigtryggur orðaði það og þyrftu 

íslenskir tónlistarmenn að opna hug sinn fyrir markaðnum, sérstaklega þegar NOMEX 

vinnur þessa mikilvægu forvinnu, í þeim tilgangi að koma þessu hæfileikaríka 

tónlistarfólki útfyrir landssteinana.  

Íslenskir tónlistarmenn hafa það framyfir annað norrænt tónlistarfólk að fólki 

erlendis þykir íslensk tónlist spennandi, sérstaklega eftir tilkomu Bjarkar og Sigur Rósar. 

Thomas Rhode sagði að við ættum ekki endilega að reyna að finna upp á nýjum leiðum 

til að markaðssetja íslenskt tónlistarfólk, því það sem hefur gengið fyrir okkur hingað til, 

ætti að ganga áfram.  

 Sigtryggur Baldursson segir að tækifæri íslenskra tónlistarmanna séu mikil á 

Norðurlöndunum, svo lengi sem íslenskir tónlistarmenn hafi áhuga á að herja á þann 

markað.  
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11 Viðauki 1 – Viðtalsrammi 2020 

Hlutverk 

1. Hvert er hlutverk þitt innan NOMEX stjórnarinnar?  

2. Hvað er NOMEX fyrir þér og hvaða tilgangi stendur það fyrir?  

3. Hvaðan koma fjárveitingar og styrkir fyrir NOMEX? 

a. Taka Norðurlöndin almennt þátt í að styrkja verkefnið?  

b. Hvernig er þessum styrkjum dreift á verkefni og tónlistarfólk? 

4. Hvað er það helsta sem tónlistarfólk leitar í til ykkar? 

a. Hefur það mikið nýtt sér Nordic Travel Pass? Eða er það hætt?  

5. Að hvaða leyti hefur NOMEX hjálpað tónlistarfólki á Norðurlöndunum? 

a. Fá þau meiri umfjöllun í fjölmiðlum?  

b. Fá þau fleiri tækifæri til að ná samningum við útgáfufyrirtæki og 

umboðsskrifstofur?  

6. Hvað myndir þú segja að væri það árangursríkasta sem NOMEX hefur gert fyrir 

íslenskt tónlistarlíf?  

7. Myndir þú segja að tónlistarfólk þurfi á stórum útgáfusamningi í dag, til að koma 

sér á framfæri?  

 

Verkefni 

8. Hver eru verkefni NOMEX í dag? 

a. Hafa áherslurnar breyst mikið síðan verkefnið byrjaði?  

b. Hvernig fór með Ja Ja Ja og önnur verkefni?  

i. Hvernig gekk með þau?  

c. Hvað með Nordic Trade Mission? 

 

Markaðssetning 

9. Eru markaðir norrænnar tónlistar líkir eða ólíkir?  

10. Hvert er sóknarfæri íslenskra tónlistarmanna á norrænum markaði? 

11. Hvernig markaðssetja útflutningsskrifstofur sig?  
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12. Hafa samfélgasmiðlar nýst tónlistarfólki undanfarin ár til að miðla áfram tónlist 

sinni?  

a. Hvernig þá?  

13. Eitthvað að lokum? 

a. Nú eru 8 ár síðan við töluðum saman síðast, hvernig finnst þér NOMEX 

búið að þróast síðan síðast?  
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12 Viðauki 2 – Viðtalsrammi 2020 á ensku 

The Part 

1. What is NOMEX to you and what its purpose?  

2. Where does the financial grants come in for NOMEX? 

a. Do the Nordic governments take part in giving grants to the project?  

b. How do you spread these grants to the musicians, if you do so? 

3. What are the main things musicians come to you about?  

4. In way has NOMEX helped musicians in the Nordic countries?  

a. Do they get more attention in the media?  

b. Do they get more chances getting deals with the agencies?  

5. What would you say is the most successful thing NOMEX has done for Nordic 

musicians?  

6. Would you say that musician need a big publishing deal today?  

 

Projects 

7. Which are the main projects of NOMEX today? 

a. Has the focus / emphasis changed a lot since the project started?  

b. How did it go with Ja Ja Ja and other projects?   

i. Were they successful? 

c. What about the Nordic Trade Mission? 

Marketing 

8. Are the markets for Nordic music alike or different? 

i. As in, do musicians from different parts of the Nordic area have 

the same opportunities?  

9. What would you say is the main opportunities for Icelandic musicians in the 

Nordic market?   

10. Has social media been a useful tool for musicians to push their work to the 

public?  

a. In what way?  

11. Anything you’d like to add to the end? 
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a. Do you think NOMEX has changed and developed in the past years?  
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13 Viðauki 3 – Viðtalsrammi 2013 

1. Hvað felst í þínu starfi?  

2. Hvaðan koma fjárveitingar og styrkir NOMEX? 

 

3. Hvaða og hvernig tónlistarmenn fá forgang innan verkefna ykkar?  

a. Fer það eftir tónlistinni? 

b. Fer það eftir umsækjandanum?  

c. Hvernig hann kemur fyrir?  

d. Eða hvaða metnað hann hefur? 

e. Er það ímynd hans sem tónlistarmaður í landinu? 

 

4. Hvað er það helsta sem tónlistarmenn leitast í, varðandi hjálp frá ykkur? 

a. Hjálpið þið tónlistarmönnum að haga höfundarétti sínum?  

b. En hvað með samningagerð við plötufyrirtæki og önnur útgáfufyrirtæki? 

 

5.  Fá tónlistarmenn sem leita til ykkar ferðastyrk frá ykkur? 

6. Eru einhverjir markaðir sem skandinavískir tónlistarmenn sækja helst á?  

a. Ef já, hvers vegna þessir markaðir? – Vinnið þið marksvisst í að fara inn á 

einhverja ákveðna markaði? 

 

7. Telur þú markaði skandinavískrar tónlistar vera ólíka eða líka?  

a. Á hvaða hátt? 

b. Hvað með samkeppnishæfni þeirra?  

c. Ef þeir eru ólíkir, er möguleiki á sameiningu þeirra? 

 

8. Hvert er helsta sóknartækifæri tónlistar frá Dan, ísl, Finn etc?  

a. Það þýðir að einhver eigi góðan möguleika með því að sækja um eitthvað 

sem er í boði. 

 

9. Hvernig sérð þú hlutverk NOMEX?  

10. Hver eru helstu verkefni NOMEX þessa stundina? 
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a. JaJaJa? 

b. Nordic Playlist? 

c. Nordic Travel Pass 

d. Hokuo Tokyo?  

e. Diaz Nordicos?  

f. Eitthvað fleira?  

g. Fræðslukvöldin? 

 

11. Hvernig mætti bæta NOMEX að þínu mati?  

12. Er eitthvað sem þú vilt taka fram að lokum? 
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14 Viðauki 4 – Viðtalsrammi 2013 á ensku 

1. Where do you come from and what is your profession?  

2. Where do budgets and grants for XX come from?  

3. How do you help musicians?  

a. What do the budgets go to?  

b. Do you help with connections in foreign markets? 

4. How do you think the help from XX has resulted?  

a. Are there any visible results?  

5. Who, and what kind of musicians get priority into your projects?  

a. Is it the music style/genre? 

b. Does it depend on the applicant?  

c. How he/she appears?  

d. Or is it what effort he has?  

e. Is it maybe his public image as a musician? 

 

6. Regarding help from XX, what is it what musicians look for the most? 

a. Do you advise musicians about their music’s copyright and royalties?  

b. What about contract making with record labes and other publishin 

companies?  

 

7. In what way has XX specially helped musicians?  

a. Do they get more attention in the media? 

b. Do they have more chances on making contracts with record labels, 

publishing companies and managers/industry?  

c. Has the connection with foreign markets, festival holders, record labels 

and managers/industry amplified?  

i. In what way?  

 

8.  Do musician that look to you get travel grants from you? 

9. Are there any special markets that musicians from your country specially look 

into?  
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a. If yes, why these markets? – And do you put extra work on entering any 

specific markets?  

b. Is it possible to get numbers from you about sales of XX music in foreign 

markets?  

10. What are the biggest oppirtunities for XX music?  

11. How do you see NOMEX’s part?  

12. What is your part within NOMEX?  

13. Which are the main projects for NOMEX at the moment?  

a. JaJaJa? 

b. Nordic Playlist? 

c. Nordic Travel Pass 

d. Hokuo Tokyo?  

e. Diaz Nordicos?  

f. Fræðslukvöldin? 

g. Anything else?  

 

14. Do you think the markets for Scandinavian music are similar or different?  

a. In what way?  

b. What about the competitiveness?  

c. If they are different, is there a possibility for intergration on these 

markets?  

 

15. How could XX be upgraded?  

16. How could NOMEX be upgraded?  

17. Is there anything you would like to add on to the end?  
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