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Útdráttur 

Árið 2006 var Útflutningsskrifstofa íslenskrar tónlistar (ÚTÓN) stofnuð en tilgangur-

inn með stofnun skrifstofunnar var að stuðla að útflutningi á íslenskri tónlist með því  

að kynna hljómsveitir og tónlistarmenn sem reyna fyrir sér á erlendri grund. ÚTÓN 

veitir hljómsveitum almennan stuðning í útrás sinni en veitir einnig tónlistarmönnum 

sem leita til stofnunarinnar aukinn stuðning.  

Með þessari rannsókn er leitast við að svara spurningunum: Hver er afrakstur 

stuðnings ÚTÓN við listamann, hvaða hlutar hans skila mestu og hvaða skilyrði þurfa 

tónlistarmenn sem njóta stuðningsins að uppfylla? Til að svara þessum spurningum 

var eigindlegum rannsóknaraðferðum beitt og eru niðurstöðurnar byggðar á átta 

viðtölum við tónlistarmenn, umboðsmenn og framkvæmdastjóra ÚTÓN. Meginniður-

stöðurnar eru þær að helsti afrakstur af stuðningi ÚTÓN er að hann hefur stuðlað að 

aukinni velgengni tónlistarmanna. Þá er tengslamyndun einnig einn helsti afrakstur af 

stuðningi ÚTÓN og einnig má rekja töluverðan afrakstur til hljómleika tónlistarmanna 

á bransahátíðum erlendis en ÚTÓN hafði veitt öllum þeim tónlistarmönnum sem rætt 

er við í þessari rannsókn ferðastyrki til að koma fram á hátíðunum. 

Á Íslandi er fjöldi styrktarsjóða sem íslenskir tónlistarmenn geta sótt í en í 

rannsókninni er einnig leitast við að svara spurningum um þessa sjóði: Hvernig 

notfæra tónlistarmenn sér styrki og hvar standa tónlistarmenn í samanburði við aðra 

listamenn í dægurmenningu? Helstu niðurstöður um styrkveitingar sýna að 

tónlistarmenn standa ekki jafnfætis öðrum listamönnum í dægurmenningu, svo sem 

kvikmyndagerð. Styrkir í tónlistariðnaði eru litlir en duga þó til þess að koma 

tónlistarmönnum af stað. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til meistaraprófs í markaðsfræðum og alþjóðaviðskiptum 

við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands og vægi hennar er 30 ECTS-einingar. 

Verkefnið er eitt af fimm verkefnum sem öll tengjast íslenskri tónlist sem hópur 

nemenda í markaðsfræðum og alþjóðaviðskiptum vinnur fyrir Nýsköpunarsjóð 

atvinnulífsins og Útflutningsráð Íslands í samvinnu við Útflutningsskrifstofu 

íslenskrar tónlistar og viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. 

Ég vil byrja á því að koma á framfæri þökkum til þeirra sem veittu mikla hjálp 

við framkvæmd þessarar rannsóknar. Fyrst og fremst vil ég þakka viðmælendum 

mínum fyrir að gefa sér tíma til að taka þátt í viðtölum sem veittu mikilvægar 

upplýsingar sem nýttust rannsókninni. Ég vil þakka Önnu Hildi Hildibrandsdóttur 

sérstaklega fyrir að vera mér innan handar og veita mér upplýsingar um starfsemi 

Útflutningsskrifstofunnar og íslenskan tónlistariðnað. 

Ég vil þakka foreldrum mínum og vinum fyrir allan þann stuðning sem þeir 

hafa sýnt mér meðan á framkvæmd rannsóknarinnar og skrifum þessarar ritgerðar 

stóð. Þá vil ég ekki síst þakka konu minni, Klöru Dögg Steingrímsdóttur, fyrir allan 

hennar stuðning. 

Þá vil ég þakka Einari Frey Sigurðssyni kærlega fyrir yfirlestur á ritgerðinni. 

Síðast en ekki síst þakka ég leiðbeinanda mínum, Margréti Sigrúnu Sigurðardóttur, 

fyrir trausta leiðsögn og skjót viðbrögð þegar ég þurfti á aðstoð að halda. Þekking 

hennar á tónlistarfræðunum hefur nýst mér vel við skrif á þessari ritgerð.  

 

Kærar þakkir fyrir mig! 

 

Tómas Viktor Young  
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1 Inngangur 

Íslenskar hljómsveitir hafa lengi reynt að ná árangri í útlöndum. Upphaf útrásar 

íslenskra hljómsveita má rekja til ársins 1965 þegar hljómsveitin Hljómar frá Keflavík 

breytti nafni sínu í Thorʼs Hammer og hóf að flytja lög sín á ensku á erlendri grund 

(Gunnar Lárus Hjálmarsson, 2001). Síðan þá hafa margar hljómsveitir verið iðnar við 

spilamennsku utan landsteinanna og margar hverjar náð sæmilegum árangri. Hljóm-

sveitirnar Sykurmolarnir, Sigur Rós og tónlistarmaðurinn Björk eru líklegast á meðal 

fárra tónlistarmanna sem taldir eru hafa öðlast „heimsfrægð“.  

Árið 2006 var Útflutningsskrifstofu íslenskrar tónlistar (ÚTÓN) komið á fót en 

tilgangurinn með stofnun skrifstofunnar var að stuðla að útflutningi á íslenskri tónlist 

með því að aðstoða við kynningu á þeim hljómsveitum og tónlistarmönnum sem eru 

að reyna fyrir sér á erlendri grund (Útflutningsráð Íslands, 2009). ÚTÓN stuðlar að 

kynningu á íslenskri tónlist á margvíslega vegu. Sem dæmi starfrækir ÚTÓN 

heimasíðu þar sem hægt er að kynna sér íslenska tónlistarmenn og hljómsveitir og lesa 

fréttir um það sem er um að vera, svo sem plötuútgáfur og tónleika. Þá eru 

forsvarsmenn ÚTÓN viðstaddir erlendar bransahátíðir (e. showcase festivals) til að ýta 

undir kynningu á þeim íslensku tónlistarmönnum sem þar koma fram. Stofnunin veitir 

íslenskum tónlistarmönnum stuðning á ýmsa vegu. Þar má meðal annars nefna 

fræðslukvöld sem haldin eru reglulega þar sem tónlistarmenn læra hvernig á að koma 

tónlist sinni á framfæri eða hvernig og hvar er hægt að sækja um styrki.  

Meðal verkefna hjá ÚTÓN er að aðstoða einstaka tónlistarmenn með beinum 

hætti, umfram almennan stuðning við tónlistariðnaðinn. Erfitt er að meta árangur af 

slíkri aðstoð enda tekur uppbygging listamanna oft mörg ár og stuðningur veittur í ár 

skilar sér því ef til vill ekki í beinni sölu fyrr en mörgum árum seinna, ef hann skilar 

sér þá í söluaukningu. Ein leið til þess að skoða áhrif stuðningsins er að leita álits 

þeirra sem hans hafa notið. 

 Markmiðum þessarar rannsóknar má skipta í tvennt. Aðalmarkmið hennar er 

að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum:  
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Hver er afrakstur stuðnings ÚTÓN við listamann, hvaða hlutar hans skila 
mestu og hvaða skilyrði þurfa tónlistarmenn sem njóta stuðningsins að 
uppfylla? 

 

Þá er það einnig markmið að kanna fjárstyrkveitingar til tónlistarmanna á Íslandi og 

komast að því hvar tónlistarmenn standa í samanburði við aðra listamenn í öðrum 

kimum dægurmenningar, svo sem rithöfunda, myndlistarmenn og kvikmynda-

gerðarmenn. Á Íslandi er fjöldi fjárveitingasjóða sem veita íslenskum tónlistar-

mönnum styrki. Þar ber helst að nefna Tónlistarsjóð menntamálaráðuneytisins1 sem 

ráðstafar um 50 milljónum króna árlega til tónlistarmanna. Kvikmyndaiðnaður á 

Íslandi starfrækir sambærilegan sjóð sem nefnist Kvikmyndasjóður og umsjón með 

honum hefur Kvikmyndamiðstöð Íslands. Í þeim sjóði voru hins vegar um rúmlega 

600 milljónir króna árið 2009. Báðir sjóðir fá fjárframlög úr ríkissjóði. Við fyrstu sýn 

virðist ekki samræmi í styrkveitingum íslenskra stjórnvalda til tónlistariðnaðarins 

annars vegar og kvikmyndaiðnaðarins hins vegar. 

Opinberir aðilar og stjórnvöld styðja íslenska tónlist með ýmsum hætti. Það er 

hins vegar umdeilt hvort stjórnvöld og opinberir aðilar eigi að styðja við 

menningargeirann því að sköpunarferli listar og menningar er hugsanlega stofnað í 

hættu (Brown, O‘Connor og Cohen, 2000). Eins og fyrr segir er Tónlistarsjóði stýrt af 

menntamálaráðuneytinu og fjármunir sjóðsins koma úr ríkissjóði. Að stofnun og 

rekstri ÚTÓN standa nokkrir aðilar, sumir þeirra eru einkareknar stofnanir en aðrir eru 

opinberir aðilar, svo sem menntamálaráðuneytið, utanríkisráðuneytið og Útflutnings-

ráð Íslands (Útflutningsráð Íslands, 2009). Algengt er að opinberir aðilar styðji 

tónlistarmenn og aðra listamenn í útrás víðs vegar um heiminn (Bennett, Frith, 

Grossberg, Shepherd og Turner, 1993; Bishop, 2005; Brown o.fl., 2000; McLeay, 

2006) en opinberir aðilar í löndum sem geta af sér flesta heimsfræga tónlistarmenn, 

eins og í Bandaríkjunum og Bretlandi, sjá ekki ástæðu til að styrkja tónlistarmenn 

(Frith, 1992; Street, 1993). Í þessum löndum virðist ríkja kapítalismi í tónlistar-

iðnaðinum þar sem það viðhorf ríkir að þeir hæfustu lifi af.  

Markmið rannsóknarinnar eru því einnig að kanna styrkveitingar á Íslandi og 

svara eftirfarandi spurningum: 

                                                

 
1 Nafni ráðuneytisins var breytt í mennta- og menningarmálaráðuneytið meðan á skrifum þessarar 
ritgerðar stóð en hér eftir verður fyrra heiti þess notað. 



  

- 9 - 

 

Hvernig notfæra tónlistarmenn sér styrki og hvernig standa tónlistarmenn í 
samanburði við aðra listamenn í dægurmenningu?  

 

Ritgerð þessi er þannig byggð upp að fyrst er fjallað um rannsóknaraðferðir og 

viðmælendur til að varpa ljósi á hvernig staðið var að rannsókninni. Í fræðilegum 

kafla ritgerðarinnar er fjallað almennt um útflutning, styrkveitingar og hlutverk stjórn-

valda og opinberra aðila í menningargeiranum. Í þessum hluta er einnig fjallað um 

útflutning tónlistar, list sem varning, efnahagsaðstæður menningargeirans, tekjur 

tónlistarmanna og inngönguhindranir á erlendum mörkuðum.  

Því næst fylgir ítarleg skoðun á íslenska tónlistariðnaðinum. Fjallað er um sögu 

útflutnings íslenskrar tónlistar, samkeppnishæfni tónlistariðnaðarins og afskipti 

stjórnvalda og opinberra aðila af tónlistariðnaðinum. Þá er fjallað um Útflutnings-

skrifstofu íslenskrar tónlistar og sambærilegar stofnanir í nágrannalöndum, erlendar 

bransahátíðir og helstu fjárveitingasjóði á Íslandi. Í kjölfarið eru viðmælendum 

rannsóknarinnar gerð skil. 

Að lokum eru niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Í lokahluta ritgerðarinnar 

eru umræður þar sem ályktanir eru dregnar af niðurstöðum rannsóknarinnar.  

Tekið skal fram að í kafla um niðurstöður fjalla viðmælendur um viðfangsefnið 

eins og staðan var sumarið 2009. Um haustið lögðu stjórnvöld fram fjárlagafrumvarp 

fyrir árið 2010 sem var afar umdeilt en það var svo samþykkt í lok ársins. Kvikmynda-

iðnaðurinn fékk meðal annarra að finna fyrir þó nokkrum niðurskurði sem við-

mælendum var ekki kunnugt um þegar viðtölin voru tekin.  

 

1.1 Val á viðfangsefni 

Haustið 2008 var auglýst eftir meistaranemum í viðskiptafræðideild Háskóla Íslands 

til að vinna tónlistartengd lokaverkefni fyrir Nýsköpunarsjóð og Útflutningsráð 

Íslands. Í ljósi áhugasviðs rannsakanda, auk reynslu af viðfangsefninu, lá það beint við 

að sækja um þátttöku í verkefninu. Rannsakanda þótti rannsóknarefnið mjög áhuga-

vert og spennandi því að hann nær að tengja námið við eitt helsta áhugamál sitt.  

 Meginástæða fyrir vali rannsakanda á rannsóknarefninu er mikill áhugi á 

tónlist. Þá hefur rannsakandi sinnt ýmsum störfum tengdum tónlist síðan hann hóf 

tónlistarnám níu ára gamall en þar ber helst að hann var trommuleikari í hljóm-
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sveitinni Rými á árunum 1999 til 2003, skipuleggjandi tónleika fyrir Reykjanesbæ á 

árlegri Ljósanótt árin 2002 til 2006, umboðsmaður reggíhljómsveitarinnar Hjálma árið 

2006, framkvæmdastjóri Ljósalagskeppninnar í Reykjanesbæ árið 2006 og hefur verið 

opinber tengiliður Hróarskelduhátíðarinnar á Íslandi frá árinu 2000. Auk þess var 

lokaverkefni rannsakanda í BS-námi í ferðamálafræði um íslenska tónlist sem 

landkynningu. Í rannsókninni var meðal annars fjallað lítillega um þá styrki sem 

tónlistarmenn hafa aðgang að og hefur rannsakandi því fengið örlitla innsýn í 

viðfangsefnið. Áhugi, tengslanet og þekking á viðfangsefninu kom því að góðum 

notum við framkvæmd þessarar rannsóknar. 

 

1.2 Rannsóknaraðferðir 

Í ljósi þess hversu fáir tónlistarmenn hafa notið beins stuðnings frá ÚTÓN og vegna 

þess að markmið þessarar rannsóknar var að meta á hvern hátt stuðningurinn hefur 

skilað sér þótti eðlilegt að beita eigindlegum rannsóknaraðferðum (e. qualitative 

research methods).  

Hluti af eigindlegum rannsóknaraðferðum er að öðlast dýpri skilning á 

viðfangsefninu. Í þessari rannsókn er notast við opin viðtöl (e. in-depth interviews) við 

átta manns. Með opnum viðtölum er átt við það þegar rannsakandi finnur 

viðmælendur og ræðir við þá til hlítar um rannsóknarefnið (Esterberg, 2002). 

Rannsakandi notast við fyrirfram ákveðin viðfangsefni og spurningar en viðtalið 

mótast svo af svörum viðmælendanna vegna þess að rannsakandi beitir virkri hlustun 

og spyr framhaldsspurninga út frá svörum viðmælenda sinna (Esterberg, 2002).  

1.2.1 Viðmælendur 

Aðferðin sem beitt var í rannsókninni við að velja þá tónlistarmenn sem rætt var við 

nefnist „markvisst úrtak“ (e. purposive sampling) vegna þess að tilteknir einstaklingar 

eru valdir sérstaklega til að taka þátt í rannsókninni (Esterberg, 2002). Í þessu tilviki 

eru það tónlistarmenn sem ÚTÓN hefur veitt beinan stuðning. Anna Hildur Hildi-

brandsdóttir, framkvæmdastjóri ÚTÓN, benti rannsakanda á hvaða tónlistarmenn og 

umboðsmenn ÚTÓN væri kjörið að taka viðtöl við.  

Viðmælendur voru allir Íslendingar að undanskildum einum breskum 

viðmælanda. Rætt var við fjóra tónlistarmenn, þrjá umboðsmenn og Önnu Hildi 

Hildibrandsdóttur, framkvæmdastjóra ÚTÓN. Viðmælendurnir voru: 
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§ Örn Elías Guðmundsson – Mugison, tónlistarmaður. 

§ Barði Jóhannsson, tónlistarmaður. 

§ Ólafur Arnalds, tónlistarmaður. 

§ Högni Egilsson, tónlistarmaður í hljómsveitinni Hjaltalín. 

§ Steinþór Helgi Arnsteinsson, umboðsmaður Hjaltalín. 

§ Geoff Wener, umboðsmaður Ólafs Arnalds. 

§ Kári Sturluson, umboðsmaður söngkonunnar Lay Low. 

§ Anna Hildur Hildibrandsdóttir, framkvæmdastjóri ÚTÓN. 

 

Viðmælendum eru gerð nánari skil síðar í ritgerðinni. 

 

Til stóð að taka viðtal við tónlistarmanninn Lovísu Elísabetu Sigrúnardóttur, eða Lay 

Low, en rannsakanda tókst ekki að fá viðtal við söngkonuna þrátt fyrir ítrekaðar 

tilraunir. Lovísa gat ekki veitt viðtal sökum anna við tónleikahald bæði hérlendis og 

erlendis auk annarra tilfallandi verkefna sem talin voru upp í tölvusamskiptum. Það 

kemur þó ekki að sök því að ítarlegt viðtal var tekið við Kára Sturluson, umboðsmann 

hennar, og gat hann veitt rannsakanda þá vitneskju sem til þurfti í þessari rannsókn. 

1.2.2 Framkvæmd rannsóknar 

Haft var samband við viðmælendur með tölvupósti þar sem þeim var kynnt hvers 

konar rannsókn var um að ræða og þeir beðnir formlega um að taka þátt í 

rannsókninni sem viðmælendur. Í samráði við viðmælendur fann rannsakandi tíma 

sem hentaði viðmælendum til að taka viðtölin. Þetta ferli tók lengri tíma en rann-

sakandi áætlaði vegna þess að nokkrir viðmælendur áttu erfitt með að finna tíma til að 

taka þátt í rannsókninni. 

 Viðtölin voru tekin á tímabilinu 19. júní til 15. ágúst 2009 og voru flest 30-60 

mínútur að lengd en eitt viðtalið stóð í eina klukkustund og tíu mínútur og annað í 22 

mínútur. Viðtölin voru tekin á mismunandi stöðum — allt eftir óskum viðmælenda. 

Tvö viðtöl voru tekin á Háskólatorgi í Háskóla Íslands og tvö viðtöl voru tekin á 

Laugavegi í Reykjavík, annað á Cafe Oliver og hitt í Nýlenduvöruverzlun Hemma og 

Valda. Þá var eitt viðtal tekið í heimahúsi viðmælanda. Rannsakandi notaðist við 

fartölvu sína og hljóðnema til að hljóðrita viðtölin með hljóðupptökuforritinu Cool 

Edit Pro.  
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Þrjú símaviðtöl voru tekin í gegnum netið þar sem rannsakandi og við-

mælendur voru staddir í sínum heimahúsum. Ástæður fyrir símaviðtölum voru þær að 

viðmælendur voru búsettir erlendis eða höfðu ekki tíma til að hitta rannsakanda augliti 

til auglitis og veita viðtal og kusu fremur símaviðtal. Símaviðtöl voru tekin með 

samskiptaforritinu Skype. Rannsakandi var staddur í Reykjavík og viðmælendur hans 

annaðhvort erlendis eða í heimahúsi á Íslandi. Hliðarforrit Skype, Pamela for Skype, 

var notað til þess að hljóðrita viðtölin en forritið hljóðritar sjálfkrafa öll símtöl í Skype 

og breytir þeim í mp3-hljóðskrá.  

Ef hringt er innan Skype-forritsins er notkunin gjaldfrjáls. Ekki voru allir 

viðmælendur með Skype uppsett á tölvum sínum og brá rannsakandi þá á það ráð að 

kaupa inneign (e. Skype Credit) fyrir tíu evrur til þess að geta hringt í gegnum Skype í 

landlínusímanúmer viðmælenda. Fyrir tíu evrur er hægt að hringja í landlínu-

símanúmer í Bandaríkjunum eða á Bretlandseyjum og tala í tæpar 600 mínútur 

(mínútugjald 0,017 evrur) (Skype, 2009). Með þessu móti gat rannsakandi náð í þá 

viðmælendur sem ekki höfðu Skype og hljóðritað viðtalið.  

 Rannsakandi var með fyrirfram ákveðnar spurningar og punkta (sjá 

spurningalista og punkta í viðauka 1) sem viðtölin byggðust á en viðtölin mótuðust af 

svörum viðmælenda og framhaldsspurningar lagðar fyrir eftir því sem við átti. 

Viðmælendur voru fræddir um tilgang og tilurð verkefnisins í upphafi hvers viðtals og 

þeim gerð grein fyrir að nöfn þeirra kæmu fram í ritgerðinni. 

Eftir hvert viðtal var það afritað en í afritun felst að viðtal er vélritað. Að þeirri 

vinnu lokinni voru gögnin greind í þemu sem niðurstöðurnar eru byggðar á.  
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2 Útflutningur 

Fyrirtæki og stofnanir geta farið tvær mismunandi leiðir þegar kemur að útflutningi, 

annars vegar með óbeinni þátttöku (e. indirect involvement) og hins vegar með beinni 

þátttöku (e. direct involvement) fyrirtækja eða stofnana (Czinkota, Ronkainen og 

Moffett, 2004; Hollensen, 2007; Keil og Mack, 1986). Þegar fyrirtæki ákveða að hefja 

útflutning með óbeinni þátttöku er átt við að fyrirtæki stundi alþjóðleg viðskipti í 

gegnum millilið og eigi aldrei í samskiptum við erlenda viðskiptavini eða markaði. 

Með beinni þátttöku er átt við það þegar fyrirtæki starfar með erlendum viðskipta-

vinum eða mörkuðum með það að leiðarljósi að stofna til einhvers konar sambands. 

 Mikilvægt er að hafa í huga, hvor leiðin sem valin er, að hve miklu leyti aðilar 

deila með sér hugsjón (e. partner mindshare) (Gibbs, 2005) en styrk slíks sambands 

má mæla út frá trausti, skuldbindingu og samvinnu. Það er sterk fylgni á milli þeirra 

sem deila með sér hugsjón og hversu viljugur milliliður er til að kynna eina vöru 

umfram aðra. Þetta kemur einnig skilmerkilega fram í frammistöðu þess sem selur 

tiltekna vöru. Milliliðir sem deila hugsjón í ríkum mæli með samstarfsaðilum sínum 

selja að jafnaði meira en þeir sem deila lítilli hugsjón. Þrír hvatar liggja hér að baki: 

(1) skuldbinding og traust, (2) samvinna og (3) gagnkvæmur áhugi og sameiginlegur 

tilgangur.  

 Þegar fyrirtæki og stofnanir hefja útrás er um nokkrar aðferðir að velja. Valið á 

milli aðferða getur verið lykilatriði til að ná tilsettum árangri. Sem dæmi um tvær mis-

munandi aðferðir er hægt að nefna „foss- og sturtuaðferðirnar“ (Hollensen, 2007). 

Þegar fyrirtæki kjósa „fossaðferðina“ (e. waterfall), einnig nefnd stigvaxandi inn-

gönguaðferð (e. incremental entry mode), hefja þau útrás á tilteknum markaði, hvar 

svo sem það er, á tilteknu svæði eða í borg, landi eða heimsálfu. Ef vel gengur á þeim 

markaði herja þau á næsta markað og svo koll af kolli. Þannig byggir fyrirtæki upp 

reynslu og getu til að komast á aðra markaði. Hins vegar geta fyrirtæki kosið að nota 

„sturtuaðferðina“ (e. shower) þar sem herjað er á fjölda markaða samtímis. Þessa 

aðferð nota fyrirtæki ýmist til að ná fljótt yfirhöndinni á mörkuðum eða til að koma 

sér fyrir á mörgum mörkuðum samtímis. 
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 Aðgangur að alþjóðlegum mörkuðum er lykilatriði þegar staðið er að 

útflutningi á vöru. Þegar fyrirtæki hafa mótað stefnu um hvernig skuli koma vöru á 

erlenda markaði er næsta skref að ákveða hvaða dreifileiðir skuli nota innan markaða 

en dreifileiðir eru taldar hafa að meðaltali um 15-40% áhrif á smásöluverð á vörum og 

þjónustu í hverjum iðnaði. Nýjar dreifileiðir eru sífellt að myndast í hverri 

iðngreininni á fætur annarri og þær veita fyrirtækjum tækifæri til að bæta skilvirkni 

sína og minnka kostnað við að kynna vöru fyrir ákveðnum markhópum. Pöntunar-

listar, símasala, sjónvarpsmarkaðir og netverslanir eru dæmi um dreifileiðir sem hafa 

fengið aukið vægi á síðastliðnum árum og áratugum. Þegar fyrirtæki ákveða hvaða 

dreifileiðir skal nota eru ýmsir þættir sem hafa áhrif á val þeirra en lykilatriði í vali á 

dreifileiðum er neytandinn sjálfur. Því verður að huga að stærð hópsins sem varan er 

ætluð, landfræðilegri dreifingu, kaupvenjum og notkunarmynstri neytendanna þegar 

ákvörðun er tekin um dreifileið. Þá hafa aðrir þættir, svo sem eðli varanna, stærð og 

tegund, einnig talsverð áhrif. Þá þarf að taka tillit til eftirspurnar, staðsetningar, 

samkeppni, reglugerða og viðskiptahátta á erlendum mörkuðum (Hollensen, 2007).    

Úr því að greining á einstökum þáttum fyrirtækja þykir jafn hjálpleg og raun 

ber vitni við að koma auga á auðlindir fyrirtækja og hæfni sem þau búa yfir eru 

virðiskeðjur algeng greiningartæki. Hugtakið virði (e. value) kemur oft fyrir þegar 

fjallað er almennt um fyrirtæki og stofnanir en það er það sem viðskiptavinurinn er til-

búinn að greiða fyrir vörur eða þjónustu. Virðiskeðja er sú röð atburða sem þarf til að 

afhenda viðskiptavini þá vöru eða þjónustu sem hann keypti (Barney og Hesterly, 

2008; Hollensen, 2007; Porter og Millar, 1998). Hvert handtak frá því að framleiðsla á 

vöru hefst og þar til viðskiptavinurinn fær hana í hendur myndar þannig virðiskeðjuna. 

 Fyrirtæki skapa virði með keðju aðgerða þar sem hver hlekkur keðjunnar er 

skilgreindur, afmarkaður og skoðaður sem ákveðin heild. Hver hlekkur á sér tiltekna 

undan- og eftirfara. Allir hlekkir leggja sitt af mörkum til endanlegrar niðurstöðu sem 

í flestum tilvikum er arðsemi eða framlegð í líkani Porters (Barney og Hesterly, 2008; 

Hollensen, 2007; Porter og Millar, 1998). 

 

2.1 List sem útflutningsvara 

Erfitt getur reynst að finna jafn alþjóðlegan varning og þann sem telst til listar 

(Cowen, 2002; Schulze, 1999). Hægt er að dást að listaverki eftir Van Gogh á safni í 

New York, hljómplötur Nirvana eru seldar víðs vegar um heiminn og bandarískar 
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kvikmyndir og bækur hafa fengið hnattræna dreifingu. Þó að fyrrnefndur varningur 

teljist óneitanlega frábrugðinn hefðbundnum vörum og varningi sem seldur er um 

allan heim telst hann þó jafn mikilvægur. Fræðimenn höfðu þar til á síðasta áratug 20. 

aldar nánast hunsað myndlist, kvikmyndir og tónlist í fræðiritum og -greinum sínum 

um útflutningsvörur þjóða. Hugsanleg ástæða þess er að fræðimenn álitu að 

útflutningur á slíkum vörum fylgdi sömu lögmálum og hefðbundnar vörur og þyrfti 

þar af leiðandi ekki sérstaka athygli (Schulze, 1999). Samkvæmt Throsby (1994) er 

upprunaleg list, svo sem málverk og höggmyndir, hlaðin eiginleikum sem greinir hana 

frá öllum öðrum tegundum varnings. Hún er sköpuð af tilteknum listamönnum og 

hver útkoma er frábrugðin útkomu annarra listamanna en það þykir vera ýkt dæmi um 

hversu ólíkar vörur í sama vöruflokki geta verið. Hægt er að afrita list en ekki er hægt 

að endurskapa hana, í þeim skilningi að í raun er aðeins til eitt einstakt frumeintak af 

hverju verki. 

Samkvæmt Schulze (1999) er hægt að flokka varning sem telst til listar í þrjá 

meginflokka sem hafa mjög ólíka eiginleika:  

 

(1) Lifandi flutningur (e. live performing arts), svo sem tónleikar, leikrit, 
óperur, ballett og þess háttar. 
  

(2) Einstök verk sem ekki er hægt að endurskapa (e. unique, non-reproducible  
art), svo sem málverk, skúlptúrar og þess háttar. 
 

(3) Verk sem hægt er að endurskapa (e. reproducible art), svo sem 
bókmenntir, tónlistarupptökur, kvikmyndir og þar fram eftir götunum. 

  

Flokkarnir þrír eru mjög frábrugðnir hver öðrum sé tekið tillit til varanleika þeirra, 

framleiðslutækninnar og hversu einstakur varningurinn er í hverjum flokki. Þessir 

þættir hafa áhrif á hvernig viðskiptum er háttað með tiltekinn varning. Sem dæmi má 

nefna að ef rokkhljómsveit fer í tónleikaferðalag (1) utan landsteinanna stundar hún 

útflutning á þjónustu sem ekki er hægt að geyma á lager. Hversu einstök listin er fer 

eftir listamönnunum og flutningi; allar sinfóníuhljómsveitir geta til dæmis flutt verk 

eftir Beethoven og eru þar með í beinni samkeppni hver við aðra. Eftirspurn eftir 

tónleikamiðum hefur þar af leiðandi í för með sér meiri teygjanleika verðs. En sem 

dæmi um þetta mætti nefna tónleika með Rolling Stones en hljómsveitin er í 

hálfgerðri einokunarstöðu að því leyti að Mick Jagger getur einn sungið heimsfræg lög 

sveitarinnar á borð við (I Canʼt Get No) Satisfaction í „upprunalegri“ útgáfu — þó svo 
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að hann hafi veitt öðrum listamönnum leyfi til að flytja lagið. Þessi samanburður sýnir 

að sérstaða listaafurða er byggð á tveimur þáttum: gæðum listarinnar og eignarrétti 

listamanna á sköpun sinni. 

Útflutningur á einstökum verkum (2) er knúinn áfram af takmörkuðum 

staðkvæmdarvörum og jafnvel skorti á þeim. Hægt er að geyma verkin á lager og 

þannig skilja þau sig frá til dæmis tónleikahaldi. Það sem aðgreinir verkin er að þau 

eiga sér engan sinn líka og sú staðreynd að ekki er hægt að endurskapa þau. Málverk, 

skúlptúrar og teikningar eru einstök verk sem geymast til langs tíma og það gerir þau 

mjög áhugaverð fyrir safnara. 

Til samanburðar einkennast verk sem hægt er að endurskapa (3) af mikilli 

stærðarhagkvæmni í framleiðsluferlinu. Eftir að handrit að bók er skrifað eða 

hljómplata hljóðrituð er tiltölulega auðvelt og ódýrt að endurskapa verkið. Breytilegur 

kostnaður er lágur en fastur kostnaður hár. Töluvert fjármagn þarf til í upphafi 

framleiðsluferlisins, til dæmis þegar koma þarf á fót framleiðsluverksmiðju 

hljómplatna og kaupa þarf dýrar prentvélar til að geta prentað bækur. 

Stærðarhagkvæmnin felur í sér að lágmarka kostnað við framleiðslu hvers eintaks, 

hvort sem það er hljómplata eða bók. Verk sem hægt er að endurskapa (3) eru 

aðgreind frá einstökum verkum (2) en eins og áður segir hafa fræðimenn hingað til 

haldið því fram að verslun með verk sem hægt er að endurskapa (3) fylgi að miklu 

leyti sömu efnahagslögmálum og aðrar hefðbundnar neysluvörur.  

 

2.2 Útflutningur og samkeppnishæfni tónlistar 

Útflutningur á tónlist, sem er skilgreindur sem gjaldeyristekjur, er með margvíslegum 

hætti (Ágúst Einarsson, 2004: Heilbrun og Gray, 2001). Það getur verið um að ræða 

hljómleikahald tónlistarmanna erlendis og sölu á geisladiskum (sbr. flokka 1 og 3 hjá 

Schulze). Einnig teljast tónlistarviðburðir til útflutnings og gegna þeir stóru hlutverki í 

gjaldeyrisöflun. Annar þáttur er þegar erlendir ferðamenn heimsækja staði vegna 

óbeinna áhrifa tónlistarmanna. Beinn útflutningur tónlistar er enn sem komið er 

óverulegur á Íslandi en óbein áhrif eru mikil, meðal annars í ferðaþjónustu (Ágúst 

Einarsson, 2004).  

Íslenskur tónlistariðnaður, og reyndar sá alþjóðlegi einnig, er sprottinn og 

drifinn áfram af hæfni sem verður til eða finnst og leitað er markaða fyrir (Jón Garðar 

Hreiðarsson og Ingi Geir Hreinsson, 2000). Fyrst er unnið á heimamarkaði og ef það 
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gengur vel eru erlendir markaðir kannaðir (sbr. fyrrnefnda „fossaðferð“). Eitthvað er 

um það erlendis, og jafnvel hérlendis, að tónlistarfyrirtæki nálgist markaðinn frá öðru 

sjónarhorni, en það þekkist reyndar almennt í markaðsfræðum, og kanni þarfir og 

væntingar markaða og leitist við að skapa þá hæfni sem þarf til að uppfylla þær.  

Skipulagsheildir í tónlistariðnaðinum byggja oft túlkun sína á velgengni tón-

listarmanna á fyrri frammistöðu og á órökstuddri trú á áframhaldandi velgengni 

hljómsveita eða tónlistarmanna með því að rýna í sölutölur (Elsbach og Kramer, 1996; 

Feldman og March, 1981). Ljóst er að til að hægt sé að flytja út íslenska tónlist þarf 

hún að vera samkeppnishæf á hinum stóra alþjóðlega tónlistarmarkaði. Hætta er á að 

hún týnist annars innan um alla þá tónlist sem í boði er í heiminum. Kim og 

Mauborgne (2005) nota hafið sem myndlíkingu til að útskýra samkeppni fyrirtækja og 

stofnana. Rauður sjór vísar til markaða þar sem vörur eru vel skilgreindar, 

samkeppnisaðilar eru þekktir og samkeppni er byggð á verði, vörugæðum og þjónustu. 

Með öðrum orðum er rauður sjór gamalt viðmið sem stendur fyrir allan iðnað sem nú 

er til staðar. Til samanburðar er blár sjór það markaðsumhverfi þar sem vörur eru ekki 

enn vel skilgreindar, samkeppnisaðilar eru ekki skipulagðir og markaðurinn er 

tiltölulega óþekktur. Fyrirtæki sem sigla á bláum sjó eru þau sem hafa betur í 

samkeppninni með því að einblína á þætti sem tryggja þeim samkeppnisyfirburði. Á 

rauðum sjó er mikil samkeppni og allir samkeppnisaðilar eru að berjast um sömu 

viðskiptavinina. Tækni á bláum sjó (e. Blue Ocean Strategy) felst í að forðast beina 

samkeppni með því að skera sig úr, með einum eða öðrum hætti. 

Lykilþáttur í velgengni útflutnings er samspil staðbundins og alþjóðlegs 

umhverfis. Staðbundin hæfni eða auðlind þarf að vera til staðar sem á erindi á 

alþjóðlegan markað sem telst móttækilegur. Samkeppnisforskot í hnattrænum iðnaði á 

rætur sínar að rekja til samsetningar staðbundinna þátta sem halda uppi athafnasemi 

fyrirtækja. Porter (1990) setti fram kenningu sem byggð var á þjóðríkjum og 

staðbundinni samkeppnishæfni í hnattrænum efnahag. Í kenningunni gegna klasar (e. 

clusters), eða þyrpingar, mikilvægu hlutverki. Klasi er landfræðileg samsöfnun 

samtengdra fyrirtækja, sérhæfðra birgja, þjónustuaðila, fyrirtækja í tengdum iðnaði og 

sameinaðra stofnana (svo sem háskóla og viðskiptasamtaka) á tilteknum vettvangi sem 

eru í samkeppni en vinna einnig saman. 

 Klasar lýsa nýrri hugsun þegar kemur að þjóðríkjum og staðbundnum efnahag 

og má segja að þeir krefjist nýrra hlutverka hjá fyrirtækjum og á ýmsum stigum 

stjórnvalda og annarra stofnana um að bæta samkeppnishæfni sína (Porter, 2000). Hjá 
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fyrirtækjum hefur hugsunin um samkeppni og áætlanir snúist um það sem gerist innan 

fyrirtækisins. Klasar minna á að stór hluti samkeppnisforskotsins er utan fyrirtækisins 

og það má vera að það sé jafnvel fyrir utan þann iðnað sem tiltekið fyrirtæki er í. 

Klasahugsun gefur til kynna að fyrirtæki eigi áþreifanlegra og mikilvægra hagsmuna 

að gæta í því viðskiptaumhverfi þar sem þau eru staðsett — hagsmuna sem eru brýnni 

en til dæmis skattamál og rafmagns- og launakostnaður. Sum fyrirtæki gætu í raun 

hagnast á því að hafa fleiri samkeppnisaðila á heimamarkaði. 

 Hjá stjórnvöldum hefur hugsun um samkeppnishæfni einkanlega snúist um 

heildarmynd efnahagsins (Porter, 2000). Mikilvægi klasa gefur til kynna að stjórnvöld 

hafi nýjum hlutverkum að gegna. Í hnattrænum iðnaði eru heilbrigðar þjóðhagfræði-

legar stefnur (e. macroeconomic policies) nauðsynlegar en ekki fullnægjandi. 

Úrslitaáhrif og óumflýjanleg áhrif stjórnvalda eru á rekstrarhagfræðilegum vettvangi 

(e. microeconomic level). Á meðal þeirra lykiláhrifa sem stjórnvöld geta haft eru að 

fjarlægja hindranir til framfara og uppfærslu á núverandi og nýjum atvinnugreinum. 

Klasar eru drífandi kraftur sem efla útflutning og virka sem segulstál þegar kemur að 

því að laða að erlent fjármagn.   

Staðsetning og landfræðilegt rúm eru lykilþættir sem útskýra nýsköpun og 

tæknilegar breytingar á tilteknum svæðum (Audretsch og Feldman, 1996). Fram-

kvæmdar hafa verið rannsóknir (Scott, 1999; Hesmondhalgh, 1996; Vang, 2007) til að 

kanna hvers vegna ákveðin aðsetur geta af sér óvenjulega hæfileikaríka og afkasta-

mikla listamenn og tónlistarmenn. Borgir eins og New York, Los Angeles, Nashville 

og Liverpool eru ósjaldan nefndar þegar fjallað er um borgir þar sem tónlistarsenan 

hefur afkastað óvenjulega mörgum slögurum (e. super hits) miðað við aðrar borgir. 

Það kemur ekki á óvart að velgengni tónlistarmanna í hinum hnattræna tónlistarheimi 

á oft rætur sínar að rekja til ákveðinna staða sem veita tónlistarmönnum innblástur og 

árangur í viðskiptum (Brown o.fl., 2000; Power og Hallencreutz, 2005). Scott (1999) 

gefur í skyn að samsöfnun í rúmi í tónlistariðnaðinum sé mikilvæg vegna þess að 

staðir séu ekki aðeins samsöfnun á áþreifanlegum auði heldur einnig staðir þar sem 

hæfileikar listamanna nái að dafna. Á stöðum sem þessum virðast klasar vera 

sérstaklega mikilvægir fyrir þróun mismunandi tegunda uppbyggingar í tónlistar-

iðnaðinum.  

Aðferð til að undirbúa og þróa prýðilegan heimamarkað fyrir tónlist snýst ekki 

um að halda tónlistarmönnum í heimabyggð heldur snýst hún um að þróa innviði sem 

stuðla að framþróun hæfileika heimamanna þannig að þeir geti hafið útrás sína. Þessir 
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innviðir fela í sér aðstöðu (svo sem tónleikastaði, hljóðver og æfingarhúsnæði) og 

viðskiptaþjónustu (svo sem lögfræðiaðstoð, fjárhagsaðstoð og aðstoð við markaðs-

setningu) (Brown o.fl., 2000). 

Í alþjóðlegri samkeppni innan tónlistariðnaðarins kemur hún fyrst og fremst 

fram í tónlistinni sjálfri, gæðum hennar og færni flytjenda (Ágúst Einarsson, 2004). Þó 

svo að segja megi að samkeppnishæf tónlist verði til vegna þess umhverfis sem 

tónlistarmenn búa í, sem bæði veitir þeim innblástur og eykur afkastagetu þeirra, 

nægir það líklegast ekki til að gera tónlistina samkeppnishæfa. Gæði vöru og vinnsla 

hennar eru án efa þættir sem skýra samkeppnishæfni vöru að hluta til en það þarf 

fleira til. Power og Hallencreutz (2005) álíta að dreifing tónlistar, smásala og hreyfiöfl 

tónlistarmarkaðarins hafi verið vanrækt þegar fjallað er um velgengni vöru á 

mörkuðum. Það sama má segja um aðrar vörutegundir sem hægt er að flytja út á 

erlenda markaði að tónlist sem neytendavara getur staðið andspænis ýmsum opnum og 

lokuðum dyrum á ferðalagi sínu til erlendra hlustenda (Power og Hallencreutz, 2005). 

Eins bendir Alexander (1996) á að ekki megi vanrækja dreifileiðir og markaðsfræðin 

þegar kemur að neytendavörum eins og tónlist. Það er því mikilvægt að þeir 

tónlistarmenn og fyrirtæki sem eru í útrás tileinki sér þekkingu á dreifileiðum, 

inngöngustöðum og tengdum vandamálum sem geta komið upp, til að komast á þá 

markaði sem herjað er á (Power og Hallencreutz, 2005). Það nægir því ekki að horfa 

til staðarins þar sem tónlistin er sköpuð þegar reynt er að skilgreina hvers vegna sumar 

vörur ná árangri og aðrar ekki. Taka verður tillit til tveggja meginþátta: (1) vörur sem 

ná árangri eiga það til að vera tengdar við staðbundin framleiðslukerfi og (2) ferli og 

hreyfiöfl sölu, dreifingar og smásölu á mörkuðum sem herjað er á hafa hvor um sig 

afgerandi áhrif á velgengni vara.  

 

2.3 Inngönguhindranir á erlendum mörkuðum 

Nýir þátttakendur á markaði geta ýtt undir stig samkeppni í iðnaði (Hollensen, 2007). 

Ógnun nýrra aðila gegnir því hlutverki að segja til um hvers konar inngönguhindranir 

eru til staðar á mörkuðum. Lykilatriði sem hafa áhrif á inngönguhindranir eru meðal 

annars: stærðarhagkvæmni, vöruaðgreining og samræmi vara, þörf á fjármagni til 

framleiðslu og aðgangur að dreifileiðum. 

Í grein sinni fjalla Power og Hallencreutz (2005) um bandaríska 

tónlistarmarkaðinn. Tilgangur greinarinnar var að kanna inngönguhindranir fyrir 
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erlenda tónlist og niðurstöður gáfu til kynna að menningarlegt og þekkingarlegt bil á 

milli Bandaríkjanna og annarra landa er mögulega óyfirstíganleg inngönguhindrun. 

Að frátalinni annars konar viðskipta- og rekstrarmenningu landsins skortir 

tónlistarmenn og aðila utan Bandaríkjanna tengslanet (e. networks) í bandarískum 

tónlistariðnaði. Tónlistariðnaðurinn er byggður á trausti og persónulegum samböndum 

og það verður sífellt erfiðara nú á dögum að fá aðila sem teljast hliðverðir (e. 

gatekeepers), hvort sem það eru útvarpsstöðvar eða forsvarsmenn plötufyrirtækja, til 

að hlýða á óútgefna tónlist. Þessir hliðverðir sía út óhemju mikið magn af tónlist með 

því að hleypa aðeins inn þeirri tónlist sem kemur í gegnum tengiliði sem þeir þekkja 

persónulega og treysta. 

Eins og fjallað er um hér á undan er það umhverfið sem listamenn búa í sem 

hefur áhrif á getu þeirra til að ná árangri. Í umhverfinu verður að vera til staðar 

ákveðin aðstaða fyrir tónlistarmennina sem þeir geta nýtt sér til að ná árangri (Brown 

o.fl., 2000). Eitt af aðalatriðum þessarar aðstöðu er fyrrnefnt tengslanet en það gegnir 

því hlutverki að aðilar geta skipst á þekkingu og upplýsingum. Í þessu tengslaneti felst 

meðal annars að deila þekkingu (tengiliðir, styrkir, fjárveitingar, tækifæri, störf, tækni 

og svo framvegis) og að miðla af eigin reynslu, en það getur komið sér vel að geta sótt 

í reynslubanka annarra um hvað skal gera og hvað skal forðast. Tengslanet miðlar 

upplýsingum um inngöngustaði (oftast óformlegur kunningsskapur aðila, nágrannar í 

vinnu, slúður) og tengslanetið gerir aðilum kleift að deila með sér persónulegri 

reynslu. Þá deila aðilar einnig upplýsingum svo sem á hvern hátt skal framkvæma, við 

hverja skal ræða, hvað skal gera og hvenær.  
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3 Styrkveitingar og hlutverk stjórnvalda 

Fjölmörg styrktarfélög eru starfrækt á Íslandi sem ætlað er að styðja við bakið á 

íslenskum tónlistarmönnum (sjá heildarlista yfir sjóði og styrki í viðauka 2). Opinberir 

aðilar verja umtalsverðu fé til menningarmála á hverju ári. Sem dæmi voru fjárlög á 

Íslandi 239 milljarðar króna árið 2002 og þar af ráðstafaði menntamálaráðuneytið 28,3 

milljörðum króna. Af þeim fóru 5,9 milljarðar króna í menningarmál eða 21% af 

fjárveitingum ráðuneytisins. Af útgjöldum fjárlaga til menningarmála er varið um 403 

milljónum króna til tónlistar sem fara að stærstum hluta til Sinfóníuhljómsveitar 

Íslands, eða 371 milljón króna.  

 

3.1 List og efnahagsaðstæður 

„Hinn fátæki listamaður“ er ein af staðalímyndum vestrænnar menningar (Heilbrun og 

Grey, 2001). Efnahagsaðstæður hafa áhrif á getu listamanna til að tjá fagurfræðilega 

löngun sína en það liggja flóknar hvatir að baki listrænni sköpun (Cowen, 1998). Þar á 

meðal má nefna ást á hinu fallega, peningum og frægð, persónulegan hroka og innri 

áráttu. Þeir sem skapa hafa sterka löngun til að vera í sviðsljósinu, vilja láta taka eftir 

sér og að á þá sé hlustað. Beethoven sagði eitt sinn: „Ég er ekki í þessu til að græða á 

tónlist, eins og þið haldið, að semja tónlist bara til þess að vera ríkur, alls ekki! Samt 

sem áður elska ég að lifa sjálfstæðu lífi og það get ég ekki gert án þess að vera með 

örlitlar tekjur“ (Thayer, 1967). List veitir listamönnum ekki einungis fagurfræðilega 

ánægju heldur er hún einnig lifibrauð margra (Joshi, 1967).  

 Til þess að verða sjálfstæður listamaður krefst það fjárhagslegs sjálfstæðis og 

þá þarf listamaðurinn einnig að vera á markaði þar sem eftirspurn er mikil. Kapítal-

ismi getur af sér auð sem gerir einstaklingum kleift að framfleyta sér með list. 

Starfsgrein listar, sem er tiltölulega nýleg þróun í mannkynssögunni, blómstrar með 

vaxandi efnahag en margir listamenn geta ekki framfleytt sér á listinni einni og sér og 

þurfa þar af leiðandi á utanaðkomandi fjármagni að halda sér til stuðnings. 
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Fjárhagslega vel statt hagkerfi eykur möguleika listamanna á að finna uppsprettur 

hugsanlegs fjárhagsstuðnings (Cowen, 1998). 

 Síðastliðinn áratug eða svo hefur heildarmynd iðnaðar margra landa hallast 

merkjanlega í áttina að nýjum skapandi atvinnugreinum (Brown o.fl., 2000; Power, 

2002; Scott, 1999; 2004). Til skapandi atvinnugreina teljast fjölmiðlar (prent-, 

útvarps- og sjónvarpsmiðlar, auglýsingar), kvikmyndir, list, hönnun, tónlist og 

arkitektúr. Í sumum löndum er menning orðin eitt helsta afl efnahagsins með því að 

auka framleiðni og fjölga störfum. Þessi breyting er í raun einn flötur á breiðari 

endurvakningu á hinum svokallaða „nýja efnahag“ (e. new economy) í samtíma-

kapítalisma (Scott, 2004). 

 

3.2 Tekjur listamanna 

Samkvæmt Hirsch (1972) og Peterson og Berger (1975) er offramboð á metnaði til að 

skapa í listgeiranum. Hann einkennist af eftirspurnarmynstri þar sem margir listamenn 

eru á öllum mörkuðum og aðeins fáum tekst að hafa lifibrauð af listinni í ljósi þess að 

þar ríkir mikil samkeppni (Kretschmer, Klimis og Choi, 1999). Niðurstöður 

rannsóknar Borghans og Groot (1998) sýna fram á að tónlistarmenn þurfa að vera 

hæfileikaríkari en aðrir tónlistarmenn til að slá í gegn og verða stórstjörnur. Þá verður 

að vera nokkurs konar einokunargeta (e. monopolistic power) til staðar. Með öðrum 

orðum, fólk kýs að horfa á bestu leikmennina (hvort sem það eru tónlistarmenn, 

íþróttamenn, leikarar og svo framvegis) og þannig verða þeir listamenn fulltrúar, ekki 

bara sinna eigin hæfileika, heldur þeirrar listar sem þeir leggja stund á. Greinar-

höfundar lýsa þeim einnig sem „sigurvegurum“ í grein sinni. Tekjum þessara sigur-

vegara er lýst þannig að þær eigi sér engin takmörk og segja greinarhöfundar að hægt 

sé að útskýra laun þeirra með fyrrnefndri bráðabirgðaeinokunargetu þeirra sem skara 

fram úr á sínu sviði.  

 Tónlistariðnaðurinn samanstendur af þremur meginþáttum, hljóðritaðri tónlist, 

flutningi á hljóðritaðri tónlist og lifandi flutningi (Hull, 2004) en tekjustreymi 

tónlistarmanna kemur frá þessum þremur meginþáttum tónlistariðnaðarins. Efnahags-

legt umhverfi tónlistariðnaðarins hefur tekið miklum breytingum frá því að hafið var 

að dreifa tónlist á netinu en talið er að fyrrnefnt viðskiptamódel, sem inniheldur þrjá 

megintekjustrauma tónlistarmanna, muni raskast með tilkomu dreifingar tónlistar á 

netinu. Því er spáð að listamenn muni reiða sig minna á tekjur af hljóðrituðum 
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flutningi lags og tilheyrandi höfundarréttarlaun og muni reiða sig meira á tekjur af 

tónleikahaldi, sölu á varningi og samstarf við fyrirtæki og stofnanir (Connolly og 

Krueger, 2005; Meisel og Sullivan, 2002).  

Tónlist er eign einstaklinga (svo sem höfunda og tónskálda), eign stofnana 

(svo sem plötu- og útgáfufyrirtækja) og eign neytenda sem geta keypt tónlist eins og 

allar aðrar neytendavörur (Rutten, 1993). Aðeins lítill minnihluti listamanna nær að 

lifa á höfundarrétti verka sinna (Kretschmer, 2005). Tekjur listamanna af ólistrænni 

starfsemi og því sem telst ekki til útgáfuréttar verka þeirra eru mikilvægar uppsprettur 

tekna fyrir flesta listamenn. Höfundarlaun fyrir flutningsrétt sem útdeilt er af 

innheimtufélögum mynda mikilvægan og ört stækkandi hluta tekna listamanna. 

 

3.3 Hlutverk stjórnvalda og opinberra aðila 

Víðs vegar um heiminn er algengt að stjórnvöld og aðrir opinberir aðilar taki þátt í 

útflutningi á tónlist og öðru hugviti (Bennett o.fl., 1993; Bishop, 2005; Brown o.fl., 

2000; McLeay, 2006; Schulze, 1999). Stjórnvöld í löndum sem geta af sér flesta fræga 

tónlistarmenn og hljómsveitir, svo sem í Bandaríkjunum og Bretlandi, gera það hins 

vegar ekki. Bresk stjórnvöld hafa aldrei sýnt popptónlist mikinn áhuga (Frith, 1992; 

Street, 1993). Frá því að Bítlarnir slógu í gegn hefur breskur tónlistariðnaður verið svo 

farsæll að hann hefur ekki þurft á stuðningi eða aðstoð stjórnvalda að halda. Auk þess 

hefur popptónlist aldrei verið álitin þess verðug að fá fjárstyrki úr menningar-

geiranum.  

Eins og fram hefur komið skipta stjórnvöld sköpum fyrir samkeppnishæfni 

þjóðríkja á alþjóðamarkaði. Stjórnvöld geta bætt umhverfið með aðgerðum sínum 

meðal annars með því að fjarlægja hindranir og styðja við bakið á atvinnugreinum. 

Ástæður opinberra aðila fyrir stuðningi við bakið á skapandi atvinnugreinum eru 

margvíslegar. Þær menningarlegu afurðir sem skapandi greinar geta af sér skapa já-

kvæða ímynd út á við. Þá geta þær bætt ímynd og orðstír staða og stuðlað að betra lífi. 

Efnahagur menningar í hagkerfum landa verður sífellt stærri, tekjur aukast og störfum 

fjölgar í mörgum löndum. Á sama tíma býður þessi vöxtur upp á mikilvæg tækifæri 

fyrir stjórnvöld og opinbera aðila til að þróa og efla efnahag heimabyggðarinnar 

(Scott, 2004).  

Inngrip stjórnvalda í tónlistariðnaðinum verða sífellt meiri og djarfari, sífellt 

kerfisbundnari og stofnanakenndari. Í Evrópu, Norður-Ameríku og Ástralíu hefur 
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hlutverk stjórnvalda orðið ráðandi þáttur í uppbyggingu tónlistariðnaðarins á stað-

bundnu svæði, lands- og heimsvísu (Bennett o.fl., 1993; McLeay, 2006). Tegundir 

inngripa eru jafn breytileg og markmiðin sem inngripunum fylgja.  

Atvinnugrein hljóðritaðrar tónlistar og höfundarréttar hefur lengi tilheyrt 

alþjóðalögum, samið er um ákvæði og þeim stjórnað í gegnum stjórnvöld um allan 

heim (Bennett o.fl, 1993). Stjórnvöld geta sett lög og reglur um menningarafurðir 

landa og reynt þannig að vernda framleiðslu innlendrar menningar (Cowen, 2002; 

Frith, 1992; Schulze, 1999). Sem dæmi má nefna að kanadísk stjórnvöld styrkja 

kvikmyndaiðnað landsins og krefjast þess af útvarpsstöðvum í landinu að þær tileinki 

innlendri tónlist ákveðið hlutfall útvarpsspilunar (Cowen, 2002). Höfuðborg landsins, 

Ottawa, hindraði að bandaríska bókabúðakeðjan Borders kæmist á kanadískan markað 

af ótta við að verslanirnar myndu ekki selja nóg af innlendum bókmenntum. Frönsk 

stjórnvöld eyða um þremur milljörðum bandaríkjadala í menningarmál og hafa um tólf 

þúsund embættismenn í sinni þjónustu við að viðhalda hugsjón franskrar menningar. 

Stjórnvöld á Spáni, í Suður-Kóreu og Brasilíu hafa sett lög um að ákveðið hlutfall 

efnis sem sýnt er í kvikmyndahúsum verði að vera innlent og Frakkar og Spánverjar 

hafa gert slíkt hið sama með sjónvarpsefni. 

Frith (1992) nefnir að tónlistariðnaðurinn hafi hálfgerða sjóræningjaímynd og 

segir tónlistariðnaðinn mjög lítið verndaðan og að hann sé tiltölulega frjáls miðað við 

aðrar atvinnugreinar menningar. Hann fjallar einnig um að tónlistariðnaðurinn hafi átt 

í óbeinu sambandi við stjórnvöld með því að þiggja óbeinan stuðning í lengri tíma en 

flestir vilja halda fram. Í Ástralíu eru bein afskipti tiltölulega ný af nálinni en þar hafa 

verið skilyrði til fjölda ára um að tiltekið hlutfall þeirrar tónlistar sem leikin er í 

útvarpi sé innlend. Þannig gegna stjórnvöld mikilvægu hlutverki í að viðhalda 

ákveðnum markaði fyrir innlenda tónlistarmenn og tónskáld. Samkvæmt Frith hefði 

tilkoma bresku rokksenunnar verið ógerleg ef ekki hefði verið fyrir rými, auðlindir og 

áheyrendur sem styrktir voru af stjórnvöldum fyrir tilstilli listaskóla og skólakerfið þar 

í landi og leggur þannig áherslu á hvernig stjórnvöld hafa stutt tónlistariðnaðinn með 

óbeinum hætti. 

Stjórnvöld geta haft áhrif á verslun með listaafurðir með beinum eða óbeinum 

hætti. Stjórnvöld geta haft bein áhrif eins og fram kemur hér á undan, til dæmis með 

því að setja lög og reglur um menningarafurðir (sbr. skilyrði um að tiltekið hlutfall 

efnis sé innlent á útvarps- og sjónvarpsstöðvum). Stjórnvöld hafa óbein áhrif með því 

að styrkja atvinnugreinar menningar með fjárstuðningi og það gera stjórnvöld í 
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mörgum löndum — og þá sérstaklega á meginlandi Evrópu (Schulze, 1999). Þýskar 

kvikmyndir eru til að mynda rausnarlega styrktar af stjórnvöldum. Styrkirnir leiða 

ekki aðeins til meiri framleiðni listgreina sem eru að hluta til útfluttar heldur geta þeir 

einnig leitt til aukins innflutnings úr því að eftirspurn eftir list getur farið vaxandi með 

auknum áhuga á menningarafurðum.  

Það er hins vegar umdeilt hvort stjórnvöld og opinberir aðilar eigi að styðja við 

menningargeirann. Takmarkið hjá aðilunum er venjulega að leggja áherslu á efnahags-

legan ábata menningar, svo sem að auka tekjur og skapa störf. Þetta verður hins vegar 

til þess að sköpunarferli listar og menningar er hugsanlega lagt í hættu. Hvað varðar 

stefnu í tónlist, gæti það vel verið óviðeigandi eða takmarkandi fyrir stjórnvöld að 

einskorða stuðning sinn við staðbundinn tónlistariðnað eins og hann sé sjálfstæð og 

staðbundin atvinnugrein. Þótt tónlistariðnaðurinn sé oft tengdur uppruna sínum hefur 

tónlistariðnaðurinn þróast sem einn dreifðasti iðnaður sem til er. Þetta er bæði styrkur 

og veikleiki hans. Tónlistarmenn geta blómstrað og skapað staðbundnar vinsældir en 

þeir geta einnig náð hylli á heimsvísu á skömmum tíma (Brown o.fl., 2000). 
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4 Íslenskur tónlistariðnaður 

Íslenskur tónlistariðnaður hefur sannað gildi sitt sem mikilvæg atvinnugrein þótt 

honum hafi ekki verið markaður sérstakur bás í atvinnulífi þjóðarinnar. Í skýrslu sem 

unnin var fyrir iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið (1997) kemur fram að talið er að 

íslenski tónlistariðnaðurinn skapi beint og óbeint á milli 750 og 1000 ársverk þegar 

allt er talið, það eru starfsmenn útgáfufyrirtækja, sölufólk í hljómplötuverslunum, 

höfundar, hljóðfæraleikarar, söngvarar, upptökumenn og aðrir tæknimenn, hönnuðir 

og svo framvegis. Tónlistariðnaðurinn á Íslandi vegur um 1% af landsframleiðslunni 

og fyrirtæki í tónlistargeiranum velta um 6,5 milljörðum króna á ári. Tæplega 1% 

þjóðarinnar starfar við tónlistariðnaðinn en þar af eru um 1200 manns í 

heilsársstörfum (Ágúst Einarsson, 2004).  

Tónlistariðnaðurinn á Íslandi skiptist í tvo hluta sem framleiðslugrein. Annars 

vegar er tónlist sem sprottin er upp úr íslensku umhverfi og miðar að því að rækta 

íslenska menningu og bæta stöðu og hag viðkomandi flytjenda, útgefenda eða höfunda 

á íslenskum markaði. Helsta einkenni þeirrar tónlistar er að hún er flutt á íslenskri 

tungu. Hins vegar er sú tónlist sem sprottin er af alþjóðlegum straumum. Hún miðar 

að þátttöku í tónlistarlífi og samkeppni utan Íslands — er með öðrum orðum samin til 

útflutnings. Helsta einkennið er að hún á að efla íslenska tónlist á alþjóðlegum 

grundvelli (Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið, 1997).  

Það var ekki fyrr en eftir að Björk Guðmundsdóttir náði árangri á 

alþjóðamarkaði að almenningur og opinberir aðilar tóku að gera sér grein fyrir þeim 

miklu möguleikum sem felast í tónlistariðnaðinum. Þar kemur einnig fram að margir 

hæfileikaríkir flytjendur og höfundar geta auðveldlega fetað í slóð Bjarkar en 

greininni hefur ekki verið skapaður traustur grundvöllur eða skilyrði til að þrífast sem 

fjárhagslega sjálfstæð og öflug atvinnugrein sem skilar verulegum tekjum til 

þjóðarbúsins (Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið, 1997).  

Augljós ábati er fyrir íslenskt efnahagslíf af því að fleiri íslenskir 

tónlistarmenn nái árangri erlendis þar sem tónlistarmarkaðurinn utan landsteinanna er 

gríðarstór. Íslenskur tónlistarmarkaður er ekki stór í samanburði við nágrannalöndin 
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og enn síður í alþjóðlegum samanburði. Samanlögð hljómplötusala á Íslandi árið 1996 

var 643 þúsund eintök að heildsöluverðmæti 579 milljónir króna. Heildarvelta í 

smásölu án virðisaukaskatts var 840 milljónir króna. Sama ár var heildarsala á 

íslenskum hljómplötum 274 þúsund eintök að heildsöluverðmæti 270 milljónir króna. 

Það er ljóst að Ísland er „dvergmarkaður“ jafnvel þótt aukning yrði á sölu hljómplatna 

hér á landi. Smæðin kemur glöggt fram þegar miðað er við Debut og Post, fyrstu tvær 

plötur Bjarkar Guðmundsdóttur, sem höfðu selst í um sex milljónum eintaka í 

heiminum árið 1997, en það nemur liðlega nífaldri árlegri heildarveltu íslenska 

hljómplötumarkaðarins eða 22-faldri heildarveltu innlendrar framleiðslu (Iðnaðar- og 

viðskiptaráðuneytið, 1997). 

Á Íslandi er tónlistaráhugi sennilega eilítið meiri en gengur og gerist annars 

staðar en það má sjá á þátttöku í tónlistarlífi hér landi út frá fjölda hljómsveita og kóra 

sem starfandi eru. Hlutfall skráðra nemenda við tónlistarskóla er einnig hátt ef miðað 

er við nágrannaþjóðir (Ágúst Einarsson, 2004; Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið, 1997). 

Á Íslandi eru margir tónlistarviðburðir allan ársins hring og þá eru nokkrar 

tónlistarhátíðir haldnar árlega þar sem bæði íslenskir og erlendir listamenn koma fram. 

Flestar þeirra eru smáar í sniðum og haldnar í Reykjavík. Þekktust er tónlistarhátíðin 

Iceland Airwaves en hún hefur verið haldin frá árinu 1999 (Iceland Airwaves, 2009) 

og er umfangsmesta tónlistarhátíðin á Íslandi. Sem dæmi um smærri hátíðir má nefna 

Listahátíð í Reykjavík, Aldrei fór ég suður á Ísafirði, Blúshátíð í Reykjavík og 

Akureyri International Music Festival (Icelandic Music Export, 2009a).   

 Efnahagslegur ávinningur af þessum tónlistarhátíðum er töluverður. Árið 2005 

var gerð samnorræn könnun sem Höfuðborgarstofa tók þátt í en markmið verkefnisins 

var að mæla efnahagsleg áhrif viðburða á borgir. Höfuðborgarstofa skoðaði Iceland 

Airwaves-tónlistarhátíðina og sýndu niðurstöður að hátíðin var ágætis búbót fyrir 

efnahagskerfi Reykjavíkur. Í könnuninni voru tekin viðtöl við 540 gesti hátíðarinnar 

og voru helstu niðurstöður þær að erlendir gestir hennar verja um það bil 300 

milljónum króna meðan á dvöl þeirra stendur í Reykjavík og þá er ferðakostnaður til 

landsins ekki meðtalinn (Angel og Hansen, 2006). 

 

4.1 Samkeppnisstaða fyrirtækja í íslenskum tónlistariðnaði 

Ágúst Einarsson (2004) lýsir samkeppnisstöðu fyrirtækja í tónlistariðnaði með fimm 

krafta líkani Porters (Porter, 1980). Á mynd 3 má sjá útfærslu Ágústs. 
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Tónlistariðnaðurinn er svo fjölbreyttur að greina verður milli einstakra 

fyrirtækja og stofnana til að þessi aðferð sé heppileg. Þó eru mörg atriði sameiginleg, 

svo sem kaupendur. Meirihluti starfseminnar innan tónlistariðnaðarins snýr að 

einstaklingum sem kaupendum, sbr. lengst til hægri á mynd 1. Staða neytenda er sterk 

vegna þess að tónlist er í samkeppni við aðra fjölbreytta afþreyingu. Sama máli gegnir 

um þjónustu og staðkvæmdarvörur sem eru margar tengdar við tónlist, til dæmis aðrar 

listgreinar og ýmiss konar afþreyingu, og eru þær sýndar neðst á myndinni (Ágúst 

Einarsson, 2004). 

 
Mynd 1. Samkeppnisstaða fyrirtækja í tónlistariðnaði. 

 

Birgjar í tónlistariðnaði, sbr. lengst til vinstri á mynd 1, eru margs konar, til dæmis 

tónlistarmenn gagnvart útgefendum, tónlistarkennarar gagnvart tónlistarskólum og 

framleiðendur gagnvart fjölmiðlum. Samkeppnisstaða birgja er yfirleitt ekkert 

sérstaklega sterk í tónlistariðnaði þar sem margir keppa á sama sviði. Lykilþátturinn er 

í miðju líkansins þar sem sýnt er hversu mikil samkeppni er milli fyrirtækja innan 

atvinnugreinarinnar. Samkeppni milli fyrirtækja er yfirleitt mikil á flestum sviðum 

tónlistariðnaðarins. 
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 Efst á mynd 1 er lýst mögulegum nýjum aðilum á tónlistarmarkaðinum. 

Aðgangshindranir eru yfirleitt litlar. Það á þó ekki við um þætti sem krefjast mikils 

stofnkostnaðar, eins og óperuhús og tónleikasali. Greining eftir þessu líkani getur leitt 

til þess að byggt er á veikri stöðu á einhverju sviði sem síðar reynist með markvissum 

aðgerðum fela í sér möguleika á samkeppnisforskoti. 

 Þessa hugsun er hægt að yfirfæra á samkeppnishæfni þjóðar (Porter, 1990). Í 

því líkani er skoðaður svokallaður demantur Porters sem Ágúst Einarsson (2004) 

yfirfærði á íslenska tónlistarmarkaðinn og er lýst á mynd 2 í kafla 4.2. 

  

4.2 Samkeppnishæfni íslenska tónlistarmarkaðarins 

Fyrir tónlistariðnaðinn skiptir hæft starfsfólk og fjármagn mestu máli. Til að mynda er 

ekki algengt að ófaglærðir starfi í tónlistariðnaði. Framleiðsluþættir, sem sýndir eru 

vinstra megin á mynd 2, eru vinnuafl, náttúruauðlindir, fjármagn, þekking, 

mannauður, skipulag, tækni og stofnanir. Tónlist er sérstök listsköpun og hún er 

auðþekkjanleg og ekki er hægt að endurgera hana nákvæmlega en þó hægt að hafa 

hana svipaða öðrum verkum.  
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Mynd 2. Samkeppnishæfni íslenska tónlistariðnaðarins. 

(Ágúst Einarsson, 2004) 
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 Staða eftirspurnar, sem er sýnd hægra megin á mynd 2, er nokkuð sérstök fyrir 

íslenska tónlistarmarkaðinn þar sem heimamarkaður er lítill. Út frá litlum en faglegum 

heimamarkaði er þó oft hægt að sækja fram á erlendum mörkuðum. Ísland á þegar 

marga tónlistarmenn sem hafa getið sér gott orð erlendis. Árangur einstakra 

tónlistarmanna á alþjóðamarkaði hjálpar öðrum.  

 Tengdar atvinnugreinar og stuðningsgreinar, sem eru sýndar neðst á mynd 2, 

eru til dæmis tónlistarkennsla og fjölmiðlar. Tónlistarkennsla er mjög öflug hérlendis 

og styrking hennar myndi þó án efa efla atvinnugreinina enn frekar. Hér vantar ýmsa 

þætti til að ná betri árangri, til dæmis vandaða tónleikasali og óperusvið eða óperuhús. 

Það hefur dregið mátt úr atvinnugreininni að tónlistarhús vantar eins og sést vel á 

þessari greiningu. Hvað varðar stefnumótun, skipulag og samkeppni, sem sést efst 

fyrir miðju á myndinni, er áberandi að fjármálamarkaðurinn er veikur í tónlistariðnaði 

og erfitt er að afla fjár fyrir nýjar hugmyndir, til dæmis á hlutabréfamarkaði. Hér 

skiptir einnig máli að störf í tónlistariðnaði eru ekki sérstaklega auðþekkjanleg og virt 

á vinnumarkaði og hafa frekar orð á sér fyrir að vera láglaunastörf, sem er að miklu 

leyti rétt. Samkeppni innan tónlistariðnaðarins getur hjálpað öðrum og stuðlað að 

aukinni framleiðni og meiri sköpunarkrafti innan listgreinarinnar. Helstu kostir í 

umhverfi tónlistariðnaðarins eru vel menntað starfsfólk en helsti veikleiki er lítill 

heimamarkaður sem þó er hægt að nýta til sóknar erlendis enda er fólk á 

heimamarkaðinum vel upplýst og gerir miklar kröfur (Ágúst Einarsson, 2004).  

 Eins og fram kemur í fræðilegum inngangi ritgerðarinnar geta stjórnvöld, sem 

sýnd eru efst til vinstri á mynd 2, gert margt til að efla samkeppnishæfni þjóðarinnar á 

tónlistarsviðinu, til dæmis með auknum fjárhagslegum stuðningi og bættum innviðum 

eða stofnunum, eins og aðstöðu, skattaívilnunum fyrir skapandi atvinnuvegi, eflingu 

skólakerfisins, miklum kröfum til atvinnugreinarinnar, viðurkenningu á hagrænu 

mikilvægi tónlistariðnaðar og eflingu rannsókna (Ágúst Einarsson, 2004).  
 Samskipti við stjórnvöld eru sýnd með brotinni línu á myndinni en það þýðir 

að stjórnvöld geta beitt sér beint fyrir einstökum þáttum í líkaninu. Mikilvægt í því 

sambandi er að hafa í heiðri „svigrúmsregluna“ eða „regluna um svigrúm“ (e. arms 

length principle), sem felur í sér það viðhorf gagnvart listum og menningu að 

stjórnmálamenn eigi einungis að skipta sér af því að útvega fjármagn en ekki að 

ráðstafa því (Ágúst Einarsson, 2004).  
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4.3 Íslensk tónlist og útflutningur hennar 

Í bók sinni Eru ekki allir í stuði?: Rokk á Íslandi á síðustu öld segir Gunnar Lárus 

Hjálmarsson (2001) frá því að íslenskar hljómsveitir hafa lengi vel reynt að ná árangri 

í útlöndum eða allt frá árinu 1965 þegar bítlahljómsveitin Hljómar frá Keflavík reyndi 

að komast á samning hjá útgáfufyrirtækjum í Bretlandi og Bandaríkjunum. Nafni 

hljómsveitarinnar var breytt í Thor’s Hammer og hóf hún að flytja lög sín á ensku, eða 

eins og Rúnar Júlíusson söngvari og bassaleikari Hljóma orðaði það: „Við stofnuðum 

eins konar útflutningsdeild hljómsveitarinnar og kölluðum hana Thor’s Hammer“ 

(Ásgeir Tómasson, 2005). Á endanum tókst sveitinni að gefa út nokkur lög á 

smáskífum en hafði þó ekki erindi sem erfiði. Margir íslenskir tónlistarmenn hafa hins 

vegar gert það gott á erlendri grund en enn fleiri hafa reynt og mistekist ætlunarverkið.  

 Fáum hefur gengið jafn vel og hljómsveitunum Sykurmolunum, Sigur Rós og 

einleikaranum (e. solo artist) Björk (Gunnar Lárus Hjálmarsson, 2001). Upphaf 

velgengni íslenskrar tónlistar erlendis má rekja aftur til ársins 1987 en segja má að 

íslensk tónlist hafi fyrst fengið almenna athygli erlendis þegar hljómsveitin 

Sykurmolarnir gaf út lagið Birthday. Sykurmolarnir áttu mikilli velgengni að fagna og 

varð hljómsveitin heimsfræg á síðari hluta níunda áratugar síðustu aldar. Hljómsveitin 

fór í hljómleikaferðalög um Norður-Ameríku, Evrópu, Asíu og Eyjaálfu og vakti 

mikla athygli (Árni Matthíasson, 1992; Gestur Guðmundsson, 1990; Gunnar Lárus 

Hjálmarsson, 2001). Sykurmolarnir voru fyrsta íslenska hljómsveitin til að selja 

hljómplötu í yfir milljón eintaka og greiddu þeir framsækinni íslenskri tónlist götuna á 

erlendri grund (Gestur Guðmundsson, 1990).  

 Eins og áður hefur komið fram er útflutningur á tónlist, sem er skilgreindur 

sem gjaldeyristekjur, með margvíslegum hætti (Ágúst Einarsson, 2004; Heilbrun og 

Gray, 2001). Þar getur verið um að ræða sölu á geisladiskum og hljómleikahald 

íslenskra tónlistarmanna erlendis. Einnig leiða tónlistarviðburðir hérlendis, svo sem 

Listahátíð í Reykjavík og Iceland Airwaves, til þess að útlendingar koma sérstaklega 

til landsins til að fylgjast með og taka þátt í þessum viðburðum. Þeir gestir bera oft 

landinu vel söguna erlendis, auk þess sem fjöldi þeirra eyðir oft umtalsverðu fé hér á 

landi (Ágúst Einarsson, 2004). 

 Ýmiss konar starfsemi telst til útflutnings og gjaldeyrisöflunar í tengslum við 

tónlist. Sem dæmi um það er fyrirtækið Hr. Örlygur sem skipuleggur tónleika og 

miðlar upplýsingum erlendis um tónlistarviðburði hérlendis. Fyrirtækið skipuleggur 
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einnig Iceland Airwaves-hátíðina sem er haldin árlega, meðal annars í samvinnu við 

Icelandair. Margir koma vegna hennar til landsins, meðal þeirra eru fjölmargir erlendir 

blaðamenn sem leita upplýsinga um íslenska tónlist. Annar þáttur er þegar erlendir 

ferðamenn koma hingað vegna óbeinna áhrifa íslenskra tónlistarmanna. Dæmi um 

þetta er þegar ungir ferðamenn koma hingað frá Bretlandi til að heimsækja heimaland 

Bjarkar. Beinn útflutningar á tónlist er enn sem komið er óverulegur en óbein áhrif eru 

mikil, meðal annars í ferðaþjónustu (Ágúst Einarsson, 2004).  

 

4.4 Afskipti stjórnvalda og opinberra aðila af tónlistariðnaðinum 

Íslensk utanríkisþjónusta hefur ekki skipt sér sérstaklega af tónlistariðnaði nema til 

þess að kynna tónlistarmenn við sérstök tækifæri. Sérstakur menningarfulltrúi var um 

tíma starfandi við sendiráð Íslands í London en því starfi hefur ekki verið haldið áfram 

með sama hætti, hvorki þar né annars staðar við sendiráð Íslands (Ágúst Einarsson, 

2004). 

Í skýrslu iðnaðar- og viðskiptaráðuneytisins (1997) er lagt til að Útflutningsráð 

og utanríkisþjónustan komi í auknum mæli til aðstoðar við kynningu og markaðs-

setningu á íslenskri tónlist. Forsendan fyrir útflutningi á íslenskri tónlist er það 

gróskumikla tónlistarlíf sem er hér á landi. Einnig kemur fram að íslensk tónlist á í 

harðri samkeppni á öllum mörkuðum og að í flestum vestrænum löndum nýtur 

tónlistariðnaður opinbers stuðnings og ýmiss konar styrkja sem miða að aukinni 

verðmætasköpun. Lagt er til að stjórnvöld hér á landi hugi vel að menningar- og 

listastyrkjum svo að slíkt geti síðar leitt til útflutnings á hugviti og huglægum 

verðmætum íslenskrar tónlistar. 

 Þættir sem gætu stuðlað að meiri útflutningi innan tónlistariðnaðarins felast að 

ýmsu leyti í sameiginlegu átaki opinberra aðila og einkaaðila. Í bókinni Hagræn áhrif 

tónlistar segir Ágúst Einarsson (2004) í samantekt sinni á niðurstöðum bókarinnar að 

hugleiða ætti alvarlega að koma upp útflutningsskrifstofu fyrir tónlist erlendis, til 

dæmis í samráði við Útflutningsráð Íslands. Hann leggur til að sett verði á laggirnar 

útflutningsskrifstofa í Bretlandi. Þá fjallar Ágúst einnig um að efla þurfi viðskiptalega 

fagþekkingu innan atvinnugreinarinnar, útvega öfluga styrki í upphafi útflutnings og 

styrkja innviði til að styðja við starfsemi erlendis. 

 Í skýrslunni Íslensk tónlist – tækifæri til útflutnings eftir þá Jón Garðar 

Hreiðarsson og Inga Geir Hreinsson hjá KPMG ráðgjöf, sem unnin var fyrir 
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Nýsköpunarsjóð árið 2000, eru lagðar fram tillögur um að efla íslenska 

tónlistariðnaðinn. Meðal annars er lagt til að hagsmunaaðilar og fyrirtæki stofni með 

sér sérstakt tengslafyrirtæki undir nafninu Export Music Iceland (EM-Ice), að sænskri 

fyrirmynd, sem hafi það hlutverk að koma á og viðhalda sterkum tengslum við 

lykilaðila á mörkuðum fyrir íslenska tónlist. Fyrirtækið myndi fyrst og fremst gegna 

því hlutverki þegar útflutningur væri í undirbúningi fyrir alla aðila íslenska tónlistar-

iðnaðarins. Lagt er til að kannaðir verði möguleikar á afskiptum opinberra sjóða og 

stofnana af fyrirtækinu og á því að það geti orðið tengiliður þeirra við tónlistargeirann.  

 Í sömu skýrslu eru tekin dæmi um þrjú lönd sem eru mislangt á veg komin við 

að efla útflutning og auka tekjur af innlendri tónlist. Á Nýja-Sjálandi eru heildar-

samtök sem ætlað er að styðja við listir í landinu og þar hefur nýlega verið stofnað 

tónlistarráð (e. music industry commission) sem ætlað er að efla tónlistariðnaðinn og 

leiðir til útflutnings. Í Svíþjóð er stofnun sem kallast Export Music Sweden sem 

stofnuð var gagngert til að styðja við og efla útflutning sænskrar tónlistar. Fyrirtækið 

leitast við að efla tengsl við alþjóðlega tónlistariðnaðinn og kynna sænska tónlist á 

alþjóðlegum vettvangi. Í Kanada voru stofnuð samtök árið 1982 til eflingar 

tónlistarmanna og tónlistariðnaðarins. Í skýrslunni kemur fram að Kanadamenn eru 

lengst komnir í aðgerðum sínum fyrir tónlistariðnaðinn. Áhugavert sé að skoða þá 

nálgun sem þeir hafi tileinkað sér að því leyti að mismunandi tónlistarstefnur eru 

skilgreindar og einnig styrktarferli á afmörkuðum stigum (Jón Garðar Hreiðarsson og 

Ingi Geir Hreinsson, 2000). Rannsakandi fann engar upplýsingar um slíkar stofnanir 

eða samtök í Bandaríkjunum. 

 Í samnorrænni skýrslu frá árinu 2003 sem ætlað var að kortleggja 

tónlistariðnað á Norðurlöndum kemur fram að á Íslandi hafi verið vaxandi skilningur 

um efnahagslegt og menningarlegt mikilvægi tónlistariðnaðarins. Umræða um iðnað-

inn jókst jafnt og þétt á síðasta áratug síðustu aldar og íslensk tónlist tók að fá aukna 

athygli. Menntamálaráðuneytið hafði þá aukið samstarf sitt við tónlistariðnaðinn og 

Útflutningsráð hafði þá ákveðið að veita iðnaðinum meiri athygli. Á þeim tímapunkti 

sem skýrslan var skrifuð var tónlistariðnaðurinn langt frá því að standa jafnfætis 

öðrum atvinnugreinum (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Helga Björg Ragnarsdóttir, 

2003). 

 Í maí árið 2002 stóð Útflutningsráð fyrir ráðstefnu um íslenskan tónlistariðnað. 

Upphaf samstarfs Útflutningsráðs og tónlistariðnaðarins má rekja til ráðstefnunnar 

(Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Helga Björg Ragnarsdóttir, 2003). Ráðstefnan leiddi 
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meðal annars til þess að regnhlífarsamtökin Samtónn voru stofnuð innan íslenska 

tónlistariðnaðarins en fram að þeim tímapunkti voru nokkur hagsmunasamtök sem 

áður höfðu ekki átt í samstarfi. Með stofnun Samtóns varð til sameiginlegur 

vettvangur og um leið ein rödd fyrir tónlistarmenn í landinu. Með stofnuninni var 

einnig stigið skref í átt að sameiginlegum kynningar- og réttindamálum með því að 

sameina krafta höfunda, flytjenda og framleiðenda (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og 

Helga Björg Ragnarsdóttir, 2003; Samtónn, 2009). 

 

4.5 Útflutningsskrifstofa íslenskrar tónlistar  

Útflutningsskrifstofa íslenskrar tónlistar (ÚTÓN) (e. Icelandic Music Export) var 

stofnuð árið 2006. Með stofnun skrifstofunnar var komið á fót þjónustu- og 

upplýsingamiðstöð fyrir tónlistargeirann á sambærilegan hátt og þekkist annars staðar 

á Norðurlöndum. Verkefni ÚTÓN eru meðal annars að byggja upp stoðkerfi íslenskra 

tónlistarmanna sem leita frama á alþjóðavettvangi, jafnframt því að stuðla að 

kynningu á íslenskri tónlist á alþjóðlegum tónlistarráðstefnum og mörkuðum. 

Stofnaðilar Útflutningsskrifstofu íslenskrar tónlistar eru Samtónn, Landsbanki Íslands 

og Útflutningsráð Íslands, en auk fjárframlaga frá stofnaðilum leggja utanríkis-

ráðuneyti, menntamálaráðuneyti og iðnaðarráðuneyti til fjárframlög til rekstrar 

Útflutningsskrifstofunnar (Útflutningsráð Íslands, 2009). 

Megintilgangur ÚTÓN er að stuðla að útflutningi á öllum tegundum íslenskrar 

tónlistar og stuðla að meiri verðmætasköpun hennar. Starf ÚTÓN felst í því að ýta 

undir kynningu á þeim hljómsveitum og tónlistarmönnum sem eru að reyna að koma 

sér á framfæri erlendis. Er þetta gert með ýmsu móti, til dæmis starfrækir ÚTÓN 

vefsíðu sem gegnir hlutverki upplýsingamiðstöðvar um íslenska tónlist þar sem hægt 

er að finna fréttir og upplýsingar um hljómsveitir, viðburði og útgáfur á hljómplötum. 

Reglulega fá um 16 þúsund manns sem ýmist eru tengdir tónlistargeiranum eða 

erlendir aðdáendur íslenskrar tónlistar fréttabréf í tölvupósti frá ÚTÓN (Anna Hildur 

Hildibrandsdóttir, munnleg heimild, 19. júní 2009). 

 ÚTÓN er viðskipta- og markaðsskrifstofa sem sinnir því hlutverki að kynna 

íslenska tónlist erlendis og stuðlar að því að koma á tengslum við þá sem hafa áhuga á 

að fjárfesta eða starfa að framgangi íslenskrar tónlistar á erlendum mörkuðum (Anna 

Hildur Hildibrandsdóttir, 2008). Stofnunin vinnur eftir ákveðinni verkefnaáætlun þar 

sem veittir eru ferðastyrkir til þeirra sem taka þátt í hátíðum. Ýmist hafa verið veittir 
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styrkir til skipuleggjenda tónlistarhátíða sem síðan hafa séð um ferðir og uppihald 

fyrir listamenn eða listamenn styrktir beint. Farið er eftir umsóknum og fjárhagsáætlun 

hverju sinni og miðað við að ferðastyrkur fyrir hvern einstakling nemi 20-30 þúsund 

krónum en fram til þessa hafa styrkirnir sem hafa verið veittir verið frá 40 til 150 

þúsund krónum. 

 Stjórnarfundir eru haldnir í byrjun hvers mánaðar hjá ÚTÓN og eru öll erindi 

sem berast tekin fyrir og rædd. Í einu tilviki hefur svokallað eftirfylgniverkefni verið 

styrkt, það er að segja aðili sem tók þátt í Spot-bransahátíðinni og fékk í beinu 

framhaldi tækifæri til að hita upp fyrir ágætlega þekktan listamann á þriggja mánaða 

heimstónleikaferðalagi. Í kjölfarið fékk viðkomandi ferðastyrk en hann hafði ekki sótt 

um styrk til að fara á Spot. 

 ÚTÓN tekur að sér skipulagningu á íslenskum þjóðarbás á Midem-

tónlistarkaupstefnunni sem fram fer í Cannes í Frakklandi í janúarmánuði ár hvert og 

Popkomm í Berlín í Þýskalandi í október í samstarfi við Útflutningsráð. Þar stendur 

ÚTÓN fyrir kynningu á öllum þeim íslensku fyrirtækjum og listamönnum sem taka 

þátt í tónlistarkaupstefnum.  

 ÚTÓN stendur einnig fyrir kynningu á þeim tónlistarmönnum og 

hljómsveitum sem koma fram á tónlistarhátíðum sem eru á verkefnalista stofnunar-

innar á hverju ári. Þetta felur í sér að senda netkynningar á alla sem eru skráðir á 

viðkomandi hátíðir og dreifa upplýsingum á hátíðunum sjálfum jafnframt því að 

leggja upp úr því að ná til fjölmiðla sem sækja hátíðirnar með upplýsingar um 

viðkomandi listamenn. ÚTÓN styður líka við verkefni í útrás með því að kynna 

útgáfur og tónlistarmenn á vefsíðunni www.icelandmusic.is. 

 Þá er ÚTÓN í samstarfi við tónlistarhátíðir á borð við Iceland Airwaves, 

Myrka músíkdaga, Aldrei fór ég suður og Jasshátíð Reykjavíkur. Það samstarf felst 

bæði í að stuðla að því að blaðamenn og þeir sem starfa í tónlistargeiranum komi til 

landsins og sjái íslenska listamenn í sínu umhverfi (Anna Hildur Hildibrandsdóttir, 

2008). 

Á heimasíðu ÚTÓN (www.icelandicmusic.is) sést glögglega að tónlistar-

iðnaðurinn á Íslandi í heild sinni er ætlaður til útflutnings. Eins og fyrr segir er hægt 

að finna upplýsingar um íslenskar hljómsveitir og tónlistarmenn en einnig eru veittar 

upplýsingar um hljóðver, tónlistarhátíðir, sem og plötuútgáfur hér á landi.  

 Anna Hildur Hildibrandsdóttir var ráðin framkvæmdastjóri ÚTÓN í febrúar 

2007, stuttu eftir að skrifstofan var sett á laggirnar haustið 2006. Hún hefur starfað í 
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tónlistargeiranum í rúman áratug, ýmist sem umboðsmaður íslenskra hljómsveita, svo 

sem Bellatrix, Jagúars, Ske, Botnleðju og Sign, eða erlendra tónlistarmanna. Árið 

1998 stofnaði Anna sína eigin umboðsmanna- og ráðgjafarskrifstofu sem nefnist Hill 

Media. Einnig hefur hún starfað sem markaðsráðgjafi og við almannatengsl í Evrópu 

fyrir tónlistarhátíðina Iceland Airwaves (Anna Hildur Hildibrandsdóttir, munnleg 

heimild, 19. júní 2009). Skrif á fréttabréfum, umsjón með heimasíðu ÚTÓN (www. 

icelandicmusic.is) og önnur tilfallandi verkefni eru í höndum verktaka sem Anna 

Hildur ræður til sín. 

 Flestir tónlistarmenn búa yfir einhvers konar hæfileikum til að skemmta öðru 

fólki en aftur á móti búa þeir ekki allir yfir nægilegri þekkingu þegar kemur að því að 

markaðssetja sig eða stýra frama sínum þannig að framtíð þeirra teljist fjárhagslega 

örugg. Þar af leiðandi leita þeir tónlistarmenn sem náð hafa hvað lengst sér ráðgjafar 

og til samtaka þar sem fagfólk fræðir þá um viðskiptaagann sem þarf til í 

tónlistariðnaðinum, hvort sem þeir hafa meðfædda hæfileika til að stunda viðskipti eða 

ekki (Corwin, 1989). Hér gegnir ÚTÓN veigamiklu hlutverki fyrir íslenska 

tónlistarmenn en eitt hlutverka skrifstofunnar er að fræða íslenska tónlistarmenn um 

hvernig hægt sé að ná árangri erlendis. Þeim tónlistarmönnum sem leita til ÚTÓN 

býðst ýmiss konar þjónusta. Þar á meðal geta þeir sótt fræðslukvöld sem ÚTÓN 

skipuleggur reglulega eða sótt alþjóðlegar ráðstefnur sem ÚTÓN hefur staðið fyrir hér 

á landi. ÚTÓN skipulagði ráðstefnurnar „Who is in control?“ árið 2007 og „You are 

in control“ árið 2008 og 2009. Íslenskum tónlistarmönnum bauðst að kaupa aðgang að 

ráðstefnunum þar sem erlendir sem innlendir aðilar úr tónlistargeiranum héldu 

fyrirlestra og fræddu gesti um margvíslegar hliðar tónlistariðnaðarins og þær 

breytingar sem eiga sér stað innan hans. Á reglulegum fræðslukvöldum ÚTÓN eru 

ýmsir aðilar fengnir til að fræða tónlistarmenn um hvernig hægt sé að ná tilætluðum 

árangri. Þá býðst ÚTÓN til að aðstoða tónlistarmenn við að koma á tengslum við 

erlenda aðila eða veita þeim almenna ráðgjöf. ÚTON styrkir útvalda tónlistarmenn 

með fjárhagsstyrkjum (Anna Hildur Hildibrandsdóttir, munnleg heimild, 19. júní 

2009).  

 Í skýrslu Jóns Garðars Hreiðarssonar og Inga Geirs Hreinssonar (2000) um 

útflutning á íslenskri tónlist leggja þeir til virðiskeðju íslensks tónlistarútflutnings. 

Ferlið sem leiðir til sölu á íslenskri tónlist erlendis má skipta í þau fimm skref sem 

sjást á mynd 3. Tilgangurinn með gerð virðiskeðjunnar var sá að kanna hvort hana 

mætti styrkja með utanaðkomandi fjármagni. Nánari upplýsingar um hvert skref má 
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sjá á myndinni fyrir neðan virðiskeðjuna. Niðurstöður greiningar á virðiskeðjunni 

voru að mikilvægi hvers skrefs og staða er nokkuð misjöfn og útflutningurinn er 

áhættusamastur á fyrstu stigum ferlisins. Mesti kostnaðurinn, og mesta áhættan, er í 

þrepum 2-4 (frá undirbúningi útflutnings til og með markaðssetningu) og er 

kostnaðarskipting þeirra metin nokkuð jöfn. Starf ÚTÓN felst í því að sinna þrepi 4, 

það er markaðssetningu og að aðstoða tónlistarmenn við að komast á 5. þrep þar sem 

miðlun tónlistar fer fram. Með öðrum orðum aðstoðar ÚTÓN tónlistarmenn við 

markaðssetningu á tónlist og kemur á samböndum erlendis fyrir íslenska 

tónlistarmenn svo að tónlist þeirri seljist, fái spilun eða þeir hafi möguleika á að koma 

fram erlendis.  

 
Mynd 3. Virðiskeðja íslensks tónlistarútflutnings. 

(Jón Garðar Hreiðarsson og Ingi Geir Hreinsson, 2000) 
 

Á mynd 4 má sjá virðiskeðju íslensks tónlistariðnaðar. Á flæðiritinu má sjá annars 

konar útsetningu á virðiskeðju tónlistar frá því að tónlist er samin þangað til að 

neytandinn fær hana í hendurnar. Þjónusta ÚTÓN myndi helst falla undir „Kynning, 

sala, markaðsstarf, dreifing“ í virðiskeðjunni en í starfinu felst einnig að aðstoða 

tónlistarmenn við að ná árangri í þremur neðstu þáttunum (tónlistarflutningi, ljósvaka-

miðlun, smásölu) áður en tónlistin kemst til neytandans.  
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Mynd 4. Virðiskeðja íslenskrar tónlistar.  
(Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið, 1997) 

 

Eins og segir í fræðilegum inngangi ritgerðarinnar er túlkun skipulagsheilda í 

tónlistariðnaðinum á velgengni byggð á fyrri frammistöðu og órökstuddri trú á 

áframhaldandi velgengni hljómsveita eða tónlistarmanna með því að rýna í sölutölur. 

Þetta má heimfæra á tilurð ÚTÓN. Mat höfunda fyrri skýrslna um íslenskan 

tónlistariðnað er að mestu leyti byggt á velgengni Bjarkar Guðmundsdóttur og 

Sykurmolanna.  

 Eins og fyrr segir geta fyrirtæki og stofnanir farið tvær mismunandi leiðir 

þegar kemur að útflutningi. Annars vegar með óbeinni þátttöku og hins vegar með 

beinni þátttöku fyrirtækja eða stofnana. Ef leiðirnar tvær eru yfirfærðar á ÚTÓN og 

íslenska tónlistarmenn má segja að tónlistarmenn á Íslandi stundi útflutning með 

óbeinum hætti. Tónlistarmenn notfæra sér þjónustu ÚTÓN til að koma sér á framfæri 

erlendis og ÚTÓN gegnir þar hlutverki milliliðarins. Hins vegar má einnig líta svo á 
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að ÚTÓN beiti fyrir sig beinni þátttöku vegna þess að ÚTÓN er í samstarfi við ýmis 

félög og stofnanir erlendis í þeim tilgangi að stofna til sambands sem nýtist íslensku 

tónlistarlífi. 

 

4.6 Styrktaraðilar íslenskrar tónlistar 

4.6.1 Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið2 

Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið (2004) hefur veitt mörgum tónlistarmönnum styrki 

(sjá yfirlit í viðauka 3) og í samantekt sem ber heitið Útrás íslenskrar tónlistar kemur 

fram að styrkveitingar ráðuneytisins hafi gert gæfumuninn í langflestum verkefnum 

sem íslenskir tónlistarmenn lögðu út í á erlendri grund. Án styrkveitinganna hefðu 

flest verkefnanna sem ráðist var í, ekki orðið að veruleika. Þetta var niðurstaða viðtala 

sem ráðuneytið tók við nær alla þá sem þegið höfðu styrk frá ráðuneytinu á árunum 

1999-2003. Styrkþegar voru afar jákvæðir gagnvart styrkveitingum af slíku tagi og 

helstu viðbrögð var hægt að draga saman í þrennt: (1) Styrkurinn gerði gæfumuninn 

og verkefnin urðu að veruleika, (2) verkefnin hefðu ekki verið unnin eða persónuleg 

lán tekin hefðu styrkirnir ekki komið til og (3) nauðsynlegt þótti að halda 

styrkveitingum áfram og auka þær.  

4.6.1.1 Ávinningur hins opinbera 

Í skýrslu iðnaðar- og viðskiptaráðuneytisins (2004) kemur fram að öllum beri saman 

um nauðsyn þess að hafa sjóði sem styðja við bakið á íslenskum listamönnum sem 

vilja leita út fyrir landsteinana að frægð og frama — og á sama tíma að kynna Ísland 

og Íslendinga fyrir umheiminum. Þá beri öllum saman um að nauðsynlegt sé að hið 

opinbera komi þar að sem faglegur aðili og sem hagsmunaaðili.  

 Í viðtölunum sem ráðuneytið tók fyrir samantekt á styrkjum í ritinu Útrás 

íslenskrar tónlistar (Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið, 2004) kom fram að margir 

viðmælenda vitnuðu í samtölunum til þeirrar landkynningar sem tónlistarmenn á borð 

við Björk og Emilíönu Torrini og hljómsveitir eins og Sigur Rós eru og hvernig þessir 

tónlistarmenn ásamt fleiri listamönnum eru iðnir við að tala um land og þjóð í 

                                                

 
2 Ráðuneytinu hefur í dag verið skipt upp í iðnaðarráðuneyti og efnahags- og viðskiptaráðuneyti. Þegar 
ráðuneytið hafði umsjón með styrkjum til tónlistarmanna bar það heitið iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið 
og er það notað í þessari ritgerð. 
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viðtölum við erlenda fjölmiðla, aðra listamenn og áhangendur um allan heim. Þá voru 

flestir viðmælenda sammála því að styrkir til tónleikaferða erlendis og samvinnu við 

erlenda aðila bæti gæði íslenskrar tónlistar, stuðli að þróun og framförum og víkki 

sjóndeildarhring þeirra sem þar að koma. Þá töldu flestir styrkþegar að þær fjárhæðir 

sem þeir fengu frá ráðuneytinu hafi skilað sér eða muni skila sér aftur til ríkissjóðs 

með margvíslegum hætti: í formi skatta, tekna og gjaldeyris af ferðamönnum.  

4.6.1.2 Ávinningur tónlistarmanna 

Í skýrslunni Útrás íslenskrar tónlistar sem unnin var af iðnaðar- og 

viðskiptaráðuneytinu (2004) segir að sjáanlegur árangur sé af styrkveitingum í 

nokkrum verkefnum. Þar bar helst að nefna hljómsveitina Sigur Rós sem hafði farið 

sigurför um heiminn, komið fram í fjölmörgum tónlistartímaritum í hverjum mánuði 

og haft áhrif á tónlistarmenn um heim allan. Hljómsveitin fékk 200 þúsund króna 

styrk árið 1999 þegar hún var enn tiltölulega óþekkt og styrktaraðilar ekki á hverju 

strái. Í svari sveitarinnar í viðtali sem iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið tók fyrir 

samantekt á styrkjum til íslenskra tónlistarmanna á árunum 1999-2003 kom fram sú 

eindregna skoðun að hið opinbera eigi að styrkja íslenska tónlist. Slíkir styrkir eru í 

raun lífsnauðsynlegir vegna þess að ferðakostnaður er hærri frá Íslandi en frá flestum 

löndum sem Ísland ber sig saman við og að styrkirnir eigi að vera myndarlegir. 

 Einnig er vitnað til viðtals við söngkonuna Emilíönu Torrini. Þegar skýrslan 

var skrifuð hafði hún flutt til Bretlands til að reyna fyrir sér í alþjóðlegu tónlistar-

umhverfi og tekist það með ágætum. Þar á meðal söng hún titillag annarrar myndar 

Hringadróttinssögu og samdi lag með söngkonunni Kylie Minogue sem náði efsta sæti 

á breska vinsældalistanum. Í viðtalinu segir Emilíana að styrkurinn sem hún fékk frá 

iðnaðar- og viðskiptaráðuneytinu hafi gert sér kleift að halda áfram dvöl sinni erlendis 

á meðan erfiðlega gekk að brúa það bil sem annars hefði myndast og getað orðið að 

„djúpri og óyfirstíganlegri gjá“. 

4.6.2 Tónlistarsjóður  

Hlutverk Tónlistarsjóðs menntamálaráðuneytisins sem stofnaður var árið 2004 er að 

efla íslenska tónlist og stuðla að kynningu á íslenskum tónlistarmönnum og tónsköpun 

þeirra. Sjóðurinn skiptist í tvær deildir, tónlistardeild og markaðs- og kynningardeild. 

 Tónlistardeild veitir styrki til almennrar tónlistarstarfsemi, svo sem tónlistar-

flutnings, tónlistarhópa, tónlistarhátíða, rannsókna og skráningar á tónlist, varðveislu 
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tónlistar og annarrar tónlistarstarfsemi. Markaðs- og kynningardeild veitir meðal 

annars styrki til markaðssetningar og kynningarverkefna í tengslum við íslenska 

tónlist og tónlistarmenn og til annarra verkefna sem miða að kynningu á íslenskri 

tónlist og tónlistarmönnum innanlands og erlendis (Lög um tónlistarsjóð nr. 76/2004; 

Menntamálaráðuneytið, 2009a). Í sjóðnum eru 54 milljónir króna í fjárlögum árið 

2009 (Alþingi, 2009; Menntamálaráðuneytið, 2009b). 

4.6.3 Reykjavík Loftbrú 

Útrásarverkefnið Reykjavík Loftbrú var stofnað árið 2003 af Icelandair, 

Reykjavíkurborg, STEF (Sambandi tónskálda og eigenda flutningsréttar) og FÍH 

(Félagi íslenskra hljómlistarmanna) (Reykjavíkurborg, 2009). Verkefninu er ætlað að 

styðja framsækið tónlistarfólk sem vill hasla sér völl erlendis með því að veita 

ferðastyrki til tónleikahalds eða kynningarstarfa í útlöndum (Icelandair, 2009; 

Reykjavíkurborg, 2009). Reykjavík Loftbrú hefur árlega til ráðstöfunar 13 milljónir 

króna og í upphafi ársins 2006 höfðu yfir eitt þúsund íslenskir listamenn farið utan 

með Icelandair á vegum Loftbrúar og komið fram á 206 viðburðum í 17 löndum. SFH 

(Samband flytjenda og hljómplötuframleiðenda) hefur einnig gengið til liðs við 

verkefnið og styrkir það enn frekar möguleika sjóðsins á að efla útrás íslenskrar 

tónlistar (Reykjavíkurborg, 2009). 

4.6.4 Kraumur 

Velgerðarsjóðurinn Aurora var stofnaður árið 2007 að frumkvæði hjónanna 

Ingibjargar Kristjánsdóttur landslagsarkitekts og Ólafs Ólafssonar, stjórnarformanns 

Samskipa (Aurora, 2009a). Megintilgangur sjóðsins er að stuðla að og styrkja 

menningar- og góðgerðastarfsemi á Íslandi og erlendis. Áhersla er lögð á stuðning við 

verkefni sem geta haft víðtæk áhrif. 

Meðal verkefna Aurora er styrktarverkefnið Kraumur sem ætlað er að styðja 

íslenskt tónlistarlíf. Áætlað er að Aurora leggi sjóðnum til 50 milljónir króna á árunum 

2008-2010 (Aurora, 2009b). 
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Þeir sem koma að starfsemi Kraums eru ýmsir vel þekktir einstaklingar úr 

íslensku tónlistarlífi.3 Í yfirlýsingu sjóðstjórnar rökstyður hún stuðning sinn við 

íslenskt tónlistarlíf: 

 
Íslenskt tónlistarlíf er sérstakt um margt, einkum vegna áberandi 
krafts og áræðis sem einkennir tónlistarfólk af yngri kynslóðinni. 
Sykurmolarnir og Björk ruddu braut í tónlistarútrás sem á sér 
enga hliðstæðu. Fjöldamargir tónlistarmenn fetuðu í fótspor 
þeirra með undraverðum árangri og nú er tónlistarlíf á Íslandi 
orðinn einn sterkasti þátturinn í ímynd lands og þjóðar út á við. 
Óvenjulegt samspil dægurtónlistar og sígildrar tónlistar getur 
orðið drifkraftur frekari landvinninga. Stuðningur við unga 
tónlistarmenn, til verkefna og samstarfs af ýmsu tagi, skýtur 
styrkari stoðum undir þennan mikilvæga vaxtarbrodd í íslensku 
menningarlífi.  

(Aurora, 2009c) 
 

Fyrsta úthlutun sjóðsins fór fram í apríl 2008 þar sem tæpum tíu milljónum króna var 

skipt á milli ýmissa verkefna nokkurra tónlistarmanna en þeirra á meðal var tónlistar-

maðurinn Mugison sem fékk fjórar milljónir króna, píanistinn Víkingur Heiðar 

Ólafsson sem hlaut eina og hálfa milljón króna og hljómsveitin Amiina sem fékk 

rúmlega eina milljón króna (Aurora, 2009d). 

 

4.7 Aðrir styrktaraðilar 

4.7.1 Kvikmyndamiðstöð Íslands 

Dæmi um atvinnugrein í menningargeiranum sem hlaut mun meiri opinberan stuðning 

eftir vísindalega rannsókn á mikilvægi hennar er kvikmyndaiðnaðurinn (Ágúst 

Einarsson, 2004). Árið 1998 kom út skýrsla, Kvikmyndaiðnaðurinn á Íslandi, sem 

Viðskiptafræðistofnun Háskóla Íslands (1998) vann fyrir Aflvaka um kvikmynda-

iðnaðinn. Þar kom meðal annars fram að hagnaður ríkisins af kvikmyndagerð var 

umtalsverður meðal annars vegna þess að margir útlendingar ákváðu að ferðast til 
                                                

 
3 Framkvæmdastjóri Kraums er Eldar Ástþórsson. Í fagráði Kraums eiga sæti Björk Guðmundsdóttir 
tónlistarmaður, Anna Hildur Hildibrandsdóttir, framkvæmdastjóri ÚTÓN, Árni Heimir Ingólfsson, 
tónlistarstjóri Sinfóníuhljómsveitar Íslands, Árni Matthíasson, blaðamaður á Morgunblaðinu, Mist 
Þorkelsdóttir, deildarforseti Tónlistardeildar Listaháskóla Íslands, Kjartan Sveinsson, hljómborðsleikari 
Sigur Rósar, og Sigurjón Birgir Sigurðsson (Sjón), rithöfundur (Aurora, 2009c). 



  

- 43 - 

Íslands eftir að hafa séð íslenska kvikmynd í sjónvarpi eða kvikmyndahúsi. Þessir 

ferðamenn eyddu svo miklu fé hérlendis að árlegar skatttekjur ríkissjóðs vegna 

virðisaukaskatts af því sem þessir ferðamenn keyptu námu mun hærri fjárhæð en 

þáverandi framlagi ríkissjóðs til Kvikmyndasjóðs.  

Talsverð aukning varð á framlagi til Kvikmyndasjóðs eftir árið 1998 en það ár 

var framlagið 186 milljónir króna. Sex árum síðar, árið 2004, var framlagið komið í 

362 milljónir á sambærilegu verðlagi (Ágúst Einarsson, 2004). Árið 2009 var 

framlagið 620 milljónir og ráðgert er að framlagið verði 700 milljónir árið 20104 

(Kvikmyndamiðstöð Íslands, 2009b).  

 Hina miklu aukningu á opinberum framlögum til Kvikmyndasjóðs frá árinu 

1998 má að miklu leyti rekja til þeirrar jákvæðu umræðu sem fylgdi fyrrgreindri 

rannsókn á kvikmyndaiðnaðinum. Engin listgrein getur státað af meiri aukningu á 

opinberum framlögum á jafn skömmum tíma (Ágúst Einarsson, 2004).  

 Kvikmyndamiðstöð Íslands er stofnun sem rekin er alfarið á fjárframlögum úr 

ríkissjóði. Meðal helstu verkefna Kvikmyndamiðstöðvar Íslands er að styrkja 

framleiðslu íslenskra kvikmynda, vinna að kynningu og dreifingu þeirra, efla 

kvikmyndamenningu á Íslandi og stuðla að auknum samskiptum við erlenda aðila. 

Kvikmyndamiðstöð starfar samkvæmt kvikmyndalögum sem voru samþykkt á Alþingi 

árið 2001 og tóku gildi í ársbyrjun 2003 (Kvikmyndamiðstöð Íslands, 2009a).  

 Lögum samkvæmt ber Kvikmyndamiðstöð Íslands að stuðla að framleiðslu, 

dreifingu og kynningu á íslenskum kvikmyndum og auk þess að sjá um söfnun og 

útgáfu efnis sem viðkemur íslenska kvikmyndaiðnaðinum. Kvikmyndamiðstöð vinnur 

einnig að eflingu kvikmyndamenningar á Íslandi og því að treysta tengsl á milli 

íslenskra og erlendra kvikmyndagerðaraðila (Kvikmyndamiðstöð Íslands, 2009a; 

Kvikmyndalög nr. 137/2001). 

 Kvikmyndasjóður starfar á vegum Kvikmyndamiðstöðvarinnar. Kvikmynda-

sjóður veitir styrki til handritsgerðar, þróunar verkefna og framleiðslu. Sjóðurinn 

skiptist í þrjá flokka: leiknar kvikmyndir í fullri lengd, stutt- og heimildamyndir og 

leikið sjónvarpsefni. Styrkir eru veittir framleiðendum sem hafa kvikmyndagerð að 

                                                

 
4 Í fjárlögum sem samþykkt voru fyrir árið 2010 fékk kvikmyndaiðnaðurinn að finna fyrir þó nokkrum 
niðurskurði en samþykkt var að fjármögnun úr ríkissjóði yrði samtals 524 milljónir króna. Þar af er 
áætlað að verja 74 milljónum í rekstur Kvikmyndamiðstöðvarinnar og 450 milljónum í Kvikmyndasjóð 
(Alþingi, 2010).  
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aðalstarfi. Styrkir úr Kvikmyndasjóði ná aðeins að fjármagna verkefni að hluta og í 

mesta lagi 50% af áætluðum kostnaði. Fjármuni sem upp á vantar þarf framleiðandi að 

afla annars staðar (Kvikmyndalög nr. 137/2001; Kvikmyndamiðstöð Íslands, 2009a). 

 Árið 2006 var undirritað samkomulag um stefnumörkun til að efla íslenska 

kvikmyndagerð. Undir samkomulagið undirrituðu menntamálaráðherra, fjármála-

ráðherra, Samtök kvikmyndaleikstjóra, Framleiðendafélagið SÍK og Félag kvik-

myndagerðarmanna. Í samkomulaginu felst að árið 2009 yrðu 620 milljónum króna 

varið til kvikmyndagerðar. Fjárhæðin skiptist á Kvikmyndasjóð (380 m.kr.), 

Heimildamyndasjóð (125 m.kr.), Sjónvarpssjóð (125 m.kr.) og Samframleiðsla (30 

m.kr). Árið 2010 var áætlað að skipta 700 milljónum króna á milli sjóðanna og þar af 

var áætlað að 420 milljónir króna færu í Kvikmyndasjóð (Kvikmyndamiðstöð Íslands, 

2009b).  

 Í fjárlögum fyrir árið 2009 var áætlað að verja 77,7 milljónum króna í 

almennan rekstur Kvikmyndamiðstöðvar Íslands og auk 590 milljónum króna í 

kvikmyndasjóði. Öll fjármögnunin er greidd úr ríkissjóði, eða 667,7 milljónir króna 

(Alþingi, 2009).   

4.7.2 Listamannalaun 

Á Íslandi geta listamenn sótt um starfslaun en þau eru greidd úr ríkissjóði. Starfslaunin 

eru veitt úr sex mismunandi sjóðum: launasjóði hönnuða, launasjóði 

myndlistarmanna, launasjóði rithöfunda, launasjóði sviðslistafólks, launasjóði 

tónlistarflytjenda og launasjóði tónskálda. Hlutverk sjóðanna er að veita listamönnum 

starfslaun og styrki samkvæmt lögum um listamannalaun. Ákvarðanir um veitingu 

framlaga úr fyrrnefndum sjóðum eiga að gegna því hlutverki að efla listsköpun í 

landinu (Starfslaun listamanna, 2009). Auk starfslauna geta sjóðirnir veitt ferðastyrki. 

Yfirumsjón með sjóðunum er í höndum stjórnar listamannalauna sem skipuð er af 

menntamálaráðherra til þriggja ára í senn. Þá eru sérstakar nefndir sem annast 

úthlutanir úr sjóðunum (Lög um listamannalaun nr. 57/2009).  

 Í fjárlögum árið 2009 var ráðgert að verja 362,4 milljónum króna í 

listamannalaun (Alþingi, 2009). Í 4. gr. laga um listamannalaun segir: „Starfslaun 

skulu nema 266.737 kr. á mánuði á verðlagi fjárlaga 2009. Starfslaun eru veitt til 

listamanns sem telst sjálfstætt starfandi í listgrein sinni“ (Lög um listamannalaun nr. 

57/2009).  
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5 Útflutningsskrifstofur og samtök í nágrannalöndum 

5.1 ROSA – The Danish Rock Council 

ROSA – The Danish Rock Council eru regnhlífarsamtök fyrir fjölmörg tónlistarfélög 

og stofnanir í Danmörku. Markmið ROSA er að styðja við bakið á danskri rokktónlist 

og tengdum tónlistarstraumum og er stofnunin fjármögnuð af stjórnvöldum með 

hliðsjón af tónlistarlögum þar í landi (e. The Music Law). Stofnunin aðstoðar 

stjórnvöld við vinnslu mála sem tengjast menningu og tónlist með tilliti til rokk- og 

popptónlistar. Þá styður ROSA þróun og meðvitund um danska rokktónlist, bæði í 

heimalandinu og erlendis (ROSA, 2009a). 

  

5.2 Music Export Denmark 

Stofnunin Music Export Denmark (MXD) var sett á laggirnar árið 2004 sem 

samstarfsverkefni ríkisútvarpsins í Danmörku, Hróarskelduhátíðarinnar/The Venue 

Foundation og ROSA – The Danish Rock Council. Tilgangur stofnunarinnar var að 

kynna danska tónlist betur utan landsteinanna. Hugmyndin er að sameina reynslu, 

tengslanet og fleira sem aðilarnir þrír státa af á þessu sviði og auk þess nýta það fjár-

magn sem þeir hafa. 

 Markmið stofnunarinnar er að styðja við útflutning á danskri tónlist og að 

kynna hana utan landsteinanna, bæði sem sölu- og menningarvöru. Ætlunin er að ná 

þessum markmiðum fyrst og fremst með fjárstuðningi stofnaðila og tónleika-

herferðum, aukinni alþjóðlegri vitund um danska tónlist og söfnun og vinnslu 

upplýsinga og kunnáttu (e. know-how) (Music Export Denmark, 2009). 

 

5.3 Music Export Finland 

Útflutningssamtökin Music Export Finland (Musex Finland) eru fulltrúi alls 

tónlistariðnaðarins í Finnlandi. Hópur útflutningsaðila, sem samanstendur af 12 

stofnaðilum, fyrirtækjum og stofnunum, stóð að stofnun samtakanna í desember árið 
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2002. Markmið samtakanna er að koma af stað og greiða fyrir markaðssetningu, 

kynningu og sölu á vinsælli finnskri tónlist á erlendri grund (Music Export Finland, 

2009).  

 Samtökin víkkuðu skipulag sitt og aðgerðir árið 2005 til að stofna ný 

útflutningssamtök. Kynningu og markaðssetningu á vinsælli finnskri tónlist var haldið 

áfram og aukin með tilkomu nýju samtakanna auk nýrra aðila sem bættust í hópinn úr 

finnska tónlistariðnaðinum. Þau fyrirtæki og stofnanir sem eiga aðild að samtökunum 

eru IFPI í Finnlandi, Finnish Independent Record Producers Association Indieco, 

Finnish Musicians Union, Finnish Composers Copyright Society Teosto/Finnish 

Music Information Centre (FIMIC), Finnish Composers and Lyric Writers Association 

ELVIS, Copyright Society of Performing Artists and Phonogram Producers in Finland 

GRAMEX og The Finnish Music Publishers Association.  

 Music Export Finland er ætlað að leita að mögulegum samstarfsaðilum fyrir 

aðildarfyrirtækin og kynna vörur þeirra á skilvirkan hátt, safna saman upplýsingum 

um útflutning á tónlist og dreifa þeim til finnskra fagmanna, hvetja skjólstæðinga sína 

til þátttöku á alþjóðlegum kaupstefnum og öðrum tengdum viðburðum, byggja upp 

fjárhagslegt stoðkerfi fyrir tónlistariðnaðinn og svo framvegis.  

 Höfuðáhersla er lögð á evrópskan markað, og þá sérstaklega innan Evrópu-

sambandsins, á Norðurlöndum og Bretlandi, en einnig eru áætlanir um að kynna 

finnska tónlist í Norður-Ameríku og í Japan (Music Export Finland, 2009). 

 

5.4 Music Export Norway 

Stofnunin Music Export Norway (MEN) var sett á fót árið 2000 af norska 

tónlistariðnaðinum. Hún veitir aðgang að upplýsingum um norska tónlistarmenn og 

fyrirtæki. Auk þess aðstoðar stofnunin norska tónlistariðnaðinn með skipulagningu á 

þátttöku í alþjóðlegum tónlistarkaupstefnum (e. music trade shows) og öðrum 

kynningarviðburðum sem ætlað er að auka alþjóðlega vitund um norska tónlist (Music 

Export Norway, 2009).  

 Fimm aðilar standa að Music Export Norway: IFPI Norway, FONO – the 

Norwegian Independant Record Companies Association, NOPA – Norwegian society 

of Composers and Lyricists, GramArt (The Recording Artists Association) og MFO – 

Musician Union.  
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 Tilgangur stofnunarinnar er að vera þjónustuaðili og miðstöð úrræða fyrir 

útflutningsaðila norskrar tónlistar. Stofnuninni er fyrst og fremst ætlað að einbeita sér 

að styrkingu norskrar tónlistar þannig að hún fái aukið gildi sem neytendavara. Þá er 

henni ætlað að undirbúa alþjóðlegan útflutning og taka þátt í að leita leiða til að flytja 

út norskar tónlistarvörur með því að sækja alþjóðlegar tónlistarkaupstefnur, ráðstefnur 

og þar fram eftir götunum.  

 Music Export Norway er opinber skipuleggjandi á þjóðarbásum á 

tónlistarkaupstefnunum Midem í Cannes í Frakklandi og Popkomm í Berlín í 

Þýskalandi.  

 Árið 2008 opnaði stofnunin fyrstu alþjóðlegu skrifstofu sína í London í 

Bretlandi. Skrifstofunni er ætlað að samræma aðgerðir stofnunarinnar á Bretlands-

eyjum og öðrum tengdum mörkuðum. Skrifstofan starfar náið með norska sendiráðinu 

í London og Nýsköpunarsjóði Noregs (Music Export Norway, 2009). 

  

5.5 Export Music Sweden 

Export Music Sweden (ExMS) var stofnað í júní árið 1993 af stærstu aðilunum í 

tónlistariðnaðinum í Svíþjóð en þeir fjármagna reksturinn. Þeir eru IFPI, SOM 

(plötufyrirtæki), SAMI (tónlistarmenn og listamenn) og STIM/Svensk Musik 

(lagahöfundar og útgefendur) (Export Music Sweden, 2009).  

 ExMS var stofnað með það að leiðarljósi að koma af stað, aðstoða og greiða 

fyrir kynningu og markaðssetningu á vinsælli sænskri tónlist á heimsvísu. Stofnunin 

hvetur til og samræmir þátttöku Svíþjóðar í alþjóðlegum kaupstefnum, fyrirlestrum, 

tónlistarhátíðum og annarri starfsemi sem hvetur til kynningar á sænskri tónlist um 

allan heim. ExMS upplýsir tónlistariðnaðinn um hvað sé um að vera í sænskri tónlist 

og skýrir frá nýjustu möguleikum til markaðssetningar og útflutnings á tónlist. 

 Stofnunin segir sænska tónlist eiga fullt erindi á heimsmarkað og vísar til 

frammistöðu nokkurra sænskra tónlistarmanna sem hafa gert það gott um allan heim, 

svo sem ABBA, Roxette, Ace of Base, The Cardigans, Eagle Eye Cherry og The 

Hives máli sínu til stuðnings. Landið þykir státa af fjölda hæfileikaríkra lagahöfunda, 

tónlistarmanna, listamanna og útgefenda. Er stofnuninni ætlað að aðstoða þá í útrás á 

alþjóðavísu (Export Music Sweden, 2009).  
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6 Erlendar bransahátíðir 

6.1 By:larm 

Árið 1998 var fyrsta By:larm-ráðstefnan haldin í Þrándheimi í Noregi. Viðburður 

þessi hefur síðan þróast talsvert og er nú ein stærsta tónlistarráðstefnan í Skandinavíu 

en er um leið tónlistarhátíð. Á hátíðinni gefst þátttakendum tækifæri að sjá það helsta 

sem um er að vera í norskri og skandinavískri tónlist (By:larm, 2009).  

 By:larm-bransahátíðin er þannig uppsett að á daginn fer fram ráðstefna þar 

sem er að finna fyrirlestra, málstofur og umræður en á kvöldin fer tónlistarhátíðin 

fram og er opin almenningi.  

 Höfuðstöðvar By:larm eru í Osló og er það fyrirtækið Bureau Storm sem 

skipuleggur hátíðina. Hátíðin er haldin árlega og er sérstök að því leyti að hún er ekki 

alltaf haldin á sama stað. By:larm hefur verið haldin í Tromsö, Björgvin, Stavanger, 

Kristiansand og Þrándheimi. Þá var hátíðin haldin í Osló árin 2008 og 2009 og verður 

hún haldin þar til ársins 2011 þegar staðsetningin verður endurskoðuð.  

 Að meðaltali eru haldnir 1800 hraðfundir (e. speed meetings), 50 fyrirlestrar, 

umræður og vinnuhópar og um 350 tónleikar. Skráðir þátttakendur eru venjulega um 

1500 og fram koma um 500 tónlistarmenn. Hátíðin er fjármögnuð með miðasölu og 

styrkjum frá norska menningarráðinu og ýmsum öðrum stofnunum (By:larm, 2009). 

 

6.2 Spot 

Tónlistarhátíðin Spot var fyrst haldin árið 1994. ROSA – The Danish Rock Council 

hefur verið aðalskipuleggjandi hátíðarinnar frá árinu 1995 og er hún haldin í Árósum í 

Danmörku (Spot, 2009).  

 Á hátíðinni spila upprennandi hljómsveitir og nýir tónlistarstraumar kynntir. 

Hátíðin einblínir á danskar og skandinavískar hljómsveitir sem þykja efnilegar. 

Hátíðin þykir góður vettvangur til að sjá hvað framtíðin ber í skauti sér þegar kemur 

að tónlist og kjörinn staður fyrir bransafólk sem sækir hátíðina árlega til að hittast 

(ROSA, 2009b).  
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 Hátíðin hefur fjögur aðalmarkmið að leiðarljósi: (1) Að einblína á nýja danska 

og skandinavíska tónlist, (2) að brúa bilið á milli listrænnar framagirni og viðskipta-

möguleika tónlistar, (3) að styðja og efla menningargæði tónlistar og (4) að stuðla að 

þróun alþjóðlegra tengslaneta með tónleikum, menningarlegum og viðskiptatengdum 

viðburðum (Spot festival, 2009).  

 Hátíðin stendur yfir í tvo daga og er áhersla lögð á lifandi flutning tónlistar á 

átta sviðum. Árlega koma fram um eitt hundrað hljómsveitir og tónlistarmenn sem 

koma úr öllum áttum og flytja flestar tegundir tónlistar: rokk, popp, rapp, blús, 

raftónlist, djass, þjóðlega tónlist, heimstónlist, rapp og blús (e. R&B) og hipphopp-

tónlist (ROSA, 2009b).  

 Þó að aðaláherslan sé lögð á flutning lifandi tónlistar er margt annað sem fer 

fram meðan á hátíðinni stendur. Kappræður, pallborðsumræður og vinnustofur eru 

meðal dagskrárliða þar sem norrænir aðilar ásamt aðilum víðs vegar úr heiminum gera 

tilraun til að varpa nýju ljósi á möguleika og aðstæður í tónlistariðnaðinum (ROSA, 

2009b).  

 Fjölmargir íslenskir tónlistarmenn hafa komið fram á Spot-hátíðinni. Má þar á 

meðal nefna Mugison, Pétur Ben, Helga Jónsson, hljómsveitirnar Sigur Rós, Múm5, 

Apparat Organ Quartet, Hjaltalín, Ske, Reykjavík!, Diktu, Silt (Botnleðju) og 

söngkonurnar Hafdísi Huld og Möggu Stínu (Spot festival, 2009). 

 

6.3 Eurosonic Noorderslag 

Bransahátíðin Eurosonic Noorderslag er haldin á ári hverju í Groningen í Hollandi. 

Hátíðin var fyrst haldin árið 1986 og var þekkt sem Noorderslag til ársins 1999. Það ár 

hófst samstarf á milli hátíðarinnar og evrópsku útvarpsstöðvanna og í kjölfarið var 

nafninu Eurosonic skeytt fyrir framan.  

 Eurosonic Noorderslag er í senn tónlistarráðstefna og bransahátíð. Um 250 

hljómsveitir koma fram á hverri hátíð og 2500 fagaðilar úr tónlistariðnaðinum sækja 

hana. Á dagskránni má finna yfir eitt hundrað pallborðsumræður, fundi og fyrirlestra. 

Á meðal markmiða hátíðarinnar er að þátttakendur geti skipst á hugmyndum, 

                                                

 
5 Nafn hljómsveitarinnar Múm er ávallt skrifað múm með litlum upphafsstaf, svo sem á plötum hennar 
og heimasíðu, í blaðagreinum o.s.frv. Í þessari ritgerð verður þó haldið í almennar ritreglur um stóran 
staf í upphafi sérnafns. 
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upplýsingum um tengiliði og fleira. Aðalmarkmið hátíðarinnar er að skapa stökkpall 

fyrir evrópska tónlist og evrópska fagaðila í tónlistariðnaðinum (Eurosonic 

Noorderslag, 2009).  

 

6.4 South by Southwest (SXSW) 

Bransahátíðin South by Southwest er rekin af fyrirtækinu SXSW, Inc. Hjá fyrirtækinu 

starfa fagaðilar allan ársins hring sem helga vinnu sína uppbyggingu ráðstefnu- og 

hátíðarviðburða fyrir fagaðila í skemmtana- og fjölmiðlaiðnaðinum. Hátíðin hefur 

verið haldin í marsmánuði ár hvert í Austin í Texas-fylki í Bandaríkjunum frá árinu 

1987.  

 South by Southwest er nú heimsþekkt hátíð sem leggur höfuðáherslu á tónlist 

en það hefur hátíðin gert frá byrjun. Árið 1994 bætti hátíðin við ráðstefnum og 

hátíðum fyrir kvikmyndaiðnaðinn ásamt gagnvirkri fjölmiðlun (e. interactive media). 

Það má því segja að þegar South by Southwest-hátíðin er haldin fari fram þrjár hátíðir 

samtímis.  

 Í tónlistarhluta South by Southwest eru um tvö þúsund tónlistaratriði víðs 

vegar að úr heiminum á um 80 mismunandi sviðum í miðbæ Austin í Texas. Á daginn 

taka umboðsmenn, útgáfufyrirtæki, skipuleggjendur, fjölmiðlar, listamenn og aðrir 

fagaðilar í bransanum þátt í ráðstefnuhluta hátíðarinnar þar sem finna má 

pallborðsumræður og fyrirlestra virtra aðila í tónlistariðnaðinum (South by Southwest, 

2009). 
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7 Kynning á viðmælendum6 

7.1  Mugison 

Tónlistarmaðurinn Örn Elías Guðmundsson fékk viðurnefnið Mugison í Malasíu 

þegar hann fór sem barn að heimsækja Guðmund föður sinn sem innfæddir kölluðu 

Mugi (Árni Matthíasson, 2009). Mugison dvaldi ekki bara í Malasíu heldur bjó hann 

með fjölskyldunni um tíma á Grænhöfðaeyjum áður en hann settist að í Reykjavík. 

Mugison byrjaði að spila í hljómsveitum en hélt síðan til náms í upptökufræðum í 

London.  

 Matthew Herbert, tónlistarmaður og plötuútgefandi, heyrði prufuupptökur og 

vildi gefa út plötu með Mugison. Áður en af því varð hélt Mugison heim til Íslands í 

jólafrí árið 2002 og notaði fríið til að gefa plötuna út. Platan, Lonely Mountain, var 

gefin út í 300 eintökum í pappaumslögum sem Mugison saumaði saman sjálfur í 

saumavél sem hann fékk að láni (Árni Matthíasson, 2009). 

 Lonely Mountain kom út um allan heim snemma árs 2003 og enn saumaði 

Mugison. Nú voru fyrstu 10 þúsund eintökin saumuð og síðan þrjú þúsund eintök til 

viðbótar. Allur þessi saumaskapur fór fram fyrir vestan, en Mugison bjó þá hjá föður 

sínum á Ísafirði. Ýmsir komu að verkinu, þar á meðal stúlka frá Súðavík, Rúna 

Esradóttir, sem varð síðar kona Mugison, en hún hefur verið nefnd Mugimama, og 

hefur unnið talsvert að tónlist með honum síðan, samið lög og sungið inn á plötu og á 

tónleikum (Árni Matthíasson, 2009). Mugison og Mugimama fluttust suður til 

Reykjavíkur en héldu sterkum tengslum vestur. Þá er Mugison einn af stofnendum 

tónlistarhátíðarinnar Aldrei fór ég suður sem haldin hefur verið árlega á Ísafirði um 

páska síðan árið 2004. 

 Mugison samdi tónlist fyrir kvikmyndina Niceland eftir Friðrik Þór 

Friðriksson veturinn 2003-2004, en tónlistin var hljóðrituð að mestu í Súðavíkur-

                                                

 
6 Önnu Hildi Hildibrandsdóttur, framkvæmdastjóra ÚTÓN, eru gerð skil í kafla 4.5, Útflutnings-
skrifstofa íslenskrar tónlistar. 
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kirkju. Hún kom út á plötu, undir heiti myndarinnar, haustið 2004. Stuttu síðar kom út 

önnur breiðskífa Mugison, Mugimana, Is This Monkey Music? Hann samdi einnig 

tónlistina við kvikmynd Baltasars Kormáks, A Little Trip to Heaven, sem kom út árið 

2005 (Árni Matthíasson, 2009). 

 Mestallt árið 2006 vann Mugison að nýrri tónlist og kom einnig fram á stöku 

tónleikum, meðal annars með reggíhljómsveitinni Hjálmum, en lagið Ljósvíkingurinn 

varð til við það samstarf. Árið 2007 kom platan Mýrin út en hún innihélt tónlist úr 

samnefndri kvikmynd Baltasars Kormáks en platan var gefin út hjá þá nýstofnuðu 

útgáfufyrirtæki Mugison og föður hans sem heitir Mugiboogie ehf. (Árni Matthíasson, 

2009). 

 Árið 2007 kom út þriðja sólóbreiðskífa Mugison, en hún heitir Mugiboogie 

(Jónatan Garðarsson og Arnar Eggert Thoroddsen, 2009; Tónlist.is, 2009a). Mugison 

hlaut meðal annars verðlaun fyrir plötuna á Íslensku tónlistarverðlaununum fyrir bestu 

hljómplötu í flokki rokk- og jaðartónlistar og fyrir plötuumslag ársins (Íslensku 

tónlistarverðlaunin, 2009a).  

 

7.2  Barði Jóhannsson 

Tónlistarmaðurinn Barði Jóhannsson hefur gefið út plötur undir nafninu Bang Gang 

frá árinu 1996 (Bang Gang, 2009). Bang Gang gaf út sína fyrstu plötu, You, árið 1998. 

Platan var tilnefnd sem ein af hljómplötum 20. aldarinnar í bók Dr. Gunna, Eru ekki 

allir í stuði? (Gunnar Lárus Hjálmarsson, 2001). Árið 2000 gerði Barði samning við 

EMI Publishing France og gaf út plötuna Something Wrong árið 2003 í Evrópu, 

Japan, Suður-Kóreu og Ástralíu (Tónlist.is, 2009b). Sama ár kom platan Lady and 

Bird út sem er samstarfsverkefni Barða og söngkonunnar Karen Ann (Bang Gang, 

2009).  

 Eitt af stærri verkefnum Barða var að semja tónlist við kvikmyndina Häxan frá 

1922 og var tónlistin frumflutt með kvikmyndinni árið 2004 í Forum Des Images í 

París. Árið 2005 flutti Sinfóníuhljómsveit Íslands þetta verk hér á landi (Tónlist.is, 

2009b). Árið 2008 kom út þriðja breiðskífa Bang Gang, Ghosts from the Past (Bang 

Gang, 2009).  

 Auk þessa hefur Barði verið upptökustjóri og meðhöfundur ásamt mörgum 

þekktum tónlistarmönnum og samið tónlist við íslenskar kvikmyndir. Hann hefur 

einnig unnið að tónlist fyrir óperuhátíðina í Aix en Provence og tekið þátt í 
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fjölmörgum verkefnum, meðal annars fyrir Pompidou-safnið í París og Getty Museum 

í Los Angeles (Tónlist.is, 2009b).  

 Tónlist Barða hefur verið notuð í fjölmargar erlendar auglýsingar, svo sem 

fyrir Armani, Yves Rocher, BBC, Lancia og Citroën, og heyrst í kvikmyndum og 

sjónvarpsþáttum á borð við The O.C. og The L Word (Tónlist.is, 2009b). 

 

7.3  Lay Low 

Lovísa Elísabet Sigrúnardóttir fæddist í London árið 1982. Faðir hennar er frá Srí 

Lanka en móðir hennar er íslensk. Hún flutti ung að aldri til Íslands og hefur búið þar 

síðan. Á æskuárum hóf Lovísa píanónám en byrjaði að spila á bassa og gítar þegar hún 

komst á unglingsaldur. Hún gekk til liðs við hljómsveitina Benny Crespoʼs Gang þar 

sem hún sem spilaði á hljómborð og gítar. Það var fyrst þá sem hún hóf að syngja 

(Tónlist.is, 2009c). 

 Lay Low, sólóverkefni Lovísu, byrjaði að þróast snemma ársins 2006. Íslensk 

hljómplötuútgáfa, Cod Music, sýndi Lay Low fljótlega áhuga. Á stuttum tíma lá leiðin 

upp á við. Aðeins fáeinum mánuðum síðar gaf Cod Music út fyrstu sólóplötu Lay 

Low, Please Donʼt Hate Me. Platan náði gullsölu7 aðeins tveimur mánuðum eftir að 

hún kom út (Tónlist.is, 2009c). Árið 2007 var Lay Low tilnefnd til fernra verðlauna á 

Íslensku tónlistarverðlaununum og hlaut hún tvenn verðlaun, annars vegar var hún 

valin besta söngkonan og hins vegar var hún verðlaunuð fyrir besta plötuumslagið. Þá 

var hún einnig valin vinsælasti flytjandinn þar sem íslenska þjóðin kaus (Íslensku 

tónlistarverðlaunin, 2009b).  

 Árið 2007 var Lay Low boðið að semja tónlistina fyrir leikritið Ökutíma eftir 

Paula Vogel sem flutt var af Leikfélagi Akureyrar og þar að auki að flytja ábreiður af 

lögum (e. cover songs) Dolly Parton (Jónatan Garðarsson og Arnar Eggert Thorodd-

sen, 2009). Verkið var vel sótt og ári síðar kom út önnur plata Lay Low með 

tónlistinni úr Ökutímum. Lay Low og tónlistarmaðurinn KK (Kristján Kristjánsson) 

unnu saman árið 2007 og sömdu tónlist fyrir kvikmyndina Brúðgumann eftir Baltasar 

Kormák. Sama ár gaf Lovísa út plötu með hljómsveit sinni, Benny Crespoʼs Gang 

(Tónlist.is, 2009c).  

                                                

 
7 Gullsala á Íslandi merkir þann áfanga þegar hljómplata hefur selst í fimm þúsund eintökum. 



  

- 54 - 

 Árið 2008 tók Lovísa upp sína þriðju plötu, Farewell Good Nightʼs Sleep, í 

London í Bretlandi og kom platan út í október sama ár. Árið 2009 skrifaði Lay Low 

undir plötusamning hjá kanadíska fyrirtækinu Nettwerk sem tryggði útgáfu á plötunni 

um allan heim (að undanskildu Íslandi) (Jónatan Garðarsson og Arnar Eggert 

Thoroddsen, 2009; Icelandic Music Export, 2009c).  

 Flatey heitir fjórða breiðskífa Lay Low og kom hún út árið 2009 en platan er 

öll tekin upp á eynni (Tónlist.is, 2010a). Sama ár kom út kvikmyndin Desember eftir 

Hilmar Oddsson þar sem Lovísa fer með eitt aðalhlutverkanna í frumraun sinni á hvíta 

tjaldinu á móti Tómasi Lemarquis en Lovísa flytur einnig flest laganna sem komu út á 

samnefndri plötu (Tónlist.is, 2010b). 

7.3.1 Kári Sturluson 

Kári Sturluson hefur sinnt ýmsum tónlistartengdum verkefnum í gegnum árin. Þar ber 

helst að nefna tónleikahald erlendra hljómsveita og tónlistarmanna hér á landi. Kári 

hefur sinnt tónleikahaldi fyrir ýmsar heimsfrægar sveitir og tónlistarmenn frá árinu 

2001 en þar á meðal má nefna Buena Vista Social Club, Coldplay, Korn, Duran 

Duran, Foo Fighters, Queens of the Stone Age og Damien Rice (Mbl.is, 2006). 

 Meðfram þessu hefur Kári starfað sem umboðsmaður fyrir íslenska 

tónlistarmenn í talsverðan tíma. Hann tók fyrst að sér að vera umboðsmaður fyrir 

fönksveitina Jagúar árið 1999. Síðan hefur hann einnig verið umboðsmaður 

hljómsveita á borð við Vínyl, Hjálma og Ampop (Kári Sturluson, munnleg heimild, 

28. júlí 2009). 

 Árið 2006 hófst samstarf Kára og söngkonunnar Lay Low og hefur hann 

einbeitt sér að mestu leyti að því að vera umboðsmaður hennar undanfarin þrjú ár. Á 

sama tímabili hefur hann einnig sinnt öðrum verkefnum, svo sem tónleikahaldi hér á 

landi fyrir hljómsveitina Sigur Rós og söngkonuna Emilíönu Torrini en auk þess er 

hann einn af aðalskipuleggjendum tónlistarhátíðarinnar Bræðslunnar sem haldin er 

árlega á Borgarfirði eystri (Kári Sturluson, munnleg heimild, 28. júlí 2009). 

 Kári hefur tekið þátt í fjölmörgum verkefnum fyrir íslenska tónlistarmenn, til 

að mynda hefur hann unnið með Björk Guðmundsdóttur og hljómsveitinni Sigur Rós. 

Þar ber helst að nefna heimildarmyndina Heima um Sigur Rós en Kári er einn af 

meðframleiðendum myndarinnar (The Internet Movie Database, 2009). Að eigin sögn 

átti hann hugmyndina að því að gera heimildarmynd um Sigur Rós og keyrði hann 

ásamt Steingrími Karlssyni, ljósmyndara, tvisvar sinnum hringinn í kringum landið til 
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þess að velja tökustaði til að taka upp kvikmyndina (Kári Sturluson, munnleg heimild, 

28. júlí 2009).  

 

7.4 Hjaltalín 

Hljómsveitin Hjaltalín á rætur að rekja til Menntaskólans við Hamrahlíð og var 

stofnuð árið 2004 í tengslum við Óðrík algaula, lagasmíðakeppni nemendafélags 

skólans (Jónatan Garðarsson og Arnar Eggert Thoroddsen, 2009). Sveitin er skipuð 

þeim Axel Haraldssyni, Guðmundi Óskari Guðmundssyni, Hirti Ingva Jóhannssyni, 

Högna Egilssyni, Rebekku Björnsdóttur, Sigríði Thorlacius og Viktori Orra Árnasyni. 

Hjaltalín vakti fyrst athygli þegar sveitin fram í Kastljósi Sjónvarpsins árið 2006. Hún 

er flytjandi nokkurra þekktra útvarpssmella á borð við Goodbye July/Margt að ugga, 

Þú komst við hjartað í mér og Stay by You. Árið 2007 kom út fyrsta breiðskífa 

sveitarinnar en hún heitir Sleepdrunk Seasons (Jónatan Garðarsson og Arnar Eggert 

Thoroddsen, 2009; Tónlist.is, 2009d). Hljómplatan var tilnefnd sem ein af plötum 

ársins á Íslensku tónlistarverðlaununum árið 2007 í flokki rokk- og jaðartónlistar en 

þar hafði Mugison betur með hljómplötunni Mugiboogie. Hljómsveitin var valin 

bjartasta vonin og Högni Egilsson, söngvari og gítarleikari sveitarinnar, var valinn 

lagahöfundur ársins (Íslensku tónlistarverðlaunin, 2009a). 

 Þegar árið 2009 var um það bil hálfnað hafði Hjaltalín komið fram á yfir 100 

tónleikum erlendis. Hljómsveitin spilaði meðal annars á Hróarskelduhátíðinni í 

Danmörku og Opener-hátíðinni í Póllandi sumarið 2009 (Steinþór Helgi Arnsteinsson, 

munnleg heimild, 25. júní 2009). Þann 16. nóvember árið 2009 kom út önnur 

breiðskífa sveitarinnar en hún heitir Terminal (Borgin, 2010).  

7.4.1 Steinþór Helgi Arnsteinsson 

Umboðsmaður hljómsveitarinnar Hjaltalín er Steinþór Helgi Arnsteinsson og rætt var 

við hann við í gagnaöflun þessarar rannsóknar. Steinþór Helgi hefur verið 

umboðsmaður sveitarinnar síðan árið 2008. Þar á undan hafði hann verið 

umboðsmaður nokkurra hljómsveita, meðal annars fyrir rapphljómsveitina XXX 

Rottweiler hunda. 

 Þá var Steinþór Helgi blaðamaður hjá Fréttablaðinu um hríð og sá um 

Útvarpsþáttinn Frank á útvarpsstöðinni X-inu. Steinþór hefur setið í dómnefnd 
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Músíktilrauna Tónabæjar og er einn af stofnendum Hljómplötuútgáfunnar Borgarinnar 

(Steinþór Helgi Arnsteinsson, munnleg heimild, 25. júní 2009). 

 

7.5  Ólafur Arnalds 

Ólafur Arnaldsson, eða Ólafur Arnalds eins og hann er jafnan nefndur, er ungur 

tónlistarmaður úr Mosfellsbæ (Icelandic Music Export, 2009b). Hann var aðeins 

tuttugu og eins árs gamall þegar hann hafði komið fram á tónleikum í Barbican Hall í 

London þar sem miðarnir seldust upp, troðið upp á þekktum evrópskum 

tónlistarhátíðum og hitað upp fyrir hljómsveitina Sigur Rós á hljómleikaferðalagi 

(Ólafur Arnaldsson, 2009). 

 Ólafur hefur gefið út tvær breiðskífur. Þá fyrri, Eulogy for Evolution, gaf hann 

út árið 2007. Platan fékk góða dóma, bæði í innlendum og erlendum fjölmiðlum auk 

þess endaði hún mjög ofarlega á mörgum árslistum víðs vegar um heiminn yfir bestu 

plötur ársins 2007. Variations of Static er fimm laga stuttplata en hana gaf Ólafur út 

vorið 2008 (Ólafur Arnaldsson, 2009: Tónlist.is, 2009e). Síðari breiðskífa Ólafs kom 

út árið 2009 en hún heitir Found Songs (Ólafur Arnaldsson, 2009).  

7.5.1 Geoff Wener 

Umboðsmaður Ólafs Arnalds er Geoff Wener. Hann rekur umboðsskrifstofuna Riot 

Act í Bretlandi ásamt samstarfsmanni sínum, Charlie Pinder. Umboðsskrifstofa þeirra 

sér aðeins um tvo tónlistarmenn, þá Ólaf Arnalds og Alex Cornish, en þeir hafa einnig 

unnið með tónlistarmönnum á borð við Razorlight, Katie Melua, Travis, KT Tunstall 

og Cold War Kids (Riot Act, 2009).  
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8 Niðurstöður 

Í þessum kafla er fjallað um helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Byrjað er á því að 

svara rannsóknarspurningunum sem settar eru fram í upphafi ritgerðarinnar og í 

kjölfarið er fjallað ítarlega um niðurstöður um styrki og styrktarsjóði á Íslandi.  

 Niðurstöðurnar sýna að helsti afraksturinn af aðstoð ÚTÓN við þá tónlistar-

menn sem rætt var við í þessari rannsókn er að ÚTÓN hefur ýtt undir tónlistarferil 

þeirra í heild sinni. Viðmælendur gátu nefnt einstök atriði sem stuðningurinn hafði 

leitt af sér og hjá flestum tónlistarmönnum mátti rekja töluverðan árangur til 

framkomu þeirra á bransahátíðum. Þá er tengslamyndun einnig nefnd sem einn helsti 

afrakstur af stuðningi ÚTÓN. 

 Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru einnig að tónlistarmenn þurfa að 

útskýra fyrir ÚTÓN áform sín um tónleikaferðalög til þess að fá stuðning. Þá lítur 

ÚTÓN einnig á hvað tónlistarmenn hafa gert utan landsteinanna og metur út frá því 

hvort verkefni séu þess verðug að stutt sé við þau. 

 Ummæli viðmælenda um styrkveitingar til tónlistarmanna eru flókin og oft 

mótsagnakennd. Tónlistarmenn standa ekki jafnfætis annarri dægurmenningu, svo sem 

kvikmyndagerð, en þó segja þeir hark tónlistarmanna verða til þess að samin er tónlist 

sem þykir góð og að tónlistariðnaðinn skuli ekki byggja á styrkjakerfi. Viðmælendur 

leggja til að ÚTÓN sjái um styrkveitingar, umsóknarferlið og eftirfylgni styrkveitinga 

Tónlistarsjóðs menntamálaráðuneytisins á svipaðan hátt og Kvikmyndamiðstöð gerir 

fyrir Kvikmyndasjóð.  

 Mikilvægt er fyrir lesanda að vita að þegar fjallað er um tónlistarmennina í 

rannsókn þessari er að tónlistarmennirnir eru mislangt á veg komnir í útrás þegar 

ÚTÓN byrjar að styðja þá. Sem dæmi um þetta má nefna að það má að miklu leyti 

þakka ÚTÓN fyrir velgengni hljómsveitarinnar Hjaltalín erlendis. Í gegnum ÚTÓN 

komust á sambönd sem leiddu svo af sér fleiri sambönd sem hafa orðið til þess að 

hljómsveitin hefur verið iðin við spilamennsku erlendis. Aftur á móti er rætt við 

tónlistarmenn, svo sem Mugison og Barða Jóhannsson, sem eru komnir lengra á veg 
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þegar ÚTÓN byrjar að aðstoða þá. Aðstoðin er því talsvert frábrugðin þeirri aðstoð 

sem ÚTÓN veitir þeim hljómsveitum sem eru að stíga sín fyrstu skref erlendis. 

 

8.1 Forsendur fyrir auknum stuðningi ÚTÓN 

Þegar tónlistarmennirnir og umboðsmenn þeirra voru inntir eftir því hvers vegna 

ÚTÓN hefði aðstoðað þá frekar en aðra voru svörin þau að þeir væru komnir langt á 

veg með áform sín utan landsteinanna og þeir gætu sýnt fram á að þeim væri alvara 

með að reyna fyrir sér í útlöndum. Steinþór Helgi, umboðsmaður Hjaltalín, lýsti því 

þannig að ÚTÓN hlyti að taka mið af því hversu skýr eða óskýr markmið hljómsveita 

eru þegar þær sækja um stuðning ÚTÓN: 

 
Auðvitað styrkja þeir frekar hljómsveitir sem eru bara: „Við ætlum að fara 
þetta,“ „Þetta er tilbúið,“ „Við ætlum að gera þetta svona,“ „Af því að við 
ætlum að ná þessum árangri.“  
 

Viðmælendur virtust almennt vera meðvitaðir um að til þess að fá stuðning 

útflutningsskrifstofunnar þyrfti að sýna fram á vilja til að ná árangri erlendis. Högni 

Egilsson lýsir því hvers vegna hann taldi að ÚTÓN hefði stutt við bakið á 

hljómsveitinni Hjaltalín: 

 
Þetta snýst náttúrulega um það að þú verður að vilja hluti, skilurðu? Ég 
held að Steinþór hafi gert þeim grein fyrir ... því að við ætluðum að punda 
(e. pound) á þetta. Að gera þetta ... að leggjast á þetta, og prófa á meðan við 
erum ung og fersk að kýla á þetta og gera eitthvað svona „shit“ eins og að 
fara í eitthvað svona rugl, „gista-á-gólfum-túr“ í Bretlandi. Svo þarf 
tónlistin að vera góð. Fólk verður að hafa trú á henni. 

 

Þá er það sérstaklega áhugavert að mati rannsakanda að Högni segir að það sé krafa af 

hálfu hljómsveitarinnar að fá aukinn stuðning í ljósi gæða hennar og vilja til að ná 

árangri erlendis.  

 
Við erum bara góð hljómsveit, góð í því sem við erum að gera, gerum það 
mjög vel, góðir hljóðfæraleikarar, við höfum innihald í hljóðfæraleik ... Það 
er ekkert mikið af öðrum hljómsveitum sem þú getur valið um með það. 
Þannig að það er kannski ekki beint val þeirra að styðja okkur, það er bara 



  

- 59 - 

krafa ... frá okkur í rauninni af því að það eru ekkert aðrar hljómsveitir sem 
eru að punda það jafnmikið og við. 

 

Hins vegar nefnir Högni að tónlistin þurfi ekki endilega að vera góð til að fá stuðning 

frá ÚTÓN og tekur tónlistarmanninn Ólaf Arnalds sem dæmi: 

 
Þetta snýst ekkert endilega um tónlistina ... það geta allir haft skoðun á því 
hvaða tónlist er góð og hver er ekki góð. Og hvort að þér finnst dúllu-
strengjamúsíkin hans Ólafs Arnalds leiðinleg eða góð ... snýst bara um að 
hann er fáránlega geðveikt duglegur og á skilið að fá stuðning. 
 

Ólafur Arnalds hafði komið fram á fjölmörgum tónleikum erlendis áður en samstarfið 

milli hans og ÚTÓN hófst. Anna Hildur Hildibrandsdóttir, framkvæmdastjóri ÚTÓN, 

hafði sjálf samband við Ólaf þegar hún veitti því athygli hversu vel honum gekk utan 

landsteinanna. Þegar Ólafur var spurður hvers vegna ÚTÓN sæi ástæðu til að aðstoða 

hann svaraði hann: 

 
Hún [Anna Hildur] var svo „impressed“ með hvað ég hafði gert sjálfur, 
hvað ég hafði lært mikið á þessu eina ári sem ég var búinn að vera í 
bransanum, hvað ég kunni mikið á bransann ... óháð því hvort tónlistin sé 
góð eða ekki, eða þú veist, auðvitað verður hún að vera góð, en hvort hún 
sé eitthvað að fara að „breika heiminn“, þá sjái hún að ég er að fara að gera 
eitthvað.  
 

Geoff Wener, umboðsmaður Ólafs Arnalds, segir tónlist hans vænlega útflutningsvöru 

og hún sé ástæðan fyrir því að ÚTÓN styður hann:  

 
Ég myndi halda að eitt af viðmiðunum sem Anna Hildur noti sé hvort 
tónlistarmenn geta verið fulltrúar íslenskrar tónlistar. Sumir gætu verið 
góðir tónlistarmenn á Íslandi en þeir gætu hugsanlega ekki náð árangri utan 
landsteinanna ... tónlist Óla er mjög alþjóðleg, hún virkar í Kína, Japan, 
Suður-Ameríku eða hvar sem er.  

[Þýtt af rannsakanda úr ensku yfir á íslensku] 
 

Þegar Mugison var spurður hvers vegna ÚTÓN hefði stutt við bakið á honum svaraði 

hann á svipuðum nótum og aðrir viðmælendur. Hann segist vera búinn að leggja inn 

fyrir stuðningi, eins og hann orðar það. 
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Ég er bara búinn að gera fullt af „stöffi“ og gert ótrúlega margt sjálfur og 
verið ógeðslega heppinn. 
 

Mugison tekur í kjölfarið dæmi um hvernig hann ímyndi sér að ákvörðunartakan fari 

fram hjá ÚTÓN þegar ákveðið er hvaða hljómsveitir fá stuðning. Þar ber hann saman 

hvort styrkja eigi hljómsveitirnar Sing Fang Bous eða Árstíðir. Sú fyrrnefnda, segir 

Mugison, hefur gert mikið sjálf en Árstíðir séu hins vegar ekki búnar að sanna sig þó 

svo að hljómsveitin þyki ágæt.  

 
Þeir eru ekki búnir að leggja inn fyrir þessu ... ef ég væri með 
ákvörðunartöku þá myndi ég segja: „Sorry, ef ég er að gera ykkur fúla 
hérna, en það er bara annar gaur hérna,“ burtséð frá tónlistinni „annar gaur 
sem er kominn lengra.“ Og hérna, í mínu tilfelli hefur það örugglega verið 
þessi ákvörðunartaka. Menn eru bara „on the case“. 
 

Niðurstöðurnar sýna að það er mikilvægt að ÚTÓN sjái metnað hjá tónlistarmönnum. 

Þegar rannsakandi spurði Önnu Hildi hvers vegna stutt væri við bakið á sumum 

tónlistarmönnum frekar en öðrum ræðir hún um hvað tónlistarmennirnir verða að hafa 

gert utan landsteinanna. Þá þurfi áform þeirra að vera skýr: 

 
Það er sko fyrst og fremst, förum við eftir því hvað er að gerast hjá þessu 
fólki erlendis. Fyrsta skrefið er að fólkið verður að leita til okkar og sýna 
okkur einhverjar áætlanir ... Hjá þeim sem er meira að gerast erlendis og 
eru komin með plön og áætlanir og eru komin með útflutningsvæn verkefni 
þá fer kannski meiri tími og fer meira fyrir þeim í okkar verkefni. 
 

Viðmælendur voru þakklátir fyrir þann stuðning sem ÚTÓN hefur veitt þeim. Ólafur 

Arnalds lýsir því hve þakklátur hann er fyrir þá þjónustu og stuðning sem ÚTÓN 

hefur veitt honum í ljósi þess að hann greiði ekki fyrir þá þjónustu: 

 
Mér finnst voða erfitt að biðja um eitthvað meira, sko ... því maður er að fá 
alla þessa þjónustu einhvern veginn frítt bara. Það er rosalega erfitt, ég get 
alltaf sagt við „managerana“ mína „nei, þið klúðruðuð þessu,“ því ég er að 
borga þeim. En ég er ekki að borga Önnu Hildi og ef hún reynir að redda 
einhverju fyrir mig og það klúðrast þá er ég bara „þakka þér æðislega fyrir 
að reyna“. 
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8.2 Afrakstur af aðstoð ÚTÓN 

Allir þeir tónlistarmenn og umboðsmenn sem rætt var við voru sammála um að um 

augljósan afrakstur væri að ræða af aðstoð ÚTÓN. Flestir tónlistarmenn áttu erfitt með 

að benda á einstök atriði sem ÚTÓN hafði gert fyrir þá og flestir byrjuðu á því að lýsa 

afrakstrinum þannig að „ÚTÓN hefur ýtt undir heildina“. Ólafur Arnalds komst 

þannig að orði: 

 
Það er svo erfitt að reikna það nákvæmlega hvað hefur komið út úr þessu 
og hvað kom út úr einhverju öðru. Ég held að þetta er meira bara svona, ég 
lít á þetta meira sem bara svona eina heildarlínu, skilurðu? Hún væri að fara 
á þessum hraða ef það væri ekki fyrir ÚTÓN [leikur línu með handleggnum 
og færir hana hægt frá líkamanum] en hún fer á þessum hraða, skilurðu? 
[færir höndina hratt frá líkamanum].  
 

Ólafur lýsti því einnig hvernig ÚTÓN hefur virkað á sig sem móralskur stuðningur:  

 
Ég er svona, ég er frekar sjóaður í þessum efnum en þetta er samt einhvern 
veginn, ýtir manni af stað og svona. Það er alltaf. Þótt það sé ekki nema 
bara svona móralstuðningur frá ÚTÓN, skilurðu? Það samt hjálpar, að hafa 
einhvern sem ýtir manni áfram. 
 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að afrakstur af aðstoð ÚTÓN hafi stuðlað að 

meiri velgengni tónlistarmannanna. Þá virðist aðstoð ÚTÓN einnig skipta sköpum 

fyrir tónlistarmenn þegar kemur að framkvæmd verkefna. Barði Jóhannsson orðaði 

það þannig: „Hennar aðkoma hefur, sko, alveg skipt máli, að hlutir geta gerst.“ Sem 

dæmi um þetta nefnir Barði blaðamenn frá ítalska Rolling Stone-tónlistartímaritinu 

sem heimsóttu Ísland. Anna Hildur aðstoðaði Barða við heimsókn þeirra og varð það 

til að vegleg grein birtist í tímaritinu sem spannaði tvær blaðaopnur. Barði segir enn 

fremur: „Ef Anna Hildur hefði ekki hjálpað, þá hefði ég ekki getað fengið þessar tvær 

opnur í Rolling Stone.“ 

Flestir viðmælendur byrja á því að nefna að ÚTÓN ýti undir heildina en þegar 

líða tók á viðtölin bentu viðmælendur á margt sem gat talist sem beinn afrakstur af 

aðstoð ÚTÓN án þess þó að vera spurðir beint að því hver afraksturinn væri. Í því sem 

hér fer á eftir verða atriðin rakin sem viðmælendur nefndu.  
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8.2.1 Fjárstyrkir til að spila á bransahátíðum 

Þrátt fyrir að ÚTÓN sé ekki fjárveitingasjóður hefur skrifstofan styrkt tónlistarmenn 

til að ferðast utan til að spila á bransahátíðum. Styrkirnir sem ÚTÓN veitir eru að 

hámarki 150 þúsund krónur og eru yfirleitt ferðastyrkir. Anna Hildur útskýrir 

fjárveitingar skrifstofunnar: 

 
Síðan er einhver beinn fjárhagsstuðningur afar takmarkaður og við erum 
með svo litla fjármuni og við erum ekki fjárveitingasjóður. En við höfum í 
einstaka tilfellum og á ákveðnum ráðstefnum og hátíðum komið á móts við 
ferðakostnað en ... styrkurinn frá okkur hefur aldrei verið meira en 150 
þúsund krónur. 
 

Á bransahátíðum spila tiltölulega óþekktar hljómsveitir. Gestir hátíðanna eru ýmist 

tónleikabókarar (e. booking agents), fjölmiðlar, umboðsmenn eða aðrir fagaðilar sem 

tengjast tónlistarbransanum á einn eða annan hátt. Þeir sækja hátíðirnar í von um að 

uppgötva nýjar hljómsveitir. Í viðtölunum eru bransahátíðirnar sem eru oftast nefndar 

Eurosonic í Hollandi, Spot Festival í Danmörku, By:larm í Noregi og South by 

Southwest í Bandaríkjunum. 

 Steinþór Helgi, umboðsmaður hljómsveitarinnar Hjaltalín, nefndi að sér þætti 

það góð stefna að ÚTÓN reyni að aðstoða íslenskar hljómsveitir við að komast að á 

bransahátíðunum: „Það góða við ÚTÓN er að þeir ýta svo á það að íslenskar 

hljómsveitir fari á þessar bransahátíðir sem eru eins og By:larm, Spot og Eurosonic ... 

því þar er allt þetta bransalið.“ 

 Mugison er á meðal þeirra sem hefur þegið fjárstyrki frá ÚTÓN til að spila á 

bransahátíðum og hann var ánægður með stuðninginn ekki síst vegna þess að 

bransahátíðir borga tónlistarmönnum ekki fyrir að koma fram. 

 
Ég hef fengið tvo styrki frá ÚTÓN upp á að spila einhvers staðar, 
Eurosonic-ferðina og ... líka Popkomm-ferðina. Því í báðum tilfellum eru 
þetta hátíðir sem borga ekki neitt og ég er tónlistarmaður með „session“-
spilara og það er náttúrulega bara að reka fyrirtæki, menn þurfa að fá 
borgað, flugför, hótelgistingar og það hefur dekkað bara hluta af kostnað-
inum, en það munar alveg um hvern þúsundkall. 
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8.2.2 Beinn afrakstur af framkomu á bransahátíðum 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að rekja má töluverðan afrakstur af framkomu 

tónlistarmanna á bransahátíðum.  

 Árið 2009 hefur hljómsveitin Hjaltalín verið iðin við spilamennsku erlendis. 

Rekja má velgengni sveitarinnar utan landsteinanna til framkomu sveitarinnar á Spot-

bransahátíðinni í Danmörku. Eftir að hafa komið fram þar fékk sveitin boð um að 

spila á Eurosonic-hátíðinni í Hollandi. Hljómsveitin fékk á sama tíma blaða-

mannafulltrúa sem aðstoðar sveitina við að fá umfjöllun í fjölmiðlum. Blaðamanna-

fulltrúinn útvegaði hljómsveitinni í kjölfarið tónleikabókara. Þá var plötunni dreift í 

ýmsum löndum eftir að aðilar frá Eurosonic mæltu með hljómsveitinni, svo sem í 

Bretlandi, Frakklandi, Þýskalandi, Austurríki, Sviss, Hollandi, Belgíu og Lúxemborg.  

Hljómsveitin var bókuð á nokkrar evrópskar tónlistarhátíðir, þar á meðal 

Hróarskelduhátíðina í Danmörku og tónlistarhátíðina Opener í Póllandi, eftir að hafa 

spilað á Eurosonic í Hollandi. Allt þetta telst beinn afrakstur af aðstoð ÚTÓN vegna 

þess að ÚTÓN veitti fjárstuðning til að ferðast utan til að spila á Spot og auk þess 

hefur skrifstofan aðstoðað hljómsveitir og tónlistarmenn við að komast á hátíðirnar. 

Enn fremur er Anna Hildur, framkvæmdastjóri ÚTÓN, yfirleitt viðstödd hátíðirnar og 

vinnur markvisst að því að íslensku hljómsveitirnar fái þar athygli. 

Mugison segir að Anna Hildur hafi fengið mikilvæga aðila í tónlistar-

iðnaðinum til að mæta á tónleika sína á Eurosonic-hátíðinni í Hollandi en tónleikarnir 

urðu til þess að Mugison fékk margvísleg tækifæri. Anna Hildur var á fundi á 

hátíðinni þar sem „topparnir“ í ríkisfjölmiðlum Evrópu voru viðstaddir.  

 
Á þessum fundi stendur hún upp og segir bara eitthvað hrikalega fallegt um 
mig. Bara „Ég ætla ekki biðja ykkur um neitt annað og ... en ef þið getið þá 
verðið þið að sjá þennan mann,“ ... þannig að það að hún hafi staðið þarna 
upp hefur örugglega orðið til þess að 50 manns eða eitthvað hafi komið 
samt og fóru ekki á einhverja 10 aðra tónleika sem voru á sama tíma. 
 

Eins og Mugison nefnir urðu þessi ummæli Önnu Hildar til þess að mikilvægir aðilar í 

tónlistariðnaðinum sáu sér fært að mæta á tónleika hans. Afraksturinn lét ekki á sér 

standa og lýsti Mugison nokkrum dæmum um það:  

 
Þetta hjálpar mér allavega til að bóka Þýskaland og Skandinavíu og það 
einfaldar þann pakka svo mikið ... Þá fékk ég bókun í Eistlandi beint út á 
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þetta gigg ... kona frá Eistlandi sá okkur bara þarna og vildi bara bóka 
okkur ... Þetta eru svona tengingar sem urðu til af einhverju leyti vegna 
Eurosonic-giggsins sem ÚTÓN styrkti okkur til að fara á. 
 

8.2.3 Tengslamyndun 

Í viðtölunum er tengslamyndun undantekningarlaust nefnd sem afrakstur af aðstoð 

ÚTÓN. Samkvæmt viðmælendum stendur Anna Hildur sig mjög vel í að koma á 

samböndum og þekkir svo til flesta í tónlistarbransanum. Anna Hildur segir: „Þegar að 

tónlistarmenn eru í sambandi við okkur þá erum við eins örlát á tíma okkar eins og við 

getum, við að koma á tengingum og ráðleggingum og svo framvegis.“  

 Þá er Anna Hildur sjálf viðstödd þessar bransahátíðir og er dugleg við að 

benda tónlistarmönnum og umboðsmönnum á við hverja sé gott að tala og þannig 

kemur hún á tengslum sem hún veit að eru þess virði að stofna til. Anna Hildur 

útskýrir hvernig ÚTÓN aðstoðar tónlistarmenn á bransahátíðunum: „Svo erum við 

yfirleitt á staðnum á þessum hátíðum og útbúum „flyera“ [ísl. dreifimiða] og erum 

með kynningarefni fyrir íslensku „artistana“ sem eru að taka þátt þarna.“ 

 Steinþór Helgi, umboðsmaður Hjaltalín, segir frá því hvernig tengslamyndunin 

fer fram sem á sér stað á bransahátíðum og kemur inn á hvernig Anna Hildur aðstoðar 

hann við að afla tengsla: 

 
Svo hefur hún verið mjög gagnleg að hafa ... á þessum bransahátíðum eins 
og By:larm, Spot og Eurosonic ... hún er svona milliliður varðandi öll 
sambönd, því hún þekkir alla. Hún segir „Heyrðu, farðu og talaðu við 
þennan hérna,“ „Hann hefur áhuga á ykkur“ og „Hann er mjög mikilvægur“ 
og þannig. 
 

Högni Egilsson, söngvari Hjaltalín, var beðinn að tilgreina afrakstur af aðstoð ÚTÓN. 

Hann gerir tilraun til að lýsa starfi Önnu Hildar og útskýrir hvernig hlutirnir gerast í 

tónlistariðnaðinum. Hann lýsti því þannig: 

 
Við vorum að spila á Eurosonic, By:larm og þessum festivölum. Þá hefur 
hún fengið fólk til að koma, sér til þess að þessi og þessi komi. Segir bara 
... „Heyrðu, blessaður, hvað segirðu gott? Heyrðu, bandið. Þetta er geðveikt 
band. Svona band. Komdu og horfðu á það“. Þá kemur „prómoterinn“ á 
Hróarskeldu og mætir á svæðið og „Já, mmm ... „nice“ band“. Þá kemur 
hún „Nei, hvað segirðu? Eigum við ekki að fá okkur drykk? Fannst þér 
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þetta ekki „nice“ band“ og hann segir „Já, skemmtilegt“. Svo kannski aftur 
á By:larm: „Heyrðu, Joe maður, hvað segirðu, maður? [leikur þetta, slær á 
lærið á rannsakanda] Bandið sem ég var að segja þér frá um daginn, það er 
spila aftur. Komdu“. Þá kemur hann „Já, veistu, ég er að fíla þetta. Já, ég 
ætla að bóka þá á Hróarskeldu“. Þetta er akkúrat svona ...  
 Ég veit allavega að hún hefur séð til þess að eitthvað lið hefur mætt 
sem hefur veitt okkur þetta og hitt. Hún veit nákvæmlega ... hverjir eru að 
standa að hverju. 
 

Tengslamyndunin sem ÚTÓN hefur sett af stað hefur meðal annars leitt til að 

söngkonan Lay Low skrifaði undir plötusamning. Kári Sturluson rekur söguna af því 

hvernig hann fékk forsvarsmann kanadíska plötufyrirtækisins Nettwerk til að koma á 

útgáfutónleika Lay Low á sama tíma og You Are in Control-ráðstefnan, sem er 

skipulögð af ÚTÓN, og tónlistarhátíðin Iceland Airwaves voru haldnar á Íslandi árið 

2008: 

 
Hún [Anna Hildur] heldur ráðstefnuna You Are in Control, og þar er Terry 
McBride frá Nettwerk ... og ég er búinn að setja upp útgáfutónleika fyrir 
Lay Low í Fríkirkjunni á sama tíma ... ástæðan fyrir að ég fór þennan 
morgun á ráðstefnuna var til að sjá hvernig gaur þessi Terry McBride væri, 
bauð honum síðan á kvöldið og hann kom.  
 

Kári viðurkennir að þessar áætlanir hafi verið fyrirfram hugsaðar: „Þetta var strategía, 

að sjálfsögðu.“ Þetta bar árangur. Söngkonan Lay Low fékk í kjölfarið tilboð um 

útgáfu eftir að forsvarsmaður Nettwerk sá hana koma fram á tónleikunum. Kári 

útskýrir hvernig þakka megi ÚTÓN fyrir samstarfið á milli Lay Low og Nettwerk: 

 
Þannig í rauninni er hægt að segja að þarna sé bara bein tenging, því hún 
[Anna Hildur] fékk hann [Terry McBride] á ráðstefnuna, þó svo að ég hafi í 
raun á endanum fengið hann á tónleikana og allt svoleiðis, hitt hann daginn 
eftir en tengingin er mjög augljós við ÚTÓN. 
 

Utanaðkomandi aðstoð kemur tónlistarmönnum að góðum notum. Ólafur Arnalds fékk 

vinsamlega ábendingu frá Önnu Hildi um að fá sér umboðsmann og gat hún aðstoðað 

hann við leitina. Hann lýsir ánægju sinni með ráðleggingar Önnu Hildar:  

 
Þetta var orðið svo mikið hjá mér. Það gerðist svo mikið að ég var 
eiginlega hættur að geta samið tónlist. Ég var farinn að vinna bara við að 
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svara „emailum“. Þannig að hún kallaði mig einhvern tímann á fund ... og 
mælti með því að ég myndi fá mér „manager“ ... ég er ekki viss um að ég 
hefði gert þetta ef það hefði ekki verið fyrir hana. Þetta er alveg ein 
gáfulegasta ákvörðun sem ég hef tekið. 
 

Afrakstur af tengslamyndun er mjög margvíslegur. Viðmælendur voru ötulir við að 

nefna að „eitt leiðir af öðru“ þegar tengslamyndun var rædd í viðtölum. Mikilvægt er 

fyrir hljómsveitirnar að komast í samband við mikilvæga aðila innan tónlistar-

iðnaðarins til að fá umfjöllun í fjölmiðlum sem mark er tekið á. Steinþór Helgi, 

umboðsmaður Hjaltalín, útskýrir hversu mikilvæg samskipti og sambönd við 

lykilaðila í tónlistariðnaðinum eru og rifjar upp tilvik sem varð til þess að hljómsveitin 

fékk á endanum boð um að spila á tónlistarhátíð í Wales: 

 
Það er einn gæi á BBC Radio 1 sem heitir Huw Stevens ... hann er alltaf að 
intródúsa ný bönd ... hann er búinn að vera plögga okkur. Hann er fenginn í 
að svara: „Hvaða ný bönd eru góð í dag?“ Eins og til dæmis í síðustu viku 
var hann í Metro og þar var „Huw Stevens mælir með Hjaltalín“ ... Hann er 
sem sagt velskur og við höfum hitt hann ... og hann hefur boðið okkur í 
partí þar sem er fullt af fólki og hann er svona að kynna okkur fyrir því. 
Upp frá því var okkur boðið einmitt á festival í Wales og svo framvegis. 
Þannig að þetta vindur allt svona upp á sig. 
 

Viðmælendur voru beðnir í viðtölum að leggja mat á virði tengslamyndunar sem 

ÚTÓN hefur aðstoðað við að koma á. Kári Sturluson telur hugmyndir Önnu Hildar 

góðar: „En það verður nú bara að segjast eins og er, að margt af því sem hún [Anna 

Hildur] hefur verið að stinga upp á og verið svona að koma samböndum á og svona, 

það er undantekningarlaust einhverjir hlutir sem maður hefur tekið lengra.“ Kára þykir 

að ráðleggingar og tengslamyndun séu töluvert verðmætari þegar litið er á tónlistar-

feril listamanns en fjárstyrkir sem tónlistarmenn eiga kost á hér á Íslandi: „Þannig í 

raun hafa það allt verið mjög góðar ráðleggingar og tengingar sem hafa nýst okkur vel 

og eru í lok dags miklu dýrmætari „on the long run“ heldur en einhver 100 þúsund kall 

eða 500 þúsund kall eða hvað það er.“ 

Söngkonan Lay Low var iðin við að hita upp fyrir Emilíönu Torrini árið 2009. 

Tengingin á milli Lay Low og Emilíönu er tilkomin vegna ÚTÓN. Upphitunar-

tónleikar Lay Low fyrir Emilíönu teljast því sem beinn afrakstur af stuðningi ÚTÓN. 
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Anna Hildur þykir dugleg að deila vitneskju með þeim sem hún kann að nýtast. Kári 

Sturluson lýsir því hvernig ÚTÓN kemur með tillögur að tengingu:  

 
Ég vissi ekki að Emilíana væri að fara að túra Evrópu í febrúar á þessu ári. 
Það var hún sem benti mér á það og sagði að það væri örugglega sniðugt að 
Lay Low væri með í því. Alls konar svona, hún deilir því sem hún veit.  
 

Kári segir það hlutverk þeirra sem taka við ábendingum að vinna úr þeim vegna þess 

að ÚTÓN gerir það ekki fyrir tónlistarmennina: 

 
Svo er það bara mitt eða þeirra sem taka við þeim skilaboðum að vinna úr 
því. Hennar hlutverk er í raun ekkert að vinna fyrir fólk heldur bara svona 
ýta þessu áfram og „skoðaðu þetta og skoðaðu þetta“. Svo er það bara mitt 
að gera eitthvað í því eða ekki. 

 

Ljóst er að tengslamyndun er veigamikill þáttur í velgengni hljómsveita utan 

landsteinanna eins og sjá má á fyrri ummælum. Niðurstöðurnar sýna að stuðningur 

ÚTÓN hefur leitt til töluverðrar tengslamyndunar fyrir viðmælendur sem rætt var við í 

þessari rannsókn. 

 Högni Egilsson tekur það saman í stuttu máli hvernig tónlistariðnaðurinn 

virkar: „Þetta gengur bara út á sambönd. Þetta snýst bara út á að lenda á fylleríi með 

útvarpsmanninum á Radio 1. Í alvöru. Það er leiðinlegt að segja það en það er samt 

þannig.“ 

8.2.4 Ráðgjöf 

Umboðsmennirnir sem rætt var við sögðust oft nýta sér ráðgjöf frá Önnu Hildi og þá 

sérstaklega þegar kemur að tengslamyndun í tónlistarbransanum. Ef mælt hefur verið 

með því við umboðsmennina að tala við ákveðna aðila notfæra þeir sér Önnu Hildi 

þannig að þeir spyrja hana hvort hún hafi heyrt á þá minnst og hvers lags menn þeir 

séu, til dæmis góðir eða slæmir. Kári Sturluson lýsir því hvernig hann hefur nýtt sér 

ráðgjöf ÚTÓN: 

 
Svo hef ég líka bara mikið leitað til hennar með hina og þessa ... maður 
hefur samband við mann sem heitir „þetta“ ... þá fer maður og tékkar, 
skilurðu? Hjá hinum og þessum. Þekkir þú þennan? Og þennan? Og Anna 
Hildur er alveg inni í þeim hring og skrifstofan ... það kemur eitthvað svar: 
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„Já, þetta er eitthvað fífl,“ eða „endilega tékkaðu á honum, ég hef heyrt vel 
af henni og honum látið“.  
 

Kári Sturluson lýsir því hvernig Lay Low hafi fengið verkefni á vegum skrifstofunnar 

í kjölfar samtala Önnu Hildar og Kára: „Það hefur viljað þannig til að allmörg 

verkefni sem hún hefur verið að gera og skrifstofan sem slík, hefur Lay Low blandast 

inn í.“ 

Þeir tónlistarmenn sem sjá um sig sjálfir og eru ekki með umboðsmenn vitnuðu 

einnig í þá ráðgjöf sem þeir höfðu fengið frá ÚTÓN. Mugison lýsti því þannig: „Svo 

náttúrulega hef ég nýtt mér ÚTÓN, eða Önnu Hildi sérstaklega, í alls kyns svona 

ráðleggingar.“  

 

8.3 Fjárstyrkir til tónlistarmanna 

Þegar umræðan í viðtölunum snerist um stuðning ÚTÓN var óhjákvæmilega rætt um 

styrki og fjárstuðning sem tónlistarmenn á Íslandi hafa aðgang að. 

 Skoðanir viðmælenda um styrkveitingar til tónlistarmanna eru afar flóknar 

þegar litið er á umsagnir allra viðmælenda og oft mótsagnakenndar. Niðurstöður 

rannsóknarinnar eru að tónlistarmenn standa ekki jafnfætis annarri dægurmenningu, 

svo sem kvikmyndagerðarmönnum eða rithöfundum, þegar kemur að styrkveitingum. 

Þeir segja þó að hark tónlistarmanna leiði af sér góða tónlistarsköpun og telja 

jafnframt að tónlistariðnaðinn skuli ekki byggja á styrkjakerfi. Viðmælendur leggja til 

að ÚTÓN sjái um umsóknarferli, styrkveitingar og eftirfylgni Tónlistarsjóðs 

menntamálaráðuneytisins á svipaðan hátt og Kvikmyndamiðstöð gerir fyrir 

Kvikmyndasjóð.  

 Eins og Anna Hildur útskýrði er fjárstuðningur ÚTÓN mjög takmarkaður 

vegna þess að skrifstofan er ekki fjárveitingasjóður. Styrkirnir sem ÚTÓN hefur veitt 

eru að hámarki 150 þúsund krónur en þetta eru ferðastyrkir. Allir tónlistarmenn sem 

rætt var við höfðu fengið umrædda ferðastyrki frá ÚTÓN. Vegna þess að ÚTÓN er 

ekki fjárveitingasjóður hefur skrifstofan verið iðin við að aðstoða tónlistarmenn við að 

afla fjár fyrir ýmis verkefni frá öðrum fjármögnunaraðilum. Barði Jóhannsson 

skipulagði ferð fyrir tvo blaðamenn frá ítalska Rolling Stone-tónlistartímaritinu og 

ÚTÓN aðstoðaði hann við að leita fjármögnunarleiða. Hann byrjar á því að tala um 
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hversu lágir fjárstyrkir til tónlistarmanna eru almennt hér á landi og ræðir einnig um 

mikilvægi stuðnings ÚTÓN:  

 
Fjárstyrkirnir eru mjög lágir ... það að Anna Hildur er að hjálpa til við að 
finna samstarfsaðila, kannski utan ÚTÓN, skiptir rosalega miklu máli ... 
það hefur skipt miklu máli. Það hefur verið næstum bara eins og bara ef 
Anna Hildur hefði ekki hjálpað, þá hefði ég ekki getað fengið þessar tvær 
opnur í Rolling Stone. 
 

Það var hins vegar hinn mikli fjöldi sjóða sem tónlistarmenn geta sótt um styrki úr 

sem vafðist fyrir viðmælendum. Settu þeir iðulega spurningarmerki við fjölda þeirra, 

stærð, stjórnun, umfang og tilgang. Þar ber helst að nefna samanburð á Tónlistarsjóði 

menntamálaráðuneytisins og Kvikmyndasjóði Kvikmyndamiðstöðvar. 

8.3.1 Samanburður á Tónlistarsjóði og Kvikmyndasjóði 

Markverðustu niðurstöður rannsóknarinnar er samanburður á styrkjum frá opinberum 

aðilum til tónlistarmanna og til kvikmyndagerðarmanna. Menntamálaráðuneytið 

starfrækir Tónlistarsjóð en í honum voru um 54 milljónir króna í fjárlögum árið 2009. 

Allir tónlistarmenn geta sótt um styrk úr sjóðnum óháð tónlistarstefnu, hvort sem það 

eru tónlistarmenn flytja klassíska tónlist, dægurlagatónlist, djasstónlist, syngja í kórum 

og svo framvegis. Styrkir sem veittir eru úr sjóðnum eru yfirleitt á bilinu 400-500 

þúsund krónur.  

Kvikmyndamiðstöð Íslands er einnig starfrækt af íslenska ríkinu og fær 

fjárframlög sín úr ríkissjóði. Hún starfrækir Kvikmyndasjóð en í þeim sjóði voru 620 

milljónir króna árið 2009. Kvikmyndasjóði er heimilt að veita allt að 50% styrk af 

heildarkostnaði við framleiðslu kvikmyndar. Kári Sturluson útskýrir hversu háir 

styrkir úr Kvikmyndasjóði eru: „Við skulum bara átta okkur á einu. Kvikmynd sem 

slík sem kostar 100 milljónir í framleiðslu, Kvikmyndasjóður ... má styrkja 50% 

þannig að þeir styrkja 50 milljónir í eina kvikmynd.“  

Þá lýsir Kári því hvernig tónlistarmönnum þyki það ekki ákjósanleg staða að 

sækja sífellt um styrki þótt kvikmyndagerðarmenn séu þaulvanir því.  

 
Það er einn svona meginmunur á tónlistarfólki og kvikmyndagerðarfólki. 
Kvikmyndagerðarfólk er svo vant því að sækja styrki alls staðar og hjálp á 
meðan tónlistarfólki þykir það ekkert töff og er ekkert að bera sig eftir því 
fyrr en það ætlar að gera eitthvað meira úr málunum ... sum bönd eru 
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kannski bara ánægð að taka nokkur gigg hvar sem er hérna í bænum 
skilurðu en kvikmyndagerðarmaður hreyfir sig ekkert án þess að fá styrk. 
 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að tónlistarmenn og kvikmyndagerðarmenn standa 

ekki jafnfætis þegar kemur að styrkjum frá opinberum aðilum. Sjóðirnir hafa 

sambærilegan tilgang en þó skilja himinn og haf þá að þegar fjárveiting úr ríkissjóði er 

skoðuð. Líta má svo á að framleiðsla kvikmyndar sé dýrari en framleiðsla hljómplatna 

en þeir tónlistarmenn sem rætt var við sögðu tónleikaferðalög afar dýr. Þeir yrðu hins 

vegar að fara í tónleikaferðalög til að auka vinsældir sínar utan landsteinanna. Þeir 

sögðu jafnframt að útgáfa á hljómplötu ein og sér nægði ekki til að ná tilætluðum 

árangri.  

8.3.2 Kostnaðarsöm tónleikaferðalög 

Sem dæmi um hversu dýr tónleikaferðalög utan Íslands eru má nefna að Mugison fékk 

styrk frá Kraumi tónlistarsjóði upp á 4 milljónir króna. Það er líklega hæsti styrkur 

sem tónlistarmaður hefur hlotið á Íslandi að sögn Kára Sturlusonar: „Mugison fékk 

einn af hæstu styrkjum sem nokkur hefur bara fengið til að fara erlendis.“ Styrkinn 

notaði Mugison til að fara í þriggja vikna hljómleikaferðalag en hann, ásamt 

hljómsveiti sinni, ferðaðist þvert yfir Kanada með heimsþekktri rokkhljómsveit frá 

Bandaríkjunum, Queens of the Stone Age. Mugison útskýrir hversu fljótt styrkurinn 

kláraðist: 

 
Það er ekki séns að gera þetta nema með rútu sem hægt er að sofa í. Þannig 
að við leigðum ódýrustu skítarútu sem hægt var að finna ... það var ekki 
hægt að leigja svona stóra rútu sem getur verið með öll þessi hljóðfæri og 
allan pakkann og skítakoju fyrir hvern og einn nema með rútubílstjóra. Og 
við fundum ódýrasta rútubílstjóra sem við gátum mögulega fundið ... það 
kostaði þrjár og hálfa milljón ... svo náttúrulega laun á sex manns. 
 

Þá er ekki allt upptalið. Stærsti hluti styrksins fór í leigu á rútu en þá átti eftir að 

greiða margt sem fylgir tónleikaferðalögum. Mugison nefnir fjárhagslega útkomu 

hljómleikaferðalagsins: 

 
Dæmið er mjög fljótt að fara í skuggalega mínustölu, sem náttúrulega 
enginn sér og á ekki að sjá og skiptir engu máli. 
 



  

- 71 - 

Hljómsveitin Hjaltalín stendur einnig frammi fyrir miklum kostnaði þegar hún ferðast 

utan landsteinanna til að koma fram á tónleikum. Í sveitinni eru sjö hljómsveitar-

meðlimir auk þess sem Steinþór Helgi, umboðsmaður sveitarinnar, og hljóðmaður eru 

yfirleitt einnig með í för. Steinþór Helgi sagði dýrt fyrir sveitina að ferðast: „Það er oft 

alveg hálf milljón — bara flugkostnaðurinn.“ 

 „Þetta er viðbjóðslega dýrt,“ segir Kári Sturluson þegar hann nefnir dæmi um 

vikuferð sem söngkonan Lay Low fór í til Bandaríkjanna þar sem hún kom fram í 

útvarpsþætti, á Musexpo-tónlistarkaupstefnunni og á tónleikum. Í för með Lay Low 

voru þrír, Kári Sturluson og tveir hljóðfæraleikarar.  

 
Tafla 1. Kostnaður við tónleikaferð Lay Low til Bandaríkjanna. 

Kostnaðarliðir:  
Flugkostnaður 4 ×150.000 kr. 600.000 kr. 
Hótelkostnaður 250.000 kr. 
Bílaleigubíll 150.000 kr. 
Matarkostnaður og fleira 240.000 kr. 
Launakostnaður hljóðfæraleikara  200.000 kr. 
Leiga á hljóðfærum og tilheyrandi búnaði til 
hljómleikahalds (e. backline) 

60.000 kr. 

Samtals: 1.500.000 kr. 
 

Styrkir  
ÚTÓN 300.000 kr. 
Sonicbids 125.000 kr. 
Samtals: 425.000 kr. 

 

Eftirstöðvar 1.075.000 kr. 
 

Kári telur upp kostnaðarliðina og útskýrir að 300 þúsund króna styrkur hafi fengist frá 

ÚTÓN og auk þess hafi Lay Low fengið eitt þúsund dollara í ferðastyrk frá Sonicbids 

fyrir að koma fram á Musexpo. „Þannig að við fengum þarna um 425 þúsund krónur í 

styrk en borguðum rúma milljón sjálf.“ 

8.3.3 Hark tónlistarmanna 

Þá flæktist umræðan enn meira þegar rætt var um hvort hark leiddi gott af sér en 

viðmælendur voru allir sammála um að svo væri. Geoff Wener, umboðsmaður Ólafs 

Arnalds, lýsti yfir áhyggjum af þeim tónlistarmönnum sem þiggja styrki og áhrifin 

sem þeir geta haft á tónlistarsköpunina. „Það er áhætta falin í að þiggja styrki, því 

styrkir geta haft slæm áhrif á sköpunarferlið.“  
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 Högni Egilsson, söngvari Hjaltalín, útskýrði sitt sjónarhorn á styrkjakerfið á 

Íslandi þannig: „Sköpunin snýst um að hafa fyrir hlutunum.“ Mugison tók í sama 

streng og sagði harkið móta listamanninn: „Ég meina, það þroskar listamanninn 

langmest, það er þetta helvítis hark. Það mótar hann.“ Mugison heldur áfram: „250 

þúsund kall ... er bara dropi í hafið og samt nógu mikið start að maður verður að kýla 

á þetta og svo þarf maður sem sagt að dekka það með yfirdrætti og víxlum þegar 

maður kemur heim.“ 

 Högni Egilsson útskýrir sjónarmið sitt nánar: 

 
Við erum í raun búin að fá góðan Kraums styrk, 1,1 milljón. Þú veist, það 
er fínt. Það eru ekki fjórar milljónir eins og Mugison fékk, sem var 
náttúrulega hálfgert rugl. Það er góðæriskjaftæði. Þú átt ekki að láta eina 
hljómsveit fá fjórar milljónir til þess að túra. Hreyfing heimsins á ekki að 
virka þannig. Þú átt ekki að reka hljómsveitir á styrkjum.  
 

Tónlistarmenn eru ekki hrifnir af því að kvikmyndagerðarmenn fái hærri styrki frá 

íslenska ríkinu en þeir. Þó eru þeir ekki heldur hrifnir af því að í Svíþjóð eru veittir 

háir styrkir til óþekktra tónlistarmanna. Högni lýsir viðhorfi sínu til styrkjakerfisins í 

Svíþjóð og telur að þannig eigi hlutirnir ekki að ganga fyrir sig: 

 
Þetta er engan veginn eins og í Svíþjóð, þar færðu bara árslaun bara fyrir 
það að búa til hálfgerða heimagerða plötu og það er allt rekið á styrkjum 
þar ... Það viðhorf er gallað. Það er ekki það sem þetta snýst um. 
 

Steinþór Helgi fjallar um hvernig nágrannalönd styrkja hljómsveitir ríflega og þá í 

gegnum útflutningsskrifstofur landanna. Í stuðninginum felst meðal annars að þær 

eiga húsnæði erlendis sem hljómsveitirnar geta fengið að láni á hljómleikaferðalögum 

og sparað þannig kostnað við gistingu: 

 
Eins og Danmörk og Noregur, þeir styrkja sín bönd en þá er það bara í 
gegnum þeirra útflutningsskrifstofur. Music Export Norway til dæmis 
styrkir sín bönd alveg bara mjög vel. Það er til dæmis, ég veit að Music 
Export í Danmörku, það á íbúðir í New York, íbúðir í London, þar sem 
tónlistarmenn geta bara gist. 
 

Steinþór nefnir hversu erfitt er að stíga fyrstu skrefin sem tónlistarmaður og segir að 

ungar hljómsveitir fái sjaldan eða aldrei greitt fyrir að koma fram. Í staðinn þurfi 
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hljómsveitirnar að standa straum af öllum kostnaði sjálfar á þessu stigi. Þess vegna sé 

stuðningur ÚTÓN og annarra styrktarsjóða mikilvægur fyrir hljómsveitir sem eru að 

byrja: 

 
Af því þetta er svo erfitt fyrst, því þú leggur út í allan kostnað. Þú færð það 
aldrei borgað fyrirfram og oft veistu ekkert hvað þú færð borgað. Og fyrst 
þegar þú ert að fara út þá færðu yfirleitt ekkert borgað, aldrei neitt borgað 
hvort sem er. 
 

Flestir sögðu Tónlistarsjóð menntamálaráðuneytis og aðra sjóði aðeins veita styrki 

sem rétt dygðu til að koma þeim af stað. Þeir þyrftu í öllum tilvikum að leggja út fé úr 

eigin vasa. Mugison lýsir því hvernig styrkurinn frá Kraumi kom honum af stað: 

 
Maður fær fjórar milljónir og fólk óskar mér til hamingju, sem er æðislegt. 
Því þetta hjálpar mér en það gerir sér ekki alveg grein fyrir því, oft þegar 
maður fær svona, þá er þetta bara dropi í hafið en gerir manni samt kleift að 
starta og gera hluti ... En hérna, þetta er meira bara svona framkvæmdastart. 
 

Viðmælendur voru á einu máli um að lengri hefð væri fyrir styrkjum til 

tónlistarmanna í löndum á borð við Svíþjóð og Þýskaland. Þó drógu þeir í efa ágæti 

þess að fá háa styrki. Ólafur Arnalds tekur dæmi um slíkt: 

 
Já, það er rosalega gott í Svíþjóð og Þýskalandi líka ... ég hef alveg heyrt 
um fólk sem hefur fengið fimm milljónir bara út af því að þeir hafa fílað 
einhverjar pinkulitlar plötur ... það var gaur að hita upp fyrir mig í nokkrar 
vikur ... og það er eiginlega ekkert borgað fyrir upphitunargigg, en hann 
fékk allt borgað með einhverjum styrk. 
 

Ólafur efast um hvort að veita ætti tónlistarmönnum sem eru að stíga sín fyrstu skref 

svo háa styrki því að þá gætu þeir orðið of góðu vanir: 

 

Mér finnst fimm milljónir of mikið. Mér finnst að enginn, að ekkert eitt 
band, eða einn tónlistarmaður, ætti að fá fimm milljónir fyrir eitt verkefni 
... það býður bara upp á það að þú ert að fara að túra í einhverjum algjörum 
lúxus án þess að eiga skilið eða svona, án þess að hafa unnið fyrir því. Þú 
ert ekki að fá svona mikið borgað fyrir giggin ... en ert að fá ógeðslega 
mikinn pening og getur bara túrað á risastórum rútum og haft það gott. Og 
kannski þegar þú ert búinn með styrkinn, og nýttir hann kannski ekki nógu 
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vel, og það kom ekkert mikið út úr þessu og þá þarftu að fara að byrja á 
harkinu ... það drepur metnaðinn svolítið í manni. 
 

8.3.4 Samanburður við rithöfunda og myndlistarmenn 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að takmark tónlistarmanna er ekki að lifa á 

styrkjum eins og svo oft reynist hjá rithöfundum og myndlistarmönnum. Mugison 

lýsir því og útskýrir sitt viðhorf: 

 
Ég er svona trillukarl, ég hef ekki trú á því að hafa mikið af styrkjum. Eins 
og til dæmis rithöfundastyrkir hérna, ég á nokkra svoleiðis vini ... það 
virðist vera eitthvað svona markmið, að komast á rithöfundalaun, það er 
kerfið hérna. Hvort sem það eru þrír mánuðir, sex mánuðir, níu mánuðir 
eða heilt ár eða tvö ár eða hvað það er. Hálf laun eða heil laun, þetta virðist 
bara vera markmiðið.  
 

Ummæli viðmælenda um styrki eru oft og tíðum mótsagnakennd. Margir 

tónlistarmenn myndu seint þiggja listamannalaun eins og takmark flestra rithöfunda 

og myndlistarmanna er en þó þykir sumum þeirra ástandið vera skammarlegt. Þegar 

Barði Jóhannsson var spurður hvort styrkjakerfið í íslenskum tónlistariðnaði væri í 

lagi sagði hann (stutt og laggott, rólega og ótrúlega yfirvegaðri röddu): „Nei, auðvitað 

er þetta ekkert í lagi svona.“ Í framhaldi var Barði spurður að því hvort styrkja ætti 

tónlistarmenn meira þannig að þeir gætu lifað á styrkjunum einum og sér. Þá svaraði 

Barði að engir popptónlistarmenn fengju listamannalaun en það þyrfti slíkt 

fyrirkomulag ef tónlistarmaðurinn ætti að geta einbeitt sér að fullu að tónlistinni. 

Barði segir það skipta máli hverja skuli styrkja og að styrkja ætti þá tónlistarmenn sem 

hafi sannað sig: 

 
Það hlýtur að fara eftir því hver það er ... Mér finnst allt í lagi að menn 
þurfi að sanna sig fyrst, sýna að þeir eru að nenna að hafa fyrir því og þeir 
eru að gera hlutina þó þeir hafi ekki neitt.  
 

Mugison lýsir því hvernig sambærilegur hópur við tónlistarmenn er knúinn til þess að 

sækja um styrki: 

 
Ef það er borið saman við aðra listamenn eins og kvikmyndasamsteypuna 
og myndlistarmenn, þú veist, sumir myndlistarmenn eru svona styrkja-
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snillingar. Þeir eru búnir að mastera þessa styrkjastrategíu og þannig ná þeir 
að koma ótrúlegustu hlutum í framkvæmd. Það er bara speninn sem þeir 
þurfa að mjólka til þess að gera það sem þeir gera. 
  

8.3.5 Óánægja með fjárveitingasjóði 

Sumir viðmælendur lýstu yfir óánægju sinni með tilgang og umsjón nokkurra 

tónlistarsjóða hér á landi. Kári Sturluson lýsir sinni skoðun: 

 
Ég er svo sem enginn aðdáandi þessara sjóða og ber voða litla virðingu 
fyrir þeim í rauninni. En ef ég get fengið, eða þú veist, segi ekki að ég beri 
ekki virðingu fyrir þeim, mér finnst þeir ekki rétt upp settir. 
 

Kári telur úthlutanir Tónlistarsjóðs menntamálaráðuneytisins ekki samræmast tilgangi 

hans. Jafnframt finnst honum litlir peningastyrkir gera lítið fyrir útrás tónlistarmanna.  

 
Tónlistarsjóður til dæmis, sem er 50 milljónir ... meðalúthlutun er 400 
þúsund krónur. Ef þú ert í einhverju „serious“ uppbyggingarstarfi með 
einhverjum svona artista, 400 þúsund krónur á árs „basis“ gerir ekkert fyrir 
þig ... Það kostar bara til dæmis að þrír eða fjórir fljúga til Bandaríkjanna 
— það er bara 400 þúsund kall. 
 

Kári var ekki hrifinn af Tónlistarsjóði menntamálaráðuneytisins. Hann lýsir skoðunum 

sínum þannig: 

 
Í rauninni, í mínum huga, þá er þetta einhver bara svona grínsjóður. 
Afsökun fyrir sjóð, í rauninni. Tónlistarsjóður er bara einhver bastarður. 
Og að mínu viti bara virðingarleysi gagnvart tónlistarfólki, bara verið að 
segja: „Þið eruð vitleysingar,“ í rauninni. 
 

Þá talar Kári um upphæðirnar sem veittar eru úr tónlistarsjóðum. Þær séu í raun svo 

lágar að hægt sé að segja að tónlistarmenn hafi náð árangri án sjóðanna þó svo að þeir 

hafi fengið fjárstyrki úr þeim. Í þessu samhengi var það rætt að flestir sjóðir sem 

styrkja tónlistarmenn eru stofnaðir á síðastliðnum sex árum en þar á undan höfðu þeir 

íslensku tónlistarmenn sem höfðu náð hvað lengst í útlöndum gert það án sjóðanna. 

Kári útskýrir þetta: 
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En þó að þeir séu allir stofnaðir á síðastliðnum sex árum, þá ... hafa lang-
flestir meikað það án sjóðanna, þó svo að einhverjir af þessum hafi fengið 
úr sjóðunum sem þeir hafa alveg gert þá er þetta svo lítið að það er eins og 
þeir hafi ekki fengið neitt ... Það er svo lítið að það telur ekkert. Þessir 
styrkir fara bara fyrir hádegi. 
 

Barði Jóhannsson lýsti yfir óánægju sinni með Kraum tónlistarsjóð sem er tiltölulega 

nýlega stofnaður: „Kraumur er mjög sérstakur ... Það er bara, ég veit ekki hvernig það 

fúnkerar einu sinni ... Bara svona eftir fíling ... mér sýnist vera veitt úr honum eftir því 

hvað maður sendir margar fréttatilkynningar í Fréttablaðið.“ 

 Geoff Wener, umboðsmaður Ólafs Arnalds, hafði áhyggjur af því hverjir 

stjórnuðu því hvaða tónlistarmenn fengju styrki og hvers konar gæðastjórnun væri 

fólgin í styrkveitingum. Í þessu samhengi nefnir Wener að styrkjakerfi myndi seint 

ganga á Bretlandseyjum sökum fjölda tónlistarmanna.  

 
Hvað ætlarðu að gera? Styrkja alla? Í fyrsta lagi: það væri mjög dýrt. Í öðru 
lagi: ef þú styrkir alla er engin gæðastjórnun í gangi. En aftur á móti, ef það 
er gæðastjórnun, og ef það er Anna Hildur sem sæi um gæðastjórnunina, 
sem ég er ekki að segja að geri það, munt þú enda með tónlist sem Önnu 
líkar bara. 

[Þýtt af rannsakanda úr ensku yfir á íslensku] 
 

Þá var talsverð óánægja með menningarsjóð FTT. Nokkrir viðmælendur töluðu um 

skrýtið fyrirkomulag sjóðsins. Að sögn viðmælenda eiga þeir að fá flutningsgjöld 

greidd þegar verk þeirra eru flutt opinberlega — óháð því hver flytur verkið — en hins 

vegar fá þeir ekki gjöldin greidd heldur verða þeir að sækja um styrki úr 

menningarsjóði FTT til þess að fá borgað. Barði Jóhannsson lýsir þessu:  

 
Til dæmis flutningsgjöldin, „performing rights“, fara í menningarsjóð FTT 
og eina leiðin til að fá þessi gjöld, sem að þú átt í rauninni inni, er að sækja 
um styrk þar. Þannig að, maður sækir um styrk og er þar með að fá gjöld 
sem maður hefði annars fengið. 
 

Barði Jóhannsson, Mugison og Ólafur Arnalds ræddu allir um deilur innan FTT um 

hvað flokkist sem æðri tónlist og hvað flokkist sem dægurlagatónlist. Rökin fyrir 

auknum stuðningi við klassísk tónskáld voru að klassísk verk væru lengur í smíðum 

og fjöldi hljóðfæraleikara sem flytja þau meiri. Hins vegar bentu Mugison og Barði 
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Jóhannsson á það að þeir, eins og margir aðrir dægurlagatónlistarmenn, tækju sér 

langan tíma í sínar plötur. Sem dæmi líða um fimm ár á milli platna hjá Barða 

Jóhannssyni í þekktasta verkefni hans, Bang Gang. Barði útskýrir þetta: 

 
Já, það eru fimm ár á milli platna. En svo eru hliðarverkefni reyndar. Ég get 
alveg tekið þrjár vikur í að semja eitthvað drasl ... og það getur hann 
[tónskáldið] líka alveg gert með klassíska músík. Það er ekkert hægt að 
meta eitthvað svona. Þú getur verið tvö ár með eitthvað klassískt verk og 
svo er það bara eitthvað ömurlegt. 
 

8.3.6 Tillögur viðmælenda 

Eins og áður hefur komið fram styrkir ÚTÓN hér á landi tónlistarmenn til að fara utan 

og koma fram, ýmist á bransahátíðum eða öðrum tónlistartengdum viðburðum, þó að 

ÚTÓN sé ekki fjárveitingasjóður. 

 Hér á landi eru alls kyns sjóðir sem veita styrki til tónlistarmanna sem 

starfræktir eru af ýmsum stofnunum og félögum. Mugison, Ólafur Arnalds og Kári 

Sturluson lögðu allir til að Ísland færi sömu leið og önnur nágrannalönd þar sem 

útflutningsskrifstofurnar sjá um úthlutanir á styrkjum. Þeir vildu stytta boðleiðirnar og 

að Anna Hildur, sem er „maður á plani“ og í meiri tengslum við það sem er að gerast í 

tónlistarheiminum eins og viðmælendur orðuðu það, myndi stýra styrkjum frá til 

dæmis Tónlistarsjóði menntamálaráðuneytis frekar en menn sem sitji í stjórn og séu í 

engum raunverulegum tengslum við það sem er að gerast.  

 Mugison segir að menntamálaráðuneytið, sem hefur umsjón með Tónlistar-

sjóði, eigi ekki að „standa í neinum bisness við að koma okkur [tónlistarmönnum] á 

framfæri“, vegna þess að menntamálaráðuneytið þekki ekki til í tónlistariðnaðinum. 

Hann leggur til að Anna Hildur, framkvæmdastjóri ÚTÓN, sjái um úthlutanir úr 

sjóðnum: „Það væri gáfulegra að „maður á plani“ fengi bara að ráða.“ 

Ólafur Arnalds virtist meðvitaður um það litla fjármagn sem ÚTÓN hefur til 

ráðstöfunar. Ólafur mælir með því að aðrir styrkveitingasjóðir leiti til ÚTÓN um 

meðmæli með hljómsveitum. Hann vísar einnig til tengsla ÚTÓN við tónlistarmenn: 

 
Mér finnst að ÚTÓN þurfi ekki að spreða sínu fjármagni sem er ekki það 
mikið í að gefa tónlistarmönnum pening. En þau gætu samt haft milligöngu 
við alla hina, Tónlistarsjóð, FTT og komið og talað við þá og mælt með 
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fólki eins og Hjaltalín, og mér, og sagt bara „tékkið á þessum. Og endilega 
talið við þá, því mér finnst þeir ættu skilið styrk“.  
 

Ólafur vísar einnig til þess sambands sem er á milli Önnu Hildar hjá ÚTÓN og 

tónlistarmanna: „Því hún er með svona beint samband við tónlistarmenn á meðan FTT 

er það ekki.“ 

Skoðun Ólafs var sú að styrkir eigi að þjóna þeim tilgangi að tónlistarmenn 

geti einbeitt sér alfarið að tónlistinni. Þá geti styrkir einnig komið í veg fyrir að 

tónlistarmenn steypi sér í skuldir: 

 
Þetta er ... til að hjálpa þér þannig að þú getir gert þetta án þess að þurfa að 
vera í vinnu þannig að þú getir einbeitt þér bara að þessu og bara líka ef þú 
tapar þá geturðu tekið pening úr styrknum til þess að, til að koma þér ekki í 
skuldir. Mér finnst styrkir vera mun meira þannig heldur en eitthvað svona, 
hérna eru fimm milljónir til þess að þú getir leigt þér geðveikt stóra rútu á 
80 þúsund kall á dag á meðan þú ert að túra. 
 

Mugison lagði til að veita ætti færri tónlistarmönnum stærri styrki. Styrkir til 

tónlistarmanna úr Tónlistarsjóði menntamálaráðuneytisins eru yfirleitt að hámarki 500 

þúsund krónur. Mugison leggur til að veita hærri fjárhæðir í styrki yfir lengra tímabil 

svo að tónlistarmenn geti gert það sem til þarf til að ná til fólks. Hann tekur 

hljómsveitina Sing Fang Bous sem dæmi og nefnir að hann myndi frekar vilja sjá hana 

fá 10 milljónir króna í styrk en að hópur tónlistarmanna fái smáa styrki: „Ég myndi 

frekar vilja einmitt sjá 10 milljónir inn á það projekt heldur en að allar hljómsveitir ... 

Hjaltalín og ég og „riggadiggadigg“... fá allir 100, eða 150, 250 þúsund kall sem er 

bara dropi í hafið ...“ Í þessu samhengi nefnir Mugison að styrkirnir séu þó nógu stórir 

til að koma sér af stað en að það komi honum iðulega í fjárhagsvandræði: „Þetta er 

samt nógu mikið start að maður verður að kýla á þetta og svo þarf maður sem sagt að 

dekka það með yfirdrætti og víxlum þegar maður kemur heim því þetta meikaði ekkert 

sens.“ Þá leggur hann til að ÚTÓN fylgi eftir Sing Fang Bous-verkefninu sem hann 

tekur sem dæmi um hvernig hann vill að staðið sé að styrkveitingum: „Því projekti 

væri fylgt eftir af ÚTÓN, og að Anna og kompaní, þau væru með tékkann þess vegna 

og fylgdu eftir.“ 

Kári Sturluson tekur í sama streng; hann stingur upp á því að tónlistarmenn fái 

hærri styrki yfir lengra tímabil en hann leggur einnig til að ÚTÓN sinni sama 

hlutverki og Kvikmyndamiðstöðin innan kvikmyndaiðnaðarins hér á landi og sjái þar 
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af leiðandi um úthlutanir, umsóknir og eftirfylgni styrkja úr Tónlistarsjóði: „Þannig að 

ÚTÓN myndi sjá um umsóknarferlið, afgreiðslu og eftirfylgni ... Þar má alveg henda 

inn því sama og í kvikmyndirnar [tilvitnun í fjármagn Kvikmyndasjóðs] ... þetta 

myndi ég vilja sjá sem hlutverk ÚTÓN í framtíðinni.“ Í töflu 2 má sjá hvernig 

fjármagni til Kvikmyndasjóðs Kvikmyndamiðstöðvar er ráðstafað.  
 

Tafla 2. Fjárframlög í Kvikmyndasjóð.  
(Kári Sturluson, 2007) 

 2007 2008 2009 2010 
Sjónvarpssjóður 50 m.kr. 80 m.kr. 95 m.kr. 125 m.kr. 
Heimildamyndasjóður 100 m.kr. 110 m.kr. 115 m.kr. 125 m.kr. 
Kvikmyndasjóður 310 m.kr. 340 m.kr. 380 m.kr. 420 m.kr. 
Samframleiðsla 30 m.kr. 30 m.kr. 30 m.kr. 30 m.kr. 
Samtals: 490 m.kr.  560 m.kr. 620 m.kr. 700 m.kr. 

 

Í töflu 3 má sjá tillögu Kára sem birtist í Morgunblaðinu (2007). Hann leggur 

til að Tónlistarsjóður menntamálaráðuneytisins fái svipað fjármagn og Kvikmynda-

sjóður og að ákveðnu fjármagni sé ráðstafað í útrásarsjóð, tónleikasjóð innanlands, 

framkvæmdasjóð innanlands og rekstrarkostnað. 

  
Tafla 3. Tillaga um ráðstöfun fjármagns Tónlistarsjóðs. 

(Kári Sturluson, 2007) 

 2008 2009 2010 2011 
Útrásarsjóður 700 m.kr. 800 m.kr. 900 m.kr. 1000 m.kr. 
Tónleikasjóður innanlands 100 m.kr. 100 m.kr. 100 m.kr. 100 m.kr. 
Framkv. sjóður innanlands 100 m.kr. 150 m.kr. 150 m.kr. 150 m.kr. 
Rekstrarkostnaður 150 m.kr. 100 m.kr. 100 m.kr. 120 m.kr. 
Samtals: 1050 m.kr.  1150 m.kr. 1250 m.kr. 1370 m.kr. 

 

Máli sínu til stuðnings nefnir Kári að kvikmyndir séu staðbundin verkefni sem 

hafi skamman líftíma. „Mynd er gerð, frumsýnd og dauð innan árs. Það er bara eðli 

kvikmyndar. Nema það sé Star Wars, sem lifir. Þær eru bara dauðar innan árs, skiptir 

engu máli hvað þær heita.“ Hljómsveitir séu hins vegar oftast að vinna að sama 

verkefninu í mörg ár. 

 

Tónlistin er þannig, tökum Emilíönu sem dæmi, nú er hún búin að vera að 
berjast erlendis síðan hún var tvítug ... Segjum að hún hefði fengið á þessu 
12 ára tímabili 50 milljónir, svipað og kvikmynd. Hún hefði alltaf getað 
verið að bæta sig, bæta við, bæta við. Hún er ekki að deyja út og eftir 12 ár 
er hún að springa út. Sama má segja um Sigur Rós, þeir eru búnir að vera í 
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gangi í 15 ár, alltaf stígandi í því, alltaf sama verkefnið, alltaf stærra, 
stærra, stærra, svo springur það út. 
 

Þá segir Kári að kvikmyndaframleiðsla þurfi alltaf á styrkjum að halda og ef 

tónlistarmenn fengju sömu upphæð í styrki yrðu tónlistarmenn orðnir sjálfbærir að 

lokum; þyrftu ekki lengur á styrkjum að halda. Kári Sturluson lýsir þessu þannig: 

 
Þá, nota bene, þegar þessi verkefni springa út eru þau [leggur mikla 
áherslu] orðin sjálfbær, þurfa ekki á styrkjum að halda, á meðan kvik-
myndir þurfa alltaf á styrkjum að halda.  
 

Að mati rannsakanda vilja tónlistarmenn ekki líta út fyrir að vera afætur sem lifi 

einvörðungu á styrkjum. Rithöfundar, myndlistarmenn og kvikmyndagerðarmenn eiga 

ekki annarra kosta völ en að sækja um styrki til að geta framkvæmt það sem þeir vilja 

gera. Þótt tónlistarmenn slái ekki hendinni á móti styrkjum er þó ljóst að þeir vilja 

ekki líta út fyrir að lifa á styrkjum eins og myndlistarmenn og rithöfundar. Þetta má 

lesa út úr ummælum Mugison þegar hann leggur til að tónlistarmenn verði styrktir „í 

leyni“, eins og hann orðar það:  

 
Ég myndi eiginlega helst vilja að þetta væri gert í leyni. Að tónlistar-
maðurinn þyrfti ekki að feisa, því það lúkkar alltaf illa ... þetta fær svo 
mikla athygli. Þú veist, það gæti alveg þess vegna meikað sens fyrir mig á 
einhverjum tímapunkti að þú veist, að ekki sækja um styrki. 
 

Viðmælendur voru sammála um að styrkir gætu hentað sumum tónlistarmönnum en 

ekki öðrum. Mugison nefnir að tónlistarmenn ættu oft erfitt með að stunda viðskipta-

hlið tónlistariðnaðarins: 

 
Það eru til svo margar tegundir af fólki. Ég held að það gæti hagnast 
einhverjum ... Ég gæti ímyndað mér fullt af vinum mínum sem eru algerir 
svona „space-brain-erar“. Þeir bara hafa ekki sens á hvernig á að lifa af 
þessu eða setja það í eitthvað samhengi, en eru snilldartónlistarmenn og 
snilldarlagahöfundar.  
 

Þá nefnir hann að sumir tónlistarmenn gætu þurft á styrkjum að halda til að geta 

einbeitt sér að tónlistinni því að þeir hafi einfaldlega ekki viðskiptavit. Í tillögu sinni 
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tekur hann dæmi um tónlistarmenn sem taka mánaðarlega við greiðslu en þurfa að 

færa sönnur á að þeir vinni við tónlist:  

 
En af því að þeir hafa ekki sens í að teygja sig í aur og selja diska og allur 
sá pakki þá væri það alveg mjög fallegt ef það væri ... eins og Anna Hildur 
eða einhver svona umboðsmannafílingur, sem segir bara „Okei, hérna, ég 
ætla að gefa þér, hérna færðu 160 þúsund krónur á mánuði,“ og „þú verður 
að skila inn og sýna mér að þú sért að vinna og gera músík eða taka hana 
upp eða þróa,“ eða hvað það er. 

 
Ljóst er að viðmælendur höfðu ýmsar ákveðnar en athyglisverðar skoðanir á 

styrkveitingum til tónlistarmanna og uppsetningu á ÚTÓN. Margar mismunandi 

tillögur þeirra voru lagðar fram hér á undan en þær verða nánar ræddar í því sem hér 

fer á eftir.   
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9 Umræður og ályktanir 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að helsti afraksturinn af stuðningi ÚTÓN er að 

stofnunin hefur ýtt undir tónlistarferil viðmælenda í heild sinni. Þetta voru yfirleitt 

fyrstu viðbrögð viðmælenda þegar þeir voru spurðir um þetta. Þeir sögðust þó eiga í 

erfiðleikum með að benda á einstök atriði sem gátu talist til afrakstrar. Þegar leið á 

viðtölin bentu viðmælendur af sjálfsdáðum á einstaka hluti án þess að vera beint 

spurðir að því og kom í ljós að það var hægt að rekja margvíslegan afrakstur til 

stuðnings ÚTÓN. Þar á meðal má nefna plötusamning sem Lay Low fékk hjá 

kanadíska útgáfufyrirtækinu Nettwerk, Ólafur Arnalds ákvað að fá sér umboðsmann 

eftir ábendingu Önnu Hildar Hildibrandsdóttur, Barða Jóhannssyni tókst að fá tvo 

blaðamenn hingað til lands frá ítalska Rolling Stone-tímaritinu fyrir tilstilli stuðnings 

ÚTÓN — sem leiddi af sér umfangsmikla umfjöllun í tímaritinu um tónlist hans, land 

og þjóð, og þar fram eftir götunum. 

 Tengslamyndun var oft nefnd sem afrakstur af aðstoð ÚTÓN. Þetta staðfestir 

þær kenningar sem kynntar eru í fræðilegum inngangi ritgerðarinnar um það umhverfi 

sem tónlistarmenn koma úr. Þar kemur fram að umhverfið þarf bæði að vera skapandi 

en einnig þarf ákveðin aðstaða að vera til staðar, eins og til dæmis tengslanet. 

Niðurstöðurnar sýna að Anna Hildur, framkvæmdastjóri ÚTÓN, er mikilvægur 

hlekkur í útrás íslenskra tónlistarmanna. Viðmælendur voru ötulir við að benda á að 

hún þekkir mjög vel til í tónlistarbransanum og gat bent viðmælendum á við hverja 

þeir ættu að tala á bransahátíðum og öðrum tónlistarhátíðum til að koma sér á 

framfæri. Anna Hildur hefur lengi verið viðriðin tónlistarbransann og hún er í þeirri 

stöðu að geta tengt íslenskt tónlistarlíf við mikilvæga aðila í tónlistariðnaðinum 

erlendis. Það má því rekja afrakstur tengslamyndunar til þekkingar og tengsla sem hún 

hefur aflað sér gegnum tíðina. Tengsl hennar hafa greitt götu íslenskra tónlistarmanna 

og nægir þar að nefna hljómsveitina Hjaltalín sem var iðin við spilamennsku erlendis 

árið 2009 og kom meðal annars fram á tónlistarhátíðum á borð við Latitude í Bretlandi 

og Opener í Póllandi þar sem frægustu tónlistarmenn heims koma einnig fram.   
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 Það vakti athygli rannsakanda að rekja má þó nokkurn afrakstur beint til 

framkomu tónlistarmanna á bransahátíðum. Það er því mat rannsakanda að bransa-

hátíðir séu mikilvægur stökkpallur fyrir tónlistarmenn. Á þessum hátíðum er fjöldi 

aðila úr tónlistariðnaðinum sem veitt geta tónlistarmönnum ýmis tækifæri. 

Hljómsveitinni Hjaltalín var boðið að spila á Hróarskelduhátíðinni í Danmörku eftir 

að hafa komið fram á bransahátíðunum Spot í Danmörku, By:larm í Noregi og 

Eurosonic í Hollandi. Þeir sem bóka hljómsveitir á tónleikahátíðir eins og Hróarskeldu 

mæta yfirleitt á þessar bransahátíðir og framkoma sveitarinnar á fyrrnefndum hátíðum 

varð til þess að bókarar Hróarskeldu sáu hana spila oftar en einu sinni. Í kjölfarið var 

hljómsveitinni boðið að koma fram á hátíðinni. 

Niðurstöður sýna að ÚTÓN veitir hljómsveitum og tónlistarmönnum aukinn 

stuðning sem hafa sannað sig í tónlistarbransanum og geta sýnt fram á áætlanir um 

hvernig þeir ætla að ná árangri erlendis. Þá lítur ÚTÓN einnig á hvað tónlistarmenn 

hafa gert utan landsteinanna og metur út frá því hvort verkefnin séu stuðningshæf. 

Þessar niðurstöður koma rannsakanda ekki á óvart. Eðlilegt er að stofnun sem stuðlar 

að útflutningi íslenskrar tónlistar eyði ekki tíma sínum og orku í hljómsveitir og 

tónlistarmenn sem hún hefur litla trú á. Það er því almenn skynsemi sem hér ræður. 

ÚTÓN styður við bakið á þeim tónlistarmönnum sem hafa það sem til þarf til að ná 

árangri utan landsteinanna. Það er hæfileg blanda af góðri tónlist, metnaði og vilja til 

að ná árangri. 

Helstu niðurstöður um styrki til tónlistarmanna eru að tónlistarmenn standa 

ekki jafnfætis öðrum kimum dægurmenningar þegar kemur að styrkveitingu frá 

opinberum aðilum. Kvikmyndagerðarmenn eiga kost á mörg hundruð milljónum 

króna hærri styrkveitingu en tónlistarmenn. Í raun má segja að Kvikmyndasjóður 

Kvikmyndamiðstöðvar sé annaðhvort þróaðri en Tónlistarsjóður menntamála-

ráðuneytisins eða að Tónlistarsjóðurinn hafi einfaldlega verið vanræktur. Þetta er 

sérstaklega athyglisvert í ljósi þess að íslensk tónlist vekur mun meiri áhuga á landi og 

þjóð en íslenskar kvikmyndir hafa nokkurn tímann gert, að mati rannsakanda. Íslensk-

ir tónlistarmenn sem teljast heimsfrægir, svo sem Björk og Sigur Rós, eru iðnir við að 

kynna land og þjóð með tónlist sinni. Það vekur áhuga fólks um allan heim og telst 

íslensk tónlist því vera ómetanleg landkynning.  

Líta má á málið frá því sjónarhorni að kvikmyndaframleiðsla sé langt um 

dýrari en framleiðsla tónlistar. Tónlistarmenn þurfa hins vegar ekki á styrkjum að 
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halda til að framleiða tónlist. Það eru tónleikaferðalögin sem eru stærstu kostnaðarliðir 

tónlistarmanna og þá sérstaklega þeirra sem eru í útrás.  

Það kemur rannsakanda á óvart að stjórnvöld sjái ekki frekari ástæðu til að 

styrkja tónlistarlíf hér á landi en þeir styrkir sem eru veittir eru að jafnaði að hámarki 

500 þúsund krónur. Eins og einn viðmælandi lýsti því eru styrkir úr sjóðnum svo lágir 

að segja má að tónlistarmenn hafi náð árangri án þeirra. Þar fyrir utan eru starfshættir 

Tónlistarsjóðsins ekki í takt við útrás tónlistarmanna. Úthlutanir úr sjóðnum fara fram 

einungis tvisvar á ári en það þýðir að ef tónlistarmenn fá skyndilega boð um að ferðast 

utan til að koma fram á tónleikum þurfa þeir í flestum tilvikum að fjármagna það 

alfarið sjálfir nema það beri upp á það tímabil sem sjóðurinn úthlutar styrkjum. Hins 

vegar styðja stjórnvöld á Íslandi við útrás tónlistarmanna sem vilja herja á markaði 

utan landsteinanna og það er meira en Bretar og Bandaríkjamenn geta státað af. Í 

fræðilegum inngangi ritgerðarinnar er fjallað um að deila með sér hugsjón og má segja 

að það eigi sér stað á Íslandi á meðal tónlistarmanna og stjórnvalda. Rannsakanda 

þykir það jákvætt að báðir aðilar hafi sameiginleg markmið en hins vegar má deila um 

ágæti stuðningsins og hvort hann megi ekki bæta — eins og ummæli viðmælenda bera 

með sér. 

Ummæli viðmælenda um styrki voru flókin og oft og tíðum mótsagnakennd. Í 

stuttu máli fannst þeim kerfið ósanngjarnt eins og uppsetning þess er núna en þó 

sögðu þeir þetta verða til þess að tónlistarsköpunin yrði betri, það er, að harkið leiddi 

til betri tónlistarsköpunar. Það var sem þeir vildu eiga kost á fleiri styrkjum en voru 

samt ekki alveg vissir því að það gæti haft áhrif á tónlistarsköpun þeirra. Að mati 

rannsakanda mátti skynja að viðmælendur væru að reyna að segja: „Þetta er erfitt, það 

er erfitt að lifa sem tónlistarmaður, ég vil lifa betra lífi en ég vil líka geta haldið áfram 

að semja góða tónlist.“ Þetta undirstrikar þær kenningar sem fjallað er um í fræði-

legum inngangi ritgerðarinnar um að stjórnvöld og opinberir aðilar eigi hugsanlega 

ekki að styðja við menningargeirann því að sköpunarferli listarinnar gæti hugsanlega 

verið í hættu. Þá mátti skynja á viðmælendum að þeir væru meðvitaðir um að þeir 

gætu ekki bæði fengið styrki og haldið áfram að semja góða tónlist, en sú er 

hugsanlega raunin. Í Bandaríkjunum og Bretlandi er mjög kapítalískt viðhorf í 

tónlistarbransanum, nánast „Charles Darwin-legt“, ef svo má að orði komast, þar sem 

þeir hæfustu lifa af. Stjórnvöld í Bandaríkjunum og Bretlandi, löndum sem hafa 

ráðandi stöðu á alþjóðlegum markaði og hafa getið af sér flesta heimsfræga 

tónlistarmenn, styrkja ekki tónlistariðnaðinn eins og gengur og gerist hér á landi og 
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annars staðar víðs vegar um heiminn. Í viðtali sem rannsakandi tók við bandarískan 

viðmælanda vegna rannsóknarvinnu fyrir BS-ritgerð sína kom athyglisverður punktur 

fram: 

 
Bandaríkjastjórn hefur ekki trú á að styðja við bakið á menningartengdum 
atvinnugreinum né tónlistargeiranum. Það er mjög svekkjandi, annað hvert 
land í heiminum gerir það, en ekki Bandaríkin. Við erum kapítalistar, við 
trúum að þeir hæfustu lifi af og allt annað má víkja. 

 [Þýtt af rannsakanda úr ensku yfir á íslensku]  
(Adam Lewis, munnleg heimild, 15. febrúar 2008) 

 

Hugsanlega styrkja stjórnvöld í Bandaríkjunum og Bretlandi ekki tónlistarmenn á 

sama hátt og Íslendingar vegna þess að tónlistariðnaðurinn þar dafnar ágætlega án 

styrkja. Bæði löndin geta af sér afburðatónlistarmenn sem krefjast engrar aðstoðar í 

útrás. Á Íslandi, og í fjölda annarra landa, er vilji til þess að fleiri tónlistarmenn nái 

árangri, eins og Björk, Sykurmolarnir og Sigur Rós hafa gert. Þetta má glögglega sjá á 

fjölda þeirra styrktarsjóða sem eru hér á landi og á lýsingum á markmiðum þeirra. 

Eins og fram kemur í fræðilegum inngangi ritgerðarinnar byggja skipulagsheildir í 

tónlistariðnaðinum oft túlkun sína á velgengni tónlistarmanna á fyrri frammistöðu og á 

órökstuddri trú á áframhaldandi velgengni hljómsveita eða tónlistarmanna með því að 

rýna í sölutölur. Það sjónarmið virðist einkenna tilurð styrktarsjóða á Íslandi og 

Útflutningsskrifstofu íslenskrar tónlistar að fyrst Sykurmolarnir og Björk gátu slegið í 

gegn geti aðrir íslenskir tónlistarmenn gert slíkt hið sama — með dálítilli aðstoð. Anna 

Hildur tók undir þetta: 

 
Það er náttúrulega þannig. Við erum að reyna að styrkja viðskipta-
umhverfið innbyrðis þannig að það sé meiri þekking og hjálpa fólki til að 
hjálpa sér sjálft. Og já, ef við getum orðið einhver lítill hvati í því að þessi 
þróun geti gerst hraðar þá er það einn af þeim árangri sem stoðkerfi veitir. 
 

Ef Bandaríkjamenn og Bretar eru kapítalistar þegar kemur að tónlist — hvað eru 

Íslendingar þá? Er Ísland kommúnistaríki í tónlistariðnaði? Að mati rannsakanda er 

svarið við þessari spurningu nei. Ef Ísland væri tónlistarlegt kommúnistaríki myndu 

opinberir aðilar fara fram á jöfnuð og reyna að styrkja alla tónlistarmenn á sem 

jafnastan máta. Það má því draga þá ályktun að íslenskur tónlistariðnaður sé mitt á 
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milli kapítalisma og kommúnisma þegar kemur að styrkveitingum samkvæmt 

niðurstöðum þessarar rannsóknar.  

 Hins vegar má draga þá ályktun að Ísland geti stutt við bakið á tónlistar-

mönnum þótt lönd eins og Bandaríkin og Bretland geti það ekki sökum fólksfjölda og 

tilheyrandi fjölda tónlistarmanna sem í löndunum búa. Í Bandaríkjunum búa rúmlega 

300 milljónir manna og í Bretlandi um 60 milljónir. Það er því auðséð að það væri 

afar kostnaðarsamt fyrir þjóðirnar að styrkja tónlistarmenn sína en það sem meira er, 

það væri erfitt að halda utan um það vegna fjölda tónlistarmanna.  

 Rannsakandi getur tekið undir með viðmælendum þegar þeir leggja það til að 

ÚTÓN sjái um umsóknarferli, styrkveitingar og eftirfylgni Tónlistarsjóðs mennta-

málaráðuneytisins á svipaðan máta og Kvikmyndamiðstöð gerir fyrir Kvikmyndasjóð. 

Það sem rannsakandi álítur jákvætt við þær breytingar er að ÚTÓN er, eins og 

viðmælendur benda líka á, í nánum tengslum við það sem er að gerast hjá íslenskum 

tónlistarmönnum. Hins vegar má finna galla á hugmyndinni: ÚTÓN er tiltölulega lítil 

stofnun með aðeins einn starfsmann sem ræður til sín verktaka í ákveðin verkefni. Ef 

koma ætti hugmynd viðmælenda í framkvæmd þyrfti stofnunin án efa að fjölga 

starfsmönnum því að verkefnið er mögulega frekar tímafrekt. Hins vegar er 

rannsakandi sammála því að ef styrkja á tónlistarmenn ætti að gera það með stærri 

styrkjum yfir lengra tímabil. Þegar úthlutanir Tónlistarsjóðsins eru skoðaðar (sjá 

viðauka 4) má sjá hversu litlir styrkirnir eru sem hvert verkefni fær. Viðmælendur 

nefna stærð styrkjanna í viðtölum sínum og segja þá vera litla en þó nægilega mikla til 

að þeir leggi af stað í ákveðin verkefni. Mugison talaði um að þeir yrðu til þess að 

hann í ráðist í verkefni en að þeim loknum væri hann undantekningarlaust kominn „í 

skuggalega mínustölu“. Rannsakandi setur því stórt spurningarmerki við hvort styrkja 

ætti tónlistarmenn með svo litlum fjárstuðningi að þeir komi þeim beinlínis í 

fjárhagsleg vandræði. Vissulega má líta á málið frá því sjónarhorni að hver þúsundkall 

hjálpi tónlistarmönnum í útrás en ef styrkirnir verða til þess að tónlistarmennirnir séu 

verr staddir fjárhagslega eftir að verkefni lýkur má leiða að því líkur að það ætti 

annaðhvort að hætta að styrkja eða gera það „almennilega“ — veita rausnarlega styrki 

þannig að þeir komi ekki tónlistarmanninum í erfiða fjárhagsstöðu.  

 Þá er rannsakandi sammála viðmælendum um að stuðningur ÚTÓN sé í raun 

verðmætari en fjárstuðningur ýmissa tónlistarsjóða. Stuðningur ÚTÓN veitir 

tónlistarmönnum sem rætt er við í þessari rannsókn tengsl við mikilvæga tengiliði og 

ráðleggingar varðandi útrás. Þær tengingar sem aðstoðin hefur leitt af sér hefur orðið 
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til þess að hljómsveitir hafa náð árangri erlendis og er það verðmætara til lengri tíma 

litið en nokkur hundruð þúsund króna styrkir sem hafa í mesta lagi náð að borga niður 

hluta ferðakostnaðar tónlistarmanna í einni tónleikaferð. 

 Í fræðilegum inngangi ritgerðarinnar er fjallað um umhverfi atvinnugreina og 

staðbundna klasa á svæðum, meðal annars í tengslum við hlutverk stjórnvalda. Álykta 

má út frá þeim gögnum og viðtölum sem þessi rannsókn byggir á að Reykjavík sé 

prýðilegur klasi fyrir íslenskan tónlistariðnað. Eins og fram kemur í inngangsköflum 

þarf að vera til staðar ákveðin aðstaða og innviðir til að tónlistariðnaður sem 

atvinnugrein nái að dafna. Þessa innviði má alla finna á Íslandi. Hér er fjöldi 

tónleikastaða og hljóðvera og þá hafa tónlistarmenn aðgang að styrkjum og stuðningi 

frá ýmsum aðilunum, hvort sem þeir eru einkafélög eða opinberar stofnanir. Tilkoma 

ÚTÓN eykur einnig gæði þessara innviða vegna þess að tónlistarmenn geta nýtt sér 

reynslu, þekkingu og tengslanet forsvarsmanna ÚTÓN, sótt fræðslukvöld til að 

fræðast um tónlistariðnaðinn, sótt ráðstefnur sem leggja áherslu á tónlistariðnað og 

aðrar skapandi atvinnugreinar auk þess sem ÚTÓN getur aðstoðað tónlistarmenn í 

útrás hvort sem það er með beinum eða óbeinum hætti. Þá er hér gróskumikið 

tónlistarlíf sem sést glögglega á þeim mikla fjölda hljómsveita en hann leiðir til 

samkeppni. Þegar upp er staðið verður samkeppni innan tónlistariðnaðarins og hún er 

tónlistinni sjálfri til framdráttar. Þegar litið er yfir heildarmynd tónlistariðnaðarins út 

frá fyrrnefndum þáttum má álykta að innviðir hans hafi orðið til þess að skapa þá 

miklu tónlistarmenningu sem ríkir á Íslandi. Þó má alltaf gera betur, eins og með 

fyrrnefndum tillögum um aukna styrki og breytta stjórnsýslu í kringum þá, og vonast 

rannsakandi til þess að innviðir verði enn betri með tímanum og að íslensk tónlist nái 

til sem flestra úti í hinum stóra heimi tónlistarinnar.  

 

Að mati rannsakanda veitir þessi ritgerð ágæta yfirsýn yfir starfsemi ÚTÓN og 

styrkjakerfið sem tónlistarmenn hafa aðgang að á Íslandi. Hins vegar er aðeins um 

meistararitgerð að ræða og kafa þarf dýpra til þess að fá ítarlegri niðurstöður. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna aðeins hvernig stuðningur ÚTÓN hefur orðið 

tónlistarmönnum sem flytja dægurlagatónlist til framdráttar en ÚTÓN styður alla 

íslenska tónlist í útrás, svo sem popp, rokk, djass, klassíska tónlist og kóra. Niður-

stöðurnar sýna þó töluverðan afrakstur af stuðningi ÚTÓN við þá tónlistarmenn sem 

rætt var við í þessari rannsókn en niðurstöðurnar gætu hugsanlega verið á annan veg ef 

rætt væri við fulltrúa fleiri tónlistarstefna. Þá er aðeins fjallað um lítinn hluta þeirra 
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styrktarsjóða sem eru á Íslandi (sjá viðauka 2) og þá aðallega í tengslum við útrás 

tónlistarmanna en skoða þyrfti alla sjóði sem styrkja íslenska tónlist með tilliti til allra 

tónlistarstefna.  
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Viðauki 

Viðauki 1 –  Spurningar og punktar í viðtölum við tónlistarmenn og 
  umboðsmenn 
 
Grunnspurningar 

- Ítarspurningar 
 
ALMENN AÐSTOÐ 
Hefur þú eða hljómsveit þín nýtt almenna þjónustu ÚTÓN við tónlistarmenn? 

- Ráðgjöf  
- Styrkir  
- Vefsíða og fréttabréf 
- Námskeið 
- Ráðstefnur 
- Fjölmiðlakynningar 

 
BEINN STUÐNINGUR 
Hvernig hefur ÚTÓN aðstoðað þig eða þína hljómsveit beint? 

- Í hvað er fjárhagsstyrkjum varið? 
- Sambönd erlendis? 

  
AFRAKSTUR AF AÐSTOÐ 
Hvernig hefur aðstoðin skilað sér? Hefur hún nú þegar skilað einhverjum árangri? 

- Söluaukning? 
- Aukin fjölmiðlaumfjöllun? 
- Samningar við plötuútgáfur eða umboðsmenn? 
- Sambönd erlendis, s.s. við tónleikahaldara, plötuútgáfur, umboðsmenn ... 
- Sækja fleiri tónleika erlendis? 
- Aukinn áhugi á Facebook- og MySpace-síðum? 

 
Hvaða hluti stuðnings ÚTÓN hefur skilað þér/ykkur mestu? 
 
ÚRBÆTUR 
Hvernig finnst þér ÚTÓN geta bætt þjónustu sína? 
 
HVERS VEGNA ÞÚ/ÞIÐ? 
Hvers vegna telurðu að ÚTÓN hafi styrkt þig (eða þína hljómsveit) eða veitt þér eða 
hljómsveit þinni stuðning umfram aðra íslenska tónlistarmenn? 

- Er það tónlistin? 
- Fer það eftir umsækjandanum? Hvernig hann kemur fyrir? Hvaða metnað 

hann hefur að mati ÚTÓN? 
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- Er það ímyndin sem þú/þið hefur/hafið skapað sem tónlistarmaður/-menn á 
Íslandi? 

- Er tónlist þín/ykkar vænlegri útflutningsvara en önnur íslensk tónlist? 
Hvernig þá? 

 
FJÁRSTYRKIR 
Hvernig þykir þér aðgangur tónlistarmanna að fjárstyrkjum vera á Íslandi? 
 
STJÓRNVÖLD 
Hvaða skoðun hefurðu á fjárstyrkjum sem stjórnvöld ráðstafa til íslenskra tónlistar-
manna? 
 
Hvernig finnst þér íslenskir tónlistarmenn standa varðandi styrki miðað við tónlistar-
menn annars staðar í heiminum?  
 
SAMANBURÐUR VIÐ AÐRA GEIRA DÆGURMENNINGAR 

- Kvikmyndagerðarmenn 
- Myndlistarmenn 
- Rithöfunda 

 
ÝMSAR SPURNINGAR 
Hvernig datt þér/ykkur í hug að sækja um?  
 
Hvað hefðuð þið gert ef þið hefðuð ekki fengið styrk?  
 
Hefðuð þið gefist upp eða haldið áfram á sömu braut sem hefði þá kannski bara tekið 
aðeins lengri tíma? 
 
Hvernig gengur útrásin hjá þér/ykkur almennt? 
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Viðauki 2 

Styrktarsjóðir fyrir tónlistarmenn á Íslandi 

 
Spilverk sjóðanna  

Borgarsjóður Reykjavíkurborgar 

Ferðasjóður STEFs 

Kulturkontakt NORD 

Menningaráætlun ESB 

Menningarsjóður félagsheimila 

Menningarsjóður FÍH  

Menningarsjóður IHM 

Menningarsjóður Íslands og Finnlands 

Menningarsjóður VISA 

Minningarsjóður Margrétar Björgólfsdóttur 

Nordisk Kulturfond 

Nótnasjóður 

Rabbasjóður 

Reykjavík Loftbrú 

Sænsk-íslenski samstarfssjóðurinn 

Tónlistarsjóður 

Tónskáldasjóður 365 

Tónskáldasjóður FTT og Rásar 2 

Þjóðhátíðargjöf Norðmanna 

 

Heimild: Félag tónskálda og textahöfunda, 2009.  

 

 

Aðrir sjóðir: 

Kraumur tónlistarsjóður 

Listamannalaun  
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Viðauki 3 

Yfirlit yfir styrkþega iðnaðar- og viðskiptaráðuneytis 1999 – 2003 

 
1999 – 15 styrkþegar 

 
Bellatrix  400.000 kr. Markaðssetning  
Bellatrix 5.000.000 kr. Áhættulán NSA - afskrifað 
Björn Thoroddsen 160.000 kr. Tónleikaferð 
Botnleðja 300.000 kr. Tónleikaferð 
Botnleðja 400.000 kr. Markaðssetning 
Margrét K. Blöndal 250.000 kr. Tónleikaferðir 
Bang Gang og Maus 250.000 kr. Tónleikahald 
Latibær 800.000 kr. Markaðssetning 
Guitar Islancio 150.000 kr. Tónleikaferð 
Hjómalind-Sigur Rós 200.000 kr. Útrás og tónleikahald 
Emilíana Torrini 300.000 kr. Markaðssetning 
Dead Sea Apple 150.000 kr. Markaðssetning 
Jóhann Helgason 250.000 kr. Markaðssetning 
Lhooq 250.000 kr. Markaðssetning 
Móeiður Júníusdóttir 400.000 kr. Markaðssetning 
Plötur ehf. 250.000 kr. Markaðssetning 
Thulemusik ehf. 20.000.000 kr. Hlutafé NSA 

  ------------------- 
  29.510.000 kr. 
 

 
2000 – 3 styrkþegar 

 
Guitar Islancio 250.000 kr. Tónleikaferð 
Maus  200.000 kr. Þátttaka í CMJ Music Marathon 
Emilíana Torrini 400.000 kr. Markaðssetning 
  --------------- 
  850.000 kr. 
 
 

2001 – 5 styrkþegar 
 
Guitar Islancio 500.000 kr. Markaðssetning 
Jagúar  100.000 kr. Tónleikaferð 
Ensími  100.000 kr. Tónleikaferð 
Úlpa  100.000 kr. Tónleikaferð 
Thulemusik ehf. 4.000.000 kr. Hlutafjáraukning frá NSA 
  --------------- 
  4.800.000 kr. 
 
 

2002 – 6 styrkþegar 
 
Jóhanna Guðrún Jónsdóttir 200.000 kr. Tónleikaferð 
Botnleðja  150.000 kr. Heimildaþáttur 
Jagúar  200.000 kr. Kynningarferð 
D.u.s.t.  200.000 kr. Útflutningur 
Vinyl  200.000 kr. Tónleikaferð 
Tónskáldafél. Íslands 300.000 kr. Kynning erlendis 
  -------------- 
  1.250.000 kr. 
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2003 – 11 styrkþegar 
 
Ensími  250.000 kr. Ráðstefna 
Smekkleysa 500.000 kr. Menningartengd ferðaþj. 
Mínus  200.000 kr. Kynningarátak 
Singapore Sling 250.000 kr. Ráðstefna 
Orgelkvartettinn Apparat 300.000 kr. Markaðssókn 
Trabant  250.000 kr. Hljómleikaferð 
Hudson Wayne 132.000 kr. Hljómleikaferð 
Jagúar  300.000 kr. Hljómleikaferð 
Frogsplanet 300.000 kr. Markaðssetning 
Úlpa  250.000 kr. Tónleikaferð 
Leaves  300.000 kr. Tónleikaferð 
  --------------- 
  3.032.000 kr. 
 
 
SAMTALS: 
 
 1999 29.510.000 kr. 15 styrkþegar 17 umsóknir 
 2000 850.000 kr. 3 styrkþegar 3 umsóknir 
 2001 4.800.000 kr. 5 styrkþegar 5 umsóknir 
 2002 1.250.000 kr. 6 styrkþegar 6 umsóknir 
 2003 3.032.000 kr. 11 styrkþegar 11 umsóknir 

------------------ 
  39.442.000 kr. 40 styrkþegar 42 umsóknir 
 
 
 
Heimild: Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið, 2004. 
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Viðauki 4 

Styrkveitingar Tónlistarsjóðs menntamálaráðuneytisins 2009 
Tónlistarmenn, hljómsveitir og stofnanir sem nefndar eru í ritgerðinni eru merktar 
með gráum lit.  
 
Úthlutanir fyrri hluta ársins 2009: 128 umsóknir frá 118 aðilum. Heildarfjárhæð 
umsókna nam 114.192.969 kr. Veittir voru styrkir til 79 verkefna að heildarupphæð 
21.145.000 kr. Að auki voru greiddir út styrkir skv. 9 samningum að upphæð 
19.500.000 kr. Samningar þessir voru gerðir í ársbyrjun 2008 og gilda til þriggja ára. 
  

Umsækjandi Verkefni Upphæð Skýringar 
15:15 Tónleikasyrpan  Tónleikahald 15:15  300.000 Tónlistarhátíð 
AIM Tónlistarhátíð á Akureyri  Tónlistarhátíð 29.05.-01.06.2009 300.000 Tónlistarhátíð 

Aldrei fór ég suður Tónlistarhátíðin Aldrei fór ég 
suður 200.000 Tónlistarhátíð 

Ásgeir Ásgeirsson Kvartett Ásgeirs Ásgeirssonar – 
Hljómplata 100.000 Útgáfustyrkur 

Ásgerður Júníusdóttir Flóaskáldin 100.000 Útgáfustyrkur 
Áskell Másson Klarinettudiskur 100.000 Útgáfustyrkur 
Blásaraoktettinn Hnúkaþeyr Tónlistarstarfsemi 2009 300.000 Tónleikaröð 
Blúshátíð í Reykjavík  Tónleikahald  200.000 Tónlistarhátíð 
Bryndís Jakobsdóttir Dísa – tónleikahald 300.000 Tónleikahald erlendis 
Camerarctica Kammertónleikar Camerarctica 300.000 Tónleikaröð 
Caput Tónleikahald 2009 4.500.000 Tónleikahald 
Daníel Bjarnason Bedroom Community 100.000 Útgáfustyrkur 
Dikta  Tónleikahald Diktu 2009 300.000 Tónleikahald erlendis 

Dimma ehf. „Það sem hverfur“ - hljóðritun 
og útgáfa 100.000 Útgáfustyrkur 

Dimma ehf. Guðrún Gunnarsdóttir syngur 
Vreeswijk – útgáfa 100.000 Útgáfustyrkur 

Dimma ehf. „Karímarímambó“ barnatónlist - 
hljóðritun og útgáfa 100.000 Útgáfustyrkur 

Edda Erlendsdóttir Geisladiskur og tónleikar með 
píanókonsertum Josephs Haydn  100.000 Útgáfustyrkur 

Einar Bragi Bragason Draumar 2 100.000 Útgáfustyrkur 
Einar Tönsberg  Eberg - útgáfa erlendis 100.000 Tónleikahald erlendis 
Elísa María Geirsdóttir 
Newman Upptöku- og framleiðslustyrkur 100.000 Útgáfustyrkur 

Félag íslenskra tónlistarmanna Tónleikahald á landsbyggðinni 
2009 1.500.000 Tónleikaröð 

Félag til stuðnings ungu 
tónlistarfólki Tónsnillingar morgundagsins 250.000 Tónleikaröð 

Gunnar Kvaran Töframáttur tónlistar 300.000 Tónleikaröð 

Hallfríður Ólafsdóttir Maxímús Músíkús, skráning og 
þýðing tónleikaefnis 100.000 Markaðsverkefni 
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Helga Rós Indriðadóttir, 
Guðrún Dalía Salómonsdóttir 

Sönglög Jórunnar Viðar - útgáfa 
geisladisks 100.000 Útgáfustyrkur 

Hilmar Þórðarson Unglingaóperan Farfuglinn 100.000 Ungmennastarf 

Hlíf Bente Sigurjónsdóttir Vorið er komið - hljóðritun á 
tónverki eftir Atla Heimi  100.000 Útgáfustyrkur 

Hljómsveitin Hjaltalín  Tónleikaferð Hjaltalín um 
Skandinavíu  100.000 Tónleikahald erlendis 

Hljómsveitin Hjaltalín Kynning, tónleikar og útgáfa í 
Evrópu 200.000 Útrásar- og 

markaðsverkefni 

Hljómsveitin Reykjavík Tónleikaferðalag Reykjavíkur 
um Evrópu 200.000 Tónleikahald erlendis 

Hrólfur Sæmundsson Portrett - Atli Heimir Sveinsson 100.000 Útgáfustyrkur 
Ingibjörg Aldís Ólafsdóttir Töfratónar  100.000 Tónleikahald erlendis 
Ingveldur Ýr Jónsdóttir Kabarett – tónleikar 100.000 Tónleikahald 
IsNord-tónlistarhátíðin  IsNord-tónlistarhátíðin 300.000 Tónlistarhátíð 
Íslenski flautukórinn Tónleikaferð til New York 200.000 Tónleikahald erlendis 
Íslensku tónlistarverðlaunin Íslensku tónlistarverðlaunin 800.000 Verkefnastyrkur 

Jassklúbbur Egilsstaða Jasshátíð Egilsstaða á 
Austurlandi 300.000 Tónlistarhátíð 

Jazzhátíð Reykjavíkur Jazzhátíð Reykjavíkur 500.000 Tónlistarhátíð 
Kammerhópurinn adapter  Frum - nútímatónlistarhátíð 300.000 Tónlistarhátíð 
Kammermúsíkklúbburinn Tónleikaröð 500.000 Tónleikaröð 
Kammersveit Reykjavíkur Tónleikahald 2009 5.000.000 Tónleikahald 

Karl Henry Hákonarson Tónleikaferð og markaðssetning 
í Bandaríkjunum 200.000 Tónleikahald erlendis 

Karólína Eiríksdóttir Skuggaleikur - upptökur 100.000 Útgáfustyrkur 
Kirkjulistahátíð 
Hallgrímskirkju Tónlistarhald 1.000.000 Tónlistarhátíð 

Kirkjulistavika í 
Akureyrarkirkju  

Kirkjulistavika 2009 í 
Akureyrarkirkju 200.000 Tónlistarhátíð 

Klaki  Disaster songs - Hallur 
Ingólfsson 100.000 Útgáfustyrkur 

Kórastefna í Mývatnssveit Tónlistarhátíð sumarið 2009 500.000 Tónlistarhátíð 
Krakkalakkar ehf.  Fimmta breiðskífa Múm 100.000 Útgáfustyrkur 

Krakkalakkar ehf. Tónleikaferð Múm um Evrópu 
og Norður-Ameríku 500.000 Tónleikahald erlendis 

Listafélag Langholtskirkju  Lista- og menningarlíf vorið 
2009 400.000 Tónleikaröð 

Listasafn Sigurjóns Ólafssonar Sumartónleikar 2009 300.000 Tónleikaröð 

Loo ehf.  Markaðssetning Lay Low í 
Bandaríkjunum og Evrópu 300.000 Markaðsverkefni 

Múlinn Jazzklúbbur Tónleikadagskrá 500.000 Tónleikaröð 

Myrra Rós Þrastardóttir Trúbatrix - Framleiðslustyrkur á 
geisladiski 100.000 Útgáfustyrkur 

Nína Margrét Grímsdóttir Klassískt hádegi 100.000 Tónleikahald 
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Nordic Affect Upptaka og útgáfa á geisladisk 
Nordic Affect 100.000 Útgáfustyrkur 

Ólafur Jónsson Upptökur og útgáfa á geisladisk 100.000 Útgáfustyrkur 

Ópera Skagafjarðar  Rigoletto, uppsetning og 
sýningar á óperu 300.000 Tónleikahald í héraði 

Óperarctic félagið  Krakkaópera 200.000 Ungmennastarf 
Pamela De Sensi Fjölskyldu- og barnatónleikar 100.000 Ungmennastarf 
Páll Eyjólfsson Geisladiskur  100.000 Útgáfustyrkur 
Raflistafélag Íslands - 
Ríkharður H. Friðriksson Raflost 2009 300.000 Tónlistarhátíð 

Ragnheiður Árnadóttir Mógil tónleikaferð 200.000 Tónleikahald erlendis 

Retro Stefson Tónleikaferð og kynning í 
Skandinavíu 100.000 Tónleikahald erlendis 

Reynir Jónasson Kveðjutónleikar í Neskirkju – 
útgáfa 100.000 Útgáfustyrkur 

Richard Wagner félagið á 
Íslandi  Styrkþegi til Bayreuth 2009 45.000 Tónleikahald erlendis 

Samband íslenskra lúðrasveita  Útgáfa - samvinnuverkefni 
m/Nomu 350.000 Verkefni, heima og 

erlendis 

Samtök listrænt ágengra 
tónsmiða umhverfis Reykjavík 

Útgáfa og lokavinnsla á 
geisladisknum Ho 100.000 Útgáfustyrkur 

Sigurður Pétur Bragason Tónlistarviðburðir erlendis 100.000 Tónleikahald erlendis 

Sigursveinn Magnússon Hljóðritun á sönglögum 
Sigursveins D. Kristinssonar 100.000 Útgáfustyrkur 

Sinfóníuhljómsveit unga 
fólksins Starfsemi hljómsveitarinnar 2009 300.000 Ungmennastarf 

Smekkleysa S.M. ehf. Markaðssetning og dreifing í 
Evrópu 300.000 Markaðsverkefni 

Smiðjan; tónlistarmiðstöð og 
vinnustofur listamanna  Útgáfa 100.000 Útgáfustyrkur 

Steed Lord  
Markaðs- og kynningarverkefni í 
Bandaríkjunum, Mexíkó og 
Kanada 

200.000 Tónleikahald erlendis 

Stórsveit Reykjavíkur Tónleikahald 2009 3.000.000 Tónleikahald 
Sumartónleikar í Mývatnssveit Tónlistarstarfsemi sumarið 2009 500.000 Tónleikaröð 

Terra Firma ehf.  Kimono - Easy music for 
difficult people 100.000 Útgáfustyrkur 

Tinna Þorsteinsdóttir Píanótónleikar haustið 2009 með 
öðruvísi píanóverkum 100.000 Tónleikahald 

Tómas R. Einarsson Trúnó um landið  200.000 Tónleikahald 
Tónlistarfélag Borgarfjarðar Tónlistarfélag Borgarfjarðar 200.000 Tónleikahald í héraði 

Tónlistarhópurinn Contrasti Hljómdiskur Tónlistahópsins 
Contrasti 100.000 Útgáfustyrkur 

Tónskáldafélag Íslands Myrkir músíkdagar 2009 3.000.000 Tónlistarhátíð 
Tónvinafélag Laugaborgar Tónleikaröð Laugaborgar 1.500.000 Tónleikaröð 
Útflutningsmiðstöð tónlistar 
(IMX) Útón - kynning á íslenskri tónlist 5.000.000 Markaðsverkefni 
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 Þorvaldur Þór Þorvaldsson Útgáfa og kynning á íslenskri 
djasstónlist 100.000 Útgáfustyrkur 

Þór Rögnvaldsson Útgáfa á upptökum með 
Rögnvaldi Sigurjónssyni 100.000 Útgáfustyrkur 

Þóra Björk Þórðardóttir Útgáfa 100.000 Útgáfustyrkur 

Ögmundur Þór Jóhannesson Einleiksgítar - keppnisferð til 
Rúmeníu 100.000 Tónleikahald erlendis 

 Samtals nýjar úthlutanir 40.645.000  
 
Úthlutanir seinni hluta ársins 2009: 101 umsókn frá 93 aðilum. Heildarfjárhæð 
umsókna nam 76.994.903 kr. Veittir voru styrkir til 68 verkefna að heildarupphæð 
12.550.000 kr. 
 

Umsækjandi Verkefni Styrkur Tegund styrks 

Afkimi ehf. Markaðssetning á erlendri útgáfu 
Kimi Records 400.000 Markaðssetning 

Anna Sigríður Þorvaldsdóttir Hljóðritun tónverks til útgáfu 100.000 Útgáfustyrkur 
Áskell Másson Hljóðhamrar, tónleikar 50.000 Tónleikahald 

Bang ehf. Tónleikahald Barða 
Jóhannssonar í Evrópu 200.000 Tónleikahald erlendis 

Barokksmiðja Hólastiftis ses. Pétur Halldórsson - Barokkhátíð 
á Hólum 2009 200.000 Tónleikahald 

Bedroom Community 
HVALUR7: Útgáfa á nýjum 
tónverkum eftir Daníel 
Bjarnason 

100.000 Útgáfustyrkur 

Berglind María Tómasdóttir Tónlistarleikhús, sumar 2010 200.000 Tónleikahald 

Bræðslan  Tónlistarhátíðin Bræðslan 2009 á 
Borgarfirði eystra 200.000 Tónlistarhátíð 

Byggðasafnið í Skógum Jazz undir fjöllum, tónlistarhátíð 
2009 200.000 Tónlistarhátíð 

Cammerarctica  Kammertónleikaröð 
Cammerarctica 300.000 Tónleikaröð 

Dimma ehf. Árni Heiðar Karlsson – útgáfa 
geisladisks 100.000 Útgáfustyrkur 

Dómkórinn í Reykjavík Tónlistardagar Dómkirkjunnar 300.000 Tónleikaröð 

Dream Voices  Mono óperur, Telephone & 
Waiting  200.000 Tónleikahald 

Einar Jóhannesson Þriðjudagskvöld í 
Þingvallakirkju, tónleikaröð 200.000 Tónleikaröð 

Elzbieta Iwona Arsso-
Cwalinska 

Alþjóðlegi tónlistardagurinn, 
Austurlandi 2009 50.000 Tónleikahald 

Eydís Lára Franzdóttir Þrennir tónleikar, flutningur á 
íslenskri og erlendri tónlist  50.000 Tónleikahald 

For a Minor Reflection Upptökur á geisladisk 100.000 Útgáfustyrkur 

Gerður Bolladóttir  Bjartsýni, trú og von, 
tónleikahald  50.000 Tónleikahald 

Greta Guðnadóttir og Ingunn 
Hildur Hauksdóttir 

Hljóðritun, tónleikar og kynning 
á verkum eftir Helga Pálsson 100.000 Útgáfustyrkur 

Guðrún Ólöf Gunnarsdóttir Tónleikaferð í júlí - Húsavík, 
Vopnafirði, Akureyri og 100.000 Tónleikahald 
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Skagaströnd 

Guðrún Tómasdóttir  Ljóðin sungin - útgáfustyrkur  100.000 Útgáfustyrkur 
Gunnsteinn Ólafsson Þjóðlagahátíð á Siglufirði 2009 1.000.000 Tónlistarhátíð 

Hafdís Vigfúsdóttir Tónleikaferð dúósins para - Dís 
um landið  50.000 Tónleikahald 

Halla Steinunn Stefánsdóttir Samruni heima, tónleikar á 
Myrkum Músíkdögum  100.000 Tónleikahald 

Hallfríður Ólafsdóttir  Maxímús Músíkús trítlar í 
tónlistarskólann 100.000 Útgáfustyrkur 

Hallveig Rúnarsdóttir og Hrönn 
Þráinsdóttir 

Tónleikar með verkum eftir 
íslensk kventónskáld 50.000 Tónleikahald 

Hamrahlíðarkórinn  Þátttaka í Europa Cantat í 
Hollandi 300.000 Tónleikahald erlendis 

Hildur Ingveldard. Guðnadóttir Tónleikahald erlendis  200.000 Tónleikahald erlendis 
Hljómsveitin Nögl  Frumburður Nögl, útgáfustyrkur 100.000 Útgáfustyrkur 

Hljómsveitin Skakkamanage Tónleikahald Skakkamanage í 
Evrópu  250.000 Tónleikahald erlendis 

Hreinn Elíasson Weapons - útgáfustyrkur 100.000 Útgáfustyrkur 
Ingveldur Ýr Jónsdóttir Portrett - Upptökur  100.000 Útgáfustyrkur 

Íslensk tónverkamiðstöð 

Yfirfærsla tónverkasafns 
Íslensku tónverkamiðstöðvar-
innar til handritadeildar Lands-
bókasafns Íslands - 
Háskólabókasafn 

1.500.000 Verkefnastyrkur 

Jazzhátíð Reykjavíkur  
Átaksverkefni til eflingar á 
samstarfi við erlendar hátíðir og 
stofnanir í jazztónlist. 

250.000 Samstarfsverkefni 

Kári Kárason Þormar Forréttir fyrir flygla - tónleikar 50.000 Tónleikahald 
Kirkju- og menningarmiðstöðin 
Fjarðabyggð Dúóið Stemma í Fjarðabyggð  50.000 Tónleikahald 

Kristín Björk Kristjánsdóttir Kira Kira - Tónleikaferð um 
Evrópu  250.000 Tónleikahald erlendis 

Margrét Hrafnsdóttir - Aurora 
Borealis 

Ísland, náttúran talar -
tónleikahald erlendis 100.000 Tónleikahald erlendis 

Nordic Affect  Tónleikaröð Nordic Affect í 
Þjóðmenningarhúsinu  200.000 Tónleikahald 

Ourlives  ourlives -  upptaka á hljómplötu  100.000 Útgáfustyrkur 

Pamela De Sensi 
Karnival dýranna, kennslu-og 
skemmtiefni fyrir börn - 
upptökur tónleika 

100.000 Útgáfustyrkur 

Polarfonia classics ehf.  
Tónleikahald tónlistarfélagsins 
Frón í samstarfi við ýmis 
sveitarfélög 

500.000 Tónleikaröð 

Poulenc-hópurinn Tvennir tónleikar í 15:15 
tónleikasyrpunni 50.000 Tónleikahald 

Ragnhildur Ásgeirsdóttir Litróf um jól 100.000 Útgáfustyrkur 

Róbert Aron Magnússon Steed Lord - tónleikaferðalag um 
Evrópu 200.000 Tónleikahald erlendis 

Samtök listrænt ágengra 
tónsmiða umhverfis Reykjavík Tónlistarhátíð -  Sláturtíð 200.000 Tónleikahald 
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Samúel Jón Samúelsson - Big 
Band Tónleikaröð haustið 2009  250.000 Tónleikahald 

Seabear  Seabear plötuupptökur  100.000 Útgáfustyrkur 
Sigurður Pétur Bragason Úrval íslenskra sönglaga, útgáfa 100.000 Útgáfustyrkur 

Sin Fang Bous  Sin Fang Bous- Tónleikaferðalag 
um USA og Kanada 250.000 Tónleikahald erlendis 

Sinfóníuhljómsveit 
áhugamanna 

Ungir tónlistarmenn, friður og 
framtíð: Hátíðartónleikar af 
tilefni Heimsgöngu í þágu friðar 
og tilveru án ofbeldis 11. október 
nk. 

50.000 Tónleikahald 

Skólakór Kársness  Íslensk barnakóratónlist - 
æfingabúðir í Skálholti 100.000 Útgáfustyrkur 

Snorri Helgason Útgáfa  100.000 Útgáfustyrkur 

South River Band og Guðrún 
Gunnarsdóttir 

Þátttaka South River Band og 
Guðrúnar Gunnarsdóttur á 
tónlistarhátíð erlendis 

175.000 Ferðastyrkur 

Standard og gæði ehf. Upptökur á annarri hljómplötu 
Borko  100.000 Útgáfustyrkur 

Stefán Magnússon Eistnaflug 2009 200.000 Tónlistarhátíð 
Steinunn Birna Ragnarsdóttir  Píanókvintettar á geislaplötu 100.000 Útgáfustyrkur 

Sudden Weather Change  Sudden Weather Change,  
tónleikaferðalag um Evrópu  250.000 Tónleikahald erlendis 

Sunna Gunnlaugsdóttir Hljóðritun og útgáfa 100.000 Útgáfustyrkur 
Sönghópurinn Veirur Jóladiskurinn Jólastemning 100.000 Útgáfustyrkur 
Söngkvartettinn OPUS  Útgáfa á geisladisk 100.000 Útgáfustyrkur 

Söngsveitin Fílharmónía  Íslensk sálumessa, nýtt íslenskt 
tónverk 100.000 Tónleikahald 

The Go-Go Darkness The Go-Go Darkness- upptaka 
og hljóðblöndun á breiðskífu 100.000 Útgáfustyrkur 

The Velvet Machine ehf.  Brain Police- útgáfa 100.000 Útgáfustyrkur 
Tónlistarfélag Borgarfjarðar Tónleikaröð 200.000 Tónleikaröð 

Tónlistarhátíð unga fólksins  Tónlistarhátíð unga fólksins 
2009 200.000 Tónlistarhátíð 

Tónlistarhópurinn Njúton Njúton flytur verk eftir Grisey, 
Dalbavie og Atla Ingólfsson 200.000 Tónleikahald 

UNM-Íslandsdeild Ung Nordisk Music-Festival 
2009 í Gautaborg 175.000 Ferðastyrkur 

Þorvaldur Bjarni Þorvaldsson Völuspá - útgáfa  100.000 Útgáfustyrkur 
  Samtals styrkt um: 12.550.000  

 
Heimild: Menntamálaráðuneytið, 2009b. 
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