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Útdráttur 
Eftirfarandi ritgerð er unnin með það fyrir augum að skoða hvort einstaklingur í 

atvinnuleit geti stuðst við aðferðir markaðsfræðinnar um markaðssetningu í þeim 

tilgangi að fá vinnu. Lagt var upp með að einstaklingi í atvinnuleit mætti líkja við 

vöru sem þyrfti að markaðssetja á atvinnumarkaði sem gerði honum í kjölfarið kleift 

að nálgast atvinnuleit á skilvirkan hátt. 

Eigindleg rannsókn var framkvæmd á fjórum myndlistarnemum á lokaári við 

Listaháskóla Íslands og viðhorf þeirra til markaðssetningar kannað í þeim tilgangi að 

varpa ljósi á möguleikana á því að markaðssetja einstaklinga líkt og vörur. 

Ákjósanlegt þótti að velja þátttakendur úr hópi myndlistarnema í ljósi þess að 

listsköpun er álitin eins konar framlenging af listamanninum sjálfum og þar af leiðir 

að listamaðurinn er orðinn varan sjálf. Í ritgerðinni er leitast við að finna samhengi á 

milli markaðssetningar einstaklings og markaðssetningar vöru með því að máta 

einstaklinga við fræði markaðsfræðinnar, einkum kenningar um miðaða 

markaðssetningu vöru (STP marketing) og söluráða vöru (marketing mix) 

Rannsóknarspurningin er: Er mögulegt að heimfæra kenningar um markaðssetningu 

vöru á markaði á einstakling í atvinnuleit?  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að viðmælendur eru almennt jákvæðir 

gagnvart markaðssetningu sem og hugmyndinni um ímyndarsköpun og sjá hag sinn í 

markaðslegri nálgun á atvinnumarkað. Jafnframt er ljóst að hugtakið ‘markaðssetning’ 

hefur svipaða merkingu fyrir öllum þó að viðmælendur nálgist hana á ólíkan hátt. 

Markaðssetning er álitin góð leið til þess að koma upp tengslaneti, gera listsköpun 

sýnilega og auðvelda þannig listamanni að koma sér og verkum sínum á framfæri. 

Áhugavert væri að brjóta upp efnisinntak þessarar ritgerðar og kanna til hlítar hvorn 

hluta fyrir sig; markaðssetningu einstaklinga í atvinnuleit annars vegar og 

markaðssetningu listamanna hins vegar. Mín von er sú að þessi ritgerð verði kveikjan 

að frekari rannsóknum á þessu sviði.  
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1 Inngangur 

Með því að tileinka sér aðferðir markaðsfræðinnar geta einstaklingar markaðssett sig á 

atvinnumarkaði líkt og fyrirtæki markaðssetja vörur sínar á hefðbundnum 

vörumarkaði. Fyrir vikið ætti einstaklingurinn að verða samkeppnishæfari og líklegri 

til árangurs á atvinnumarkaði í ljósi þess að nálgun hans á atvinnuleit verður 

markvissari. Markaðsleg nálgun í atvinnuleit felst fyrst og fremst í sjálfþekkingu en 

jafnframt meðvitund um ríkjandi markaðsaðstæður þar sem atvinnuleitandi aflar 

upplýsinga um mögulega atvinnurekendur ásamt því að bera sig saman við aðra 

umsækjendur. Atvinnuleitandi leitast við að koma auga á óskir markaðarins og gerir 

sér grein fyrir því hvernig hann komi til með að mæta þessum óskum. Svo tilsettum 

árangri verði náð er mikilvægt fyrir atvinnuleitanda að ákveða til hvaða aðgerða hann 

hyggst grípa í atvinnuleit sinni.  

Söluráðarnir fjórir vara, vettvangur, verð og vegsauki eru markaðsaðgerðir sem 

atvinnuleitandi ætti að hafa hugfastar þegar hann hyggst koma sér á framfæri. Með því 

að hafa söluráðana fjóra til hliðsjónar í atvinnuleit er einstaklingi gert kleift að 

skilgreina kjarnafærni sína, ákvarða verðmæti hennar og á hvaða vettvangi hún nýtist 

sem og að koma sjálfum sér og færni sinni á framfæri. Í atvinnuleit er ekki talið 

skynsamlegt að beina öllum kröftum sínum að heildaratvinnumarkaðinum heldur ætti 

atvinnuleitandi aðeins að sýna einum eða fáum markaðshluta/-um athygli. Í miðaðri 

markaðssetningu hlutar atvinnuleitandi heildaratvinnumarkaðinn niður svo að 

atvinnuleitin verði auðveldari viðureignar og metur síðan hvern markaðshluta með 

tilliti til fýsileika og eigin hæfni. Í framhaldi getur atvinnuleitandi skapað persónulegt 

vörumerki sitt sem samanstendur af eigin persónuleika, hæfni og getu og þannig mótar 

viðkomandi nálgun sína á atvinnurekendur og aðgreinir sig frá öðrum 

atvinnuleitendum. Vörumerki atvinnuleitanda greiðir fyrir upplýsingamiðlun um 

starfskrafta hans til atvinnumarkaðarins auk þess að stýra atvinnuleit og starfstengdu 

orðspori viðkomandi (Steven Lanza, 2008).  
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2 Markaðssetning einstaklinga 

Skipulagsheildir gera sér almennt grein fyrir að nær ómögulegt er að nálgast alla 

neytendur á sama máta. Neytendur hafa ólíkar þarfir og óskir og þar af leiðandi eru 

sumar skipulagsheildir betur í stakk búnar en aðrar til þess að þjóna tilteknum hópi 

einstaklinga. Til þess að skipulagsheild nái sem bestum árangri á markaði og fullnægi 

þörfum og uppfylli óskir markhóps síns skilvirknislega ætti hún að leggja stund á 

miðaða markaðssetningu. Í miðaðri markaðssetningu (STP marketing) felast þrjú 

skref, markaðshlutun (segmentation), markaðsmiðun (targeting) og staðfærsla 

(positioning), sem miða að því að hluta tiltekinn heildarmarkað niður í skilgreinda 

markaðshluta og auðvelda þannig viðkomandi skipulagsheild að þjóna markhópi 

sínum betur.  

Einstaklingur í atvinnuleit getur fært sér miðaða markaðssetningu í nyt í atvinnuleit 

sinni. Atvinnuleitandi hefur miðaða markaðssetningu til hliðsjónar þegar hann hlutar 

heildaratvinnumarkaðinn meðvitað niður svo að hann verði auðveldari viðureignar, 

metur síðan hvern markaðshluta með tilliti til þekkingar sinnar og færni og ákveður 

hvernig hann hyggst aðgreina sig frá öðrum umsækjendum í augum atvinnurekenda. 

Árangur atvinnuleitanda af miðaðri markaðssetningu felst í öguðu og skipulögðu ferli 

atvinnuleitar sem ætti að auðvelda honum að ná markmiðum sínum.  

2.1  Markaðshlutun atvinnumarkaðar 

Markaðshlutun felur í sér skiptingu heildarmarkaðar niður í smærri hluta og er 

framkvæmd á grundvelli aukins ávinnings fyrir hvort tveggja skipulagsheild og 

markhóp hennar. Skipulagsheildir leitast við að hluta markaðinn niður í ólíka 

markhópa eftir ákveðnum viðmiðum. Slík viðmið geta verið óskir, 

einstaklingseinkenni eða kaupvenjur viðskiptavina og lýðfræðileg eða landfræðileg 

viðmið. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því hvers neytendur óska sér, hvað ræður 

afstöðu þeirra og hvar möguleikarnir liggja svo að framkvæma megi markaðshlutun 

og finna eftirsóknaverða markaðshluta.  

Líkt og fyrirtæki færa sér í nyt markaðshlutun við hlutun heildarmarkaðar tiltekinnar 

vöru ættu einstaklingar í atvinnuleit jafnframt að geta nýtt sér markaðshlutun við 
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hlutun heildaratvinnumarkaðarins. Á þann hátt myndi viðkomandi einstaklingur leitast 

við að hluta niður atvinnumarkaðinn eftir fyrirframákveðnum viðmiðum. Þessi viðmið 

myndu markast af hans persónulegu skoðunum, ályktunum, reynslu og tilfinningum af 

atvinnumarkaðinum í heild sinni. Landfræðileg, lýðfræðileg og einstaklingsbundin 

viðmið markaðshlutunar vörumarkaðar væri hægt að hafa til hliðsjónar en 

markaðshlutun byggða á kaupvenjum er eflaust ekki hægt að heimfæra á 

atvinnumarkað með góðu móti.  

Líkt og með heildarmarkað vöru krefst markaðshlutun byggð á landfræðilegum 

viðmiðum þess að heildaratvinnumarkaðinum sé skipt í ólík landfræðileg svæði. 

Þannig getur einstaklingur kosið að skipta upp atvinnumarkaðinum eftir heimsálfum, 

löndum, landshlutum, sýslum, borgum eða hverfum. Einstaklingur í atvinnuleit getur 

kosið að horfa aðeins til síns heimamarkaðar, tiltekins landshluta, bæjar eða jafnvel 

hverfis. Persónulegar ástæður viðkomandi einstaklings liggja að baki þessari 

markaðshlutun. Ferðalög til og frá vinnu geta leikið stórt hlutverk en eins getur 

viðkomandi álitið að skipulagsheildir á sama landfræðilega svæði deili tilteknum 

einkennum sem byggja megi markaðshlutun á.  

Segja má að markaðshlutun byggð á lýðfræðilegum viðmiðum hluti 

heildaratvinnumarkaðinn niður eftir atvinnugreinum eða sérhæfingu innan 

greinarinnar. Þannig skipar einstaklingur í atvinnuleit skipulagsheildum 

atvinnumarkaðarins niður í flokka eftir tegund rekstrar, atvinnugrein eða stærð þeirra. 

Viðkomandi einstaklingur skiptir skipulagsheildum niður eftir viðmiðum sem skipta 

hann máli. Þannig getur skipt hann máli hvort um er að ræða alþjóðlega eða innlenda 

skipulagsheild, skipulagsheild með erlent eða innlent eignarhald, stóra eða smáa 

skipulagsheild, skipulagsheild með mörg útibú, skipulagsheild á markaði eða 

fjölskyldufyrirtæki. Síðar getur viðkomandi kosið að einbeita sér frekar að einu 

rekstrarformi frekar en öðru. Markaðshlutun byggð á ólíkum atvinnugreinum eða 

sérhæfingu innan þeirra er bæði auðveld og þægileg fyrir einstaklinga í atvinnuleit. 

Störf reynast oft ólík eftir atvinnugreinum þótt sömu kröfur um menntun og/eða 

reynslu séu gerðar. Þannig getur viðkomandi einstaklingur gert skýran greinarmun á 

störfum eftir atvinnugreinum og hlutað heildaratvinnumarkaðinn niður eftir því.  

Markaðshlutun byggð á einstaklingsbundnum viðmiðum hlutar 

heildaratvinnumarkaðinn eftir einstaka skipulagsheildum sem einstaklingur í 



  6 

atvinnuleit ályktar að séu ólíkar. Skipulagsheildir skapa sér ákveðna ímynd í hugum 

atvinnuleitenda og senda boð út á atvinnumarkaðinn m.a. um ákveðinn lífsstíl, 

starfsanda eða tekjumöguleika sem tengjast viðkomandi skipulagsheild. Viðkomandi 

einstaklingur getur haft ákveðnar launakröfur sem viðmið eða haft umfjallanir og 

orðspor tiltekinna skipulagsheilda til hliðsjónar við markaðshlutun. Einstaklingurinn 

getur til að mynda dregið þá ályktun að tiltekin skipulagsheild greiði góð laun, bjóði 

tækifæri til starfsþróunar eða að þar ríki almennt góður starfsandi sem honum þyki 

eftirsóknarverður. Þannig ákvarðast markaðshlutun af ályktunum hans af einstaka 

skipulagsheildum á atvinnumarkaði.  

Einstaklingar í atvinnuleit geta nálgast markaðshlutun á skipulagðan og skilvirkan hátt 

á leið sinni frá heildarmarkaðssetningu að miðaðri markaðssetningu. Einstaklingur í 

atvinnuleit getur sneitt hjá markaðshlutun og þannig tileinkað sér 

heildarmarkaðssetningu (mass marketing). Þannig tekur viðkomandi einstaklingur 

allan atvinnumarkaðinn til greina án tillits til nokkurra viðmiða. Viðkomandi nálgast 

atvinnumarkaðinn á einsleitan hátt þar sem hann gerir engan greinarmun á 

landsvæðum, atvinnugreinum eða einstaka skipulagsheildum né aðlagar 

„vöruframboð“ sitt eftir því. Hann lítur heldur ekki til skoðana, ályktana, reynslu eða 

tilfinninga sinna af atvinnumarkaðinum. Einhverjir gætu talið að 

heildarmarkaðssetning sé fljótleg og feli í sér litla fyrirhöfn í ljósi þess að sömu 

nálgun er beitt á alla atvinnurekendur, en raunin er sú að atvinnuleitin verður 

óskilvirkari og tekur mun lengri tíma en ella. Heildarmarkaðssetning er óskilvirk að 

því leyti að viðkomandi einstaklingur verður stefnulaus í atvinnuleit sinni þar sem 

engin viðmið eru notuð til markaðshlutunar. Eins er heildarmarkaðssetning tímafrek 

vegna þeirra fjölmörgu starfa og atvinnurekenda sem koma til greina hjá umræddum 

einstaklingi.  

Þegar einstaklingur í atvinnuleit leggur stund á markaðssetningu með breyttum 

vörum (segment marketing) tekur hann til greina viðmið byggð á skoðunum, 

ályktunum, reynslu og tilfinningum sínum um atvinnumarkaðinn. Þessi 

markaðshlutun endurspeglar ólík viðmið einstaklings á sérhverjum tímapunkti. Þannig 

leitast viðkomandi einstaklingur við að einangra markaðshluta og aðlaga 

„vöruframboð“ sitt; þekkingu og færni og ferilskrá að einstaka markaðshluta á 

hverjum tíma. Viðkomandi telur slíka aðlögun líklega til árangurs þar sem hann sér 

hag sinn í að sýna fram á ólíka hæfni sína í ólíkum störfum. Einstaklingur sem leggur 
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stund á miðaða markaðssetningu (STP marketing) greinir heildaratvinnumarkaðinn í 

hópa, velur einn þeirra eða fleiri og setur saman „vöruframboð“ ætlað hverjum og 

einum þeirra. Sérsniðið vöruframboð einstaklings tekur mið af fyrirframákveðnum 

viðmiðum sem ráðast af skoðunum, ályktunum, reynslu og tilfinningum viðkomandi í 

tengslum við atvinnumarkaðinn. Með miðaðri markaðssetningu sýnir einstaklingur í 

atvinnuleit fram á fullkomna aðlögunarhæfni þegar kemur að ólíkum markaðshlutum.  

2.2 Markaðsmiðun atvinnumarkaðar 

Þegar skipulagsheild hefur lokið við hlutun heildarmarkaðarins tekur við mat á 

hagkvæmni hvers markaðshluta og í framhaldi val á þeim markhópi/-um sem þjóna á. 

Við val á markaðshluta er horft til tveggja þátta, annars vegar hvort tiltekinn 

markaðshluti þyki aðlaðandi og hins vegar hvort hann hæfi skipulagsheildinni sem um 

ræðir með tilliti til auðlinda og færni hennar. Mat á fýsileika markaðshluta tekur mið 

af ýmsum þáttum. Stærð, vöxtur og möguleikar hvers markaðshluta eru skoðaðir þar 

sem almennt gildir að stórir markaðshlutar með hraðan vöxt og háar hagnaðartölur eru 

fýsilegri en aðrir. Jafnframt þarf að taka tillit til núverandi og mögulegra 

samkeppnisaðila þar sem markaðshluti er minna aðlaðandi ef hann inniheldur marga, 

sterka samkeppnisaðila. Enn fremur þarf að skoða samkeppnisstöðu viðskiptavina. Ef 

viðskiptavinir hafa sterka samningsstöðu gagnvart seljendum munu þeir að öllum 

líkindum beita krafti sínum til að þrýsta niður verðum, fara fram á meiri gæði og 

þannig hleypa af stað mikilli samkeppni milli seljenda. Loks þarf að gæta að 

samningsstöðu birgja. Markaðshluti er minna aðlaðandi ef birgjar hafa svo sterka 

stöðu að hún geri þeim kleift að hækka verð eða minnka gæði og magn vara og 

þjónustu sinnar svo að um munar. 

Þegar einstaklingur í atvinnuleit hefur lokið við hlutun heildaratvinnumarkaðarins 

tekur við mat á hagkvæmni hvers markaðshluta og í framhaldi val á einstaka störfum 

sem sækjast á eftir. Líkt og við val á markaðshluta vöru er horft til þess hvort tiltekinn 

markaðshluti þyki aðlaðandi og jafnframt hvort hann hæfi einstaklingnum sem um 

ræðir. Ákvörðunin um val á markhópi ræðst annars vegar af hæfni atvinnuleitandans 

til þess að sinna umræddu starfi og hins vegar af stigi starfsþróunar (career 

development stages) og lífskafla (life chapter) viðkomandi einstaklings.  

Einstaklingur getur metið eigin hæfni til að sinna tilteknum auglýstum störfum út frá 

starfslýsingu þeirra. Auglýsingar um lausar stöður fela gjarnan í sér upplýsingar um 
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starfsemi umræddrar skipulagsheildar, tegund starfs og starfslýsingu, þjálfun sem veitt 

er, hæfniskröfur, einstaklingseinkenni, laun og leiðbeiningar um hvernig sækja eigi 

um starfið (Torrington, 2008). Út frá þessum upplýsingum ætti einstaklingi í 

atvinnuleit að vera kleift að máta eigin hæfni við þær kröfur sem gerðar eru. Í 

framhaldi getur viðkomandi valið störf til að sækja um og á sama tíma útilokað önnur 

þar sem hann telur hæfni sína ekki í samræmi við settar kröfur. 

Starfsþróun þarf að skoða, ekki einungis í sambandi við starfsferil einstaklings, heldur 

einnig í samhengi við þroska og lífskafla viðkomandi einstaklings (Torrington, 2008). 

Lífskafli einstaklings er metinn í tengslum við starfsævi viðkomandi en hver og einn 

einstaklingur fer í gegnum nokkra lífskafla á starfsævi sinni. Viðhorf til atvinnu 

breytist eftir þeim lífskafla sem viðkomandi er staddur í hverju sinni og áherslur í 

starfi verða ólíkar eftir því. Af þessum sökum ræður lífskafli atvinnuleitanda miklu 

um val hans á starfi. Tilgangur starfsþróunar er að mæta núverandi og 

framtíðarþörfum viðkomandi skipulagsheildar og hvers starfsmanns. Ávinningur 

starfsmanna af starfsþróun er frekari starfsánægja og vitund um eigin markmið og 

þroska í starfi. Skipulagsheildir sem bjóða starfsþróun laða að mögulega starfsmenn, 

bæta ímynd sína í augum starfsmanna, hvetja til skuldbindingar starfsmanna í starfi, 

minnka starfsmannaveltu og veita starfsmönnum hvatningu (Torrington, 2008). Fimm 

stig starfsþróunar hafa verið skilgreind sem kjörin leið í þróun starfsferils (Greenhaus 

og Callanan, 1994). Fáir fylgja þessum fimm skrefum í algjörri blindni en þau eru 

samt sem áður góður rammi til þess að styðjast við.   

Fyrsta skref 

Í fyrsta skrefi starfsþróunar gerir einstaklingur sér grein fyrir þeim starfsferli sem 

honum þykir eftirsóknarverður og ber saman sína eigin styrkleika, veikleika og gildi 

og áhugaverðan lífsstíl við ávinning og kröfur mögulegra atvinnutækifæra. Áskorunin 

á þessu stigi er sjálfsvitund viðkomandi einstaklings. Fjölmörg áhugasviðspróf eru til 

staðar sem hjálpa til við að móta sýn á starfsferli en sjálfsgagnrýni er jafnframt 

mikilvæg. Einstaklingar verða að taka eigin hæfni með í reikninginn þegar skoðaðir 

eru atvinnumöguleikar. Önnur áskorun er öflun áreiðanlegra upplýsinga um ólík störf 

sem byggja á traustum heimildum. Menning, kyn, kynþáttur eða félagsleg staða 

einstaklings geta þó haft takmarkandi áhrif á val einstaklings á starfsferli.  
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Annað skref 

Í öðru skrefi starfsþróunar finnur viðkomandi einstaklingur starf sem passar hans 

hugmyndum um eftirsóknarverðan starfsferil og byrjar að sinna því starfi. Áskoranir á 

þessu stigi snúa að áreiðanleika þeirra upplýsinga sem viðkomandi skipulagsheild 

veitir. Hætta er á að einstaklingurinn verði fyrir vonbrigðum eftir að hann hefur störf 

vegna of mikilla væntinga byggða á upplýsingum sem viðkomandi atvinnurekandi 

veitir. Ábyrgðin liggur bæði hjá skipulagsheildinni en hún þarf að veita réttar 

upplýsingar um auglýsta stöðu og hjá einstaklingnum, sem þarf að afla nákvæmra 

upplýsinga um starfið og hæfniskröfur.  

Þriðja skref 

Þriðja skref felst í aðlögun viðkomandi einstaklings að menningu og starfsemi 

skipulagsheildarinnar. Endurgjöf og stuðningur af hálfu eldri starfsmanna er 

nauðsynlegur á þessu stigi starfsþróunar. 

Fjórða skref 

Fjórða skrefið snýr að vexti og framförum viðkomandi einstaklings í starfi samhliða 

endurmati hans á starfsferli sínum og lífskafla. Mikilvægt er fyrir einstaklinga að átta 

sig á lífskafla sínum svo að forgangsraða megi áherslum í starfi. Lífskafli einstaklings 

ræður því miklu um val hans á starfi á hverjum tímapunkti. Eina stundina getur honum 

þótt mikilvægt að velja starf einungis reynslunnar vegna, vinna sig upp í viðkomandi 

skipulagsheild, afla sem mestra peninga, velja starf eftir búsetu eða jafnvel komast í 

starf þar sem hann er sinn eigin herra. Áherslurnar eru persónubundnar og verða 

mismunandi eftir því sem fólk eldist og starfsferill þess þróast. Ungt fólk á tvítugsaldri 

hefur tilhneigingu til þess að vinna mikið, byggja upp tengslanet og leggja mikið á sig 

til þess að komast í og halda góðu starfi. Eftir barneignir og þegar fólk er komið yfir 

þrítugt breytast áherslurnar og jafnvægi milli vinnu og einkalífs verður mikilvægara. 

Fólk tregðast við að auka við sig vinnu og vill stöðugleika í starfi. Þegar síga fer á 

seinni hluta starfsævi fólks fer vinnan að skipta minna máli en fjölskyldan og frí frá 

vinnu verður æ mikilvægara (Torrington, 2008).  

Fimmta skref 

Í fimmta skrefi starfsþróunar er það hlutverk skipulagsheilda að hvetja starfsmenn sína 

til þess að skila áfram góðum afköstum. Sveigjanleiki í vinnutíma, veiting stöðugrar 

þjálfunar og skýr viðmið afkasta eru mikilvæg fyrir starfsmenn á þessu stigi. 
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2.3 Staðfærsla einstaklinga 

Allar skipulagsheildir sem og vörur þeirra hafa ákveðna ímynd í huga neytenda. Þegar 

tekin hefur verið ákvörðun um hvaða markhópi eigi að þjóna þarf að ákveða hvaða 

ímynd varan eða skipulagsheildin skuli hafa í huga þessa hóps. Staðfærsla vöru felur í 

sér ákvörðun um ákjósanlega ímynd vörunnar með því að hafa til hliðsjónar 

nákvæmar útskýringar á því hvað varan eigi sameiginlegt með vörum 

samkeppnisaðila og hvernig hún sé frábrugðin þeim. Skipulagsheild áformar að skapa 

vöru sinni skýra, aðgreinanlega og eftirsóknarverða stöðu í huga neytenda í 

samanburði við vörur samkeppnisaðila.  

Þegar einstaklingur í atvinnuleit hefur ákveðið hvaða markaðshluta hann ætlar að 

herja á, ákveður hann hvaða staðfærslu eða ímynd hann hyggst leggja upp með. 

Viðkomandi tekur ákvörðun um hvernig hann ætlar sér að aðgreina sig frá öðrum 

umsækjendum. Aðgreining einstaklings getur verið byggð á kjarnahæfni hans 

(þekkingu og leikni), fyrri starfsreynslu eða persónubundnum einkennum. Lykilatriðið 

er að sýna fram á augljósa aðgreiningu og staðfæra „vöruframboðið“ þannig að það 

passi tilteknu starfi sem sótt er um. Grundvöllur að staðfærslu einstaklings í 

atvinnuleit er að einstaka atvinnurekendur munu krefjast einstaklings sem er 

frábrugðinn öðrum umsækjendum á þann hátt að hann passar betur starfinu sem um 

ræðir og uppfylli þannig þarfir skipulagsheildarinnar betur en aðrir umsækjendur 

hefðu gert. Með eftirfarandi í huga staðfærir einstaklingurinn „vöruframboð“ sitt á 

aðgreinanlegan hátt og reynir að koma auga á þá atvinnurekendur og þau störf þar sem 

kraftar hans myndu nýtast einna best. Við þessa ákvörðun er mikilvægt að gera sér 

grein fyrir því sem atvinnurekendur vilja, hvað ræður vali þeirra og hvar 

möguleikarnir liggja svo að staðfæra megi framboðið á skilvirkan máta. Mikilvægt er 

að viðkomandi einstaklingur nái sterkri, jákvæðri og einstakri stöðu í huga 

viðskiptavinanna sem eru atvinnurekendur. 

Atvinnuleitandi getur stigið skrefinu lengra í staðfærslu sinni með sköpun eigin 

vörumerkis. Vörumerkjastjórnun (branding) gerir atvinnuleitanda kleift að nálgast 

atvinnurekendur á markvissari hátt og auðveldar honum að greina sig frá öðrum 

umsækjendum. Vörumerki greiðir fyrir miðlun upplýsinga um atvinnuleitanda út á 

atvinnumarkaðinn og samræmir þau skilaboð sem viðkomandi vill senda til 

mögulegra atvinnurekenda. Þannig mótar atvinnuleitandi heildstæða mynd af sér sem 
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starfskrafti í hugum atvinnurekenda. Einstaklingi ætti að reynast auðvelt að skapa sitt 

eigið vörumerki en til þess þarf gott sjálfstraust og sjálfþekkingu. Þegar einstaklingur 

leggur upp í atvinnuleit hefur hann tiltekna sjálfsmynd sem mótast af persónulegri 

hæfni hans og getu. Með því að huga að vörumerkjasköpun tekur hann ákvarðanir um 

hvernig miðla megi þessari ímynd til mögulegra atvinnurekenda (Laura Lake, ártal 

óbirt). Sköpun vörumerkis hefst þannig á sjálfsvitund atvinnuleitanda þar sem hann 

þekkir tilgang sinn og markmið og getur greint frá eigin getu og hæfni á hreinskilinn 

hátt. Í kjölfarið þarf hann að taka til greina mögulega keppinauta sína og nálgun þeirra 

á atvinnuleit. Jafnframt þarf hann að þekkja atvinnumarkaðinn og vita hvaða 

markaðshluta hann hyggst nálgast (William Arruda, ártal óbirt). Lykillinn að farsælli 

vörumerkjastjórnun er því nákvæm skilgreining á eigin hæfni, getu og markmiðum og 

í framhaldi miðlun þessarar skilgreiningar á viðunandi hátt til atvinnurekenda (Dan 

Schawbel, ártal óbirt).  

Vörumerkjastjórnun er viðvarandi ferli á starfsævi hvers einstaklings og eftir því sem 

bætist við reynslu, hæfni og getu viðkomandi má ætla að virði vörumerkisins hans 

aukist (Dan Schawbel, ártal óbirt). Eftir að einstaklingur hefur skilgreint eigið 

vörumerki tekur við sífellt viðhald og þróun svo að vörumerkið nái að vera lýsandi 

fyrir eiganda þess á hverjum tíma. Mikilvægt er fyrir einstakling að meta vörumerki 

sitt reglulega en það getur hann gert með því að óska eftir endurgjöf frá vinum, 

samstarfsmönnum eða yfirmönnum (William Arruda, ártal óbirt). Jafnframt er 

mikilvægt að hafa hugfast að allt sem einstaklingur gerir eða gerir ekki hefur áhrif á 

vörumerki viðkomandi (Tom Peters, 1997). Af þeim sökum ætti atvinnuleitandi ávallt 

að passa skilgreiningu vörumerkis síns og velja því viðeigandi boðmiðlun sem hentar 

þeirri ímynd sem hann hyggst ná í hugum atvinnurekenda.  

Við staðfærslu er einstaklingur í atvinnuleit ekki lengur einn við stjórnvölinn. Á þessu 

stigi í miðaðri markaðssetningu missir hann hluta af „völdum sínum“ í hendur 

atvinnurekenda vegna áhrifa þeirra á endanlegt mat á hæfni einstaklings í auglýsta 

stöðu. Auglýstum stöðum fylgja kröfur um menntun, reynslu eða aðra persónulega 

færni umsækjenda sem takmarkar þann fjölda einstaklinga sem kemur til greina sem 

mögulegir starfsmenn. Einstaklingur í atvinnuleit getur ennþá eftir fremsta megni sýnt 

fram á hæfni í viðkomandi starf en þó mun menntun, fyrri starfsreynsla, 

persónueinkenni hans eða önnur viðmið alltaf hafa áhrif á val atvinnurekandans 

(Torrington, 2008). 
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3 Söluráðar einstaklinga 

Markaðssetning vöru kostar skipulagsheild mikla fyrirhöfn, tíma og peninga en erfiðið 

getur þó margborgað sig og skilað vörunni einstakri stöðu á markaði. Til þess að ferlið 

verði sem árangursríkast ætti skipulagsheild að undirbúa og hafa til hliðsjónar 

nákvæma skilgreiningu á söluráðum viðkomandi vöru. Söluráðar vöru samanstanda af 

vörunni sjálfri (product), verði hennar (price), vegsauka (promotion) og þeim 

vettvangi þar sem varan er fáanleg (place). Söluráðar eru aðgerðir sem skipulagsheild 

notar til þess að kalla fram viðeigandi viðbrögð hjá markhópi vörunnar og með því að 

skilgreina nákvæm markmið hvers söluráðs vinnur hún markvisst að markaðssetningu 

vörunnar. Einir og sér ná söluráðarnir ekki tilætluðum árangri heldur styðja þeir við 

hvern annan og mynda samval söluráðanna (marketing mix). Stefna og samspil 

söluráðanna hefur síðan úrslitaáhrif á árangur markaðssetningar tiltekinnar vöru.  

Þrátt fyrir að aðgerðir markaðssetningar eigi einna helst við um vöru; hvernig eigi að 

verðleggja hana, staðsetja og koma henni á framfæri, getur einstaklingur í atvinnuleit 

stuðst við samval söluráðanna í þeim tilgangi að koma sjálfum sér á framfæri (Joanna 

Hayden, 2000). Atvinnuleitendum ætti að vera hugstætt að til þess að geta markaðssett 

eigin hæfni á réttan hátt er mikilvægt að þekkja sjálfan sig, verðmæti sitt og markmið 

og marka leiðina að þeim (Svafa Grönfeldt, 2003). Með þetta til viðmiðunar má 

nálgast atvinnuleit á skilvirkan og agaðan hátt. 

3.1 Vara 

Þegar einstaklingur hyggst sækja á atvinnumarkað verður hann sjálfkrafa að „vöru“ 

(Joanna Hayden, 2000). Þessi vara er samansett úr mörgum þáttum sem gera 

einstakling að umsækjanda um starf. Viðkomandi einstaklingur hefur safnað tiltekinni 

þekkingu í gegnum skólagöngu og/eða þátttöku í námskeiðum. Að öllum líkindum býr 

hann jafnframt yfir starfsreynslu eða verklegri færni á einhverju sviði sem nýtist 

honum í umsóknarferlinu. Til viðbótar munu persónuleg einkenni, framkoma og 

ferilskrá styðja við „vöruframboðið“. Fyrrgreindum atriðum mun viðkomandi 

einstaklingur breyta í markaðstól og nýta í einum tilgangi — að fá vinnu. 
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Gagnlegt er fyrir atvinnuleitanda að þekkja hæfni sína; annaðhvort þá sem hann hefur 

mesta löngun til að nýta eða þá sem hefur mest markaðsvirði til framtíðar. Út frá því 

má gera áætlanir um hvernig best sé að styrkja og markaðssetja þá hæfni (Svafa 

Grönfeldt, 2003). Sjálfsþekking er nauðsynleg til að unnt sé að gera markvissar 

áætlanir um uppbyggingu og nýtingu kjarnafærninnar (Svafa Grönfeldt, 2003). 

Samanburður við aðra atvinnuleitendur getur nýst vel þegar staðið er frammi fyrir 

ákvörðun um hvaða þekkingu og færni skuli fóstra og markaðssetja á hverjum tíma. 

Samkeppnisforskot myndast síðan ef viðkomandi atvinnuleitanda tekst að þróa með 

sér sértæka þekkingu og færni sem greinir hann frá samkeppnisaðilum (Svafa 

Grönfeldt, 2003). Atvinnuleitandi getur ekki búist við því að selja atvinnurekendum 

„vöruframboð“ sitt nema hann hafi góða trú á vörunni og með því trú á sjálfum sér 

(Dorothy Leeds, 1991). Markaðssetning einstaklings snýst um að sannfæra 

væntanlega atvinnurekendur um að þeir hafi þörf fyrir viðkomandi einstakling sem 

starfskraft. Þar af leiðandi er áhersla lögð á að finna hvernig tengja megi saman 

vöruna (einstaklinginn) við kaupendur (atvinnurekendur) (Dorothy Leeds, 1991).  

3.2 Vettvangur 

Þegar einstaklingur í atvinnuleit hefur skilgreint sína kjarnafærni getur hann í 

framhaldinu velt fyrir sér á hvaða vettvangi hún kemur til með að nýtast. Hér tekur við 

nákvæm greining á atvinnumarkaðinum og þeim atvinnutækifærum sem þar kunna að 

leynast. Sú greining á atvinnumarkaðinum felur í sér að fylgjast með straumum og 

stefnum í atvinnuþróun; hvaða skipulagsheildir standa að ráðningum, hvar finna megi 

laus störf, hvaða störf falla að áhugasviði viðkomandi og hvers konar starfsreynslu og 

menntunar er krafist í þessum störfum. Ef tiltekin staða uppfyllir óskir umsækjanda 

um starfsánægju, starfsþróun og launakröfur má líta á hana sem atvinnutækifæri 

(Dorothy Leeds, 1991). Skilvirk atvinnuleit felst í vitund um eigin starfsmöguleika, 

skoðun atvinnuauglýsinga, að hafa samband við ráðningaskrifstofur og/eða 

atvinnurekendur, að senda inn atvinnuumsóknir og að koma sér upp tengslaneti innan 

starfsgreinar sinnar. Þó svo að fyrrgreind atriði komi sér vel í atvinnuleit er oft 

nægjanlegt að vera réttur aðili á réttum stað, á réttum tíma og umkringdur réttum 

aðilum sem geta lagt fram aðstoð við leitina (Joanna Hayden, 2000). Hvort heldur sem 

einstaklingur í atvinnuleit nálgast atvinnuleitina á skilvirkan hátt eða treystir á 

slembilukkuna gerir hann meðvitað upp við sig á hvaða vettvangi hann kynnir 

kjarnafærni sína. Með því er hann að stýra atvinnuleit sinni og hafa áhrif á 
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starfsmöguleika sína. Ekki er þó sjálfgefið að næg eftirspurn sé eftir tiltekinni 

kjarnafærni einstaklings og er viðkomandi því settur í þá stöðu að sannfæra markaðinn 

um að þörf sé fyrir slíka færni. Hér er einstaklingurinn hvattur til þess að hugsa út 

fyrir rammann og kynna sér ólík svið því að tækifærin eru ekki endilega augljós. 

3.3 Verð 

Verð einstaklings á atvinnumarkaði er sá verðmiði sem viðkomandi setur á sig og 

kjarnahæfni sína. Þannig skapar einstaklingurinn sér ákveðið verðmæti í augum 

viðskiptavina sinna sem eru atvinnurekendur (Svafa Grönfeldt, 2003). Atvinnuleitandi 

ætti að byggja launakröfur sínar á greiningu á markaðsaðstæðum og raunhæfum 

hugmyndum um eigin verðmæti. Mikilvægt er fyrir atvinnuleitanda að vera 

meðvitaður um sanngjörn laun fyrir þá menntun og reynslu sem hann býr yfir og hver 

sé eðlileg launakrafa fyrir viðkomandi starf (Joanna Hayden, 2000). Atvinnuleitandi 

ætti að vekja athygli viðkomandi skipulagsheildar á þeim ávinningi sem fylgdi 

ráðningu hans og benda á menntun og fyrri störf máli sínu til stuðnings (Diane 

Domeyer, 2000). Ef viðkomandi er óviss hvað teljist sanngjörn laun ætti hann að afla 

sér upplýsinga um slíkt með því að skoða laun sambærilegra starfa (Joanna Hayden, 

2000). Þess háttar upplýsingar er hægt að nálgast hjá stéttarfélögum, starfsmönnum 

eða atvinnurekendum innan starfsgreinarinnar eða með því að skoða 

atvinnuauglýsingar (Tanisha Ann Sykes, 2000). Atvinnurekendur spyrja oft um 

launakröfur eða fyrri laun umsækjanda og þá er mikilvægt að hafa kynnt sér fyrrnefnd 

atriði vel.  

Verðmæti tiltekins einstaklings fer einnig að miklu leyti eftir markaðsaðstæðum á 

atvinnumarkaðinum. Eftirspurn og framboð eftir þekkingu og færni atvinnuleitanda 

ræður því hversu auðveldlega viðkomandi getur verðlagt sig (hátt). Þegar eftirspurn 

eftir þekkingu og færni einstaklings er mikil á hann auðvelt með að verðleggja sig hátt 

og það sama á við ef framboð einstaklinga með tiltekna þekkingu og færni er lítið. 

Einstaklingurinn er þá í góðri samningsstöðu þar sem hann getur samið um betri kjör 

og leyft sér að vera vandlátari í starfsvali en ella (Diane Domeyer, 2000). Þegar 

eftirspurn eftir tiltekinni þekkingu og færni er á hinn bóginn lítil, og/eða framboð af 

einstaklingum með tiltekna þekkingu og færni er mikið, er viðkomandi einstaklingi 

gert erfiðara fyrir með að verðleggja sig hátt.  
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3.4 Vegsauki 

Þegar hér er komið við sögu tekur við ákvörðun um hvernig best sé að koma á 

framfæri þeirri kjarnafærni sem einstaklingurinn býr yfir. Ef vel tekst til við 

markaðssetninguna er mögulegt að auka við virði viðkomandi einstaklings, hann 

verður eftirsóknarverðari og getur verðlagt sig hærra fyrir vikið (Svafa Grönfeldt, 

2003). En um leið þarf varan, einstaklingurinn og kjarnafærni hans að vera sérstök, 

erfitt að fjölfalda hana og hún eftirsóknarverð á þeim vettvangi sem hún er 

markaðssett. Einungis þannig er unnt að auka virði hennar (Svafa Grönfeldt, 2003). 

Í umsóknarferlinu markaðssetur einstaklingur í atvinnuleit sig bæði skriflega og 

munnlega (Joanna Hayden, 2000). Einstaklingur kemur sér skriflega á framfæri með 

því að senda atvinnuumsókn sína til atvinnurekenda og/eða ráðningaskrifstofu. 

Atvinnuumsókn er þríþætt og skiptist í umsókn, ferilskrá og fylgiskjöl 

(Vinnumálastofnun). Í umsókn kemur fram hvers vegna sótt er um tiltekið starf og 

hvað geri viðkomanda hæfan til þess að gegna því. Ferilskrá inniheldur allar 

mikilvægar upplýsingar um menntun, starfsreynslu og viðeigandi þekkingu og færni. 

Jafnframt er algengt að tilgreina persónulegar upplýsingar sem gefa góða mynd af 

umræddum einstaklingi sem starfskrafti ásamt ábendingum um umsagnaraðila. 

Fylgiskjöl eru meðmæli, prófskírteini og annað sem við á. Yfirleitt þarf að breyta og 

lagfæra atvinnuumsóknir fyrir hvert starf sem sótt er um (Vinnumálastofnun). Hafa 

ber í huga að umsókn eða ferilskrá um tiltekið starf er það fyrsta, og stundum það 

eina, sem atvinnurekendur byggja ákvörðun sína á um framhald umsóknarferlisins 

fyrir viðkomandi umsækjanda. Ferilskrá er því oft eina tækifærið sem umsækjandi 

hefur til þess að fanga athygli atvinnurekenda. Ef ferilskrá einstaklings tekst að heilla 

tiltekinn atvinnurekanda leiðir það gjarnan til atvinnuviðtals (Joanna Hayden, 2000).  

Munnleg markaðssetning einstaklings er í atvinnuviðtali. Í ljósi þess að atvinnuviðtal 

hefur gjarnan úrslitaáhrif á það hvort atvinnuleitandi fái starfið eða ekki er mikilvægt 

fyrir atvinnuleitanda að undirbúa sig vel. Góður undirbúningur felst í öflun upplýsinga 

um viðkomandi starf og skipulagsheild. Einfaldast er að nýta sér netið við þessa 

upplýsingaöflun. Atvinnuleitandi ætti að nálgast almennar upplýsingar um 

skipulagsheildina; starfsemi hennar, fjárhagsstöðu, stjórnskipulag, viðskiptavinahóp 

og orðspor. Samhliða ætti hann að kynna sér viðkomandi starf, veitta þjálfun og 

mögulega starfsþróun (NextSteps, 1999; Rice University, n.d.). Undirbúningur fyrir 
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atvinnuviðtal felst einnig í að skilgreina þá þekkingu og færni sem kemur til með að 

nýtast í umræddu starfi. Gott er að hafa starfslýsingu til samanburðar þegar lagt er mat 

á eigin styrkleika og veikleika. Ferilskrá má síðan nota til að benda á hvernig menntun 

og fyrri reynsla komi til með að nýtast í umræddu starfi (Joanna Hayden og Phillis 

Kumpf, 2000). Upplýsingaöflun um viðkomandi starf og skipulagsheild verður oft 

kveikjan að spurningum sem brenna á atvinnuleitanda. Mikilvægt er að skrá niður 

þessar spurningar og bera þær upp í atvinnuviðtalinu. Slíkt ber merki um áhuga á 

starfinu af hálfu atvinnuleitanda (Joanna Hayden og Phillis Kumpf, 2000). Jafnframt 

er áríðandi að undirbúa svör við hugsanlegum spurningum atvinnurekanda. Lista yfir 

dæmigerðar spurningar má finna víða, til að mynda á vef Vinnumálastofnunar; 

http://www.vinnumalastofnun.is. Loks er gott að mæta stundvíslega í viðtalið, vera 

snyrtileg/-ur til fara, halda ró sinni og svara spurningum af hreinskilni og kurteisi 

(Vinnumálastofnun). Það heyrir til undantekninga að umsækjanda sé boðið starf í 

fyrsta atvinnuviðtali, þar sem skipulagsheildir taka sér oft fáeinar vikur til að taka 

ákvörðun um ráðningu (Joanna Hayden og Phillis Kumpf, 2000). Í lok atvinnuviðtals 

ættu því umsækjendur að spyrjast fyrir um hvenær vænta megi svars ef ekki er minnst 

á það að fyrra bragði. Atvinnuleitandi getur hugað að markaðssetningu sinni í gegnum 

allt umsóknarferlið með því að sýna fram á ávinning atvinnurekanda af því að ráða 

hann til starfa. 

Atvinnuleitandi getur jafnframt lagt stund á munnlega markaðssetningu í gegnum 

tengslamyndun (networking). Tengslamyndun felur í sér að ná góðu sambandi við 

lykilaðila, fá upplýsingar frá þeim og vera sjálf/-ur tilbúin/-n til þess að veita 

upplýsingar þegar á reynir. Til þess að byggja öflugt tengslanet er nauðsynlegt að hafa 

einhverja áætlun: á hverjum þarftu að halda, hverjir geta hjálpað þér mest og hvernig 

áttu að nálgast þá? (Nýsköpunarmiðstöð Íslands). Aðstoð og upplýsingaveitur geta 

verið af ýmsum toga og komið úr ólíkum áttum. Einstaklingur í atvinnuleit ætti að 

standa klár á því hverjir það eru sem vita einna mest um tiltekna atvinnugrein og 

hvernig hægt sé að komast í samband við þessa aðila. Þó að atvinnuleitandi þekki ekki 

viðkomandi einstaklinga, þekkir hann kannski aðra og getur nýtt sér tengslanet þeirra 

til þess að komast í kynni við umrædda einstaklinga. Enn fremur ætti atvinnuleitandi 

að leita eftir kynnum við einstaklinga innan sömu starfsgreinar. Þannig getur hann 

skipst á hugmyndum og reynslu við starfsbræður sína og miðlað upplýsingum sem 

varða atvinnuástand og atvinnuhorfur (Dorothy Leeds, 1991). Gott er að hafa 
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fjölskyldu og vini innan handar við atvinnuleit. Fjölskylda og vinir veita stuðning og 

hvatningu, uppbyggilega gagnrýni og aðgang að sínu tengslaneti, atvinnuleitanda til 

framdráttar. Þetta ætti einstaklingur í atvinnuleit að hafa hugfast og hann ætti 

markvisst að láta hvern þann sem vill heyra, að hann sé í atvinnuleit (Dorothy Leeds, 

1991).  
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4 Rannsókn 

Rannsóknin er eigindleg rannsókn sem byggir á einstaklingsviðtölum við listnema á 

þriðja námsári við myndlistardeild Listaháskóla Íslands. Rannsóknarspurning 

ritgerðarinnar er eftirfarandi: Er mögulegt að heimfæra kenningar um 

markaðssetningu vöru á markaði á einstakling í atvinnuleit? Markmið þessarar 

rannsóknar er að afla upplýsinga um viðhorf einstaklinga sem eru að stíga sín fyrstu 

skref sem listamenn gagnvart markaðssetningu í þeim tilgangi að varpa ljósi á 

möguleikana á því að markaðssetja einstaklinga líkt og vörur.   

4.1 Bakgrunnur viðmælenda 

Þátttakendur í rannsókninni voru fjórir listnemar á þriðja og jafnframt síðasta námsári 

við myndlistardeild Listaháskóla Íslands. Þrír þátttakenda voru kvenkyns og einn 

karlkyns en engin krafa var gerð til aldurs þátttakenda. Ástæða þess að valdir voru 

nemendur á lokaári við myndlistardeild Listaháskóla Íslands var sú að viðkomandi 

einstaklingar standa nú, líkt og aðrir óreyndir atvinnuleitendur, á tímamótum þar sem 

þeir eru að byrja að skima eftir atvinnutækifærum. Í ljósi þess að listsköpun er talin 

framlenging af listamanninum sjálfum, og þar af leiðandi listamaðurinn orðinn varan 

sjálf, þótti áhugavert að kanna viðhorf myndlistarnema á lokanámsári til 

markaðssetningar til þess að ganga úr skugga um hvort mögulegt sé að markaðssetja 

einstakling í atvinnuleit á svipaðan hátt og vöru. Viðmælendur voru Margrét Helga 

Sævarsdóttir fædd 1988, Nói Kristinsson fæddur 1982, Ragnhildur Jóhanns fædd 

1977 og Sigrún Guðmundsdóttir fædd 1985. Öll fjögur hafa þau lokið þremur árum 

við myndlistardeild Listaháskóla Íslands auk þess sem Margrét Helga og Sigrún hafa 

farið í Erasmus-skiptinám í eina námsönn. Margrét Helga fór til Hollands og stundaði 

nám við Hogeschool voor de Kunsten í Utrecht og Sigrún fór til Skotlands og stundaði 

nám við Edinburgh Collage of Art.  

4.2 Skráning gagna og úrvinnsla 

Viðtölin voru tekin upp á stafrænt upptökutæki sem auðveldaði skráningu gagna og 

úrvinnslu. Gögn úr viðtölunum voru afrituð orð fyrir orð í tölvu með aðstoð forritsins 
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Express Scribe. Meðan á viðtölunum stóð skráði rannsakandi niður athugasemdir sem 

jafnframt voru afritaðar í tölvu. Þegar afritun var lokið hafði rannsakandi rúmar 20 

blaðsíður af gögnum til þess að greina. Gögnin voru greind með kóðun og eftir að 

hafa lesið yfir gögnin mátti greina tvö sameiginleg þemu sem annars vegar snéru að 

ímynd og hins vegar að viðhorfi til markaðssetningar. 

4.3 Gagnasöfnun 

Tekin voru fjögur opin einstaklingsviðtöl þann 16. apríl 2010. Viðtölin voru að jafnaði 

um 15–30 mínútna löng og fóru ýmist fram í húsnæði myndlistardeildar Listaháskóla 

Íslands að Laugarnesvegi 91 í Reykjavík eða í Hafnarhúsi, Listasafni Reykjavíkur. 

Fyrir viðtölin var unninn viðtalsvísir (sjá viðauka) til að styðjast við en að öðru leyti 

voru viðtölin opin. Viðmælendur voru valdir til þátttöku á þeim grundvelli að þeir 

mættu skilyrðum um reynsluleysi sem listamenn. Enn fremur var valið að endurspegla 

ójafnt kynjahlutfall myndlistardeildar Listaháskóla Íslands þar sem kvenmenn eru í 

miklum meirihluta og taka viðtöl við þrjár konur og einn karl. Auðvelt reyndist að fá 

viðmælendur fyrir viðtölin. Sérhver viðmælandi var spurður hvort hann kysi að njóta 

nafnleyndar en það var afþakkað í öllum tilvikum.  

4.4 Niðurstöður 

Við greiningu gagna rannsóknarinnar mátti finna sameiginlega þætti í svörum 

viðmælenda sem síðan voru fléttaðir saman í tvö þemu. Fyrra þemað er viðhorf 

viðmælenda til markaðssetningar og hvernig hún snertir þá. Seinna þemað er 

vörumerkjaímynd, annars vegar sjálfsímynd viðmælenda og hins vegar meðvitund 

þeirra um ímynd almennings.  

4.4.1 Viðhorf til markaðssetningar 

Atvinnumarkaður listamanna er víðtækari en almennt gengur og gerist í þeim skilningi 

að fleiri atvinnurekendur koma til greina þar sem líta má á einstakan áhorfanda eða 

kaupanda listsköpunar sem „atvinnurekanda“ viðkomandi listamanns. Með þetta að 

leiðarljósi nær markaðssetning listamanna til allra þeirra einstaklinga sem viðkomandi 

listamaður telur til eiginlegra atvinnurekenda eða markhóps áhorfenda og kaupenda 

listsköpunar sinnar. Viðhorf listamanna til markaðssetningar hefur því mikið að segja 

um árangur hennar. Rétt viðhorf leyfir listamanni að vinna markvisst að útfærslu, 
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verðlagningu, dreifingu og kynningu á listsköpun sinni í þeim tilgangi að koma 

verkum sínum og sjálfum sér á framfæri til viðeigandi markhóps. 

Almennt voru viðmælendur jákvæðir gagnvart markaðssetningu og lögðu svipaða 

merkingu í orðið. Flest tengdu þau markaðssetningu við auglýsingar og tveir 

viðmælendur settu orðið strax í samhengi við yfirþyrmandi auglýsingarherferðir 

gosdrykkjarframleiðandans Coca-Cola. 

Það fyrsta sem kemur alltaf upp í hugann er Coca-Cola en það er líka 

bara af því hvernig markaðsaðferðirnar eru, hvað þeir eyða miklum 

pening í auglýsingar[…] 

 Nói Kristinsson 

Ég tengi bara algjörlega Coca-Cola, eitthvað svona yfirþyrmandi 

auglýsingaherferðir. Það er bara eitthvað svona fyrsta hugsun[...] 

Ragnhildur Jóhanns 

En þó svo að fyrstu viðbrögð viðmælenda við markaðssetningu hafi yfirleitt verið 

tenging við auglýsingar höfðu þau öll orð á mikilvægi þess að rækta sambönd, koma 

sér upp tengslaneti og vera sýnileg í þeim tilgangi að koma sér og verkum sínum á 

framfæri. Þau ræddu um markaðssetningu sem góða leið til þess að skapa sér sín eigin 

tækifæri, ýta af stað umræðu um listsköpun sína og gera hana sýnilegri á jákvæðan 

hátt:   

Já maður þarf náttúrulega bara svolítið að skapa sín eigin tækifæri og 

vera sýnilegur og vera að vinna, fyrst og fremst...það er enginn að fara að 

koma inn á vinnustofuna að fyrra bragði og sjá þig bara og segja bara: 

Þetta er frábært hjá þér! Þú verður að hafa fyrir hlutunum[...] 

Ragnhildur Jóhanns 

Sambönd, ég á litla svarta bók sem er sambandabókin mín. Alltaf þegar ég 

hitti fólk þá kynnist ég því og kemst að því hvernig það gæti mögulega nýst 

mér í framtíðinni. Ég fer mjög markvisst að þessu…ég veit alltaf hvert ég á 

að hringja ef það er eitthvað…þetta skilar miklu og þetta skilar sér 

hratt[…] 

Nói Kristinsson 
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Eins og sést á ummælum Ragnhildar og Nóa nálgast þau markaðssetningu á 

skipulagðan hátt. Þau gera sér grein fyrir mikilvægi þess að vera sýnilegur og mynda 

sambönd í þeim tilgangi að koma sér og verkum sínum á framfæri. Í svörum sínum 

kom Ragnhildur inn á mikilvægi þess að að fylgjast vel með þeim tækifærum sem 

kunna að gefast og horfir hún mikið til þeirra hátíða sem spretta upp víðsvegar um 

landið, og hún hefur nú þegar bókað tvær sýningar eftir útskrift. Jafnframt hvetur hún 

myndlistarmenn til þess að vera opnari fyrir öllu sköpunartengdu starfi. Hún segir að 

það sé margt hægt að gera sem ekki tengist endilega myndlist sem sé þó skapandi 

vinna til að mynda samstarf með tónlistarmönnum, sem getur gefið pening í vasann og 

haldið þannig mönnum gangandi til þess að sinna eigin myndlist. Nói er þeirrar 

skoðunar að tengslanet sé það mikilvægasta í heiminum og að maður komist bara eins 

langt og góð sambönd leyfa manni. Hann heldur því vel utan um tengiliði sína og 

segir sambönd sín hafa skilað sér auknum tækifærum. Hann telur einnig að listamenn 

ættu að taka öllum störfum sem þeim bjóðast, sama hversu leiðinleg og slæm þau eru, 

vegna þess að þau gefa einstaklingnum peninga til þess að fylgja eigin listsköpun eftir.  

Þrátt fyrir almennt jákvætt viðhorf til markaðssetningar voru sumir viðmælendur þó 

enn í nokkrum vafa hvernig markaðssetning snerti þau persónulega og virtust óviss 

um hvernig skyldi nálgast hana. Einn viðmælanda, Sigrún, bar blendnar tilfinningar til 

markaðssetningar. Upp að vissu marki fannst henni nóg að hafa myndlistina fyrir 

sjálfa sig, fylgja ákveðinni hugmynd eftir og koma henni frá sér. En á sama tíma leit 

hún svo á að hún gæti þurft að ganga skrefinu lengra og tileinka sér markvissari 

markaðssetningu til þess að koma hugmyndinni betur frá sér:  

[hik]Sko upp að ákveðnu marki nægir mér að hugmyndin sé til, 

annaðhvort að verkunum eða hvað ég sé að gera...ég tel bara að maður 

eigi alltaf einhvern veginn að finna ástríðu í öllu sem maður gerir og ef 

það nægir ekki hvernig þú ert að sýna verkin, hvernig þú ert að 

markaðssetja það eða koma því til skila þá þarf maður alveg að íhuga 

hvort maður þurfi að taka einhver skref lengra eða breyta aðferð ef það er 

ekki að ganga upp[...] 

Sigrún Guðmundsdóttir 

Sigrún sagði jafnframt að viðhorf hennar til markaðssetningar hafi breyst en hún 

tengdi það eflaust við þau tímamót sem hún stæði nú á, að vera að útskrifast úr 
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Listaháskólanum, og henni fannst hún nú þurfa að leggja frekari stund á 

markaðssetningu en hún gerði áður þegar hún var enn nemandi:  

Sko núna kannski finnst mér það í rauninni bara mjög jákvætt orð eða mér 

finnst það mjög spennandi. Hefur það breyst, viðhorfið? Já það hefur 

breyst, mér finnst einhvern veginn núna þegar maður er að útskrifast þá 

sér maður að það er einhvern veginn raunverulegt...en sem sagt 

markaðsseting finnst mér bara vera að sem sagt opna fyrir tækifæri[...]  

Sigrún Guðmundsdóttir 

Ragnhildur kom einnig inn á sama viðfangsefni í svörum sínum þar sem hún sagðist 

halda að nú tæki eitthvað allt annað við eftir nám því að nú væru þau ekki skyldug til 

þess að gera neitt. Nú þyrfti maður að vera duglegur að vinna og koma sér áfram og 

taka þeim tækifærum sem byðust, sýna og fylgjast með. Markmið Listaháskólans 

hefur verið að skapa nemendum aðstöðu til þess að mennta sig sem listamenn og gera 

þá reiðubúna til þess að takast á við víðtæk viðfangsefni á skapandi og gagnrýninn 

hátt með forvitni, áræðni og framsækni að leiðarljósi1. Viðmælendur standa því á 

ákveðnum tímamótum þar sem þeir teljast til útskrifaðra listamanna og ber að íhuga 

næstu skref. Hvort heldur sem viðmælendur kjósa að halda áfram í námi eða halda út 

á atvinnumarkaðinn þurfa þeir nú að fullmóta þá ímynd sem þeir hyggjast leggja upp 

með og tengja þessa ímynd við starfsmöguleika sína. Nói hefur mjög sterka sýn á 

framtíðina. Hann hyggst hefja nám í mannfræði við Háskóla Íslands að lokinni 

útskrift. Seinna ætlar hann að stunda nám í sjónmenningu og verða kennari, einn af 

þeim fáu sem vilja kenna en þurfa þess ekki. Einnig hyggst hann stofna eigin deild við 

Háskóla Íslands, sjónmenningu, sem skarast við kvikmyndafræði, listfræði og 

mannfræði. Þannig vill hann láta hugsun sína lifa enda er hann hræddur um að 

öðruvísi myndi hún drukkna í öllum hrærigrautnum.  

Einn viðmælendanna, Margrét Helga, skar sig úr að því leyti að hún stundaði svo gott 

sem enga markaðssetningu þótt hún væri ekki neikvæð í hennar garð. Margrét Helga 

tengdi markaðssetningu fyrst og fremst við tækni og vegna þess hve ótæknivædd hún 

                                                        
1 Listaháskóli Íslands. (2010, apríl). Útskriftarsýning Listaháskóla Íslands 24. apríl – 9. maí. Sótt 20. 
apríl 2010 af http://lhi.is/2010/04/20/utskriftarsyning-listahaskola-islands-24april-9-mai/. 
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væri stundaði hún að eigin sögn enga markaðssetningu og hugðist heldur ekki gera 

það:  

Vá ég er sko rosalega léleg í því. Ég er ógeðslega ótæknivædd, sko í 

langan tíma í vetur átti ég ekki síma, ég er ekki með Internet, ekki með 

Facebook…jú ég er með tölvupóst reyndar sem ég nota ekki mjög mikið  

Margrét Helga Sævarsdóttir 

Þegar hún var spurð hvort hún segði fólki frá því sem hún væri að gera og stundaði 

þannig „munnlega“ markaðssetningu sagðist hún ef til vill miðla hugmyndum sínum 

til einstaklinga innan skólans en væri annars ekki mikið að segja frá listsköpun sinni 

vegna þess að hún nennti því ekki. Hún tók sem dæmi að ef hún væri eðlisfræðingur 

þá væri hún ekki mikið að tala við fólk sem hefði ekki áhuga á eðlisfræði. Munnleg 

markaðssetning færi því eftir ,,krádinu“ (e. crowd: mannþyrping) og hún væri alls ekki 

listamaður við alla. Viðhorf Margrétar Helgu til markaðssetningar kom að sumu leyti 

á óvart, einkum vegna þess að hún var almennt jákvæð gagnvart markaðssetningu. 

Hún virtist þó sjá hag sinn í munnlegri markaðssetningu og taldi mikilvægt að þekkja 

réttu aðilana á Íslandi og áleit markaðssetningu á Íslandi í íslenskum myndlistarheimi 

snúast um það að komast í samband við einhvern sem þekkir annan.  

Eins og áður sagði voru viðmælendur almennt jákvæðir gagnvart markaðssetningu og 

þegar betur var að gáð stunduðu þau öll einhvers konar form af markaðssetningu. Þrír 

viðmælendur höfðu þó orð á því neikvæða sem gæti mögulega fylgt markaðssetningu 

listsköpunar. Margrét Helga hafði orð á því að slæm markaðssetning gæti skemmt 

fyrir listamanninum og listsköpun hans, en að sama skapi væru sumir sem teldu alla 

markaðssetningu góða markaðssetningu eða alla athygli góða athygli. Hún var 

sammála þeim ummælum og einkum fyrir þá sem væru að sækjast eftir frægð. Tveir 

viðmælendur, Ragnhildur og Sigrún óttuðust að markaðssetning gæti gert hugmyndir 

og listsköpun berskjaldaða gagnvart þjófnaði. Þær voru þó almennt sammála um að 

hugmyndin myndi ná til fleiri einstaklinga með sérstakri kynningu og þar af leiðandi 

yrði eflaust augljóst ef einhver hygðist stela hugmyndinni, en á sama tíma væri hættan 

á að hugmyndinni yrði stolið fyrir hendi. Þær töldu þó kosti markaðssetningar ívið 

meiri en hættuna á þjófnaði og því var niðurstaðan sú að listamenn ættu að vera 

ófeimnir við kynningu á hugmyndum sínum þar sem markaðssetning væri almennt 

listamönnum til góða. 
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[…]þá hef ég kannski verið að nefna þetta við þá sem geta hjálpað manni 

við þetta eða tekið þátt…þá hafa verið að koma til mín [aðilar]: heyrðu ég 

er alltaf að segja fólki frá hérna í vinnunni og já mér finnst þú eigir bara 

að kýla á þetta! Og ég alveg bara: Nú er búið að segja frá þessu?...ég held 

að það sé bara mjög jákvætt…en það eru alveg mörk…maður veit alveg 

muninn, það er ef þú ert með eitthvað mjög ákveðið og svo fer einhver og 

stelur því en það er alveg mjög áberandi[…]  

Sigrún Guðmundsdóttir 

4.4.2 Vörumerkjaímynd 

Vörumerki listsköpunar er frábrugðið vörumerki hefðbundinnar vöru vegna þeirrar 

miklu tengingar sem ríkir milli listsköpunarinnar og listamannsins (Olga Slavkina, 

2009). Listamaðurinn verður sjálfur að vörumerki gegnum verk sín, persónuleika eða 

stíl (Jonathan E. Schroeder, 2010). Af þessum sökum er afar mikilvægt fyrir listamenn 

að vera meðvitaðir um eigin ímynd svo að skapa megi vörumerki sem er lýsandi fyrir 

viðkomandi og stýra því í átt að aukinni verðmætasköpun.  

Á heildina litið virtust viðmælendur meðvitaðir um eigin ímynd og almennt ríkti 

samræmi milli sjálfsmyndar þeirra og ímyndarsköpunar. Skýr sjálfsímynd 

viðmælenda virtist einnig gera þeim kleift að miðla henni í gegnum listsköpun sína til 

markaðarins þó svo að túlkun áhorfenda væri í flestum tilvikum opin. 

[…]og geri mikið af því sem mér finnst fyndið, húmor er alveg mjög 

mikilvægur og eitthvað svona klisjukennt… eitthvað sem meikar bara sens 

(e. make sense: skilst) fyrir mér, ósýnilegar tengingar sem ég sé en aðrir 

ekki 

Margrét Helga Sævarsdóttir 

Ætli við getum ekki sagt ljóðrænn feminismi 

Ragnhildur Jóhanns 

Ummæli Margrétar Helgu og Ragnhildar gefa til kynna að þær séu meðvitaðar um 

eigin sjálfsmynd og eigi auðvelt með að greina frá henni. Í svörum sínum gátu þær 

jafnframt greint frá því hvernig sjálfsmyndin kristallaðist í verkum þeirra sem bendir 

til samræmis milli sjálfsmyndar og þeirrar ímyndar sem þær skapa í gegnum 

listsköpun sína. Ragnhildur sagðist vinna með texta og orð ásamt því að vera alltaf 
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með konuna í forgrunni og þannig upplifði áhorfandinn femínisma ásamt hinu 

ljóðræna. Margrét Helga sagði að rauði þráðurinn í verkum sínum væri húmor og 

þannig væri bein tenging á milli listamanns og listsköpunar.  

Eftir svörum viðmælenda að dæma má telja að þau stundi flest 

heildarmarkaðssetningu. Flest kjósa þau að skilja túlkun listsköpunar sinnar eftir í 

höndum áhorfandans og leitast ekki við að ná fram tilteknum viðbrögðum við verkum 

sínum. Almennt beindu viðmælendur ekki athygli sinni að neinum sérstökum hópi 

áhorfenda sem færir rök fyrir heildarmarkaðssetningu. Þar af leiðandi má líta svo á að 

viðmælendur hluti ekki niður markaðinn né beini markaðssetningu og ímyndarsköpun 

sinni að einum hópi áhorfenda fremur en öðrum. Einn viðmælandi, Nói, skar sig þó úr 

hvað þetta varðar. Segja má að hann hafi haft þveröfuga nálgun á markaðssetningu 

samanborið við hina. Hann er að eigin sögn haldinn mikilli markaðshyggju þar sem 

hans markmið er að skapa fyrir hinn almenna áhorfanda en ekki annað listafólk. Í 

verkum sínum styðst Nói við sterkar skírskotanir í eitthvað sem fólk tengir sig við 

annaðhvort með þekktum táknum eða í gegnum kvikmyndir, þekktar ljósmyndir eða 

aðstæður. Þannig sagðist hann vinna mikið með minni, líkt og ljóðminni. Hann sagði 

enn fremur að fólk skilji almennt ekki það sem væri abstrakt eða mjög framsækin verk 

og því reyndi hann að hafa verkin yfirleitt fagurfræðilega framsett sem fólk næði að 

tengja sig við. Þannig leitast Nói við að ná fram ákveðinni skynjun áhorfenda á hinu 

þekkta og þeim tengingum sem hann er að vinna með. Hann telur þó að skilningur 

áhorfenda á viðfangsefninu verði ekki endilega sá sami og hann sjálfur hefur þar sem 

nálgun áhorfenda á listsköpun sé almennt frábrugðin nálgun listamannsins. Nálgun 

Nóa á markaðssetningu felst í að höfða til almennings fyrst og fremst og tekur 

listsköpunin mið af því. Ímynd hans mótast af þeim tengingum sem eru allsráðandi í 

verkum hans og hann stýrir ímyndarsköpun sinni að almennum áhorfanda frekar en 

öðru listafólki. 

[…]það er djöfulli erfitt að miðla þessu áfram en markmiðið er aldrei hjá 

mér að það verði einhver ítarlegur skilningur…heldur reyni ég að henda 

því fram þannig að fólkið átti sig sjálft á því hvað ég er að pæla, að það 

skynji ekki skilji hvað ég er að gera og hvar áhugi minn liggur  

Nói Kristinsson 
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Þessi ummæli Nóa eru í takt við viðhorf hinna þriggja viðmælendanna til miðlunar á 

listsköpun. Þó er Nói ólíkur að því leyti að hann leitast við að ná fram sambærilegri 

upplifun á verkinu og hann sjálfur upplifði, þó að skilningur áhorfandans nái aldrei að 

vera sá sami, meðan hinir viðmælendurnir þrír voru sammála um að skilja túlkun 

listsköpunar sinnar alfarið eftir í höndum áhorfandans. Margrét Helga, Sigrún og 

Ragnhildur sögðust allar finna mun á eigin tilfinningum sem þær lögðu í listsköpun 

sína samanborið við þær tilfinningar sem þær töldu eða vissu að áhorfendur upplifðu. 

Jafnframt sögðu þær slíkt vera í góðu lagi vegna þess að þær leituðust eftir því að 

áhorfandinn nálgaðist verk þeirra á eigin forsendum og túlkaði verkið á sinn hátt.  

 

[…]það er oftast þannig að fólk upplifir eitthvað af því sem maður er að 

upplifa en sumir sækjast eftir því að sko fá eitthvað mjög ákveðið fram. 

Það sem ég er að sækjast eftir er í raun mikið af tilfinningum í einu, bara 

að örva skynfærin. Það er í rauninni engin upplifun röng[…] 

Sigrún Guðmundsdóttir 

[…]Finnst þér vera samsvörun milli þinna tilfinninga sem þú setur í verkið 

og annarra? Nei nebbla ekki, oft finnst mér eitthvað vera rosalega einhvern 

veginn en það skilst oftast ekki, en þú veist ég er heldur ekkert að reyna að 

láta það skiljast, mér finnst bara miklu skemmtilegra að hver og einn 

áhorfandi finnur sínar tengingar[…] 

Margrét Helga Sævarsdóttir 

Ragnhildur kom með áhugaverða nálgun á miðlun listsköpunar. Hún taldi túlkun 

listsköpunar sinnar mismunandi eftir þekkingu áhorfandans á listum. Hún sagði 

einstaklinga nálgast og upplifa listsköpun á mismunandi hátt og slíkt mætti eflaust 

rekja til ólíkrar þekkingar þeirra á myndlist. Þannig greindi hún mun á milli þeirra sem 

vita sitthvað um myndlist og þeirra sem hafa litla sem enga þekkingu:  

[…]já fólk er að nálgast og upplifa og bara svo mismunandi hvaða 

þekkingu fólk hefur á list, hvaðan það kemur til þess að upplifa verk, 

mismunandi forsendur[…] 

[…]listfræðikennsla er fáránlega lítil og fólk hefur bara enga þekkingu til 

þess að nálgast myndlist og skilur hana þar af leiðandi ekki oft á tíðum, 



  27 

nema þeir sem hafa virkilegan áhuga þeir náttla vita eitthvað meira og 

geta nálgast verkin á kannski allt annan hátt[…] 

Ragnhildur Jóhanns 

Ragnhildur sagði listfræðikennslu á Íslandi fáranlega litla og líklega orsök þess að 

einstaklingar hefðu enga þekkingu til þess að skilja eða nálgast myndlist. Hægt var að 

lesa úr svörum hennar að ekki gengi að gera sömu kröfu til þeirra sem byggju ekki 

yfir neinni þekkingu á myndlist og þeirra sem væru fróðari. Niðurstaðan gæti því 

verið sú að myndlistarmenn hafa ólíka ímynd eftir almennri þekkingu áhorfenda á 

myndlist, þar sem ekki væri hægt að gera sömu kröfu til áhorfenda um skilning á 

listsköpun og þar af leiðandi um ímynd á listamanninum og listsköpun hans.  
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5 Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var kanna möguleika þess að heimfæra kenningar um 

markaðssetningu vöru á markaði yfir á einstakling í atvinnuleit. Til þess að varpa ljósi 

á rannsóknarspurninguna var framkvæmd eigindleg rannsókn með áðurnefndum hætti 

þar sem kannað var viðhorf myndlistarnema á lokaári til markaðssetningar. 

Niðurstöðurnar eru greindar eftir þemunum viðhorfi til markaðssetningar og 

vörumerkjaímynd.   

Í rannsókninni var aðeins verið að kanna viðhorf viðmælenda til markaðssetningar og 

vörumerkjasköpunar. Svör viðmælenda veittu innsýn á nálgun þeirra á 

markaðssetningu og hvort þau gætu hugsað sér að færa sér hana í nyt við að koma sér 

á framfæri sem listamenn á atvinnumarkaði. Áhugavert þótti að fá listnema sem ekki 

hafa reynslu af atvinnumarkaðinum sem viðmælendur rannsóknarinnar þar sem mætti 

ætla að þeir þyrftu mest á markaðssetningu að halda. Atvinna og starfstengt orðspor 

listamanna er einna helst undir almenningsáliti komið og því skyldi ætla að markviss 

markaðssetning myndi greiða fyrir upplýsingamiðlun til vinnumarkaðarins auk þess 

að stýra atvinnuleit og starfstengdu orðspori viðkomandi. Í ljósi þess að viðhorf 

viðmælenda til markaðssetningar var almennt jákvætt má líta svo á að það sé fyrsta 

skrefið að frekari tileinkun á kenningum markaðssetningar í atvinnuleit og að 

viðmælendur séu því tilbúnir að taka næsta skref í markvissri markaðssetningu á 

sjálfum sér. Ekki er hægt að fullyrða að niðurstöður rannsóknarinnar eigi almennt við 

um einstaklinga í atvinnuleit en rannsóknin gefur engu að síður góða mynd af viðhorfi 

atvinnuleitenda, sem þurfa sannarlega á markaðssetningu að halda, til 

markaðssetningar.  

Viðhorf til markaðssetningar 

Atvinnumarkaður listamanna er víðtækari en almennt gengur og gerist í þeim skilningi 

að fleiri atvinnurekendur koma til greina þar sem líta má á einstakan áhorfanda eða 

kaupanda listsköpunar sem „atvinnurekanda“ viðkomandi listamanns. Með þetta að 

leiðarljósi nær markaðssetning listamanna til allra þeirra einstaklinga sem viðkomandi 

listamaður telur til eiginlegra atvinnurekenda eða markhóps áhorfenda og kaupenda 
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listsköpunar sinnar. Viðhorf listamanna til markaðssetningar hefur því mikið að segja 

um árangur hennar. Rétt viðhorf leyfir listamanni að vinna markvisst að útfærslu, 

verðlagningu, dreifingu og kynningu á listsköpun sinni í þeim tilgangi að koma 

verkum sínum og sjálfum sér á framfæri til viðeigandi markhóps. Niðurstöður 

rannsóknarinnar benda til þess að jákvæðni ríki í garð markaðssetningar meðal 

viðmælenda og að þeir sjái almennt hag sinn í markaðslegri nálgun á atvinnuleit. 

Jafnframt er ljóst að þeir nálgast markaðssetningu á ólíkan hátt þó svo að hún hafi 

svipaða merkingu í huga þeirra.  

Viðmælendur tengdu markaðssetningu meðal annars við auglýsingar, kynningarstörf 

og tækni en mest bar á tengingu við tengslamyndun og mikilvægi þess að rækta 

sambönd, koma sér upp tengslaneti og að vera sýnilegur í þeim tilgangi að koma 

sjálfum sér og listsköpun sinni á framfæri. Ætla má að munnleg markaðssetning 

listamanna sé þeim eðlislæg en á sama tíma mikilvægust. Viðmælendur tengdu aukið 

vægi markaðssetningar við þau tímamót sem þau standa nú á, að vera að útskrifast úr 

námi og standa frammi fyrir leit að atvinnutækifærum. Þau eru nú staðsett í þeim 

lífskafla þar sem mikilvægt er að byggja upp tengslanet, skapa sér ímynd og miðla 

þeirri ímynd til atvinnumarkaðarins. Almennt stunduðu viðmælendur miðaða 

markaðssetningu að einhverju leyti. Þau höfðu einhverjar hugmyndir um væntanlega 

atvinnurekendur og höfðu meðvitað gert upp við sig hvert næsta skref sitt væri í 

atvinnuleit. Tveir viðmælendur komu inn á mikilvægi þess að vera iðinn við að taka 

þau störf sem byðust í þeim tilgangi að afla fjár til að sinna eigin listsköpun. Jafnframt 

hvatti einn viðmælandi til aukins samstarfs listamanna við einstaklinga eða 

skipulagsheildir sem væru ekki endilega í myndlist en gætu þó nýtt sér sköpunartengt 

sjónarmið myndlistarmanns. Viðmælendur voru misvel á veg komnir í persónulegri 

markaðssetningu. Sumir tóku afar markvissa nálgun, þá helst tengda munnlegri 

markaðssetningu meðan aðrir stunduðu nánast enga markaðssetningu að eigin sögn. 

Vegna þess hve jákvætt viðhorf viðmælenda er til markaðssetningar má segja að það 

gæti stuðlað að því að viðmælendur kynni sér enn frekar fræði markaðssetningar og 

tileinki sér aðgerðir hennar sér til hagsbóta.  

Vörumerkjaímynd 

Vörumerki listsköpunar er frábrugðið vörumerki hefðbundinnar vöru vegna þeirrar 

miklu tengingar sem ríkir milli listsköpunarinnar og listamannsins (Olga Slavkina, 

2009). Listamaðurinn verður sjálfur að vörumerki gegnum verk sín, persónuleika eða 



  30 

stíl (Jonathan E. Schroeder, 2010). Af þessum sökum er afar mikilvægt fyrir listamenn 

að vera meðvitaðir um eigin ímynd svo að skapa megi vörumerki sem er lýsandi fyrir 

viðkomandi og stýra því í átt að aukinni verðmætasköpun. Með því að taka meðvitað 

ákvörðun um að skapa sér ímynd getur listamaðurinn stýrt ímynd sinni og þar með 

vörumerki. Þannig getur hann ýtt undir ákveðin atriði vörumerkisins og útilokað 

önnur og þar af leiðandi stýrt hvernig áhorfendur hugsa um hann sjálfan og listsköpun 

hans. Listamaður getur litið á vörumerki sitt sem þá ímynd og orðspor sem neytendur 

listsköpunar hans hafa (Olga Slavkina, 2009). Á heildina litið virtust viðmælendur 

meðvitaðir um eigin ímynd og almennt ríkti samræmi milli sjálfsmyndar þeirra og 

ímyndarsköpunar. Skýr sjálfsímynd viðmælenda virtist einnig gera þeim kleift að 

miðla henni í gegnum listsköpun sína til markaðarins þó svo að túlkun áhorfenda væri 

í flestum tilvikum opin. 

Viðmælendur voru almennt meðvitaðir um eigin sjálfsmynd en flestir kusu þeir að 

skilja ímyndarsköpun sína eftir í höndum áhorfenda. Þó svo að sjálfsmyndin væri skýr 

og þau hafi getað sýnt fram á endurspeglun þessarar ímyndar í verkum sínum þá völdu 

þau almennt að hafa engin áhrif á ímyndarsköpun sína. Þetta viðhorf skarast að vissu 

leyti á við fræði vörumerkjasköpunar þar sem viðmælendur leitast ekki við að hafa 

áhrif á viðskiptavini sína, áhorfendur, í gegnum listsköpun sína. Þó ber að greina frá 

því að einn viðmælandi hafði gerólíkt viðhorf til ímyndarsköpunar en hinir þrír. Sá 

viðmælandi kaus að stýra ímyndarsköpun sinni og miðla ímynd sinni til afmarkaðs 

markhóps og leitaðist við að ná tilteknum viðbrögðum við listsköpun sinni. Annar 

viðmælandi hafði orð á því að túlkun listsköpunar væri mismunandi eftir þekkingu 

áhorfenda á listum almennt. Þetta gefur grundvöll að ólíkri ímyndarsköpunar 

listamanna; annars vegar gætu þeir beint ímynd sinni til almennings og hins vegar til 

þeirra sem eru sérfróðari um listir.   
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6 Viðauki – Viðtalsvísir 

 

1. spurning 

Hvað lýsir þér best sem listamanni að eigin mati? 

2. spurning  

Myndir þú segja að þessi (áðurnefnd) lýsing kristallist í listsköpun þinni, 

hvernig/hvernig ekki? 

3. spurning  

Hvaða tilfinningar telur þú að listsköpun þín veki hjá áhorfendum? Helduru að þær 

séu þær sömu og þínar? 

4. spurning 

Telur þú þig vera meðvitaða/-n um tildrög listsköpunar þinnar (áhrifavalda og 

tilfinningar)? Treystir þú þér til þess að útskýra þessa áhrifavalda og tilfinningar þegar 

þú ert spurð/-ur?  

5. spurning 

Hvernig kemur þú þér á framfæri sem listamaður? Hvernig miðlar þú upplýsingum 

um hver þú ert og hvernig megi nálgast þig eða verkin þín? 

6. spurning 

Hverjir koma til greina að þínu mati sem líklegir atvinnuveitendur eftir útskrift?  

7. spurning 

Hvað kemur upp í hugann þegar þú heyrir orðið markaðssetning? 

8. spurning 

Hvaða þýðingu hefur markaðssetning fyrir þig? 
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