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Ágrip 

 
 
Ísland er þekkt fyrir náttúrufegurð sína og er það sá þáttur sem dregur flesta 

ferðamenn til landsins. Landið státar einnig af tónlistarmönnum sem náð hafa 

miklum árangri erlendis og þykja gjarnan hafa vakið athygli á heimalandi sínu úti í 

heimi. Markmið þessarar rannsóknar er að kanna hvernig íslensk tónlist eflir 

landkynningu Íslands og hver áhrif hennar eru á komu erlendra gesta til landsins. Í 

rannsókninni er beitt eigindlegum rannsóknaraðferðum þar sem stuðst er við opin 

viðtöl við tólf einstaklinga, ellefu við erlenda ferðamenn sem sótt hafa íslensku 

tónlistarhátíðina Iceland Airwaves og eitt við Önnu Hildi Hildibrandsdóttur, 

framkvæmdastjóra Útflutningsskrifstofu íslenskrar tónlistar. Rætt var við 

viðmælendur meðal annars um íslenska tónlist, íslenskar tónlistarhátíðir, ferðalög 

tengd tónlist og áhrif tónlistar á landkynningu. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru að tónlistarhátíðin Iceland Airwaves 

hefur úrslitaáhrif á ákvörðun ferðamannanna um að ferðast til Íslands. Viðmælendur 

rannsóknarinnar voru sammála um að íslensk tónlist hefði vakið hjá þeim áhuga á 

Íslandi en þurft hafi viðburð eins og Iceland Airwaves-tónlistarhátíðina til að þeir 

heimsæktu landið. Hátíðin stuðlar auk þess að því að ferðamenn heimsækja landið 

oftar en einu sinni. Af þessu má álykta að íslensk tónlist vekur athygli á landinu, eflir 

landkynningu og þar að auki þykir íslensk tónlist nokkuð frábrugðin tónlist annarra 

landa og gefur þar með til kynna að Ísland sé framandi og spennandi áfangastaður. 

Þegar fólk heyrir tónlistina verður það forvitið um Ísland og þannig eykur íslensk 

tónlist vitund fólks um tilvist landsins. Þær hljómsveitir sem voru oftast nefndar í 

tengslum við landkynningu á Íslandi voru Björk, GusGus, Múm, Sigur Rós og 

Sykurmolarnir. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að íslensk tónlist eykur vægi Íslands sem 

áfangastaðar fyrir erlenda ferðamenn. Landið er þekkt fyrir náttúrufegurð og næturlíf 

Reykjavíkurborgar en íslensk tónlist er þáttur sem viðmælendur nefndu að yki enn 

frekar álit þeirra á landinu sem áfangastað. Það er því sú heild sem fyrrnefndir þættir 

mynda sem skapar jákvæða ímynd af Íslandi meðal erlendra ferðamanna. 

 

Lykilorð:  íslensk tónlist, tónlistarhátíðir, tónlistarferðamennska, landkynning, 
Sykurmolarnir, Björk, Sigur Rós, Múm, GusGus, Iceland Airwaves. 



 
 

 
Abstract 

 
 

Influences of Icelandic music on destination promotion 

Iceland is known for its natural beauty and it is in fact what attracts the majority of 

visitors. But the country is also known for producing international music superstars 

that have had major influences introducing their country to the rest of world. The 

goals of this study are to find out how Icelandic music promotes Iceland as a 

destination and explore what kind of effects it has on foreign arrivals. Qualitative 

research methods were used and open interviews were conducted with twelve 

individuals. Eleven foreign guests of Iceland Airwaves music festival were 

interviewed and in addition the managing director of the Icelandic Music Export 

Office, Anna Hildur Hildibrandsdóttir, was interviewed. The interviewees were 

asked about their familiarity with Icelandic music, Icelandic music festivals, music 

related travels and the effects that music can have on destination promotion.  

The main conclusion of the research is that Iceland Airwaves music festival 

has the biggest impact on travellers’ decision to go to Iceland. Even though 

interviewees agreed that Icelandic music made them interested in Iceland they 

needed an event like Iceland Airwaves so they would travel to the country. The 

festival also encourages people to travel more than on one occasion to Iceland. The 

conclusion is, for that matter, that Icelandic music does create interest about the 

country and promotes Iceland as destination. Icelandic music is also considered 

slightly different than music from other countries and hints that Iceland is an exotic 

and exciting destination to visit. The Icelandic bands and artists that were most often 

mentioned in this study in terms of destination promotion were Björk, GusGus, 

Múm, Sigur Rós and Sugarcubes.  

Icelandic music increases the value of Iceland as a destination for foreign 

travellers. The country is recognized for its natural beauty and Reykjavik’s 

reputation for its wild nightlife but Icelandic music is a factor that increases Iceland’s 

value even more as a destination. It is therefore the combination of before mentioned 

factors that give foreigners a positive image of Iceland. 

Keywords: Icelandic music, music festivals, music tourism, destination promotion, 
Sugarcubes, Björk, Sigur Rós, Múm, GusGus, Iceland Airwaves. 
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1 Inngangur 

 
 
Ferðamenn flykkjast út um allan heim í leit að mismunandi upplifun. Sumir fara í 

pílagrímsferðir til þess að sjá og skoða hluti á sínu áhugasviði með eigin augum. 

Aðrir ferðast sér til skemmtunar og enn aðrir ferðast til að víkka sjóndeildarhringinn í 

fríi frá hversdagsleikanum. Tónlist er einn af þeim þáttum mannlífsins sem orðnir eru 

algengir sem hvati að ferðalögum (Gibson & Connell, 2005). Fólk ferðast víða til að 

sækja tónleika og tónlistarhátíðir en fólk ferðast einnig um allan heim til að upplifa 

uppruna tónlistar og má því segja að tónlistarferðamennska (e. music tourism) sé 

þannig nátengd arfleifðarferðamennsku (e. heritage tourism). Tónlistararfleifð er 

arðvæn auðlind í þróun menningartengdrar ferðaþjónustu (e. cultural tourism) um 

allan heim (Mason, 2004). Flutningur á menningargjörningum sem eru tónlistarlegs 

eðlis er oft miðpunktur athyglinnar í heimsóknum ferðamanna til ákveðinna 

áfangastaða og þess vegna er tónlist sem rekja má til tónlistararfleifðar áfangastaðar í 

kynningarefni jafn áberandi og raun ber vitni. Hver staður hefur að geyma tónlist 

sem menningararfleifð, sem jafnframt inniheldur upplýsingar um minningar fyrri 

kynslóða og fyrri menningar (Huefe III, 2003) og þannig geta utanaðkomandi 

einstaklingar fræðst um sögu og menningu staða í gegnum tónlist. 

Náttúran er það sem dregur flesta ferðamenn hingað til lands en rannsóknir 

Ferðamálastofu (2005) sýna að um 70% ferðamanna heimsækja Ísland vegna náttúru 

landsins og um 20% vegna menningar. Vitað er að aðdráttarafl landsins er fólgið í 

fleiri þáttum þótt ekkert laði jafn marga að og náttúran. Dæmi um þetta er 

Reykjavíkurborg og menningarlíf hennar sem er aðdráttarafl út af fyrir sig. Borgin 

státar af mörgum vinsælum hátíðum sem laða að erlenda gesti og má þar á meðal 

nefna íslensku tónlistarhátíðina Iceland Airwaves og Food and Fun-matarhátíðina 

(Richardson, 2005).  

Í þessari rannsókn verður fjallað um tónlist sem hvata að ferðalögum og 

hvernig tónlistarmenning þjóða getur haft áhrif á ákvörðun ferðamanna um að ferðast 

til ákveðinna svæða. Markmiðið með þessari rannsókn er að kanna hvernig íslensk 

tónlist eflir landkynningu Íslands og hver áhrif hennar eru á komu erlendra gesta til 

Íslands. Skoðaður er þáttur íslenskra tónlistarmanna á komu ferðamanna til landsins 

og hvort þeir hafi skapað einhvers konar aðdráttarafl með tónlist sinni sem verður til 
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þess að fólk ákveður að ferðast til Íslands en landið hefur fengið að njóta aukinnar 

fréttaumfjöllunar þökk sé vinsældum Bjarkar Guðmundsdóttur og hljómsveitarinnar 

Sigur Rósar á heimsvísu (Gibson & Connell, 2005). 

Áhugi, tengslanet og þekking rannsakanda á viðfangsefninu hjálpaði mikið 

við framkvæmd rannsóknarinnar en rannsakandi hefur sinnt ýmsum störfum sem 

tengjast tónlist til fjölda ára. Þar ber helst að nefna sjálfboðastarf sem opinber 

tengiliður Hróarskelduhátíðarinnar á Íslandi frá árinu 2000, starf sem umboðsmaður 

hljómsveitarinnar Hjálma og framkvæmdastjóri Ljósalagskeppninnar í Reykjanesbæ. 

Hugmyndin að verkefninu fæddist á fyrsta ári rannsakanda í námi hans í 

ferðamálafræðum og hefur rannsakandi því fengið dágóðan tíma til að hugsa og meta 

hvernig best verður staðið að þessari rannsókn. 

Ritgerðin er þannig byggð upp að fyrst er fjallað um hlið 

tónlistarferðamennsku, eðli landkynningar og helstu staðreyndir um efnahagsleg 

áhrif íslenskrar tónlistar. Þá er fjallað um íslenskar hljómsveitir og tónlistarmenn sem 

hafa náð árangri utan landsteinanna og hafa haft áhrif á landkynningu Íslands. Einnig 

er fjallað um styrktarsjóði fyrir tónlistarmenn á Íslandi sem stofnaðir hafa verið á 

undanförnum árum og áhrif þeirra á gengi tónlistarmanna á erlendum grundvelli. 

Gert er grein fyrir rannsóknaraðferðum og öflun gagna sem notuð eru í rannsókninni. 

Þá eru niðurstöður kynntar og að lokum eru umræður og ályktanir dregnar út frá 

niðurstöðum rannsóknarinnar.  
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2 Fræðileg umfjöllun 

 

2.1 Landkynning 

Ferðaþjónusta er víða álitin mikilvægt verkfæri fyrir efnahagslega þróun landa og 

tækifæri til fjárfestingar sem fáar ríkisstjórnir hafa efni á að líta fram hjá. Mikilvægt 

er að stjórnvöld taki þátt í uppbyggingu ferðamannastaðar þar sem ferðaþjónustan 

stjórnar ekki þeim þáttum sem gera áfangastað aðlaðandi (Cooper, Fletcher, Fyall, 

Gilbert & Wanhill, 1998). Með það að markmiði að ná forskoti í samkeppni við aðra 

áfangastaði er nauðsynlegt að þróa jákvæða ímynd af staðnum fyrir þá ferðamenn 

sem markaðssetning er miðuð að (Martín & Bosque, 2008). 

 Landkynning er venjulega á ábyrgð ríkisrekinna ferðamálaráða (e. national 

tourism organisations) (Weaver & Lawton, 2002) en einkarekin fyrirtæki verða 

sífellt veigameiri í landkynningu og má þar nefna kynningarstarf flugfélagsins 

Icelandair. Félagið hefur staðið að miklum auglýsingaherferðum í þeim tilgangi að 

auglýsa ferðalög til Íslands og hefur það einnig áhrif á landkynningu. Á Íslandi er 

landkynning og markaðsmál samkvæmt lögum eitt af verkefnum Ferðamálastofu og 

heyra þau undir markaðssvið stofnunarinnar (Ferðamálastofa, 2008). Meðal helstu 

verkefna Ferðamálastofu eru markaðsáætlanir, ferðasýningar, kynningarefni, 

samskipti og móttaka fjölmiðlafólks erlendis frá og ýmsar markaðsaðgerðir. Undir 

sviðið heyra einnig skrifstofur Ferðamálastofu erlendis en þær eru staðsettar í New 

York, Frankfurt og Kaupmannahöfn.  

2.2 Aðdráttarafl ferðamannastaða 

Samkvæmt Weaver og Lawton (2002) er aðdráttarafl ferðamannastaða einn 

mikilvægasti þáttur ferðaþjónustunnar vegna mikilvægis þeirra í að laða að 

ferðamenn. Þar að auki skiptir aðdráttaraflið sköpum fyrir uppbyggingu staðarins, án 

þess væri ekki grundvöllur fyrir heimsóknum ferðamanna (Weaver & Lawton, 2002). 

Ferðamannastaðir geta laðað til sín ferðamenn annars vegar vegna sérstæðrar 

náttúru og hins vegar vegna manngerðs aðdráttarafls (Kotler, Bowen & Makens, 

2006; Cooper o.fl., 1998). Í sérstæðri náttúru felst meðal annars landslag, veðurfar, 

gróðurfar, skógar, dýralíf og einstök náttúrufyrirbæri. Manngert aðdráttarafl er oft 
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tengt sögu eða menningu og má til dæmis nefna þemagarða, söfn, viðburði og 

arkitektúr sem aðdráttarafl fyrir ferðamenn (Cooper o.fl., 1998). Samkvæmt þessari 

umfjöllun er íslensk tónlist menningarlegt aðdráttarafl sem getur laðað að ferðamenn 

til Íslands.  

Hér á landi byggir Ferðamálastofa kynningarefni sitt á vinsældum íslenskra 

tónlistarmanna á heimsvísu, svo sem vinsældum Bjarkar Guðmundsdóttur og 

nýlegrar hylli hljómsveitarinnar Sigur Rósar, sem vísi að ríkum menningarauði 

landsins og reynir þannig að laða ferðamenn til landsins (Gibson & Connell, 2005).  

2.3 Tónlistarferðamennska 

Ferðamennska hefur á skömmum tíma orðið stór og mikilvægur þáttur í lífi 

vestrænna þjóða. Því meira sem ferðamennska eykst, því meira eykst fjöldi þeirra 

ferðamanna sem leita eftir ákveðnum tegundum upplifunar á kostnað annarra 

hefðbundinna (Gibson & Connell, 2005). Fólk vill upplifa eitthvað nýtt í stað þess að 

ferðast sífellt á sömu staðina. Mikilvægi sérferðamennsku (e. niche tourism) hefur 

með tímanum orðið mikilvægari en ein tegund sérferðamennsku er menningartengd 

ferðamennska. Undir hana má flokka til dæmis heimsóknir á heimaslóðir og 

heimsóknir á sögufræga staði en til menningartengdrar ferðamennsku telst einnig 

tónlistarferðamennska (Gibson & Connell, 2005).  

Tónlistarferðamennska er flókið samspil staðsetninga, aðdráttarafls, 

starfsmanna, ferðamanna sem tónlist getur höfðað til og viðburða sem notfæra sér 

tónlist sem auðlind til að draga að ferðamenn (Gibson & Connell, 2005). Talið er að 

tónlistarferðamennska sé eitt mest vaxandi fyrirbærið innan menningartengdrar 

ferðaþjónustu en sé um leið meðal þeirra tegunda ferðamennsku sem hefur hingað til 

fengið litla athygli fræðimanna (Butler, 2005; Huefe III, 2003). Tónlistarferða-

mennska er margbreytileg, má þar nefna ferðalög til að sækja tónlistartengda 

viðburði, svo sem tónleika og tónlistarhátíðir, og ferðalög tengd uppruna tónlistar eða 

tónlistarmanna (Gibson & Connell, 2005). 

Tónlist hefur lengi verið samofin ferðamennsku (Gibson & Connell, 2005). 

Ferðamenn sem heimsóttu stærstu borgir Evrópu á nítjándu öld sóttu viðburði sem 

tengdust tónlist á einn eða annan hátt á meðan heimsókn þeirra stóð yfir. 

Ballettsýningar, leiksýningar og ýmiss konar tónleikar voru á meðal þessara viðburða 

auk þess sem lúðrasveitir hersveita spiluðu í almenningsgörðum fyrir gesti og 

gangandi í borgum eins og Vín í Austurríki (Gibson & Connell, 2005). Tónlist var 
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þannig hluti af heimsókn ferðamanna á þessum tíma án þess að vera meginhvati 

ferðarinnar. 

 Til eru einstök dæmi frá nítjándu öld um að fólk ferðaðist til ákveðins staðar 

vegna tónlistar. Má þar til dæmis nefna að fólk ferðaðist langar leiðir til þess að 

heyra tónverk tónskáldsins Richards Wagners. Hann fæddist í borginni Bayreuth í 

suðurhluta Þýskalands en þar voru tónverk hans flutt í leikhúsi sem var byggt af 

Ludwig konungi Bæjaralands. Þar sem hið hádramatíska verk Wagners, Parsifal, gat 

aðeins verið flutt í leikhúsinu í Bayreuth neyddust aðdáendur Wagners til þess að 

ferðast langar vegalengdir ef það vildi heyra tónverkið (Gibson & Connell, 2005).  

 Nú á tímum er tónlist orðin algeng sem hvati að ferðalögum (Gibson & 

Connell, 2005). Fólk ferðast um allan heim til að komast nær uppruna tónlistar og má 

því segja að tónlistarferðamennska sé þannig nátengd arfleifðarferðamennsku 

(Gibson & Connell, 2005). Fólk ferðast til Memphis í Bandaríkjunum til að 

heimsækja Graceland, heimili Elvis Presley, til Parísar til að heimsækja grafir Jim 

Morrison, söngvara The Doors, og söngkonunnar Edith Piaf, til Liverpool til að 

heimsækja heimabæ Bítlanna, til Kingston á Jamaíku til að heimsækja Bob Marley-

safnið sem var eitt sinn heimili hans og þannig mætti lengi telja (Gibson & Connell, 

2005). Enn fremur ferðast fólk til að upplifa af eigin raun tónlist annars lands. Má þar 

til dæmis nefna þá sem ferðast til Argentínu til að dansa ósvikinn tangó eða þá sem 

ferðast til suðurhluta Bandaríkjanna í leit að alvöru kántrítónlist. Annað dæmi um 

ferðalög tengd tónlist er þegar fólk ferðast út fyrir heimasvæði sitt til að sækja 

tónlistarviðburði, svo sem tónlistarhátíðir og tónleika (Gibson & Connell, 2005). Til 

dæmis kemur rúmlega helmingur gesta Hróarskelduhátíðarinnar í Danmörku erlendis 

frá (Roskilde Festival, 2008).  

 Einnig má nefna áhrif danstónlistar á ferðahagi ungs fólks í Bretlandi. 

Danstónlist er mjög vinsæl á Bretlandseyjum og eru ferðaþjónustuaðilar farnir að 

notfæra sér vinsældir tónlistarinnar með því að bjóða upp á ferðir víðs vegar um 

Evrópu svo að ungt fólk geti fylgt eftir uppáhalds plötusnúði sínum eða heimsótt 

sólríka staði þar sem danstónlist ræður ríkjum á skemmtistöðum. Í slíkum ferðum er 

áfangastaðurinn sem slíkur ekki aðalaðdráttaraflið heldur það sem áfangastaðurinn 

hefur upp á að bjóða – í þessu tilviki danstónlist. Þegar tekið er tillit til vinsælda 

danstónlistar og pakkaferðanna sem seljast vegna þeirra nýtur bæði 

tónlistariðnaðurinn og ferðaþjónustan góðs af og útkoman er báðum aðilum jákvæð 

(Sellars, 1998). 
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2.4 Tónlistarferðamenn 

Cohen (1996) heldur því fram að hinn dæmigerði ferðamaður sé ekki til vegna þess 

að mismunandi einstaklingar vilja ólíka upplifun og þess vegna sé ekki til nein 

tegund eða „týpa“ ferðamanna. Gibson & Connell (2005) eru sama sinnis og benda á 

að erfitt sé að skilgreina tónlistarferðamenn þar sem hinn dæmigerði tónlistarmaður 

sé ekki til. Þeir telja því að ekki sé hægt að skilgreina og flokka tónlistarferðamenn 

þegar tekið er tillit til allra þeirra mismunandi tónlistarstefna, þátttakenda og getu 

einstaklinga til að færa sig á milli þessara flokka. Engu að síður er til stöðluð 

skilgreining á ferðamönnum sem ferðast í menningartengdum tilgangi og hljómar 

þannig: „Einstaklingar sem dvelja í meira en 40 kílómetra fjarlægð frá heimili sínu í 

að minnsta kosti eina nótt og sækja menningartengda viðburði“ (Gibson & Connell, 

2005). Þar sem tónlistarferðamennska er flokkuð undir menningartengda 

ferðamennsku á þessi skilgreining einnig við um tónlistarferðamenn. 

 Sýna má fram á ákveðin merki um fjölbreytileika tónlistarferðamanna með 

tengingum á milli tónlistarstefna og áheyrenda, hvort sem áheyrendur eru ferðamenn 

eða ekki (Gibson & Connell, 2005). Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar til að 

reyna að skilja tengsl á milli áheyrenda tónlistar og tónlistarstefna. Í þessum 

rannsóknum er fólki venjulega skipt á einfaldan hátt upp í hópa: hlustendur 

klassískrar tónlistar og hlustendur popptónlistar (e. popular music). Hið fyrrnefnda 

vísar einkum í tónlist sem flutt er af sinfóníuhljómsveitum, óperur og ballett og hið 

síðara á við tónlist sem varð til eftir síðari heimsstyrjöldina, svo sem rokk, popp, 

dans, rapp og kántrítónlist (Gibson & Connell, 2005). Segja má að niðurstöður 

þessara rannsókna séu frekar fyrirsjáanlegar en þær leiddu í ljós að augljós tengsl 

væru á milli þeirra sem sækja klassíska tónlistarviðburði og hás aldurs, aukins 

menntunarstigs og stöðugs starfsumhverfis. Á hinn bóginn laða popptónlistar-

viðburðir að yngri gesti. Viðburðir kántrítónlistar laða einkum að fólk úr dreifbýli 

(og einnig verkamenn sem búa í þéttbýli) og heimstónlistarviðburðir (e. world music 

events) laða að yngri gesti sem búa í þéttbýli og fólk sem flytur oft á milli svæða 

(Gibson & Connell, 2005).  

 Margar tilraunir hafa verið gerðar til að flokka tónlistarferðamenn. Í einni 

rannsókn voru tónlistarferðamenn flokkaðir í þá sem hlusta á Bruce Springsteen og 

þá sem hlusta á þungarokk (Cavicchi, 1998). Enn fremur má nefna rannsókn sem 

unnin var í Tókýó í Japan en þar kom fram verkamenn hlustuðu frekar á japanska 
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tónlist en sérmenntaðir einstaklingar og þeir sem sinntu skriffinnskustörfum, ef svo 

mætti kalla, hlustuðu frekar á klassíska tónlist (Kurabayashi & Ito, 1992). 

 Fyrrnefndar flokkanir á tónlistarferðamönnum hafa verið harðlega 

gagnrýndar og þykja yfirborðskenndar. Áhugi á tónlist er mun flóknara fyrirbæri en 

svo að fólk skiptist í hópa eftir áhuga á klassískri tónlist eða popptónlist. 

Einstaklingar sem hafa áhuga á klassískri tónlist geta auðvitað einnig haft áhuga á 

popptónlist og öfugt. Gagnrýnin sem fyrrnefndar flokkanir hafa fengið gengur einnig 

út á að það sé ekki heldur hægt að flokka tónlistarferðamenn eftir tekjum, menntun, 

búsetu, starfi eða uppruna þar sem margbreytileiki ræður þar ríkjum og ekki er hægt 

að draga menn í dilka (Gibson & Connell, 2005). 

2.5 Útflutningur í tónlistariðnaði 

2.5.1 Útflutningur á tónlist og gjaldeyristekjur 

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

margvíslegum hætti. Það 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 

atburðum. 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 tónlistaratburði hérlendis. Fyrirtækið skipuleggur 

einnig Iceland Airwaves hátíðina sem er haldin árlega, meðal annars í samvinnu við 

Icelandair. Margir koma þess vegna 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). 

2.5.2 Útflutningsskrifstofa íslenskrar tónlistar  

Útflutningsskrifstofa íslenskrar tónlistar (ÚTÓN) var stofnuð árið 2006. Með stofnun 

skrifstofunnar var komið á fót þjónustu- og upplýsingamiðstöð fyrir tónlistargeirann 



8 
 

á sambærilegan hátt og þekkist annars staðar á Norðurlöndunum. 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 (Samtök tónlistarrétthafa), Landsbanki Íslands 

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

ráðuneyti, menntamálaráðuneyti og iðnaðarráðuneyti til fjárframlög til reksturs 

Útflutningsskrifstofunnar (Útflutningsráð Íslands, 2008). 

Megintilgangur ÚTÓN er að stuðla að útflutningi á öllum tegundum 

íslenskrar tónlistar og stuðla að meiri verðmætasköpun hennar (Anna Hildur 

Hildibrandsdóttir, framkvæmdastjóri ÚTÓN, munnleg heimild, 9. apríl 2008). 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 ætluð er sem upplýsingamiðstöð um íslenska 

tónlist þar sem hægt er að finna fréttir og upplýsingar um hljómsveitir, viðburði og 

útgáfur. Reglulega fá um tíu þúsund manns sem ýmist eru tengdir tónlistargeiranum 

eða erlendir aðdáendur íslenskrar tónlistar fréttabréf frá ÚTÓN (Anna Hildur 

Hildibrandsdóttir, framkvæmdastjóri ÚTÓN, munnleg heimild, 9. apríl 2008). 

2.6 Tónlistarhátíðir 

2.6.1 Alþjóðlegar tónlistarhátíðir 

Viðburðir eru í hröðum vexti sökum tenginga þeirra við frístundir, viðskipti og 

ferðaþjónustu. Sérstæðir viðburðir einkennast af takmarkaðri tímalengd þeirra og 

ásköpuðum eiginleikum hvers viðburðar og þannig aðgreina þeir sig frá varanlegum 

stofnunum og öðru manngerðu aðdráttarafli. Oft eru viðburðir umkringdir fögnuði og 

hátíðlegu umhverfi sem upphefur þá ofar hversdagslegri upplifun (Getz, 1997).  

 Hugtakið viðburðarferðamennska (e. event tourism) kom fram á níunda 

áratug síðustu aldar en er í dag viðurkennt sem stór þáttur sérferðamennsku. 

Viðburðir eru mikilvægir sem hvati fyrir ferðaþjónustu og viðburðarferðamennska er 

veigamikill efnisþáttur í markaðsáætlunum áfangastaða (Getz, 2008). Viðburðar-

ferðamennska er nánar skilgreind þannig: 1) Markviss skipulagning, þróun og 

markaðssetning viðburða sem aðdráttarafl fyrir ferðamenn, hvati fyrir frekari þróun, 

byggir upp ímynd, lífgar upp á aðdráttaröfl og svæði áfangastaða. 2) Markaðshluti 
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sem samanstendur af því fólki sem ferðast til að sækja viðburði, eða fólki sem er 

hvatt til að sækja viðburði þegar það er fjarri heimili sínu (Getz, 1997).  

Tónlistarhátíðir, í víðasta skilningi, eru elsta og algengasta form 

tónlistarferðamennsku (Gibson & Connell, 2005). Það er nánast ómögulegt að benda 

á fyrstu tónlistarhátíðina sem flokka má undir tónlistarferðamennsku en sú hátíð sem 

titluð er elsta tónlistarhátíð Evrópu er hin breska Three Choirs-hátíðin sem hóf göngu 

sína árið 1724 (Gibson & Connell, 2005). Hátíðin stendur yfir í viku í senn og er enn 

haldin árlega, til skiptis í dómkirkjunum í Hereford, Gloucester og Worcester í 

Englandi (Three Choirs Festival, 2008). 

 Með árunum urðu tónlistarhátíðir sífellt algengari í þeim tilgangi að þjóna 

efnahagslegum vexti og aðstoða við þróun ákveðinna svæða (Gibson & Connell, 

2005). Á sjöunda áratug tuttugustu aldar voru haldnar nokkrar tónlistarhátíðir sem 

urðu heimsfrægar. Þar á meðal má nefna hina alkunnu Woodstock-hátíð í 

Bandaríkjunum og Isle of Wight-hátíðina í Englandi (Gibson & Connell, 2005). 

 Þegar á níunda áratug tuttugustu aldar var komið höfðu tónlistarhátíðir 

skapað ákveðið mikilvægi í kynningu á áfangastöðum og svæðum (Gibson & 

Connell, 2005). Hátíðir eins og Lollapalooza og Lilith Fair í Norður-Ameríku, 

Glastonbury í Englandi, Fuji Rock-hátíðin í Japan og Hróarskelduhátíðin í Danmörku 

eru dæmi um hátíðir sem eru haldnar í dag og laða að heimsfræga tónlistarmenn og 

mikinn fjölda ferðamanna (Gibson & Connell, 2005). 

 Tónlistarhátíðir hafa á margvíslega vegu rennt stoðum undir kynningu á 

áfangastöðum og svæðum með því að skapa sérstaka viðburðarferðamennsku en 

einnig með því að skapa ákveðna ímynd áfangastaða (Gibson & Connell, 2005). 

Tónlistarhátíðir eru margar hverjar stórviðburðir sem eru tækifæri til byggja upp og 

viðhalda orðspori áfangastaða en viðburðir eins og Glastonbury og 

Hróarskelduhátíðin vekja athygli um allan heim og eru því á sumum svæðum 

hornsteinn ferðaþjónustu (Gibson & Connell, 2005).  

2.6.2 Íslenskar tónlistarhátíðir 

Á Íslandi 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, 2008a) og er umfangsmesta tónlistarhátíðin á 

Íslandi. Sem dæmi um smærri hátíðir má nefna Listahátíð í Reykjavík, Aldrei fór ég 
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suður, Blúshátíð í Reykjavík, Rite of Spring, Akureyri International Music Festival 

(sjá heildarlista yfir íslenskar tónlistarhátíðir í viðauka 2) (Icelandic Music Export, 

2008). 

Tónlistarhátíðin Aldrei fór ég suður hefur verið haldin á Ísafirði frá árinu 

2004 en hátíðin er hugarfóstur tónlistarmannsins Mugison og föður hans (Aldrei fór 

ég suður, 2008). Aðgangur að hátíðinni er ókeypis og eru allir sem koma að hátíðinni 

sjálfboðaliðar. 

Listahátíð í Reykjavík var fyrst haldin árið 1970 og var haldin annað hvert ár 

upp frá því til ársins 2004, en árlega eftir það. Markmið Listahátíðar er að halda 

hátíðir í Reykjavík þar sem fram fer listkynning á sviði tónlistar og söngs, leik- og 

danslistar, bókmennta, myndlistar og byggingarlistar. Hátíðinni er kappkostað að 

tefla fram framúrskarandi listafólki af hinu alþjóðlega sviði og því besta sem býr í 

listmenningu þjóðarinnar (Listahátíð í Reykjavík, 2008). Hátíðin er fjármögnuð af 

menntamálaráðuneytinu, Reykjavíkurborg, með tekjum af miðasölu, styrktar- og 

samstarfsaðilum og öðrum tekjum. Hátíðin er annars eðlis en til dæmis 

tónlistarhátíðirnar Iceland Airwaves og Aldrei fór ég suður þar sem markhópur 

Listahátíðar í Reykjavík er annar. Í þessari ritgerð er áhersla lögð á umfjöllun um 

Iceland Airwaves þar sem hátíðin tengist umfjöllunarefni rannsóknarinnar mun 

meira. 

Iceland Airwaves og Aldrei fór ég suður teljast til reglulegra viðburða þar 

sem hátíðirnar er haldnar á sömu stöðunum með reglubundnu millibili en aðrir 

viðburðir eru til dæmis einstakir viðburðir svo sem tónleikar hljómsveita í borgum 

eða viðburðir þar sem staðsetningum er víxlað, svo sem Ólympíuleikarnir (Angel & 

Hansen, 2006). 

2.6.3 Iceland Airwaves 

Íslenska tónlistarhátíðin Iceland Airwaves var fyrst haldin árið 1999 en þá fór hátíðin 

fram í flugskýli við Reykjavíkurflugvöll. Skipulag hennar breyttist þó fljótlega og er 

hún nú haldin árlega þriðju helgina í októbermánuði í miðbæ Reykjavíkur á ýmsum 

tónleikastöðum, börum og klúbbum. Hátíðin stendur yfir í fimm daga og á henni 

koma fram um 170 hljómsveitir.  

 Árið 2007 komu fram 238 hljómsveitir, sólótónlistarmenn og plötusnúðar 

sem komu fram á hátíðinni (Iceland Airwaves, 2008b). Hlutfall á milli íslenskra og 
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erlendra listamanna telst þannig að um 76% þeirra sem koma fram eru íslenskir og 

24% erlendir.  

Samkvæmt Eldari Ástþórssyni, framkvæmdastjóra Iceland Airwaves, eru 

seldir þrjú þúsund aðgangsmiðar á ári hverju og takmarka þarf fjölda seldra miða 

vegna þess að aðaltónleikastaðir hátíðarinnar rýma ekki fleiri gesti. Að auki fá allir 

tónlistarmenn sem koma fram aðgang að öllum viðburðum hátíðarinnar og eru þeir 

um það bil átta hundruð talsins. Einnig fá blaðamenn og ýmsir aðilar 

tónlistariðnaðarins ókeypis aðgang en þeir eru að jafnaði um níu hundruð talsins á 

hverri hátíð. Samtals hafa því um 4700 einstaklingar aðgang að hátíðinni. Hlutfall 

Íslendinga og erlendra gesta á hátíðinni er um það bil 55% á móti 45%. Heildarfjöldi 

gesta var á bilinu átta til tíu þúsund og eru þá taldir með gestir á öllum viðburðum 

hátíðarinnar, einnig þeim sem ekki krefjast aðgangsmiða (Eldar Ástþórsson, 

tölvupóstur, 4. febrúar 2008).  

Árið 2005 var framkvæmd samnorræn könnun sem Höfuðborgarstofa tók þátt 

í en markmið verkefnisins var að mæla efnahagsleg áhrif viðburða á borgir. 

Höfuðborgarstofa valdi að skoða Iceland Airwaves-tónlistarhátíðina og sýndu 

niðurstöður að hátíðin skilaði ágætis búbót inn í efnahagskerfi Reykjavíkur 

(Svanhildur Konráðsdóttir, sviðsstjóri menningar og ferðamálasviðs 

Reykjavíkurborgar, símaviðtal, 11. apríl 2008).  Í könnuninni voru tekin viðtöl við 

540 gesti Iceland Airwaves-hátíðarinnar  og voru helstu niðurstöður þær að erlendir 

gestir Iceland Airwaves verja um það bil 300 milljónum króna á meðan dvöl þeirra 

stendur í Reykjavík en þá er ferðakostnaður gestanna til landsins ekki meðtalinn 

(Angel & Hansen, 2006). Aðrar niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að flestir gestir 

hátíðarinnar voru á aldursbilinu 18–24 ára (46%) og 25–34 ára (39%), hlutfall 

erlendra ferðamanna á hátíðinni árið 2005 var 40% og komu þeir flestir frá 

Bandaríkjunum (36%), Bretlandseyjum (20%), Frakklandi (11%) og Þýskalandi 

(7%). Mikill meirihluti svarenda kvað Iceland Airwaves-hátíðina vera aðalástæðu 

ferðar sinnar til Íslands eða 77% aðspurðra (Angel & Hansen, 2006).   

Það er fyrirtækið Hr. Örlygur sem sér um skipulagningu Iceland Airwaves í 

samstarfi við Icelandair og Reykjavíkurborg, sem jafnframt eru helstu styrktaraðilar 

hátíðarinnar (Iceland Airwaves, 2008c). Icelandair og Reykjavíkurborg starfa saman 

að fleiri skipulögðum viðburðum sem laða að erlenda ferðamenn eins og til dæmis 

Food and Fun-matarhátíðarinnar sem haldin er árlega á Íslandi (Food and Fun, 2008). 

Hátíðin er mjög vinsæl og til merkis um vinsældir hennar sóttu 14 þúsund gestir 
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hátíðina árið 2005 (Richardson, 2005). Hátíðirnar Iceland Airwaves og Food and Fun 

eru aðallega auglýstar í gegnum vefsíðu Icelandair og póstlista viðskiptavina 

flugfélagsins.  

Hr. Örlygur skipuleggur einnig tónlistarhátíðina Vorblót – Rite of Spring í 

samstarfi við Icelandair en hún var fyrst haldin árið 2006 (Rite of Spring, 2008). 

Hátíðin er haldin að vori til og er áhersla lögð á hljómsveitir sem spila alþýðu-, djass- 

og heimstónlist en hljómsveitir eru ýmist íslenskar eða erlendar (Rite of Spring, 

2008). 

2.7 Styrktarfélög íslenskra tónlistarmanna 

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 menntamálaráðuneytisins. 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. Umfang 

menningar innan hagkerfis Íslands nemur um 4% af landsframleiðslunni, en það er 

um þrefalt meira en landbúnaður Íslands. Fyrirtæki í tónlistargeiranum velta um 6,5 

milljörðum króna á ári og framlag tónlistar til landsframleiðslunnar er um 1% og 

tæplega 1% þjóðarinnar starfar við tónlistariðnaðinn (Ágúst Einarsson, 2004). 

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

tónlistarmönnum. Flest þeirra eru stofnuð á síðastliðnum fimm árum. 

2.7.1 Tónlistarsjóður  

Hlutverk Tónlistarsjóðs menntamálaráðuneytisins 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 (Menntamálaráðuneytið, 

2008). 

Tónlistardeild veitir styrki til almennrar tónlistarstarfsemi, svo sem 

tónlistarflutnings, tónlistarhópa, tónlistarhátíða, rannsókna og skráningar á tónlist, 

varðveislu tónlistar og annarrar tónlistarstarfsemi (Menntamálaráðuneytið, 2008). 

Markaðs- og kynningardeild veitir meðal annars styrki til markaðssetningar 

og kynningarverkefna í tengslum við íslenska tónlist og tónlistarmenn og til annarra 
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verkefna sem miða að kynningu á íslenskri tónlist og tónlistarmönnum innanlands og 

erlendis (Menntamálaráðuneytið, 2008). 

2.7.2 Reykjavík Loftbrú 

Útrásarverkefnið Reykjavík Loftbrú var stofnað árið 2003 af Icelandair, 

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

(Félagi íslenskra hljómlistarmanna) (Reykjavíkurborg, 2008). 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, 2008; 

Reykjavíkurborg, 2008). 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 til að efla útrás íslenskrar 

tónlistar (Reykjavíkurborg, 2008). 

2.7.3 Tónvís 

Tónvís var stofnað í október 2006 af FL Group sem sérstakur fjárfestingasjóður og er 

ætlað að vinna með íslenskum tónlistarmönnum á erlendri grund (Baugur Group, 

2008). Sjóðurinn er sagður fyrstur sinnar tegundar og honum er ætlað að efla bæði 

einstaklingana og tónlistarferil þeirra. Sjóðurinn hefur nú þegar tekið þátt í ýmsum 

tónlistarverkefnum og er meðal annars einn helsti bakhjarl Garðars Thors Cortes 

óperusöngvara á breskum markaði og hefur einnig aðstoðað Barða Jóhannsson, sem 

er meðal annars í hljómsveitinni Bang Gang, við útgáfu á tónlist sinni. 

2.7.4 Kraumur 

Velgerðarsjóðurinn Aurora var stofnaður árið 2007 að frumkvæði hjónanna 

Ingibjargar Kristjánsdóttur landslagsarkitekts og Ólafs Ólafssonar, stjórnarformanns 

Samskipa (Aurora, 2008a). Megintilgangur sjóðsins er að stuðla að og styrkja 

menningar- og góðgerðarstarfsemi 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 til 

stuðnings íslensku tónlistarlífi en áætlað er að Aurora leggi sjóðnum til 50 milljónir 

króna á árunum 2008–2010 (Aurora, 2008b). 
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Þeir aðilar sem koma að starfsemi Kraums eru ýmsir vel þekktir einstaklingar 

úr íslensku tónlistarlífi1. 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, 2008c). 

 

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

útdeilt til styrktar hinum ýmsu verkefnum nokkurra tónlistarmanna en þar á meðal 

var tónlistarmaðurinn 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, 2008d). 

                                                 
1 Framkvæmdastjóri Kraums er Eldar Ástþórsson en hann er einnig einn af aðalskipuleggjendum 
tónlistarhátíðarinnar Iceland Airwaves. Í fagráði Kraums eiga sæti Björk Guðmundsdóttir 
tónlistarmaður, Anna Hildur Hildibrandsdóttir, framkvæmdastjóri Útflutningsskrifstofu íslenskrar 
tónlistar, 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, 2008c). 
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3 Íslenskar hljómsveitir og tónlistarmenn  

 
 

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. Hljómsveitin breytti nafni sveitarinnar í Thor’s Hammer og hóf að 

syngja lög sín á ensku. 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). Aðrar hljómsveitir sem hafa náð talsverðum 

árangri miðað við aðrar hljómsveitir sem hafa reynt fyrir sér erlendis eru 

hljómsveitirnar GusGus og Múm2. Hér á eftir verður stiklað á stóru um þessa 

tónlistarmenn. 

3.1 Sykurmolarnir 

Fáar íslenskar hljómsveitir hafa fengið jafnmikla athygli og hljómsveitin 

Sykurmolarnir en segja má að íslensk tónlist hafi fyrst fengið almenna athygli 

erlendis árið 1987 þegar hljómsveitin gaf út lagið Birthday (Gestur Guðmundsson, 

1990; Gunnar Lárus Hjálmarsson, 2001). 

 

Sykurmolarnir urðu kannski ekki stórsölusveit á augabragði en 
þeir voru umtalaðir í pressunni. Sveitin lenti til dæmis framan á 
bæði Melody Maker og N.M.E. í sömu vikunni í október 1987 
[...] Viðtölin gengu aðallega út á það hvað Sykurmolarnir voru 
æðislegir og hvað Ísland væri framandi og frábært og hvað 
Sykurmolarnir kynnu vel við að búa á Íslandi og ætluðu aldrei 
að flytja – já, og svo borðar fólk lunda þarna og hausinn af 

                                                 
2 Nafn hljómsveitarinnar Múm er ávallt skrifað múm með litlum upphafsstaf, svo sem á plötum þeirra 
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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kindum [...] Svona hafa viðtöl í erlendum fjölmiðlum við 
íslenska popptónlistarmenn verið meira og minna síðan (Gunnar 
Lárus Hjálmarsson, 2001). 

 
Hljómsveitin Sykurmolarnir áttu mikilli velgengni að fagna og varð hljómsveitin 

heimsfræg á níunda áratug síðustu aldar (Gestur Guðmundsson, 1990). Hljómsveitin 

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

mikla athygli. Á hljómleika hennar mættu heimsfrægir einstaklingar á borð við 

David Bowie og hitaði hljómsveitin meðal annars upp fyrir stórhljómsveitina U2 

(Gunnar Lárus Hjálmarsson, 2001). 

  

Það þóttu eðlilega mikil tíðindi að Sykurmolunum skyldi vera 
boðið að hita upp fyrir U2. U2 var hreinasta ferlíki í 
rokkheiminum um þessar mundir og þessi túr var sá dýrasti í 
rokksögunni [...] Ferðin kostaði sitt fyrir Sykurmolana og þeir 
gengu nú með betlistafinn milli íslenskra ráðuneyta og stofnana. 
Hingað til höfðu þeir ekki fengið krónu úr opinbera 
styrkjakerfinu þrátt fyrir að vera ein mesta landkynning fyrr og 
síðar. Mótlætið var mikið og fór í pirrurnar á þeim.  
  Sigtryggur [Baldursson, trommuleikari Sykur-
molana]: „Það var því vel boðið þegar U2 bauð okkur 
sérstaklega að spila án þess að þurfa að borga fyrir annað en 
okkar prívat kostnað, en steininn tók úr þegar þeir buðu okkur 
greiðslu fyrir að spila.“ 
  Bragi [Ólafsson, bassaleikari Sykurmolana]: „Bono 
[söngvari U2] er að borga fyrir íslenska landkynningu.“ (Gunnar 
Lárus Hjálmarsson, 2001) 

 
Af þessu má sjá að það var fljótlega litið á íslenska tónlistarmenn sem vöktu athygli 

úti í heimi sem landkynningu. Sykurmolarnir voru fyrsta íslenska hljómsveitin til að 

selja hljómplötu í yfir milljón eintökum og veittu þeir framsækinni íslenskri tónlist 

möguleika á erlendri grund (Gestur Guðmundsson, 1990). 

3.2 Björk 

Velgengni Sykurmolanna auðveldaði söngkonu sveitarinnar, Björk Guðmundsdóttur, 

að vekja athygli sem einleikari eftir að Sykurmolarnir hættu störfum. Með útgáfu 

fyrstu sólóplötu sinnar, Debut, árið 1993 varð Björk heimsfræg á augabragði (Gunnar 

Lárus Hjálmarsson, 2001). Á annað þúsund viðtala birtust við hana áður en árið var 

liðið. Debut var valin plata ársins í fjöldanum öllum af tímaritum víðs vegar um 
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heiminn. Björk hafði slegið í gegn á heimsmælikvarða og verðlaununum rigndi yfir 

hana. Hún hefur hlotið meðal annars Brit- og MTV-verðlaun fyrir tónlist sína, auk 

þess sem hún hefur verið tilnefnd til Óskarsverðlauna og hlotið Gullpálma. Björk 

hefur gefið út sex breiðskífur og árið 2003 tilkynnti plötufyrirtækið One Little Indian 

í Bretlandi, sem Björk er á mála hjá, að hún hafði selt yfir 15 milljónir platna um 

allan heim frá því að ferill hennar hófst sem einleikari (Wikipedia, 2008a). 

3.3 Sigur Rós 

Hljómsveitin Sigur Rós var stofnuð árið 1994 undir enska nafninu Victory Rose en 

sveitin fangaði ekki athygli landans fyrr en nokkrum árum síðar. Ákveðið var að 

breyta nafni sveitarinnar í Sigur Rós og þann 12. júní 1999 gaf sveitin út plötuna 

Ágætis byrjun. Platan hefur verið valin besta plata íslenskrar tónlistarsögu í öllum 

slíkum kosningum (Gunnar Lárus Hjálmarsson, 2001).  

 Fram á sjónarsviðið var komin önnur íslensk hljómsveit sem fangaði athygli 

langt út fyrir landsteinanna. Hljómsveitin fékk plötusamning beggja vegna 

Atlantshafsins og hefur ferðast út um allan heim og spilað tónlist sína, sem öll er 

sungin á íslensku (Gunnar Lárus Hjálmarsson, 2001).  

 Sigur Rós hefur gefið út fimm breiðskífur, sjö smáskífur og kvikmynd. 

Hljómsveitin hefur selt yfir tvær milljónir platna um allan heim (Eighteen Seconds 

Before Sunrise, 2008a, 2008b) og hefur náð mörgum merkum áföngum, svo sem að 

eiga lög í Hollywood-kvikmyndinni Vanilla Sky, og hlotið fjöldann allan af 

verðlaunum. Hljómsveitin hefur vakið sérstaka athygli fyrir allsérstæða notkun Jóns 

Þórs Birgissonar, gítarleikara og söngvara sveitarinnar, á sellóboga á rafmagnsgítar 

og þau hljóð sem þannig myndast (Wikipedia, 2008b).  

 Hljómsveitin gaf út kvikmynd árið 2007 sem ber nafnið Heima (Eighteen 

Seconds Before Sunrise, 2008c). Kvikmyndin er heimildamynd um hljómleikaferð 

sveitarinnar um Ísland sem hún fór árið 2006. Myndin sýnir hljómsveitina spila víðs 

vegar um Ísland og er hún uppfull af íslensku landslagsmyndefni. Kvikmyndin var 

sýnd í kvikmyndahúsum um allan heim og er mikil landkynning að mati 

rannsakanda.  
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3.4 GusGus 

Hljómsveitin GusGus var stofnuð árið 1995 af listafólki sem kom úr ýmsum áttum. 

Hópnum sem skipaði sveitina var iðulega lýst sem fjöllistahópi en í honum voru 

myndbandagerðarmenn, tónlistarmenn og leikari. Aðalsöngraddir hópsins voru 

Daníel Ágúst Haraldsson úr hljómsveitinni Nýdönsk, söngkonan Hafdís Huld og 

Magnús Jónsson úr Silfurtónum. Þegar hópurinn kom fram á tónleikum setti hann 

upp sýningar með búningum, ljósum og upplýstum boðskap sem þótti sýna vel að hér 

væri á ferðinni fjöllistahópur en ekki hefðbundin hljómsveit (Gunnar Lárus 

Hjálmarsson, 2001). 

 Tónlist GusGus var afslappað rafpopp sem einkenndist af „soul“-áhrifum. 

Fyrsta plata sveitarinnar, Polydistortion, sem innihélt meðal annars smellinn 

Polyesterday, náði töluverðri athygli á Íslandi og fljótt fóru að berast tilboð frá 

erlendum aðilum. Hljómsveitin hóf tónleikaferðalög utan landsteinanna og í lok 

ársins 1998 hafði plata þeirra selst í yfir 100.000 eintökum um allan heim (Gunnar 

Lárus Hjálmarsson, 2001).  

 Hópurinn breytti um stefnu og kallaði sig hljómsveit en ekki fjöllistahóp 

þegar sveitin gaf út lagið Ladyshave en þá hóf sveitin fyrst að vekja mikla athygli 

erlendis og birtust viðtöl við hljómsveitina í fjölmörgum tímaritum og dagblöðum. 

GusGus er enn til og eftir sitja þrír meðlimir en aðeins einn, Birgir 

Þórarinsson, þeirra hefur verið meðlimur GusGus síðan sveitin var stofnuð. 

Hljómsveitin hefur gefið út sex breiðskífur og í heildina hafa samtals 11 listamenn 

verið í sveitinni.  

3.5 Múm 

Rafsveitin Múm samanstendur af þeim Örvari Þóreyjarsyni Smárasyni og Gunnari 

Erni Tynes, sem fá aðstoð annarra tónlistarmanna við upptöku og flutning á tónlist 

sinni (Múm:web, 2008). Hjómsveitin var stofnuð árið 1997 og ári síðar voru fastir 

meðlimir orðnir fjórir þegar tvíburasysturnar Gyða og Kristín Anna Valtýsdætur 

gengu til liðs við sveitina.  

Múm hefur gefið út fjórar breiðskífur (Wikipedia, 2008c) og náð töluverðum 

árangri á erlendum vettvangi. Sveitin á nokkuð stóran hóp aðdáenda á meginlandi 

Evrópu og í Japan og hefur komið fram á mörgum af stærstu tónlistarhátíðum heims 
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á borð við Hróarskelduhátíðina í Danmörku og Coachella-hátíðina í Bandaríkjunum 

(Anna Hildur Hildibrandsdóttir, munnleg heimild, 9. apríl 2008). 

Árið 2002 yfirgaf Gyða sveitina til að halda áfram námi og árið 2006 hætti 

Kristín Anna. Þrátt fyrir það heldur kjarni sveitarinnar áfram og er enn starfandi og 

gaf til að mynda út síðustu breiðskífu sína um haustið árið 2007 (Wikipedia, 2008c). 
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4 Aðferðir og gögn 

 

4.1 Rannsóknaraðferðir 

Í ljósi þess hve fáir heimsækja Ísland vegna tónlistar og vegna þess að markmið 

þessarar rannsóknar var að komast að á hvern hátt íslensk tónlist eflir íslenska 

landkynningu 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 tólf einstaklinga. 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 þar sem rannsakandi beitir virkri hlustun og 

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

4.2 Val á viðmælendum og framkvæmd rannsóknar 

Í þessari rannsókn er stuðst við viðtöl við tólf einstaklinga (sjá ramma viðtalanna í 

viðauka 1). Viðtöl voru tekin við ellefu erlenda ferðamenn sem sótt hafa íslensku 

tónlistarhátíðina Iceland Airwaves og eitt viðtal við Önnu Hildi Hildibrandsdóttur, 

framkvæmdastjóra Útflutningsskrifstofu íslenskrar tónlistar (ÚTÓN). 

Aðferðin, sem beitt var í rannsókninni við að velja þá ellefu ferðamenn sem 

rætt var við, nefnist „markvisst úrtak“ (e. purposive sampling) þar sem ákveðnir 

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

þessu tilviki eru það einstaklingar sem sótt hafa Iceland Airwaves-tónlistarhátíðina. 

Tekin voru tvö viðtöl haustið 2006 og níu viðtöl vorið 2008. Viðtalið við Önnu Hildi 

Hildibrandsdóttur var tekið vorið 2008.  

Þau viðtöl sem voru tekin árið 2006 voru í tengslum við námskeiðið 10.03.08 

Inngang að eigindlegum rannsóknaraðferðum í Félagsvísindadeild við Háskóla 

Íslands. Rannsakandi tók þar viðtöl við tvo erlenda skiptinemendur við Háskóla 

Íslands sem voru hluti af verkefni hans þar sem fjallað var um Iceland Airwaves. 

Mun rannsakandi einnig styðjast við þau í þessu verkefni. Viðtölin voru framkvæmd 
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Markvisst 
úrtak  

Snjóbolta 
úrtak 

Viðmælandi 6  Viðmælandi 4  Viðmælandi 3  Viðmælandi 1  

Viðmælandi 2  

Viðmælandi 5 

Viðmælandi 8 Viðmælandi 7  

Viðmælandi 9 

á tímabilinu frá 2. október til 9. nóvember 2006. Viðtölin fóru fram á tveimur 

mismunandi stöðum að óskum viðmælenda, á kaffihúsi í miðbæ Reykjavíkur og á 

kaffistofu Öskju Náttúrufræðahúss Háskóla Íslands. Viðtölin voru 37 og 43 mínútur 

að lengd. Viðmælendur voru báðir kvenkyns á þrítugsaldri frá Kanada og Íran. 

Í leit að viðmælendum haustið 2007 tókst að finna fimm hátíðargesti sem 

samþykktu að taka þátt í rannsókninni. Rannsakanda þótti úrtakið ekki nægilega stórt 

og tók upp á því að beita svokölluðu „snjóboltaúrtaki“ (e. snowball sampling) þar 

sem hann biður þá viðmælendur sem hann tekur viðtal við að mæla með öðrum 

viðmælanda.  

Sjálfur komst rannsakandi ekki á Iceland Airwaves í október 2007 til þess að 

finna viðmælendur vegna þátttöku í námskeiðinu 09.63.56 Námsferð innanlands. 

Fékk hann því kunningja sína sem sóttu hátíðina til að spyrja erlenda gesti sem þeir 

hittu á hátíðinni hvort þeir væru til í að taka þátt í símaviðtali. Fengu þeir netföng hjá 

þremur hátíðargestum sem voru reiðubúnir að láta taka viðtal við sig. Rannsakandi 

rakst einnig sjálfur á nokkra gesti hátíðarinnar við Gullfoss í fyrrnefndri námsferð og 

fékk netföng tveggja þeirra sem samþykktu að taka þátt í rannsókninni. Eins og nefnt 

er hér á undan var notast við „snjóboltaúrtak“ til þess að finna fleiri viðmælendur. 

Þrír upphaflegir viðmælendur gátu mælt með öðrum viðmælendum og einn þeirra 

mælti með tveimur viðmælendum. Voru viðmælendur þá orðnir níu talsins. Mynd 1 

lýsir í hvaða röð viðtölin voru tekin og útskýrir hvernig viðmælendur tengjast. 

Mynd 1 - Markvisst úrtak og snjóboltaúrtak viðmælenda frá 2008 
 

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 framkvæma viðtölin. Þetta ferli dróst töluvert 

lengur en rannsakandi áætlaði þar sem nokkrir viðmælendur áttu erfitt með að finna 

tíma til að taka þátt í rannsókninni. 
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Símaviðtöl við átta viðmælendur voru framkvæmd í gegnum 

samskiptaforritið Skype á tímabilinu 4. mars til 8. apríl 2008. Rannsakandi var 

staddur í Reykjavík og viðmælendur hans erlendis. Viðtölin voru flest á bilinu 30–50 

mínútur að lengd en eitt þeirra stóð í eina klukkustund og stundarfjórðung. Til þess 

að hljóðrita viðtölin var notast við hliðarforrit Skype sem heitir Pamela for Skype en 

forritið hljóðritar sjálfkrafa öll símtöl sem fara fram í Skype og breytir þeim mp3-

hljóðskrá.  

Ef báðir aðilar hafa Skype er sú notkun 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 gat rannsakandi til dæmis hringt í 

landlínusímanúmer í Bandaríkjunum eða á Bretlandseyjum og talað í tæpar 600 

mínútur (mínútugjald 0,017 evrur) (Skype, 2008). Með þessu móti gat rannsakandi 

bæði náð í þá viðmælendur sem ekki höfðu Skype og hljóðritað viðtalið. 

Einn viðmælandi var staddur á Íslandi þegar rannsakandi sendi honum 

tölvupóst með beiðni um að taka þátt í rannsókninni. Var hann kominn hingað til 

lands til að sækja tónlistarhátíðina Aldrei fór ég suður á Ísafirði. Ákveðið var í 

sameiningu að framkvæma viðtalið augliti til auglitis eftir hátíðina sem var og gert. 

Viðtalið fór fram í Hressingarskálanum í Austurstræti í miðbæ Reykjavíkur og 

notaðist rannsakandi við fartölvu sína og hljóðnema til að hljóðrita viðtalið með 

hljóðupptökuforritinu Cool Edit Pro. 

 Viðmælendur voru frá Þýskalandi, Bandaríkjunum, Englandi, Kanada, 

Skotlandi, Ástralíu og Danmörku. Flestir viðmælenda voru á fertugsaldri en tveir 

voru á þrítugsaldri. Allir viðmælendur að undanskildum einum höfðu lokið 

háskólanámi, ýmist grunnnámi eða framhaldsnámi. Árslaun þeirra voru á bilinu 2,7 

milljónir til 8 milljónir króna en sex þeirra höfðu yfir 5 milljónir króna í árslaun árið 

2007. Fjórir þeirra voru einhleypir og fimm í sambandi, trúlofaðir eða giftir. Átta 

viðmælendanna voru karlar og einn þeirra kona. Fimm viðmælendur höfðu komið 

oftar en einu sinni til Íslands og heimsótt Iceland Airwaves-tónlistarhátíðina oftar en 

einu sinni. Fjórir viðmælendur höfðu heimsótt Ísland og sótt Iceland Airwaves einu 

sinni. Sex viðmælendur starfa í tónlistargeiranum sem rannsakanda þykir 

endurspegla þá staðreynd að stór hluti erlendra ferðamanna sem sækja Iceland 

Airwaves starfar í tónlistargeiranum. 
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Til þess að fá betri innsýn í íslenskt tónlistarlíf og hvernig staðið er að 

útflutningi og styrkjakerfi íslenskrar tónlistar ákvað rannsakandi að taka viðtal við 

Önnu Hildi Hildibrandsdóttur, framkvæmdastjóra Útflutningsskrifstofu íslenskrar 

tónlistar. Rannsakandi sendi Önnu Hildi tölvupóst með beiðni um viðtal og kynnti 

fyrir henni rannsóknarefnið.  

 Að ósk Önnu Hildar fór viðtalið fram 9. apríl 2008 á vinnustað hennar hjá 

Útflutningsráði Íslands sem er til húsa að Borgartúni 35 í Reykjavík. Viðtalið var 50 

mínútur að lengd. Öðru máli gegnir um Önnu Hildi en aðra viðmælendur 

rannsóknarinnar sem lofað er nafnleynd. Í þessari rannsókn er nauðsynlegt að greina 

frá nafni Önnu Hildar þar sem rætt er við hana vegna þess hver hún er og því 

hlutverki sem hún gegnir. 

 Anna Hildur var ráðin framkvæmdastjóri Útflutningsskrifstofu íslenskrar 

tónlistar í febrúar 2007 stuttu eftir að skrifstofan var sett á laggirnar um haustið 2006. 

Hún hefur starfað í tónlistargeiranum í um tíu ár, ýmist sem umboðsmaður íslenskra 

hljómsveita (svo sem Bellatrix, Jagúars, Ske, Botnleðju og Sign) eða erlendra 

tónlistarmanna. Einnig hefur hún starfað sem markaðsráðgjafi og við almannatengsl 

fyrir tónlistarhátíðina Iceland Airwaves í Evrópu. 

Eftir hvert viðtal var það afritað og að því loknu voru gögnin greind í þemu 

sem niðurstöður eru byggðar á. Viðmælendum var lofað trúnaði í upphafi hvers 

viðtals og er því ekki minnst á rétt nöfn þeirra í þessari rannsókn. Ummæli þeirra eru 

þýdd af rannsakanda á íslensku í þeim tilgangi að hafa betra flæði á textanum. 

Eitt af lykilatriðum eigindlegra rannsókna er að gera þátttökuathugun sem 

felur í sér félagslega þátttöku rannsakandans í umhverfi rannsóknarefnisins þar sem 

upplýsingum er safnað á eins óáberandi hátt og hægt er (Taylor & Bogdan, 1998). 

 Rannsakandi framkvæmdi þátttökuathugun á Iceland Airwaves árið 2006. 

Hann eyddi um einni og hálfri klukkustund á einu kvöldi hátíðarinnar og tók niður 

athugasemdir um gestina, atferli þeirra og umhverfið. Eftir heimsóknina var skrifuð 

ítarleg lýsing á öllu því sem rannsakandi veitti athygli á hátíðinni. 
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5 Niðurstöður 

 
 
Úr viðtölum við viðmælendur greinir rannsakandi sjö mismunandi þemu og er þeim 

skipt í hliðstæða undirkafla í umfjölluninni sem hér fer á eftir. 

5.1 Íslensk tónlist sem landkynning 

Viðmælendur voru allir sammála um mikilvægi íslenskrar tónlistar sem 

landkynningar. Nokkrir viðmælendur sögðu að fyrstu kynni þeirra af Íslandi hafi 

verið í gegnum íslenska tónlist. „Fyrstu upplýsingarnar sem ég fékk um Ísland var 

tónlist. Fyrir mér var það Debut [fyrsta plata Bjarkar] og svo keypti ég GusGus-

geisladisk árið 1999, Polydistortion, og ég varð bara ástfanginn. Þá vissi ég að mig 

langaði til Íslands.“ Út frá þessu má álykta að íslensk tónlist sem nær til 

tónlistaráhugamanna skapi löngun til að heimsækja Ísland. Einn viðmælandi orðaði 

það svo:  

 

Það er vitund um Ísland núna, sérstaklega á meðal tónlistar-
áhugamanna og vegna íslenskrar tónlistar setur það Ísland 
virkilega á kortið. Það er eitthvað töfrandi við þessa heild, gæði 
tónlistarinnar sem kemur þaðan, ósnortna fegurð landsins, 
frábært fólk og ekki skaðar það að hafa orðspor fyrir frábært 
næturlíf og skemmtun. 

 

Viðmælendur voru inntir eftir því hvort þeim fyndist íslensk tónlist virka sem 

landkynning og voru þeir allir á sama máli um að svo væri. Einn viðmælandi tók 

þannig til orða: „Já, í grundvallaratriðum vegna þess að hún er svo frábrugðin, maður 

veltir fyrir sér hvaðan og hvernig áhrifin koma. Þannig að mann langar sjálfkrafa að 

fara og heimsækja landið eða staðinn þar sem tónlistin er sköpuð.“ Enn fremur voru 

viðmælendur beðnir um að gera tilraun til að tilgreina hvað það væri við tónlistina 

sem þeim fyndist virka sem landkynning. Einn viðmælandi hafði þetta að segja:  

 

Ég held að það sé veðrið í tónlistinni. Tónlistin fær fólk til að 
tengja veðurfarið á Íslandi við tónlistina sem mér finnst fáum 
tónlistarmönnum takast, að ná að tengja tónlistina við veðrið og 
landslag. Og auðvitað hvernig hún er markaðssett, sérstaklega 
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Björk og Sigur Rós [...] Tónlistin er mjög duttlungafull og 
einkennist af náttúru. Þannig að ég held að fólk sem aldrei hefur 
komið til Íslands ímyndi sér mjög framandi land. 

  

Þegar viðmælendur voru spurðir um mikilvægi tónlistarmanna sem veitt geta athygli 

á heimalandi sínu voru þeir allir sammála um að það væri mjög mikilvægt. 

„Auðvitað, þegar þú hefur fræga persónu, það kynnir alltaf landið um leið. Maður sér 

það út um allan heim og að sjálfsögðu er það mikilvægt fyrir land eins og Ísland að 

hafa þessa tónlistarmenn, ekki spurning.“ Kanadískur viðmælandi tók dýpra í árinni:  

 

Auðvitað er það mikilvægt. Þið eruð pínulítið land og öllum er 
eiginlega sama um Ísland fyrir utan það sem Ísland getur gefið 
restinni af heiminum. Og það er mjög lítið sem þið getið gefið 
okkur fyrir utan tónlist, list og kannski smá þorsk. 

 

Anna Hildur Hildibrandsdóttir útskýrir sína skoðun á tónlist sem landkynningu:  

 

Við [á Útflutningsskrifstofu íslenskrar tónlistar] erum í raun 
ekki að hugsa tónlist sem landkynningu og ég held að 
tónlistarmenn séu ekki að hugsa tónlist sem landkynningu en 
hún hins vegar verður landkynning. Það er oft talað um að 
náttúran komi fyrst upp í huga fólks en ég hef sagt áður að það 
eru í raun tónlistarmennirnir sem eru að koma náttúrunni á 
framfæri, því það eru fáir aðrir sem eyða jafn miklum tíma í að 
ferðast og kynna landið, eins og tónlistarmenn. Bara það að þeir 
séu frá Íslandi kemur fram í nánast hverju einasta viðtali sem 
tekið er við íslenska tónlistarmenn. Og náttúran fer ekki á túr um 
heiminn en tónlistarmennirnir túra heiminn. Þar af leiðandi 
verður tónlistin landkynning en tónlistarsköpunin sem slík er 
ekki hugsuð sem landkynning. 

5.2 Sérkenni íslensks tónlistarlífs 

Viðmælendur voru spurðir hvað þeim fyndist um íslenskt tónlistarlíf og allir 

viðmælendur nefndu fjölda góðra hljómsveita og tónlistarmanna miðað við 

mannfjölda þjóðarinnar sem eitt aðaleinkenni íslensks tónlistarlífs. Aðrar 

athugasemdir sem voru algengar voru gæði tónlistarinnar, hversu fjölbreytt hún er, 

og hversu ungir margir tónlistarmenn eru. Meirihluta viðmælenda fannst tónlistin 

öðruvísi og að fólk gengi mun lengra við að prófa sig áfram miðað við tónlistarmenn 
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frá öðrum löndum. Öðrum fannst íslensk tónlist lítið frábrugðin tónlist annarra þjóða 

og einn sagði að hún væri „mjög skandinavísk“.  

Einnig voru nokkrir sem veittu því athygli að margir tónlistarmenn voru í 

tveimur eða þremur hljómsveitum og nefndu að slíka samheldni væri ekki að finna 

annars staðar meðal hljómsveita. Bandarískur viðmælandi skýrði þannig frá því: „Ég 

var mjög hissa að sjá hversu mikinn stuðning hljómsveitir veita hver annarri, að það 

sé ekki rígur á milli hljómsveita eins og í Bandaríkjunum.“ Skoskur viðmælandi 

sagði: „Enginn virðist vera bara í einu bandi. Ég elska þetta opna hugarfar fólks hér.“ 

Dagur Kári Pétursson tónlistarmaður útskýrir þetta í heimildamyndinni 

Gargandi Snilld (2005) og nefnir fyrrnefnda samheldni sem viðmælendum þykir 

einkenna íslenskt tónlistarlíf:  

 

Það sem er kannski einkennandi fyrir tónlistarflóruna á Íslandi, 
það er svona „öll dýrin í skóginum eru vinir“. Það er mjög sterk 
vinátta og mikil samheldni og fólk hjálpast rosalega mikið að. 
Mörkin á milli hljómsveita eru mjög fljótandi, það er sama 
fólkið í kannski þremur hljómsveitum. Og allir þurfa stanslaust 
að spila með hvor öðrum, sem er athyglisvert og hefur kannski 
gert íslenska tónlist að því sem hún er. Það er þessi fjölskyldu-
stemming. 

 

Þeim viðmælendum sem þótti íslensk tónlist öðruvísi voru beðnir um að reyna að 

tilgreina ástæðu þess og komu fram nokkrar áhugaverðar athugasemdir.  

 

Ég held að það sé meiri vilji hér til að prófa sig áfram, sem 
undirstrikar þá staðreynd að tónlistarmenn á Íslandi hafa ekki 
lífsviðurværi af tónlist. Þannig að tónlistarmennirnir spyrja 
sjálfa sig: „Af hverju að spila tónlist til að reyna græða 
peninga?“ Það er ekki þessi ótti við að gera tilraunir eða gera 
eitthvað óvenjulegt. Það er enginn ótti við að fá ekki samning 
hjá stóru plötufyrirtæki því það eru engin stór plötufyrirtæki hér. 

 

Þessi athugasemd er einkar athyglisverð. Í áðurnefndri heimildamynd útskýrir Barði 

Jóhannsson (2005) tónlistarmaður frá svipaðri lýsingu af íslensku tónlistarlífi:  

 

Ég er búinn að komast að því, ég er alltaf spurður að þessu: „Af 
hverju kemur svona góð og sérstök tónlist frá Íslandi?“ Málið er 
bara að þessi bönd sem eru að gera eitthvað, þau vita það að þau 
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verða ekki spiluð í útvarpinu, þannig að þau eru ekkert að 
keppast við það. Þeir vita að þeir selja ekki meira en 200 plötur 
hérna, ef þetta er mjög ungt band. Þannig að þeir gera bara 
nákvæmlega það sem þeim sýnist. 

  

Danskur viðmælandi lýsti íslensku tónlistarlífi þannig:  

 

Þó að Ísland sé þarna langt í burtu úti í kuldanum [e. out there in 
the cold and in the middle of nowhere] er samt frábært 
tónlistarlíf þarna. Það sem mér þykir fyndnast er að tónlistar-
menn eru mikils metnir þarna og tónlistin sömuleiðis, þannig að 
það verða allir að spila á hljóðfæri eða vera í hljómsveit ef þú 
vilt vera „einhver“ [e. if you want to be someone] þegar þú ert 
ungur á Íslandi. 

 

Kannað var hvaða íslensku hljómsveitir og tónlistarmenn viðmælendur þekktu áður 

en þeir komu til Íslands. Allir viðmælendur þekktu Björk, Sykurmolana og Sigur Rós 

fyrir komuna til landsins og þótti þeim mikið til þess koma að jafn lítil þjóð og Ísland 

gæti getið af sér slíkar stórstjörnur. „Það er til svo mikið af íslenskri tónlist. Ég held 

að það veki furðu hjá fólki þessar stóru stjörnur sem landið hefur getið af sér eins og 

Björk, Sigur Rós og Múm.“  Fyrsta hljómsveitin sem viðmælendur þekktu frá Íslandi 

voru Sykurmolarnir: ,,Sykurmolarnir voru sennilega sú hljómsveit sem ég kynntist 

fyrst frá Íslandi og það var á níunda áratugnum.“ Þær hljómsveitir sem einnig voru 

hvað oftast nefndar í viðtölum voru GusGus og Múm en einnig var þó nokkuð 

minnst á tónlistarmanninn Mugison og hljómsveitina Quarashi. Allt eru þetta 

hljómsveitir sem álitnar eru hafa náð töluverðum árangri erlendis miðað við aðrar 

íslenskar sveitir. Aðrar sveitir sem voru nefndar í svörum viðmælenda voru 

hljómsveitir sem ekki hafa náð jafn langt, til dæmis Sprengjuhöllin, Amiina, 

Mezzoforte, Ultra Mega Techno Bandið Stefán, Reykjavík! og Daníel Ágúst. Einnig 

voru nokkrar sveitir nefndar sem eru hættar störfum í dag en þar á meðal voru 

Bellatrix (Kolrassa Krókríðandi) og Lhooq.   

 Viðmælendur voru spurðir að því hvernig það kom til að þeir kynntust 

íslenskri tónlist. Flestir viðmælendur nefndu að þeir hefðu heyrt tónlistina í útvarpi 

og nokkrir þeirra sögðust standa í þakkarskuld við tónlistarsjónvarpsstöðina MTV 

sem var að ryðja sér til rúms um það leyti sem Sykurmolarnir voru að verða 

heimsfrægir. Enn fremur tilgreinir einn viðmælandi tímarit:  
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Lætin í kringum Ísland seint á níunda áratugnum voru þannig að 
þú gast ekki tekið upp glanstímarit án þess að rekast á einhvers 
konar blaðagrein um íslenska tónlist og íslenskt tónlistarlíf og að 
Damon Albarn væri að kaupa sér bar þarna og svo framvegis. 
Það kveikti áhuga margra. 

 

Gestir Iceland Airwaves eru ötulir við að kynna sér nýjar hljómsveitir þegar þeir eru 

staddir hér á landi en allir viðmælendur kváðust þekkja mun fleiri hljómsveitir eftir 

heimsóknina til Íslands. Að tilgreina ógrynni þeirra hljómsveitarnafna sem voru 

nefnd í svörum viðmælenda væri ógerlegt og því er látið þar við sitja að tilgreina að 

hljómsveitirnar voru gríðarlega margar sem viðmælendur þekktu eftir heimsókn til 

Íslands.  

5.3 Tónlist og tungumál 

Allir viðmælendur sögðust hlusta á tónlist sem sungin væri á íslensku og var þá 

hljómsveitin Sigur Rós iðulega nefnd í sömu andrá. Önnur nöfn sem einnig voru 

nefnd þegar spurt var um tónlist sem sungin er á íslensku voru til dæmis Björk, 

Dýrðin, Sprengjuhöllin og Benni Hemm Hemm. Einn viðmælandi kvaðst taka tónlist 

sem sungin er á íslensku fram yfir tónlist sem sungin er á ensku:  

 

Já, ég kýs heldur að hlusta á íslenska tónlist að mörgu leyti. Ég 
myndi almennt frekar hlusta á tónlist sem sungin er á tungumáli 
sem ég skil ekki frekar en að hlusta á skítlélega texta á ensku [e. 
rather than listen to shit lyrics in English]. 

   

Einn viðmælandi sem sagði Sigur Rós vera eina sínum uppáhalds hljómsveitum 

kvaðst ekki hlusta á tónlist sem sungin væri á íslensku: „Nei, öll sú tónlist sem ég 

hlusta á er á ensku. Sigur Rós syngur náttúrulega ekki á neins konar tungumáli en ég 

hlusta mikið á hana“. Þessi athugasemd er einkar áhugaverð þar sem viðmælandi 

segir hljómsveitina var eina af sínum eftirlætis hljómsveitum en söngvari sveitarinnar 

syngur ýmist á íslensku eða „vonlensku“ (e. Hopelandic). Hugtakið „vonlenska“ var 

skapað af fjölmiðlum og hefur hljómsveitin iðulega lýst yfir óánægju sinni með 

hugtakið í viðtölum en það vísar til þess þegar söngvari sveitarinnar syngur hljóð 

sem teljast ekki til neinna tungumála. Viðmælandinn hefur því væntanlega hlustað á 

íslenska tónlist ómeðvitað en stærsti hluti laga Sigur Rósar er sunginn á íslensku. 
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Tónlist sem sungin er á íslensku fær viðmælendur hvorki til að fá áhuga á 

tungumálinu né til að vilja læra það. Flestir þeirra töldu að tónlist sem sungin er á 

íslensku kveikti ekki áhuga fólks á tungumálinu en hins vegar voru þrír viðmælendur 

sem nefndu að þeir þekktu aðra sem hefðu orðið hugfangnir af tungumálinu út frá 

tónlist og að þeir hefðu sótt námskeið og keypt sér bækur til þess að læra málið. Þrátt 

fyrir að allir viðmælendur hlustuðu á tónlist sem sungin er á íslensku höfðu 

viðmælendur yfirleitt ekki miklar skoðanir á málefninu og voru algeng svör til 

dæmis: „Já, kannski“, „hugsanlega [...]“, „ég er ekki viss“ og „ég hef eiginlega ekki 

skoðun á því né þekkingu“. Einn viðmælandi sagði þó:  

 

Nei, ég held að fólk sem hlustar á popp- og rokktónlist verði að 
heyra tungumál sem það þekkir til að geta tengst tónlistinni. Ég 
trúi því að sumt fólk forðist tónlist sem sungin er á íslensku. 
Sigur Rós eru einsdæmi vegna þess að fólk þarf ekki að skilja 
það sem þar er sungið – textarnir eru bara enn eitt hljóðfærið, þú 
þarft ekki að skilja hvað þeir eru að segja.   

5.4 Ferðalög tengd tónlist 

Viðmælendur voru spurðir hvaða þættir höfðu mestu áhrif á heimsóknir þeirra til 

Íslands og voru niðurstöður þær að tónlist var aðalhvati ferðalaga allra 

viðmælendanna til Íslands.  

Til að kanna ferðahegðun viðmælenda spurðist rannsakandi fyrir um ferðalög 

þeirra til annarra landa tengd tónlist til þess að athuga hvort þeir myndu á annað borð 

ferðast til annarra landa vegna tónlistar. Spurt var hvort viðmælendur hefðu sótt 

tónleika eða tónlistarhátíðir í öðrum löndum að undanskildu Íslandi og voru 

niðurstöður þær að allir viðmælendur nema einn höfðu gert það. Sá viðmælandi sem 

hafði heimsótt Ísland einungis vegna tónlistar útskýrir hvernig það kom til að hann 

heimsótti landið:  

 

Vinur minn sagði að þessi hátíð [Iceland Airwaves] væri mjög 
svöl hátíð og sagði „þú verður að koma“. Ég hafði mikinn áhuga 
á að sjá Ísland í fyrsta sinn vegna þess að það er ekki eins og að 
heimsækja París, London, Munchen [...] já, ekki líkt öðrum 
stöðum.  
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Hér kemur fram að Iceland Airwaves-hátíðin var stór þáttur í ákvörðun hans um að 

heimsækja Ísland en ekki íslensk tónlist sem slík. Lýsing hans á því hvernig vinur 

hans sannfærir hann um að heimsækja Ísland og Iceland Airwaves-hátíðina sýnir 

hversu öflugt tól orðsporsáhrif eru. 

Þegar Anna Hildur Hildibrandsdóttir var spurð hvort erlendir ferðamenn 

koma hingað til lands eftir að hafa heyrt íslenska tónlist sagði hún: „Ég bara veit það. 

Ég hef hitt útlendinga sem hafa komið til Íslands af því að þeir urðu áhangendur 

Sykurmolana og ég hef hitt þetta fólk. Og sumir þeirra tala íslensku í dag.“  

Viðmælendur voru spurðir hvort þeir hefðu ferðast til þess að upplifa 

tónlistarmenningu annars lands. Flestir svöruðu því neitandi en þó var einn skoskur 

viðmælandi sem svaraði: „Vissulega, til Noregs. Noregur er ofarlega ásamt Íslandi 

þegar kemur að því að upplifa virkilega áhugaverða og spennandi tónlist. Sá þáttur 

hafði mikil áhrif á heimsókn mína.“ Þeir sem svöruðu neitandi voru þeirrar skoðunar 

á því að þeir myndu ekki ferðast til annars lands í þeim eina tilgangi að upplifa 

tónlistarmenningu einhverrar þjóðar og nefndu að ástæðurnar þyrftu að vera fleiri til 

þess að þeir myndu ákveða að ferðast til ákveðins áfangastaðar. Einn viðmælandi 

sagði þó: „Eini staðurinn sem ég var mjög áhugasöm um að heimsækja vegna 

tónlistar og tónlistarmenningarinnar og sögu landsins var Ísland.“   

Kannað var hvort viðmælendur hefðu ferðast til þess að kynnast landi og 

uppruna vegna tónlistar einhverra tónlistarmanna eða hljómsveita. Flestir svöruðu 

neitandi en þar kom einnig fram að ástæðurnar þyrftu að vera fleiri til þess að ákveða 

að ferðast til annars lands. Skoskur viðmælandi sagði: 

  

Já, ég fór á tónlistarhátíð í Noregi fyrir nokkrum árum, að 
stærstum hluta til að sjá Kaisers Orchestra og það var eiginlega 
sá þáttur sem hafði mestu áhrifin á ákvörðunina. Ef þeir hefðu 
ekki verið að spila er óvíst hvort ég hefði farið. Þannig í raun var 
það kveikjan að ferðinni.  

 

Einn viðmælandi kvaðst hafa ferðast frá Þýskalandi til New York í Bandaríkjunum 

og segir að eitt af markmiðum ferðarinnar hafi verið að heimsækja heimaslóðir Bruce 

Springsteen. „Ég ferðaðist eitt sinn til Bandaríkjanna, heimsótti New Jersey og fór í 

Ashbury Park og Freehold til að sjá bæði hvar Springsteen fæddist og hvar hann varð 

frægur. Ég er mikill Springsteen-aðdáandi.“ Þegar viðmælandinn var spurður hvort 
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það hafi verið aðaltilgangur ferðarinnar var hann fljótur að svara: „Nei, ég er ekki 

það ruglaður!“  

5.5 Iceland Airwaves 

Tónlistarhátíðin Iceland Airwaves ræður úrslitum í ákvörðun viðmælenda um að 

heimsækja Ísland. Samkvæmt viðmælendum er ekki nóg að hafa fræga tónlistarmenn 

sem efla landkynningu á Íslandi og það þarf tónlistartengdan viðburð eins og Iceland 

Airwaves sem státar af góðri tónlist til þess að þeir komi hingað. Hátíðin verður 

einnig til þess að ferðamenn komi endurtekið til landsins í stað þess að koma bara 

einu sinni til að skoða náttúru landsins. Þessu til rökstuðnings sögðust allir 

viðmælendur ætla að sækja hátíðina aftur. 

Þegar viðmælendur voru spurðir út í ástæðu fyrir heimsókn sinni til Íslands 

og hvort þeir hefðu heimsótt landið eftir að hafa heyrt íslenska tónlist voru svör 

þeirra þannig að íslensk tónlist hefði vissulega haft áhrif en Iceland Airwaves hefði 

verið drifkrafturinn.  

 

Já, það má segja það en meira út af hátíðinni [Iceland 
Airwaves]. Vegna þess að ég held að mikið af fólki sameini það 
tvennt að koma, heimsækja Ísland í fyrsta skiptið og fara á 
hátíðina en einnig til þess að uppgötva landið og fólkið. Ég held 
að fólk myndi ekki koma til Íslands bara vegna frægra íslenskra 
hljómsveita en hátíðin hjálpar í ákvörðuninni um að koma.   

 

Sama staðhæfing er endurtekin hvað eftir annað í öllum viðtölum rannsóknarinnar í 

ýmsum myndum: „Þar sem Ísland og að ferðast til Íslands er ekki ódýrt held ég að 

tónlist sé ekki ástæða nema hátíðin auðvitað, sem býður upp á aðra tegund 

ferðamennsku.“ Enn fremur kom fram: „Ég meina, það sem almennt knýr áhuga 

fólks er Airwaves. Ég held það, sennilega meira en nokkuð annað.“  

Anna Hildur fjallar um hvernig Iceland Airwaves hefur mikil áhrif á komu 

erlendra ferðamanna til Íslands. 

 

Þar kom tæki fyrir ferðamenn. Þar kom punkturinn sem gerði 
það að verkum að þeir vissu að þeir kæmust í tónlistarveislu á 
Íslandi. Þeir vissu aldrei ef þeir kæmu á einhverjum öðrum tíma 
hvort þeir myndu sjá eitthvað band. En þarna kom einhver 
hvatning og Airwaves er að því leytinu til mjög vel heppnuð að 
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það hefur skapað ákveðinn fókuspunkt [...] Fólk veit að það 
getur komið hingað og séð 150 eða 200 íslensk bönd og það veit 
að þarna er þessi tónlistarveisla sem það langar í. 

 

Markverð athugasemd sem kom fram í viðtölum þegar rætt var um hvort fólk 

ferðaðist til Íslands vegna tónlistar var að Iceland Airwaves-hátíðin fær fólk ekki 

aðeins til koma og heimsækja landið heldur einnig til þess að heimsækja Ísland oftar 

en einu sinni. Einn viðmælandi lýsti því svo: 

 

Ef Airwaves væri ekki til staðar, held ég að ég myndi samt 
heimsækja Ísland en ég myndi sennilega bara koma einu sinni. 
Iceland Airwaves sér til þess að ég komi aftur. Það er til 
gríðarlega mikið af tónlistarhátíðum en gæði Iceland Airwaves-
hátíðarinnar eru mjög mikil og það sameinað fegurð landsins 
gerir pakkann enn betri.  

 

Viðmælandi sem búsettur er á Bretlandseyjum útskýrir endurteknar heimsóknir sínar 

á Iceland Airwaves með vísan í landfræðilega staðsetningu Íslands: 

 

Ég á stóran hóp af bandarískum vinum sem ég hitti bara á 
Airwaves. Það er eini staðurinn sem við hittumst, þar hittumst 
við. Ísland er frábær staður til að hittast á og þar kemur 
landfræðilega staðsetningin inn í. 

 

Þegar viðmælendur voru spurðir um hvað þeim fyndist um hátíðina voru þeir allir 

sammála um að hér væri um prýðilegan tónlistarviðburð að ræða. Smæð hátíðarinnar 

og stutt fjarlægð á milli tónleikastaða eru kostir sem voru oftast nefndir. 

Viðmælendur voru allir sammála um að halda ætti hátíðinni sömu stærðar í 

framtíðinni. Hátíðin þykir góður vettvangur til að kynnast nýjum íslenskum 

hljómsveitum og nefna fimm viðmælendur þann kost að geta rætt við 

tónlistarmennina sjálfa sem koma fram á hátíðinni.  

 Hátíðin er óhefðbundin að því leyti að hún er haldin að vetri til í borg en ekki 

að sumri til þar sem þarf að tjalda eins og gengur og gerist á flestum tónlistarhátíðum 

í Evrópu og Norður-Ameríku. „Ein af ástæðunum fyrir því að mér líkar svona vel við 

Airwaves er að ég þoli ekki að tjalda,“ sagði skoskur viðmælandi.  

Tímasetning hátíðarinnar þykir góð og uppfyllir væntingar erlendra 

ferðamanna um Ísland þar sem hún er haldin að vetri til. Einnig nefna viðmælendur 
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að tímasetningin þyki góð vegna þess að þá sé lítil sem engin samkeppni við aðrar  

tónlistarhátíðir í öðrum löndum. Í Evrópu fara stærstu tónlistarhátíðirnar fram að 

sumri til og þá er mikil samkeppni á milli tónlistarhátíða. Nú þegar er uppselt á 

Iceland Airwaves á marga vegu samkvæmt ummælum viðmælenda um ferðalög í 

kringum hátíðina:  

 

Ég held að það hafi verið grundvallaratriði í upphafi að 
Airwaves átti að fylla upp í tómu sætin í flugferðum [Icelandair] 
frá Bandaríkjunum, ég meina, enginn vildi koma hingað í 
október en nú er það ekki bara í flugferðum frá Bandaríkjunum 
heldur Bretlandi líka. Reyndu að fá flug til Íslands frá London, 
gleymdu því, þegar Airwaves hátíðin stendur yfir.  

 

Anna Hildur tók undir þetta:  

 

Reykjavíkurborg tekur ekki við mikið fleira fólki. Flugsæti til 
landsins og hótel í miðbænum eru öll full og það er bara ekki 
mjög einfalt mál að koma mikið fleirum til landsins á einni 
helgi. Ég held hins vegar að afleiðingarnar af þessu verði þær að 
aðrar hátíðir koma til með að laða að sér fleiri þó svo að það séu 
fjöldinn allur af öðrum hátíðum nú þegar sem eiga mikið 
sóknarfæri. 

 

Viðmælendur nefndu oft að flugfargjöld og verð á hótelherbergjum væri hærra að 

sumri til og það er enn frekar til marks um að tímasetning hátíðarinnar sé henni til 

framdráttar.  

Hlutfall íslenskra og erlendra hljómsveita er hæfilegt. Viðmælendur sögðust 

vera meðvitaðir um að aðaltilgangur hátíðarinnar væri að koma íslenskri tónlist á 

framfæri. Nefndu þeir einnig að erlendir ferðamenn koma ekki til Íslands til þess að 

sjá heimsfrægar erlendar hljómsveitir: „Mér finnst hlutfallið frábært. Mér finnst að 

þannig ætti hlutfallið að vera og ég kem ekki á Airwaves til að sjá hljómsveit eins og 

Keane. Að uppgötva erlendar hljómsveitir er aðeins lítill hluti spennunnar í kringum 

Airwaves.“ Enn fremur útskýrir sami viðmælandi:  

 

Sumar erlendu hljómsveitirnar eru virkilega góðar en mér finnst 
líka að þeir ættu að halda því þannig að meirihluti 
hljómsveitanna sé íslenskur. Augljóslega kemur upp sú staða, 
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eða vandamál, að þú endar á því að sjá sömu hljómsveitina 
annað hvert ár, ef ekki á hverju ári. En um leið geturðu 
uppgötvað algjöra geimsteina eins og strákana í Ultra Mega 
Techno bandinu.  

 
Annar viðmælandi útskýrði úrvalið af hljómsveitum á Iceland Airwaves þannig: 

„Mér finnst gæði íslensku hljómsveitanna á hátíðinni vera mjög mikil en gæði 

hljómsveitanna sem þeir flytja til Íslands vera mjög lítil.” 

Hátíðin er vel þekkt í Bretlandi og Danmörku en annars staðar er hún 

tiltölulega óþekkt. Nokkrir viðmælendur nefndu hins vegar að hátíðin væri mjög 

þekkt innan tónlistargeirans. Ummæli þýsks viðmælanda þegar hann var spurður 

hvort Iceland Airwaves væri vel þekkt tónlistarhátíð í Þýskalandi voru: „Ég er ekki 

viss um að svo sé meðal almennings en tvímælalaust á meðal fólks sem starfar í 

tónlistargeiranum.“  

Anna Hildur útskýrir skoðun sína á mikilvægi Iceland Airwaves-hátíðarinnar:  

 

Hún er gríðarlega mikil landkynning og það segir sig sjálft að 
það hefðu sennilega ekki margir spáð því fyrir tíu árum síðan 
þegar hátíðin hófst að hér yrðu 1800 erlendir ferðamenn þriðju 
helgina í október. Þannig að ég held að það sýni sig að þar hefur 
verið unnið gríðarlega gott starf. 
 

Enn fremur útskýrir Anna Hildur mikilvægi þess að rétta fólkið sé fengið hingað til 

lands til að fjalla um hátíðina og íslenskt tónlistarlíf. Segir hún jafnframt að mikið sé 

lagt upp úr því að vinna með grasrótarmiðlum: 

  

Það hefur enginn fjölmiðill komið hingað í gegnum mig á 
meðan ég starfaði við þetta sem ekki skrifaði um hátíðina. Við 
lögðum okkur fram við að vinna með grasrótarmiðlum svo sem 
netmiðlum eins og Drowned in Sound sem voru kannski ekki 
stórir þegar þeir komu hingað fyrst 2002–2003 en við fundum 
það á okkur að þeir gætu orðið áhrifamiklir. Nú er þetta orðinn 
einn áhrifamesti tónlistarmiðillinn í Bretlandi.  

 

Þeir viðmælendur sem voru við vinnu á meðan hátíðinni stóð sögðu allir að ferðinni 

mætti lýsa sem blöndu af vinnu og ánægju en eins og fram hefur komið störfuðu sex 

viðmælendur í tónlistargeiranum. 
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5.6 Útflutningur íslenskrar tónlistar 

Eins og áður sagði var Útflutningsskrifstofa íslenskrar tónlistar stofnuð árið 2006 til 

þess að útvega upplýsingamiðstöð fyrir íslenska tónlist og ýta undir kynningu á henni 

á erlendum vettvangi. Í viðtölum við erlenda gesti Iceland Airwaves voru nokkrir 

viðmælendur sem höfðu heyrt minnst á útflutningsskrifstofuna og sumir þeirra 

jafnvel komið á hennar vegum til landsins. Þeir viðmælendur sem starfa í kringum 

tónlist nefndu iðulega hversu vel Íslendingar stæðu sig í að koma íslenskri tónlist á 

framfæri. Þar kom fram að það væru fáar þjóðir í heiminum sem stæðu sig svo vel í 

að kynna tónlist sína að þær væru með útflutningsskrifstofu fyrir tónlist. 

Anna Hildur Hildibrandsdóttir, framkvæmdastjóri útflutningsskrifstofunnar, 

útskýrir megintilgang skrifstofunnar:  

 

Við viljum auka viðskiptatengsl – í raun erum við bara að stuðla 
að útflutningi á íslenskri tónlist sem er tilbúin til útflutnings og 
stuðla að því að það verði meiri verðmætasköpun og þar af 
leiðandi væntanlega og vonandi í framtíðinni meiri fjárfesting í 
íslenskri tónlist og koma henni á markað. 

5.7 Styrkir til tónlistarmanna 

Hljómsveitin Sykurmolarnir þurfti á níunda áratuginum að þola mikið mótlæti 

stjórnvalda þegar henni var neitað um styrki hvað eftir annað hjá opinberum 

stofnunum eins og fram hefur komið. Síðan þá hefur hins vegar mikið vatn runnið til 

sjávar og nokkrir styrktarsjóðir hafa verið settir á laggirnar. 

  Styrkir til tónlistarmanna á Íslandi koma sér vel þó svo að þeir séu ekki 

ávísun á velgengni að sögn Önnu Hildar Hildibrandsdóttur, sem situr í fagráði 

styrktarfélags Kraums:  

 

Styrkjakerfið er vandmeðfarið en ég held að skynsamur 
stuðningur sem reynir að byggja upp innviði og reynir að gera 
ákveðna hluti auðveldari og draga saman ákveðna þekkingu sem 
að auðveldar viðskipti í sjálfu sér og þetta er eitthvað sem er 
þekkt í öðrum geirum líka. Styrkir geta í rauninni aldrei orðið til 
þess að eitthvað verði en ef rétt er á málum haldið geta þeir 
verulega ýtt undir og flýtt fyrir árangri en það er vandmeðfarið. 
Og það þarf auðvitað hörkutól til að komast alla leið og það er 
ekki gert á styrkjunum einum saman. 
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Um styrktarfélag Kraums sagði Anna Hildur:  

 
Stefnumörkunin er býsna mikið sú að einblína á innviðina og 
innanlandsstarfið og það eru mjög mörg spennandi verkefni að 
fara af stað í því. Síðan eru mjög skýr skilaboð um að þessir 
styrkir séu gerðir til þess svo að þessir listamenn geti fengið 
einhver laun. 
 

Anna Hildur nefnir einnig Tónlistarsjóð menntamálaráðuneytis: „Tónlistarsjóður, 

sem er á vegum menntamálaráðuneytisins, er kannski stærsti sjóðurinn sem einhverja 

peninga er að sækja í.“ Í kafla 2.7 kemur fram að af fjárveitingum ríkisins til 

menningarmála renna 370 milljónir til Sinfóníuhljómsveitar Íslands af rúmum 400 

milljónum sem menntamálaráðuneytið ráðstafar til tónlistar á Íslandi. Þegar Anna 

Hildur var spurð hvort afgangurinn af 400 milljónunum rynni í Tónlistarsjóð kom í 

ljós að svo væri:  

 

Já, það eru sem sagt 54 milljónir sem fara í Tónlistarsjóð. Það er 
gaman frá því að segja að af því að starf okkar [ÚTÓN] er líka 
til að auka meðvitund um þennan viðskiptaheim og þau 
viðskiptatækifæri sem eru í kringum tónlist, að af þeim 1800 
[erlendu] gestum sem sækja Iceland Airwaves eyða þeir um 300 
milljónum króna í  Reykjavík. Það er að segja í hótel og flug og 
veitingahús og annað slíkt. Af þessu fara um 50 milljónir í 
ríkissjóð í virðisaukaskatt. Þannig að viðskiptin sem verða til af 
einni tónlistarhátíð á Íslandi borga upp þennan sjóð. 
 

Aðrir viðmælendur rannsóknarinnar höfðu frekar litla þekkingu á þessu málefni í 

sínum löndum en tveir þeirra virtust þekkja ágætlega til. Það sem vakti athygli 

rannsakanda þegar þessi umræða kom upp í þeim viðtölum var að Ísland stendur sig 

mjög vel í að styrkja tónlistarmenn sína og starfrækir mörg styrktarfélög miðað við 

til dæmis Bandaríkin þar sem tónlistarmenn eiga ekki kost á fjárhagslegum stuðningi 

frá stjórnvöldum eða öðrum opinberum aðilum eins og bandarískur viðmælandi lýsti: 

 

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 lifa 
af og allt annað má víkja. 
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Í Kanada þarf hljómsveit að selja samtals fimm þúsund plötur áður en hið opinbera 

veitir styrki: „Þá sér ríkið þig sem menningarlega útflutningsvöru sem vert er að 

leggja peninga til,“ sagði kanadíski viðmælandinn en engin slík skilyrði eru sett af 

styrktarsjóðum hér á landi. 
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6 Umræður og ályktanir 

 
 
Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru að íslensk tónlist vekur áhuga á Íslandi en 

tónlistarhátíðin Iceland Airwaves verður til þess að erlendir gestir heimsækja Ísland 

vegna tónlistar. Þar af leiðandi hefur tónlistarhátíðin Iceland Airwaves úrslitaáhrif á 

ákvörðun um Íslandsferð. Enn fremur verður hátíðin til þess að ferðamenn 

heimsækja landið oftar en einu sinni. Ef Iceland Airwaves væri ekki til staðar myndu 

viðmælendur aðeins heimsækja Ísland einu sinni og þá aðallega í þeim tilgangi að 

skoða náttúrufegurð landsins. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu einnig að tónlist var aðalhvati ferðalaga 

allra viðmælendanna til Íslands. Þessar niðurstöður koma ekki á óvart í ljósi þess að 

viðmælendur höfðu allir heimsótt Ísland á einhverjum tímapunkti til þess að sækja 

Iceland Airwaves-tónlistarhátíðina. 

Viðmælendur virtust almennt hafa heimsótt Iceland Airwaves eftir að hafa 

einhver mælti með hátíðinni við þá. Þetta sýnir hversu öflug orðsporsáhrif (e. word of 

mouth) geta verið en hugtakið á við um þá neytendur sem skiptast á persónulegum 

upplýsingum um vöru eða þjónustu. Almennt treystir fólk betur þeim upplýsingum 

sem fengnar eru beint frá vinum eða kunningjum en frá öðrum formlegri miðlum, 

svo sem auglýsingum (Solomon, Bamossy, Askegaard & Hogg, 2006). Persónulegra 

upplýsinga er einna helst leitað þegar um dýra eða áhættusama vöru og þjónustu er 

að ræða en talið er að 80% af öllum kaupákvörðunum séu teknar vegna þess að 

einhver mælir með viðkomandi vöru eða þjónustu (Kotler o.fl. 2006). Ætla má að 

Íslandsferð teljist frekar kostnaðarsöm miðað við aðra valkosti í augum erlendra 

ferðamanna og rökstyður skilgreiningin á orðsporsáhrifum hvers vegna viðmælendur 

komu hingað til lands eftir að einhver mælti með hátíðinni.  

Landfræðileg staðsetning Iceland Airwaves-hátíðarinnar var mikið rædd í 

viðtölum og voru viðmælendur á því að staðsetning Íslands, á milli Norður-Ameríku 

og Evrópu, væri hentug að því leyti að hún væri góður staður fyrir ferðamenn frá 

hvorri heimsálfu til að mætast á miðri leið. Hlutfall íslenskra og erlendra hljómsveita, 

sem var 74% íslenskar og 26% erlendar á hátíðinni árið 2007, þótti hæfilegt. Hátíðin 

er íslensk og viðmælendur voru meðvitaðir um það og að tilgangur hennar væri að 
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koma íslenskri tónlist á framfæri. Hins vegar þarf á erlendu hljómsveitunum að halda 

til að íslenskir gestir haldi áfram að sækja hátíðina. Ætla má að niðurstöður hefðu 

verið á annan veg ef viðmælendur hefðu verið íslenskir gestir hátíðarinnar. 

Viðmælendur nefndu að helsti kostur Iceland Airwaves væri að stutt er á milli 

tónleikastaða og fannst þeim að halda ætti hátíðinni sömu stærðar í framtíðinni. 

Venjulega selst upp á Iceland Airwaves-hátíðina og voru viðmælendur sammála um 

að Reykjavíkurborg réði ekki við meiri fjölda gesta þar sem erfitt þykir að fá flug til 

landsins og hótelherbergi í miðbæ Reykjavíkur á þeim tíma sem hátíðin er haldin. 

Hátíðin stendur yfir í októbermánuði á hverju ári og þótti viðmælendum hátíðin vera 

haldin á heppilegum tíma þar sem flestar tónlistarhátíðir Evrópu eru haldnar á sumrin 

og mikil samkeppni er á milli þeirra.  

Íslensk tónlist eflir landkynningu samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar. 

Hún vekur athygli á landinu og þykir um leið nokkuð frábrugðin tónlist annarra landa 

og gefur þar af leiðandi til kynna að Ísland sé framandi og spennandi áfangastaður. 

Þegar fólk heyrir tónlistina verður það forvitið um Ísland og þannig eykur íslensk 

tónlist vitund fólks um tilvist landsins. Viðmælendur hlustuðu allir á tónlist sem 

sungin er á íslensku en hún kveikti ekki áhuga þeirra á að læra tungumálið. Björk var 

oftast nefnd í tengslum við landkynningu auk hljómsveitanna Sykurmolanna, Sigur 

Rósar, Múm og GusGus. 

Ísland þykir standa framarlega í kynningu á tónlist erlendis og vitna 

viðmælendur iðulega í Útflutningsskrifstofu íslenskrar tónlistar í viðtölum. Flestar 

þjóðir í heiminum leggja ekki svo mikið upp úr að koma tónlistarfólki sínu á 

framfæri og eru Íslendingar meðal fárra þjóða sem starfrækja slíka skrifstofu. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar eykur íslensk tónlist vægi Íslands 

sem áfangastaðar fyrir erlenda ferðamenn. Ísland er þekkt fyrir náttúrufegurð, 

næturlíf Reykjavíkurborgar og vinalega íbúa en íslensk tónlist er sá þáttur sem 

viðmælendur nefndu að yki enn frekar álit þeirra á landinu sem áfangastað. Það er 

því sú heild sem fyrrnefndir þættir mynda sem gefur erlendum ferðamönnum 

jákvæða ímynd af Íslandi. 

Íslenskar hljómsveitir og tónlistarmenn á borð við Sigur Rós og Björk ferðast 

mjög víða og koma fram á mörgum tónleikum. Þessir tónlistarmenn eru mikilvægir 

talsmenn þjóðarinnar og geta haft umtalsverð áhrif á skoðanir fólks. Í því samhengi 

má nefna bandarísku tónlistarmennina Moby og Bruce Springsteen sem eru ekki 

hliðhollir George Bush Bandaríkjaforseta og bandarísku ríkisstjórninni. Þessir 
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heimsfrægu tónlistarmenn ferðast um allan heim og gagnrýna forseta og ríkisstjórn 

heimalands síns á tónleikum sínum fyrir framan mörg þúsund áhorfendur. Slíkur 

óhróður tónlistarmanna kyndir án efa undir að áheyrendur þeirra sýni frekar andstöðu 

gagnvart heimalandi þeirra. Með hliðsjón af þessu má velta fyrir sér hvernig færi 

fyrir orðspori Íslands og ferðaþjónustu ef íslenskir tónlistarmenn á borð við Björk og 

Sigur Rós myndu ferðast um heiminn og tala niðrandi um Ísland á tónleikum sínum 

og í viðtölum við erlenda fjölmiðla. 

Niðurstöður um styrkjakerfi íslenskrar tónlistar eru að styrkir geta auðveldað 

tónlistarmönnum erfiðið við að reyna að ná fótfestu erlendis en geta ekki tryggt 

árangur. Þessu til stuðnings má nefna að öll styrktarfélög á Íslandi sem styðja við 

bakið á íslenskri tónlist eru stofnuð á síðastliðnum fimm árum. Þeir tónlistarmenn 

sem eru taldir hafa haft mest áhrif á landkynningu samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknarinnar, svo sem Sykurmolarnir, Björk og Sigur Rós, náðu allir miklum 

árangri erlendis fyrir tíð þeirra styrktarfélaga sem fjallað er um þessari ritgerð. 

Talsverðir fjármunir eru í boði fyrir íslenska tónlistarmenn í gegnum styrktarfélög á 

Íslandi. Þeir tónlistarmenn sem hlotið hafa styrki eiga enn eftir að sanna sig og ná 

sama árangri og fyrrnefndir tónlistarmenn á erlendum vettvangi.  

Eins og fram hefur komið er varið um 403 milljónum króna til tónlistar af 

útgjöldum fjárlaga til menningarmála og þar af rennur stærsti hlutinn til 

Sinfóníuhljómsveitar Íslands eða 371 milljón króna. Það sem eftir liggur rennur í 

Tónlistarsjóð menntamálaráðuneytisins og er það mat rannsakanda að popptónlist er 

látin mæta afgangi í fjárlögum. 

Á Íslandi koma flestir ferðamenn til landsins á sumarmánuðum. Þessi 

árstíðabundna ferðamennska og óstöðugleiki ferðaþjónustufyrirtækja er alþekkt 

vandamál í greininni hér á landi og hafa verið gerðar ýmsar tilraunir til að dreifa 

heimsóknum ferðamanna með því að reyna að laða að fleiri ferðamenn á veturna. 

Iceland Airwaves-tónlistarhátíðinni hefur tekist vel upp í þessum málum og þegar 

hátíðin er haldin þriðju helgina í októbermánuði hvers árs er stór hópur erlendra 

ferðamanna hér á landi vegna viðburðar sem telst til manngerðs aðdráttarafls. Ef 

dreifa á frekar úr fjölda ferðamanna á Íslandi og auka ferðamennsku á veturna kann 

að vera möguleiki að fjölga viðburðum á borð við tónlistarhátíðina Iceland Airwaves 

eða – það sem einfaldara væri – efla aðra viðburði sem þegar eiga sér tilvist. Fram 

kom í rannsókninni að fjölmargar aðrar tónlistarhátíðir sem haldnar eru á Íslandi 
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hefðu mikil sóknarfæri og er því hugsanlegt að tónlistarferðamennska sé svarið við 

þeirri spurningu um hvernig hægt sé að auka ferðamennsku hér á landi á veturna.  

Ísland hefur margt til brunns að bera til að standa framarlega í tónlistarferða-

mennsku. Frá landinu koma mikils metnir tónlistarmenn sem náð hafa miklum 

árangri erlendis. Þar að auki stendur landið framarlega í kynningu á tónlistarlífi sínu 

og á ári hverju er mikils metin tónlistarhátíð haldin sem vekur eftirtekt utan 

landsteinanna. Þekkingin er þar af leiðandi til staðar á því hvernig skal haga umgjörð 

tónlistarferðamennsku og því er möguleiki fyrir hendi á að notfæra þá þekkingu til að 

auka tónlistarferðamennsku á Íslandi.  
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Viðauki 

 
 
Viðauki 1 – Spurningar og punktar fyrir viðtöl 
 
Spurningar og punktar úr viðtölum við erlenda viðmælendur rannsóknarinnar: 
 
Was music the primary factor for your travels to Iceland? 
What influenced your decision coming to Iceland?  
Do you consider yourself a music tourist? 
Have you travelled to other countries than Iceland because of music?  

- Festivals. 
- Concerts. 
- To experience a country of a certain artist or band. 
- To experience a music culture of a certain country. 
- To visit a musical historic place. 

Had you heard Icelandic music before you came to Iceland?  
Which Icelandic bands or artists did you know before arriving in Iceland? 

- Where did you hear it? 
- Did someone recommend it to you? 

What Icelandic music artists do you know today? 
Which bands do you think promote Iceland the most? 
 
What do you think of the Icelandic music scene in general?  

- Do you think Icelandic music is different than music from other countries? 
- Do you listen to music that is sung in Icelandic?  
- Do you think that kind of music generates interest in the language? 

Do you think Icelandic music promotes Iceland as a destination? 
 

- How does Icelandic music promote Iceland? 
- Do you think people travel to Iceland after hearing Icelandic music? 
- Why would someone travel to Iceland after hearing Icelandic music? 

 
Do you think it’s important for Icelandic tourism industry to have musicians that get 
heard around the world? 

What do you think of Iceland Airwaves music festival? 
- Have you been many times or was this your first visit? 
- Will you go again? 
- How did you hear of it? 
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- Was it the Icelandic or the foreign music at the festival that help make the 
decision of going to the festival? Or the festival in general? 

- What do you think of the proportion between foreign bands and Icelandic 
bands? (24% foreign-76% Icelandic at Airwaves 2007). 

- Is Airwaves well known in your country? 
- The timing, Oct.? 

 
Support to bands – does the government support bands in your country? 
Can they apply for money grants and get help or are they on their own? 

 
Spurningar og punktar úr viðtali við Önnu Hildi Hil dibrandsdóttur, 
framkvæmdastjóra Útflutningsskrifstofu íslenskrar tónlistar: 

Hvert er hlutverk Útflutningsskrifstofunnar? 
Hvert er þitt hlutverk hjá ÚTÓN? 
Hverjir áttu frumkvæðið að því að hún yrði stofnuð? 
Hver er tilgangurinn með því? Hverjir eiga að hagnast á því? 
Hvað er verið að gera til að koma íslenskri tónlist á framfæri? 
Eru aðrar þjóðir með svipaða starfsemi í sínum löndum? 
Hverjir fjármagna skrifstofuna? 
Hvað finnst þér um Iceland Airwaves og aðrar íslenskar tónlistarhátíðir? 
Á að fjölga hátíðunum eða halda þeim í skefjum? 
Hvað geturðu sagt mér um íslensk styrktarfélög tónlistar? 
Heldur þú að íslensk tónlist verði til þess að fólk ferðist til landsins? 
Hefur þú ferðast til annarra landa vegna tónlistar? Tónleikar, hátíðir, til að upplifa 
tónlistarmenningu? 
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Viðauki 2 – Tónlistarhátíðir á Íslandi 
 
Heiti        Tímasetning 

Myrkir músíkdagar     Febrúar 
Norðurljósablús      Mars  
Hippahátíð í Vestmannaeyjum    Mars  
Blúshátíð Reykjavíkur    Mars 
Aldrei fór ég suður     Apríl 
Djasshátíð Garðabæjar    Apríl  
Vorblót – Rite of Spring    Maí  
Listahátíð í Reykjavík     Maí  
Bláa kirkjan – tónleikaröð    Júní  
Listasumar á Akureyri     Júní  
Við Djúpið       Júní  
Djasshátíð Egilsstaða     Júní  
IS NORD       Júní  
Bjartir dagar       Júní  
Bjartar sumarnætur      Júní  
Akureyri International Music     Júní  
Sumartónleikar í Akureyrarkirkju   Júlí  
Harmonikkuhátíð Reykjavíkur    Júlí  
Lunga        Júlí  
Eistnaflug       Júlí  
Reykholtshátíð      Júlí  
Sumartónleikar í Skálholtskirkju   Ágúst  
Síldarævintýrið      Ágúst  
Menningarnótt       Ágúst  
Neistaflug       Ágúst  
Djasshátíð Reykjavíkur    Ágúst  
Ljósanótt      September  
Tónahátíð í Þjórsárveri     Október  
Iceland Airwaves      Október  
 

Heimild: Útflutningsskrifstofa íslenskrar tónlistar (2008). Skoðað 6. maí 2008 á 
http://www.icelandmusic.is/Events 


