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Útdráttur 
Samkeppnisumhverfi listastofnana hefur breyst mikið á undanförnum árum með aukinni 

tækni og afþreyingu heima fyrir. Mikill samruni lista hefur átt sér stað, sem gerir að verkum 

að hámenning (e. high culture), þ.e.a.s. menning sem í siðmenntuðu samfélagi er mest höfð í 

metum eða hávegum, hefur lagað sig að vinsælli listum og öfugt. Það kallar á endurskoðun á 

markhópi og samkeppni listastofnana. Menn óttast að íslenskur markaður fyrir listirnar sé nú 

þegar mettaður. Með tilkomu tónlistarhússins Hörpu er fullt tilefni til að kanna hvort 

mögulegt sé að útvíkka áhorfendahópa eða ná betri nýtingu á núverandi markhópum. Til að 

meta á hvaða sviðum mætti gera betur eru fræðikenningar kannaðar útfrá markaðsáherslu, 

miðaðri markaðsfærslu og vörumerkjastjórnun. Með eigindlegum og megindlegum aðferðum 

er rannsakað í hversu miklum mæli íslenskar listastofnanir eru að nýta sér þessi markaðstæki 

sem úrræði? Hvaða ímynd eru þær að miðla og til hverra? Helstu niðurstöður benda til þess að 

auka megi markaðsáhersluna innan listastofnana. Markaðsfærsla er enn álitin söluúrræði 

meðal stjórnenda listastofnana, sem bendir til þess að stjórnendur kunni leggja of þröngan 

skilning í hugtakið. Endurskilgreining liststjórnenda á markaðshugtakinu gæti mögulega 

breikkað skilning þeirra á markaðsfærslunni svo um væri að ræða nokkurs konar miðlun til 

markaðarins. Íslenskur markaður þykir of lítill svo arðbært sé fyrir listastofnanir að sérhæfa 

sig fyrir afmarkaða hópa. Því er talið nauðsynlegt að huga sífellt að markaðnum í heild sinni. 

Það er gert með fjölbreytilegri dagskrá. Því hefur lítið verið notast við miðaða 

markaðssetningu. Vörumerkjastjórnun að skynjun undanskilinni er ekki talin eiga við listirnar 

og er talin vekja upp spurningar um siðferði í markaðssetningu. Niðurstaða rannsóknarinnar er 

því sú að enn sé svigrúm til að auka á markaðsáhersluna og finna leiðir til að nýta betur 

markaðsúrræði svo hægt sé að stækka og breikka áhorfendahóp listanna fyrir stórt tónlistarhús 

eins og Hörpu.  
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Abstract 
The competitive environment for arts institutions has changed in the last decades due to 

increased technology and home entertainment. The conversion between various art forms has 

resulted in high culture adapting to popular culture and vice versa which requires a 

revaluation of the target market and competition. There are concerns that the Icelandic market 

for the arts is already saturated. Harpa concert hall gives the motivation to evaluate whether it 

is possible to expand or exploit the target markets further. Guided by previous marketing 

studies on the marketing concept, STP marketing and branding, it will be attempted to 

determine in which areas improvements can be made.  With qualitative and quantitative 

methods it will be examined how well Icelandic arts institutions are utilising marketing 

strategies? What image they are portraying and to whom? The main conclusions indicate that 

the marketing concept can be further implemented in arts institutions. Marketing is still 

primarily considered as a method of selling amongst managers of the arts which indicates that 

managers‘ realisation of the term may be too narrow. A redefinition of the marketing concept 

amongst art managers could possibly widen their understanding so that it would be considered 

more as a furthering concept. In a small market like Iceland it is not concidered profitable to 

specialise for defined groups. Therefore it is concidered necessary to tend to the market as a 

whole with varied programme offering. That is why STP marketing has not been exercised. 

Branding is not considered applicable to the arts apart from perception but branding is thought 

to raise ethical questions about marketing methods. The conclusion of this research therefore 

implies that there is still latitude to further the marketing concept within arts institutions and 

to adapt marketing strategies in order to expand and exploit the target markets for a large 

concert hall like Harpa.   
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1 Inngangur 
Ytra umhverfi listastofna hefur breyst mikið á síðustu áratugum. Listastofnanir hafa þurft að 

aðlaga sig aukinni samkeppni á afþreyingamarkaði. Aukin tækni gerir að verkum að fólk þarf 

ekki að fara út af heimilinu í leit af afþreyingarefni. Í dag er hægt að horfa á beinar 

útsendingar frá stórtónleikum eða uppfærslum heima í stofu með aðstoð internetsins, svo 

dæmi séu nefnd. Listastofnanir þurfa því að gera framboð sitt enn meira aðlaðandi til að ná 

fólki út. Þá er samkeppnin um áhorfendur einnig hörð við aðra listframbjóðendur. Mikið 

listframboð getur gert neytendum erfitt að velja á milli viðburða sem þýðir að frambjóðendur 

lista þurfa að aðgreina sig til að ná í gegn til áhorfenda. Þetta kallar á að markaðsfólk tileinki 

sér skapandi markaðssetningu og hugsi út fyrir rammann. Listastofnunum nægir því ekki 

lengur að búa yfir lágmarks kunnáttu í markaðssetningu til að þrífast. Þær þurfa að þekkja 

áhrifaþætti í ytra umhverfi sínu, sem laðar að nýja áhorfendur. Það á sérstaklega við um 

áhrifaþætti sem keppa við listastofnanir um tíma og peninga neytenda. Áður fyrr nægði 

listastofnunum að bera sig saman við aðrar listastofnanir, en í dag hafa ólík listform blandast 

verulega, þannig að hámenning hefur laðað sig að vinsælli menningu og öfugt (Kolb, 2005). 

Þessi samruni lista hefur gert hámenningu áhugaverðari í augum aðdáenda vinsælli lista og 

öfugt. Gott dæmi um listamenn sem hafa farið þessa leið eru Andrea Bocelli og Katherine 

Jenkins. Þau hafa tengt saman hefðbundna og vinsælli tónlist, en slíkir listamenn eru oft 

kallaðir crossover listamenn.   

 Mikið listframboð gerir listastofnunum erfiðar fyrir, því sífellt fleiri sækjast eftir 

styrkjum til menningarstarfsemi og framlögin eru af skornum skammti. Stærsta áskorun 

listastofnana er því að ná jafnvægi á milli fjárhagslegra þátta jafnframt því að fullnægja 

listrænum tilgangi (Dart, 2004; Hume, 2008). Einblíni stofnanir eingöngu á listrænan tilgang 

sinn og metnað er hætta á því að þær missi sjónar á markaði og eftirspurn. Missi þær sjónar á 

markaðnum getur farið fyrir þeim eins og stundum er raunin, að á sýningum eru fleiri 

listamenn á sviði en áhorfendur. Sérfræðingar segja að eigi listastofnanir að geta staðið undir 

sér verði þær í auknum mæli að tileinka sér stjórnunartæki fyrirtækja sem eru rekin í 

hagnaðarskyni og aðferðir þeirra til markaðssetningar (Dart, 2004; Swanson, Davis og Zhao, 

2008).  

 Með tilkomu Hörpu tónlistar- og ráðstefnuhúss, verður til nýr vettvangur fyrir listirnar 

á Íslandi, sem býður upp á frábæra aðstöðu í fallegu umhverfi. Í umræðunni hefur bygging 

hússins verið gagnrýnd, sérstaklega vegna mikils tilkostnaðar, en einnig hafa verið uppi 

efasemdir um hvort markaður sé fyrir svo stórt hús á Íslandi og hvort markaðurinn sé ekki 
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mettaður nú þegar. Slíkum gagnrýnisröddum er erfitt að svara án haldbærra rannsókna um 

eftirspurn á markaði. Styðjast má við rannsóknir til að læra að þekkja markhópinn, stækka 

hann eða jafnvel ná betri nýtingu á honum. Með markaðsrannsóknum er einnig mögulegt að 

kanna hvað það er sem laðar að áhorfendur, þ.e. hverjar eru þarfir áhorfenda og hvað er 

virðisaukandi í hugum þeirra. Til að auka virði þess í hugum áhorfenda að sækja listviðburði 

mætti kanna hvort í listunum gæti átt sér stað meiri nýsköpun svo hægt væri að bjóða upp á 

áhugaverðari og fjölbreytilegri sýningar. Til að leita svara við þessum vangaveltum og kanna 

hvort möguleiki væri á að auka aðsókn er tilgangur þessarar rannsóknar að kanna:  

 

Í hversu miklum mæli eru listastofnanir að nýta sér almenn markaðstæki sem úrræði? 

Hvaða ímynd eru þær að miðla og hvað einkennir markhóp þeirra?  

 

Útfrá niðurstöðunum má leggja mat á hvort listastofnanir geti bætt markaðsstarf sitt. 

Með því að rannsaka hvaða ímynd listastofnanirnar hafa verið að miðla er mögulegt að sjá 

hvort ástæða sé fyrir þær að reyna að koma ímynd sinni betur á framfæri. Með því að 

rannsaka núverandi markhóp listastofnana má hugsanlega koma auga á ónýtt tækifæri. Útfrá 

fræðunum verður kannað hvaða aðferðafræði listastofnanir mættu beita í markaðsfærslu. Þá 

verður kannað hvernig listastofnanir gætu orðið markaðshneigðari og hvernig þær gætu nýtt 

sér miðaða markaðssetningu. Farið verður nánar út í hvernig listastofnanir geta byggt upp 

vörumerki sín og bætt ímynd með staðfærslu og réttri útfærslu markaðsherferða. Þegar 

aðferðafræðin hefur verið könnuð útfrá fræðunum er sóst eftir að draga upp mynd af 

markaðsfærslu stjórnenda listastofnana og hvort þeir séu að nýta sér tilmæli fræðanna. Því 

næst eru viðhorf til nokkurra íslenskra listastofnana könnuð og leitast við að greina 

kjörmarkhóp mismunandi listviðburða.  
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2 Markaðsáhersla 
Margir sérfræðingar eru sammála um að stjórnendur listastofnana hafi lagt of mikla áherslu á 

listrænt sjónarmið í verkefnavali fremur en að velja verk sem áhorfendur sækjast eftir. 

Áherslan hefur verið á listframkvæmdina óháð fjárhagslegum ávinningi eða eftirspurn. 

Grundvallar hugmyndafræði markaðsfræðinnar er að finna rétta viðskiptavininn og kynna svo 

vöruna viðskiptavininum á réttan hátt (Kolb, 2005). Það eru nokkrar aðferðir til að 

markaðssetja vöru, en það er gert með vöruáherslu, söluáherslu eða markaðsáherslu.  

 Með vöruáherslu lítur fyrirtæki inn á við og leggur mesta áherslu á gæði vörunnar. 

Vöruáhersla er sú leið sem flestar listastofnanir hafa valið sér, þar sem ákvörðunartaka um 

flutning verka ræðst helst af innviðum stofnananna. Ríkisframlög gera einnig að verkum að 

listastofnanir geta einblínt enn fremur á vöruna án þess að taka tillit til markaðarins, þar sem 

sýningar þurfa ekki alltaf að skila hagnaði (Kolb, 2005).  

 Með söluáherslu er árangur metinn í fjölda seldra eininga og þar með hagnaði. Þessi 

aðferð hefur leitt af sér neikvætt viðmót í garð markaðssetningar, þar sem söluáherslan snýst 

meira um að sannfæra neytendur um að kaupa vöruna. Fyrirtæki tileinka sér oft söluáherslu 

þegar vöruáherslan hefur brugðist, í von um að bjarga rekstrinum.  

 Nútíma markaðsfræði grundvallast fyrst og fremst á markaðsáherslu (Kolb, 2005) og 

þá er einblínt fremur á þarfir kaupandans heldur en seljandans (Kotler, 2002). Þá er horft til 

þess að framleiða vöru sem fullnægir þörfum neytandans. Það þýðir þó ekki að litið sé 

framhjá styrkleikum og stefnu fyrirtækisins, enda getur ekkert fyrirtæki mætt þörfum 

kaupenda ef það er að selja vöru sem það hefur hvorki hæfni til eða áhuga á að selja. Hafa 

verður í huga að fyrir listastofnunum flokkast listin sem framleiðsluvaran en fyrir kaupendum 

er varan heildarupplifun heimsóknarinnar, lærdómurinn, félagslegi þátturinn, athöfnin eða 

ævintýrið (Kolb, 2005).  

 Kotler (1979) gerði á sínum tíma tillögur að nokkrum skrefum sem stofnanir geta tekið 

í átt að því að verða markaðssinnaðri með það að markmiði að ráða að lokum til sín 

markaðsstjóra. Margar listastofnanir í dag hafa farið að ráðum Kotler og ráðið til sín 

markaðsstjóra. Markaðsstjórar þessara listastofnana hafa brugðist við samkeppninni með því 

að auglýsa og auka umfjöllun. En þá hafa markaðsstjórar listastofnana fyrst og fremst lagt 

áherslu á kynningarsöluráðann til að auka sölu (Kolb, 2005). Day og Wensley (1983) segja 

markaðsfræðina hafa einblínt of mikið á hið verklega ferli í markaðssetningunni, sem og 

söluráðana fjóra. Þeir vilja meina að markaðsáhersla eigi að vera megin áhrifaþáttur í 

stefnumótun fyrirtækja. Það felur í sér, samkvæmt skilgreiningu Kotler, Armstrong, Saunders 



13 
 

og Wong (2001), að skilgreina þarfir og langanir markhópa og fullnægja þörfum þeirra á 

skilvirkari og hagkvæmari hátt en samkeppnisaðilinn gerir. Þá er um að ræða ákveðið 

hugarástand innan fyrirtækja sem kallar á ákveðna samþættingu markaðsaðgerða, sem hafa 

svo áhrif á alla starfsemi fyrirtækisins (Felton, 1959). Grönroos (1989) talar um þá þróun sem 

orðið hefur í markaðssetningu, að markaðsáhersla hafi nú teygt sig út í allar deildir fyrirtækja 

í stað þess að hún eigi sér einungis stað innan markaðsdeildanna sjálfra. Hann bendir á 

nauðsyn þess að innleiða markaðsáherslu inn á öll svið fyrirtækja og veita þörf 

viðskiptavinarins meiri eftirtekt. Þegar starfsmenn allra deilda fyrirtækis hafa tileinkað sér 

markaðsáherslu í starfi og vinnubrögðum mætti segja að innan þess fyrirtækis ríkti ákveðin 

menning, þar sem starfsmenn hafa vanist markaðsdrifinni hegðun. Slík hegðun er eitthvað 

sem einkennir fyrirbærið markaðshneigð sem verður skýrt nánar í eftirfarandi kafla.   

2.1 Markaðshneigð listastofnana 
Þar sem markaðsáherslan er hornsteinn þess að fyrirtæki sé markaðsdrifið lögðu Kohli og 

Jaworski (1990) mikið upp úr því að komast að því hvernig innleiða skyldi markaðsáherslu 

innan fyrirtækja. Þeir nota hugtakið markaðshneigð (e. market orientation) yfir ákveðna 

hegðun og starfsemi innan fyrirtækja, sem er stunduð til að innleiða markaðsáherslu. Innan 

fyrirtækis sem teldist markaðshneigt mætti finna jafnvægi milli þriggja stólpa 

markaðsáherslunnar, sem eru áhersla á viðskiptavininn, samþætt markaðsfærsla og arðsemi 

(Kohli og Jaworski, 1990).  

 Samkvæmt niðurstöðum Kohli og Jaworski (1990) er áhersla á viðskiptavininn 

undirstaða markaðshneigðar. Það þýðir að ekki einungis er þörf á því að afla þekkingar á 

löngunum og þörfum viðskiptavina, heldur er ákveðin markaðsgreind nauðsynleg. Slík 

markaðsgreind veitir innsýn í hvernig samkeppni á markaði og reglugerðir gætu haft áhrif á 

þarfir og langanir neytenda og hvernig þarfir þeirra gætu breyst í framtíðinni. Samþætt 

markaðsfærsla er samkvæmt könnun Kohli og Jaworski (1990) ákaflega mikilvægur þáttur í 

markaðshneigðinni. Samþætting á markaðsfærslu þýðir að markaðshugsunin fer ekki einungis 

fram innan markaðsdeilda. Þess heldur teygir hún sig út í allar deildir svo þær séu einnig 

meðvitaðar um þarfir viðskiptavinarins. Ólíkt því sem Levitt (1960) hélt fram að arðsemi væri 

virkur liður í markaðshneigð. Þá komust Kohli og Jaworski (1990) að þeirri niðurstöðu að 

arðsemi væri í raun álitin afleiðing markaðshneigðar.  

 Þar sem markaðshneigð hefur verið skilgreind sem hegðun sem innleiðir 

markaðsáherslu getur það verið skýring þess að fræðimenn hafa túlkað þessi hugtök sem einn 

og sama hlutinn (Adcock, Halborg og Ross, 2001; Peter og Donnelly 2004; Hollensen, 2003 



14 
 

og Winer, 2000). Aftur á móti hefur skilgreiningin á markaðshneigð verið gerð ítarlegri. Sem 

dæmi má nefna þá tala Kotler o.fl. (2001) um markaðshneigð sem hið fullkomna jafnvægi á 

milli viðskiptavinahneigðar og samkeppnishneigðar. Þá ber að fylgjast vel með aðgerðum 

samkeppnisaðilans ásamt því að hafa augun opin fyrir þörfum viðskiptavinarins eða 

mögulegri vöntun á markaði. Narver, Slater og Tjetje (1998) skilgreina markaðshneigð sem 

þríþætta hegðun; viðskiptavinahneigð, samkeppnishneigð og samþætt markaðsstarf. Þeir 

leggja upp úr þekkingaröflun bæði frá viðskiptavinum og samkeppnisaðila, en á sama tíma 

stuðla að samþættingu markaðsfærslunnar innan fyrirtækisins svo markaðsdeildin sé ekki í 

uppbyggingu, sem aðrar deildir fyrirtækisins styðja ekki nauðsynlega við.  

 Svo nánar sé fjallað um þríþætta hegðun markaðshneigðar, þá snýst 

viðskiptavinahneigð fyrst og fremst um að fyrirtæki nái skilningi á markhópi sínum til að geta 

skapað honum aukið virði. Day og Wensley (1988) benda á að snemmbornar og vel nýttar 

upplýsingar um nýja markaðshluta geta skipt sköpum fyrir samkeppnishæfi fyrirtækis.  

Seljandi getur aukið virði fyrir kaupanda annaðhvort með því að auka ávinninginn í 

samanburði við kostnað eða með því að lækka kostnað í samanburði við ávinning (Day og 

Wensley, 1988). Þessi þáttur markaðshneigðar eða aukið virði fyrir kaupendur er einmitt 

áhrifaríkasta leiðin til að viðhalda yfirburðaframmistöðu (Aaker, 1988; Kohli og Jaworski, 

1990). Samkeppnishneigð þýðir að seljandi gerir sér grein fyrir tímabundnum styrkleikum 

sínum og veikleikum ásamt því að hafa skilning á hæfni og stefnu núverandi og framtíðar 

samkeppniaðila (Aaker, 1988; Day og Wensley, 2008; Porter, 1998). Samþætt 

markaðssetning þýðir að allar deildir fyrirtækis vinna að því að skapa aukið virði fyrir 

viðskiptavininn. Öll stig virðiskeðju kaupanda vinna þá að því sameiginlega markmiði að 

bæta og auka virðið (Porter, 1998; Webster, 1988). 

 Ef marka má niðurstöður Narver o.fl. (1998) um að markaðshneigð hafi jákvæð áhrif á 

árangur fyrirtækjaer mikilvægt fyrir listastofnanir að innleiða markaðshneigð í starfsemi sína 

til að ná betri árangri. Til þess þarf að samþætta skipulag, markaðssetningu og stefnumótun 

milli allra miðstöðva menningar og lista (Kohli og Jaworski, 1990). Jaworski og Kohli (1993) 

komust ennfremur að þeirri niðurstöðu, að tengsl frammistöðu og markaðshneigðar séu óháð 

því hversu mikil samkeppni ríkir á markaði. Af því má ætla, að þó svo að á Íslandi starfi ekki 

margir atvinnulisthópar, stuðli aukin markaðshneigð að betri frammistöðu. Listastofnanir eru 

þó ekki nauðsynlega í samkeppni hver við aðra. 

 Levitt (1960) var með þeim fyrstu til að fjalla um markaðsþröngsýni meðal fyrirtækja 

og vill meina að mistökin liggi hjá æðstu stjórnendum, þeim sem marka stefnu og stjórna 
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vinnuaðferðum. Hann segir nauðsynlegt að fyrirtæki nýti sér vaxtarmöguleika út frá 

tækifærum á markaði, því ef fyrirtæki eru ekki á verðinum gagnvart staðkvæmdarvörum eiga 

þau í hættu að vera skipt út fyrir nýrri og þróaðri vöru. Hollywood, rétt eins og leikhúsin, átti 

undir högg að sækja með tilkomu sjónvarpsins. Þeir höfðu álitið að þeir væru í 

kvikmyndaiðnaðnum, sem reyndist of þröng skilgreining því þeir voru í raun í samkeppni við 

aðra afþreyingu, sjónvarpið. Þeir hefðu betur skilgreint sig í skemmtanaiðnaðnum. Bisp 

(1999) talar um 6 hömlur sem koma í veg fyrir markaðshneigð. Persónuleiki stjórnenda, 

skoðanir starfsmanna, skipulag fyrirtækis, mannauðsstjórnun, skilningur á virkni 

markaðshneigðar og starfsandi innan fyrirtækisins. Stærsta hindrunin sé þó afstaða og 

persónuleiki stjórnenda. En persónuleiki og afstaða íslenskra liststjórnenda reyndust standa í 

vegi fyrir ákveðinni þróun, ef stuðst er við eigindlega rannsókn sem framkvæmd var með 

viðtölum við sex stjórnendur listastofnana á Íslandi. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 

fæstir liststjórnendur aðhylltust aukið samstarf milli listastofnana eða samnýtingu á húsnæði 

(Edda Austmann, 2008a) þrátt fyrir að það væri stefna sem listamenn aðhylltust samkvæmt 

megindlegri rannsókn, sem var lögð fyrir starfandi listamenn á Íslandi (Edda Austmann, 

2008b). Það er gott dæmi um hvernig afstaða stjórnenda getur staðið í vegi fyrir ákveðinni 

þróun sem undirmenn kalla eftir. Aukin samvinna og samnýting gæti leitt af sér ákveðna 

hagræðingu. Slík hagræðing myndi gera listastofnunum kleift að bjóða upp á áhugaverðari og 

fjölbreytilegri sýningar og þeim myndu vonandi fylgja stærri áhorfendahópur (Kotler og 

Scheff, 1996a). En ef persónuleiki stjórnenda er álitin stærsta hindrun í innleiðingu 

markaðshneigðar meðal fyrirtækja, er nauðsynlegt að auka hvatann svo stjórnendur sjái sér 

hag í því að leggja af stað í það margslungna breytingarferli sem fylgir innleiðingu 

markaðshneigðar. Þar sem íslenskar listastofnanir eru ýmist á fjárlögum eða njóta styrkja frá 

ríki og borg, heyra þær undir yfirmenn menningarmála. Yfirmenn menningarmála, þar á 

meðal mennta- og menningarmálaráðherra, stýra úthlutun slíkra styrkja og mætti því segja að 

þeir séu hinir raunverulegu yfirmenn listastofnana. Yfirmenn menningarmála hjá ríki og 

sveitarfélögum gegna því mikilvægu hlutverki og ættu að hvetja til samræmingar á 

stefnumótun og innleiðingu markaðshneigðar. Það geta þeir gert með því að marka stefnu 

listastofnana og setja strangari skilyrði fyrir fjárframlögum (Kidd, 2009). Þannig væri unnið 

með opnum huga og framsýni að því takmarki að skapa aukið virði í framboði listastofnana 

fyrir almenning.   

 Fræðin gefa til kynna að markaðshneigð innan fyrirtækja og gæði ferla, sé háð stigi 

lærdómshneigðar (Baker og Sinkula, 1999; Sinkula, Baker og Noordewier, 1997). 
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Lærdómshneigð hefur enn ekki verið tekin til umræðu hér, en hugtakið á við um ákveðna 

fyrirtækjamenningu, þar sem lögð er áhersla á ákveðin gildi, sem hafa svo áhrif á tilhneigð 

fyrirtækis til að afla og nýta þekkingu. Þessi gildi eru þríþætt; hollusta við lærdóm, opið 

hugarfar og sameiginleg sýn. Hollusta eða skuldbinding fyrirtækis við lærdóm er 

undirstöðuatriði lærdómshneigðar, því ef engin áhersla er lögð á lærdóm innan fyrirtækis er 

líklegt að lítill lærdómur fari fram. Þessi hollusta við lærdóm gerir fyrirtækjum kleift að ná 

dýpri skilningi á umhverfinu sínu til lengri tíma. Opinn hugur gerir að verkum að hægt er að 

koma auga á vinnuaðferðir sem gagnast vel og eins aðrar sem eru úreltar (Baker og Sinkula, 

2002; Sinkula o.fl., 1997). Opinn hugur nýtist þá til að aflæra úr sér gengin vinnubrögð. 

Sameiginleg sýn snýr aftur á móti að stefnu á meðan hollusta og opinn hugur snúa að styrk 

lærdóms (Slater og Narver, 1995). Sameiginleg sýn sameinar starfsmenn í ákveðinni stefnu 

sem gerir þá virka í lærdómnum því hún veitir þeim ákveðna orku, skuldbindingu og tilgang 

(Slater og Narver, 1995).   

 Baker og Sinkula (1999) tala um hvernig lærdómshneigð og markaðshneigð leiða af 

sér nýsköpun. Þó svo menning hafi verið álitin tímalaus hafa félagslegar breytingar haft í för 

með sér að listneytendur hafa aðrar þarfir og forgangsröðun (Kolb, 2005). Þetta kallar á 

nýsköpun í framboði lista. Lærdómshneigð og markaðshneigð hafa hvert í sínu lagi bein áhrif 

á frammistöðu fyrirtækis en rannsókn Baker og Sinkula (1999) sýndi að lærdómshneigðin sé 

markaðshneigðinni sérstaklega mikilvæg í vöruþróun. Hollusta, opinn hugur og sameiginleg 

sýn ættu því að vera lykill að því að listastofnanir geti boðið upp á eftirsóknarverðari vöru. 

Með lærdómshneigð öðlast listastofnanir dýpri skilning á markaðnum og hlutverk sínu. Með 

auknum skilningi víkka þær sjóndeildarhringinn og koma frekar auga óbeina samkeppni. Hin 

óbeina samkeppni telst helst til annarrar afþreyingar sem fólk kýs að verja frítímanum sínum í 

(Bennett, 2005; Montgomery og Robinson, 2006; Kotler og Scheff, 1996a). Listastofnanir 

verða að horfa til annarra markaðshluta, sem tilheyra ekki þeirra núverandi markhópi og 

rannsaka hvaða þarfir listastofnanirnar eru ekki að uppfylla hjá þeim markaðshluta. Ef 

markhóparnir sækjast eftir fjölbreytileika má ná því fram með fjölbreytilegri sýningum með 

samstarfi milli listhópa. Ef markhóparnir sækjast eftir þægindum má leitast við að sjónvarpa 

sýningum, bjóða upp á veitingar á styttri sýningum eða bæta vettvanginn. Lykillinn að 

árangursríkari markaðssetningu hefst því með betri skilningi á markaðnum. Betur skilgreindar 

þarfir markaðsins og markaðshluta auðvelda listastofnunum að höfða til ólíkra hópa. 

Listastofnanir gætu þá komið með fjölbreytilegar lausnir til að svara þörfum og miðlað sínum 
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lausnum til réttra aðila á skilvirkan og hnitmiðaðan hátt. Miðuð markaðsfærsla og staðfærsla 

er úrræði sem nýtist til að ná því takmarki. 
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3 Miðuð markaðsfærsla 
Öll markaðsfærsla er byggð á miðaðri markaðsfærslu (e. STP marketing). Bókstafirnir  STP 

standa fyrir markaðshlutun (e. segmentation), markaðsmiðun (e. targeting) og staðfærslu (e. 

positioning). Það felur í sér að greina þarfir markhópa, miða og laga sig að þeim þörfum svo 

maður geti þjónað þeim betur en aðrir og loks að miðla framboði sínu á þann hátt að 

neytendur skynji ímynd og framboð á réttan hátt. Miðuð markaðssetning greinir í sundur 

ólíkan markað með áþekk einkenni til að hámarka árangur. Þá er markaðsstarfi beint að 

ákveðnum hópi í stað þess að reyna að ná til markaðarins í heild sinni (Hollensen, 2003). Því 

mætti segja að miðuð markaðssetning væri einhverskonar andstæða þess að markaðssetja vöru 

eða þjónustu fyrir heildarmarkað. Heildarmarkaður felur í sér að framleidd er ein vara sem 

höfða skal til allra og er markaðssett á sama hátt til allra neytenda. Margir telja að 

heildarmarkaðssetning heyri sögunni til, þar sem sífellt verður dýrara að ná til fjöldans með 

auknu auglýsingaáreiti og flóknum dreifileiðum (Kotler og Keller, 1994).  Áður en mögulegt 

er að fjalla nánar um hjarta markaðsfærslunnar, staðfærsluna sem er í raun þriðja skref 

miðaðrar markaðsfærslu er nauðsynlegt að fjalla nánar undanfara hennar, sem eru 

markaðshlutun og markaðsmiðun (Friðrik Eysteinsson, 2003; Keller, Apéria og Georgson, 

2008).    

3.1 Markaðshlutun 
Til að hluta niður markað er byrjað á því að velja markaðinn sem hluta á niður. Því næst eru 

skilgreindir þeir eiginleikar sem lýsa neytendum best, eins og lýðfræðilegir og persónuleika 

þættir, sem eru svo bornir saman við kauptíðni og kauphegðun. Reynt er að koma auga á 

markaðshluta sem eru eins líkir innbyrðis og mögulegt er. Fyrst er ráðlagt að skoða núverandi 

viðskiptavinahóp til að mynda markaðshluta, en líta næst til viðskiptavina keppinauta ef ekki 

dugir til. Þegar mögulegir áhorfendahópar eru hlutaðir niður er stærð hvers hluta höfð í huga 

og hvort hægt er að ná kostnaðarhagkvæmni í því að þjóna þeim hluta (Hill, O‘Sullivan og 

O‘Sullivan (1995) en fleiri markhópar bjóða upp á meiri tekjur. Til þess að ná til markhópa 

með ólíkar þarfir er söluráðum beitt með mismunandi hætti til að hámarka mögulegar tekjur 

af hverjum hópi fyrir sig (Friðrik Eysteinsson, 2003). Í sumum tilfellum er ekki er mögulegt 

að höfða til og miðla vörunni til eins markaðshluta umfram annars. En án þess að það sé 

mögulegt hefur markaðshlutunin og tilgangur hennar fallið um sjálfa sig (Hill o.fl., 1995). 

 Gans (1977) skiptir menningu í fjóra markaðshluta: Yfirstétt, millistétt, neðri millistétt 

og verkamannastétt. Með yfirstéttarmenningu er átt við það þegar listin er álitin sem einstök 
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sköpun listamannsins og það er á ábyrgð áhorfenda að reyna að skilja og njóta listarinnar. 

Þess vegna er álitið að listunnandinn þurfi á að halda einhverskonar fyrirfram þekkingu á 

listum til að geta notið listarinnar til fulls. Millistéttarmenning er ekki svo fjarri 

yfirstéttarmenningunni, en þó er áherslan orðin meiri á að listin sé sköpuð fyrir áhorfendur. 

Áhorfendur leggja jafnmikið vægi á að skilja skilaboð listarinnar og að hún sé ánægjuleg. 

Áhorfendur neðri millistéttarmenningar vilja að listin hafi skilaboð en áherslan er síður á 

skilaboð listamannsins. Mestu máli skiptir fyrir þennan áhorfendahóp að listin sé auðskilin. 

Áhorfendur verkamannastéttar vilja auðskilið efni án allar tvíræðni. Aðaláherslan er á 

skemmtanagildi listarinnar. Skilgreining Gans (1977) veitir áhugaverða mynd af mögulegum 

markaðshlutum. Þó svo samfélagið í dag sé ekki endilega stéttskipt með þessum hætti, þá 

dregur hún þó upp mynd af mismunandi óskum ólíkra markaðshluta. Það sem hefur einkum 

breyst í dag er að aðgengi að ólíkum listum eða menningu er betra sem hefur brúað bilið milli 

hámenningar eða svokallaðrar lágmenningar (Kolb, 2005).  

 DiMaggio (1986) segir það ekki nóg að halda því fram að vinsæl listform njóti 

velgengni, en sérhæfðari og óvinsælli listformum gangi illa. Amerísk popptónlist hófst til 

dæmis ekki á flug fyrr en útvarpsgeirinn hóf að hluta niður markaðinn eftir aldri, 

þjóðarháttum, landsvæðum og kynþáttum. Þó svo markaðshlutun skili árangri í mörgum 

tilfellum hafa sum leikhús náð miklum árangri með því að sníða leiksdagskrá sína svo hún 

höfði til fjöldans eins og t.d. á Broadway NY. Slík dæmi eru til um stærri viðskiptasinnuð 

leikhús, sem geta þar með látið sýningar ganga í lengri tíma svo þær standa frekar undir sér. 

Leikhús, sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni, gera stundum hið andstæða og sníða dagskrá 

sína að minnihlutahópum. Þau setja upp margar sýningar á hverju leiktímabili, sem þarfnast 

mikilla æfinga, leikstjórnar, þróunar sviðsmynda, ljósa, búninga og markaðssetningar (Kotler 

og Scheff, 1996a) með miklum kostnaði.  

Day (1999) talar um þá gildru sem fyrirtæki falla í, að skilgreina sig of þröngt með því 

að einblína á núverandi markað í stað þess að finna nýjan markað. Hann segir, að það að vera 

drifinn af markaðnum sé ekki að einblína á núverandi markað, heldur horfa til annarra 

markaðshluta sem hafa öðruvísi þarfir. Listastofnanir sem óska þess að stækka áhorfendahóp 

sinn verða að reikna með því að áhorfendur kunni að hafa ólíkar þarfir og hugmyndir um hvað 

sé virðisaukandi eða aðlaðandi við listframboðið. Clopton, Stoddard og Dave (2006) segja að 

ef ætlunin er að stækka áhorfendahópinn sé mögulegt að móta markaðsstefnuna eftir þremur 

aðferðum; ein leiðin væri að seilast eftir þeim markaðshluta sem er ekki að sækja listviðburði, 

með því að bæta viðhorf þeirra til listanna; önnur leið væri að bæta aðsókn þeirra sem eru 
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líklegir til að mæta en gera það ekki, með bættri upplýsingamiðlun annars vegar eða lægri 

verðum hinsvegar; þriðja leiðin væri að reyna að auka aðsókn þeirra sem nú þegar sækja 

listviðburði, með sérstökum uppákomum eða námskeiðum. Eins og rannsókn Robbins og 

Robbins (1981) sýndi fram á þá eru þeir sem sækja listasöfn reglulega einnig líklegir til að 

sækja aðra listviðburði.  

Markaðshlutar innan listageirans eru yfirleitt flokkaðir eftir lýðfræðilegum þáttum, 

aldri, kyni, tekjum, menntun, starfsgrein, trú, kynþætti, fjölskyldustærð, líftíma fjölskyldunnar 

og landafræðilegum þáttum. Byggt á þessum markaðshlutum sýnir rannsókn Clopton o.fl. 

(2006) að fólk sem sækir listviðburði, sé vel menntað, með háar tekjur og barnlaust. 

Samkvæmt Colbert (2003), benda fjörutíu ára rannsóknir til þess að hinn kjörni markaðshluti 

hámenningar sé menntaðar konur í vel launuðum hvítflibbastörfum. Hann komst að þeirri 

niðurstöðu að meðal neytenda hámenningar væri háskólamenntað fólk 70-80% 

óperuáhorfenda og 60% þeirra sem sækja sinfóníutónleika. Með aukinni þekkingu á 

markaðshlutum listanna næst betri innsýn í hvernig megi fullnægja þörfum markaðarins betur.  

3.1.2 Rannsóknir á þörfum markaðarins 
Til að rannsóknir menningarhagfræðinga séu marktækar og listastofnanir geti nýtt sér þær er 

nauðsynlegt að afla reglulega nýrra gagna (Throsby, 1994). Markaðsrannsóknir eru 

framkvæmdar til að öðlast skilning á ákveðnum vandamálum eða tækifærum og fela í sér 

einhverskonar markaðskönnun, söluspá eða mat á auglýsingaherferð. Við öflun gagna er einna 

helst stuðst við tvö tæki til rannsóknar; megindlegar aðferðir þar sem stuðst er við 

spurningalista og eigindlegar aðferðir (Bryman og Bell, 2007; Kotler og Keller, 1994). Til 

þess að hægt sé að átta sig á markhópum er nauðsynlegt að skilja hvað neytendur eru að 

sækjast eftir og hvaða þörf er nauðsynlegt að uppfylla. Fræðin benda til að fjórar ástæður séu 

fyrir því að fólk sæki listviðburði (Kolb, 2005):  

• Áhugi á ákveðnu listformi eða listamanni 

• Skemmtun eða afþreying 

• Félagslegir siðir  

• Sjálfsbætandi 

Þeir sem hafa áhuga á ákveðnu listformi eða listamanni eru mjög líklega að sækja sýningar nú 

þegar svo minni áhersla er lögð á þennan lið.  
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Skemmtun eða afþreying 

Í stað þess að sækjast eftir ákveðinni tegund listviðburðar eða listamanni er neytandinn í þessu 

tilfelli að leita að einhverju til að fylla upp í tómstundir sínar, hvort sem um er að ræða 

tónleika, leikhús eða listasafn. Hann getur verið að leita eftir slökun, skemmtun eða tækifæri 

til að vera með vinum og fjölskyldu (Kolb, 2005). Hill o.fl. (1995) segja að listviðburðir gefi 

einmana sálum tækifæri til að komast út á meðal fólks. Því miður taka listastofnanir of lítið 

tillit til þessa félagslega þáttar, sem býður helst upp á að ná til stærri áhorfendahóps. Hægt 

væri að svara þessari þörf með vera með einhvers konar samkvæmi eftir sýningar, 

menningarferðir sem tengjast listforminu eða bjóða upp á möguleika á að hitta listamennina 

(Bouder-Pailler, 1999). Vegna vinsælda listahátíða hafa sérfræðingar dregið þá ályktun að 

neytendur séu líklegri til að sækjast eftir félagslegri upplifun. Mismunandi viðburði má því 

markaðssetja á hnitmiðaðan hátt svo þeir höfði frekar til félagslegrar upplifunar með 

hátíðlegum tilbrigðum. Gott dæmi um þetta er BBC Proms í London þar sem áhorfendur 

mega standa, borða og tala saman á meðan sýningu stendur. Álíka andrúmsloft hefur verið 

skapað á listsýningum og í bókabúðum þar sem kaffi, áfengi eða aðrar veitingar eru tengdar 

við menningu. Nokkrir hafa látið á það reyna að bjóða áhorfendum að taka þátt í sýningum og 

hvatt til að mæta í ákveðnum klæðnaði eða fengið áhorfendur til að taka þátt í sviðsmyndinni 

eða hönnun hennar (Quellet, Savard og Colbert, 2008). 

Félagslegir siðir 

Önnur ástæða fyrir því að neytendur sækja listviðburði er tækifærið að hljóta samfélagslega 

viðurkenningu. Þeir er sækjast eftir hámenningu, gera það mögulega til að staðfesta félagsleg 

gildi sín. Small (1996) vill meina að tenging sé enn á milli viðburða klassískrar tónlistar og 

yfirstéttar. Hefð sé fyrir því að klassísk tónlist sé flutt í glæsilegum sölum. Þá skapi glæsilegt 

umhverfi þá tálmynd að áhorfendur tilheyri yfirstétt og líti slíkan glæsibrag sem sjálfsagðan 

hlut. Sú hefð, sem myndaðist um hvernig áhorfendur skyldu haga sér í tónleikasölum, var leið 

til að styrkja stéttarmismuninn. Small (1996) segir að því miður sé þetta raunin enn þann dag í 

dag. Hill o.fl. (1995) tala einnig um annan hóp sem getur fallið í þennan flokk, en það eru 

leiðandi persónur sem móta tískuna eða svokallaðir trend-setters. Slíkir leiðandi aðilar myndu 

sækjast eftir því að samsama sig við minnihlutahóp menningarsinnaðrar elítu. Þau segja að 

fólk sækist þó ekki einungis eftir að samsama sig við hámenningu, heldur auki ákveðin 

félagsleg umgjörð á ánægju þeirra af listunum. Hver kannast ekki við hugtakið „að sýna sig 

og sjá aðra“, en það er einmitt álitin sem önnur þörf er mannblendnir einstaklingar fá fullnægt 

á slíkum viðburðum og fá þar tækifæri til að tjá sig (Hill o.fl., 1995).  
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Sjálfsbætandi 

Fjölmargar bækur sem ætlað er að auka skilning á listunum leggja áherslu á hversu 

sjálfsbætandi  það er að sækja listviðburði (Kolb, 2005). Sumum finnst langsótt að halda því 

fram að klassísk tónlist geti verið sjálfsbætandi, en mögulega myndu fleiri samþykkja eða 

vera því sammála að góðar bókmenntir séu sjálfsbætandi og auðgandi. Hill o.fl. (1995) orða 

þetta öðruvísi og segja að þeir sem finni þörfina að bæta sjálfa sig, noti listina til að öðlast 

meiri þroska, eins hrokafullt og það kann að hljóma í eyrum einhverra. Önnur þörf sem þau 

tala um er leitin að innblæstri, örvun á skynjun og sál. 

  

 Ekki nægir að hafa skilning á því hvers vegna fólk sækir viðburði eða hvaða þörfum er 

verið að sinna, heldur einnig hvaða þættir hafa áhrif á kaupákvörðun. Viðkomandi getur 

skynjað hjá sér þörf eða tilefni en einnig getur eitthvað úr umhverfinu vakið þörfina, eins og 

auglýsing eða gagnrýni í blaði. Þegar neytendur skynja þörf og leita upplýsinga um viðburði 

sem hugsanlega uppfylla þarfir þeirra fara þeir fyrst eftir minni. Þeir spyrja næst vini og 

vandamenn eða nýta sér auglýsingar eða gagnrýni. Þegar kemur að því að leggja mat á 

upplýsingar er samanburðurinn byggður á væntingum og á þessu stigi er samanburður gerður 

á verði, en þó ekki virði. Þegar kaup fara fram er ákvörðun tekin um hvað skal sjá og hvenær, 

miðar eru keyptir og mætt er á viðburð. Eftir sýningu er svo lagt mat á hvernig hún stóð undir 

væntingum og niðurstaðan á því mati hefur svo áhrif á upplýsingaleit næst þegar farið er í 

kaupákvörðunarferlið (Hill o.fl., 1995). 

 Bouder-Pailler (2008) kannaði hindranir þess að fólk mæti á sýningar og samkvæmt 

honum er tíminn stærsta hindrunin. Bakgrunnur fólks hefur mikið að segja um hversu oft fólk 

sækir sýningar og félagslegir þættir ráða miklu um hvernig fólk upplifir lengd sýninga eða 

hversu hratt tíminn líður. Í rannsókn hans mælir hann með mismunandi umgjörðum sem geta 

fengið fólk til að gleyma tímanum. Tímapressa er sérstakt fyrirbæri innan listageirans. 

Framboð og fjölbreytni sýna ákveðna þversögn. Aldrei fyrr hafi neytendur haft eins mikinn 

tíma en upplifi hinsvegar meiri tímaskort en nokkru sinni(Bouder-Pailler, 2008). Pulh, 

Marteaux og Mencarelli (2008) segja einstaklinga sækjast eftir miklum hraða og skjótri 

neyslu svo þeim finnist þeir vera að fá sem mest út úr lífinu án þess að sóa tíma í óþörf verk. 

Þá nægir kannski ekki að listviðburðir séu að mæta ákveðnum þörfum fólks ef það upplifir að 

það hafi hvort sem er ekki tíma til að sinna þeim. Þá er nauðsynlegt að átta sig á því í hvað 

fólk eyðir tíma sínum og þar með hver hin raunverulega samkeppni er.   



23 
 

Markaðsrannsóknir auðvelda greiningu á samkeppnisumhverfinu. Til að greina 

samkeppnisumhverfið er nauðsynlegt að átta sig á hvaða vöruflokki eða þjónustu framboðið 

tilheyrir og þar með hvað séu samkeppnis- og staðkvæmdarvörur (Porter, 1985). Listirnar eiga 

í sívaxandi samkeppni við heimaafþreyingu sem skilgreina mætti sem staðkvæmdargreinar. 

Bennett (2005) er einn þeirra sem fjallar um hvernig lista- og menningarstofnanir hafa verið 

sakaðar um þröngsýni og mistekist að koma auga á samkeppni á víðari sviðum 

tómstundageirans eins og íþróttahúsum, kvikmyndahúsum og internetinu. Þá voru leikhús 

fyrst og fremst að horfa til annarra leikhúsa, en sjaldgæft var að þau horfðu til tækifæra á 

tómstunda- eða afþreyingamarkaði. Listastofnanir voru því helst að varast beina samkeppni en 

síður það sem mætti skilgreina sem óbeina samkeppni eða staðkvæmdarvöru. Meðal þessara 

stofnana ríkir ákveðin samkeppnisþröngsýni sem hamlar stofnunum að greina ógnanir fyrr en 

þær hafa gert vart við sig og eina leiðin til að koma auga á hætturnar væri með góðri 

upplýsingaöflun. Swanson o.fl. (2008) er sama sinnis og segir það mikla áskorun að auka 

þátttöku í listum, þar sem aukin áhersla er nú lögð á tómstundir innan heimilisins. Kotler og 

Scheff (1996a) segja mismunandi listform ekki endilega í samkeppni hvert við annað, heldur 

séu sömu hópar áhorfenda að sækja margvíslega listviðburði. Montgomery og Robinson 

(2006) segja samsteypur lista og íþrótta fyrst og fremst vera í samkeppni um framlög frá hinu 

opinbera. Ef ef mismunandi listform eru ekki í samkeppni sín á milli að öðru leyti þá er þörf á 

því að skilgreina samkeppnina betur.  

3.2 Markaðsmiðun 
Markaðshlutun er mikilvægur þáttur í því að samhæfa listframboðið við hugsanlegan 

áhorfendahóp. En markaðsmiðun er ferlið að nálgast mismunandi markhópa með viðeigandi 

framboði. Það getur verið gert annaðhvort með sérhæfingarstefnu eða fjöldamarkaðssetningu 

(Kotler og Keller, 1994).  

• Sérhæfingarstefna á við um þegar fyrirtæki halda sig við einn tiltekinn markaðshluta 

sem gæti til dæmis verið ungt fólk, minnihlutahópar eða fatlaðir. Hér skiptir máli að 

fyrirtæki hafi trúverðugleika og ekki sé verið að selja köttinn í sekknum. Þá treysta 

þessir markaðshlutar á að viðburðurinn sé sniðinn að þeirra þörfum.  

• Fjöldamarkaðssetning á við um fyrirtæki sem reyna að höfða til mjög breiðs 

áhorfendahóps. Þau þurfa þá að senda út mjög fjölbreytt skilaboð um viðburði sína og 

miðla þeim til ólíkra markaðshluta sem tilheyra þeirra markhóp. Fyrirtæki sem lúta 

þessari stefnu eiga oft í vandræðum með að staðfæra sig, því framboð þeirra er svo 
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fjölbreytt að áhorfendur fá misvísandi skilaboð. Eins og áður kom fram getur verið 

dýrt og tímafrekt að ná til fjöldans, en háþróuð miðasölukerfi hafa hjálpað 

markaðsmönnum að vera hnitmiðaðri og ná þannig tilsettum árangri.   

3.2 Staðfærsla 
Eins og áður kom fram er staðfærsla þriðji liðurinn í miðaðri markaðssetningu. Hún snýst um 

að taka ákvarðanir um hvernig skuli hanna framboð og ímynd fyrirtækis svo það eignist 

skýran og verðugan stað í hugum fólks. Eins og orðið staðfærsla gefur til kynna felur það í sér 

að finna rétta staðsetningu í hugum neytenda eða markaðshluta svo þeir hugsi um og velji 

vöruna eða þjónustuna (Kotler og Keller, 1994). Góð staðfærsla  hjálpar til við að móta 

markaðsstefnuna með því að greina kjarna vörunnar til mergjar og átta sig á hvað hún hefur 

umfram samkeppnisvöruna (Keller o.fl., 2008). Afrakstur staðfærslu er að skapa 

viðskiptavinagrundað-vörumerkjavirði sem er ástæðan fyrir því að ákveðinn markaðshluti kýs 

að kaupa vöruna (Kotler og Keller, 1994).   

 Einungis er hægt að taka ákvarðanir um staðfærslu eftir að markhópur og 

samkeppnisaðilar hafa verið skilgreindir. Þegar það er skýrt er næst að ákveða hvaða 

eiginleika varan skuli eiga sameiginlega með samkeppnisvörunni og svo aftur hvernig 

aðgreina skuli vöruna frá samkeppnisvöru svo hún nái samkeppnisforskoti (Keller o.fl., 2008). 

Aðgreining getur byggt á vörunni sjálfri, þjónustu eða ímynd. Þegar vörunni hafa verið gefnir 

viðeigandi eiginleikar sem aðgreina hana er ákveðið hvernig skuli miðla henni til markhópa 

og skapa skýra stöðu vörumerkis í hugum fólks. (Festervand, 2004; Lilien og Rangaswamy, 

2003).   

 Sameiginlegir eiginleikar er þeir þættir sem vara á sameiginlega með öðrum 

samkeppnisvörumerkjum í sama vöruflokki. Sameiginlegir eiginleikar skiptast í tvo liði, 

flokksbundna- og samkeppnisbundna eiginleika (e. category or competitive points of parity). 

Flokksbundnir eiginleikar eru öll þau skilyrði sem vara verður að uppfylla til að tilheyra 

ákveðnum vöru- eða þjónustuflokki. Samkeppnisbundnir eiginleikar eru þær tengingar sem 

eru sniðnar til að hafna aðgreinandi eiginleikum samkeppnisaðilans. Það á við þegar 

aðgreinandi eiginleikum samkeppnisaðilans er svarað með enn betri aðgreinandi þáttum. Þá er 

jafnað um samkeppnisforskot samkeppnisaðila með því að bjóða jafngóða eða betri eiginleika 

(Keller o.fl., 2008).  

 Aðgreinandi eiginleikar eru sérstæð tengsl, sem gerð eru við eitt vörumerki umfram 

samkeppnisaðilann (Barwise og Meehan, 2004). Neytendur verða að trúa að tiltekin vara búi 
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ein yfir þessum jákvæðu eiginleikum. Aðgreinandi eiginleikum má ná fram í ólíkum vöru- 

eða þjónustutengdum víddum (Kotler og Keller, 1994).  

3.3 Endurskilgreining á markaðshugtakinu fyrir listirnar 
Stjórnendur listastofnana eru oft neikvæðir í garð markaðssetningar og vilja síður verja miklu 

fjármagni sínu í slíkt. Markaðstækin eru oft álitin sem úrræði til að selja fólki vöru sem það 

kærir sig ekki um. Fólk tengir þessi úrræði græðgi og sölumennsku og er því hrætt við að nýta 

sér slík úrræði. Vörur og þjónusta hafa þó verið til sölu og skipta mun lengur en fyrirtæki og 

markaðsdeildir hafa verið til. Listamenn hafa ekki síður þurft á á kaupendum að halda og hafa 

þar með ekki komist hjá því að gera neytendum kunnugt um vöru sína. Þörfin á að bæta 

ímynd markaðssetningar er því brýn. Heppilegra væri að hugsa markaðssetningu sem leið til 

að ná fram skiptum sem eru hentug bæði fyrir kaupanda og seljanda (Kolb, 2005). Njörður 

Sigurjónsson (2009) segir mikla áskorun fólgna í samspili lista og viðskipta. Hann bendir á 

hvernig markaðsfræðihugtök geta veitt mikilvæga innsýn í liststjórnun þó víða sé sú mýta 

allsráðandi að markaðsfræðin og listin tilheyri sitthvorum heimi. Ætla mætti að þörf sé fyrir 

að finna jafnvægi á milli beggja sjónarmiða og leita leiða til að heimfæra notkun 

markaðstækja á listina.  

Levy og Kotler (1969) koma fram með tillögur til að bæta ímynd markaðsstarfsins. 

Þeir segja markaðsstarfið ekki lengur bundið við deildir innan fyrirtækja heldur séu allir 

starfsmenn í hlutverki miðlara að einhverju leyti. Þeir segja markaðsfærslu hafa þróast mikið 

frá því er hún snérist fyrst og fremst að sölu, dreifingu og verðlagningu. Í dag láti 

markaðsstjórar sig varða meira um vöru og vöruþróun þó svo að enn fyrirfinnist fyrirtæki þar 

sem framleiðsla og tæknideildir eru í engri samvinnu við markaðsdeildir. Markaðsstjórar eru 

farnir að nýta sér ímynd fyrirtækja sinna betur í markaðsfærslunni, sömuleiðis 

markaðsrannsóknir og önnur markaðstæki. Levy og Kotler (1969) segja ástæðuna fyrir þessu 

vera meðal annars þá að meira sé um sölu óáþreifanlegs varnings, samkeppni hafi aukist á 

markaði, tæknileg framþróun og samskiptahraði sé meiri og því sé ábyrgðin meiri sem hvílir á 

markaðsstjóra. Því sé það staðreynd að allir í samfélaginu séu að selja eitthvað og vilji ná 

stærri hlutdeild meðal almennings. Þá skiptir rétt hugarfar í raun mestu máli. Í því samhengi 

segja þeir, að þeir sem kvarta mest undan markaðsvæddu samfélagi og mikilli samkeppni séu 

í raun argir yfir því að hafa orðið undir og hafi litla hlutdeild. Levy og Kotler (1969) segja 

stjórnendur fyrirtækja, sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni, forðast að nota hugtakið 

markaðssetning um starfsemi sína af ótta við að það setji á þá smánarblett og gefi í skyn að 

þeir séu á höttunum eftir peningum og frama í stað þess að markmið þeirra séu af göfugri 
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toga. Levy og Kotler (1969) leggja því til að markaðshugtakið verði endurskilgreint og  notast 

verði við hugtakið að miðla áfram. Að miðla á við um þegar einhverju viðfangsefni er komið 

á framfæri eða borið á borð á einhvern hátt. Þegar markaðsfærsla er heimfærð yfir á 

óáþreifanlega vörur og á stofnanir sem eru ekki reknar í hagnaðarskyni væri því ráð að 

markaðshugtakið væri endurskilgreint sem einhvers konar miðlunarframkvæmd. 
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4 Vörumerkjastjórnun 
Samkvæmt American Marketing Association þá er vörumerki (e. brand) skilgreint sem nafn, 

hugtak, merki, tákn, útlitshönnun eða sambland af þessum skilgreiningum og er ætlað að 

tilgreina vöru eða þjónustu frá samkeppnisaðilanum. Tæknilega séð mætti því segja að þegar 

markaðsstjóri hefur hannað myndmerki, nafn eða tákn þá hefur hann skapað vörumerki 

(Keller o.fl., 2008). Að skapa vöru sinni eða þjónustu eitthvað vörumerki skiptir sköpum upp 

á að neytendur finni til ákveðinnar skuldbindingar við ákveðið fyrirtæki eða framleiðanda og 

vörumerkið fer að hafa ákveðna þýðingu fyrir neytendur. Þeir fá ákveðna reynslu af vörunni 

og læra hvaða vörumerki fullnægir þörfum þeirra best (Jacoby, Sysbillo og Busato-Sehach, 

1977). Þó svo markaðsstarfið skapi vörumerkið þá er vörumerki fyrst og fremst það sem 

stendur eftir í hugum fólks og þeir eiginleikar sem fólk tengir við vöruna.  

 Samkvæmt markaðsmönnum þá gerir vörumerkjastjórnun (e. branding) gagn hvenær 

sem neytendur standa frammi fyrir vali á vöru eða þjónustu (Keller o.fl., 2008). Þar sem 

markaðurinn býður upp á fjölda listsýninga og ýmsir sýningarsalir í boði ætti sterkt vörumerki 

einnig að þjóna sama tilgangi í listunum og þegar átt er við annars konar þjónustu enda þekkja 

allir dæmi um það hvernig listamönnum (Picasso eða Jennifer Lopez) og listhúsum (Tate 

Gallery eða La Scala) hefur verið skapað sterkt vörumerki. Hér fyrir neðan, með liststjórnun í 

huga, verður fjallað um hvernig vörumerkjavirði er byggt upp og hvaða hlutverki staðfærslan 

gegnir út frá miðaðri markaðssetningu. Kannað verður hvernig útfæra skal markaðsherferðir 

til að byggja upp vörumerkjavirði og hvernig sammörkun (e. co-branding) og tengingar 

annarra styðja við vörumerkjavirðið.  

4.1 Uppbygging vörumerkjavirðis 
Virði er sá ávinningur sem neytandi telur sig njóta af vöru umfram kostnað. 

Vörumerkjaverðmæti er skilgreint sem áþreifanlegur ávinningur að viðbættum 

óáþreifanlegum ávinningi að kostnaði frádregnum. Þegar talað er um áþreifanlegan ávinning 

er átt við frammistöðu vörunnar sjálfrar, en óáþreifanlegur ávinningur er traustið eða 

skynjunin á vörunni og hvernig ímynd vörunnar styður við sjálfsmynd neytandans. Hinn 

óáþreifanlegi ávinningur er í raun vörumerkjavirðið, því í því felst loforðið um allt það sem 

varan á  uppfylla. Boðleiðir (staðsetning, úrval, þjónusta og viðhald) og þjónusta geta einnig 

aukið á verðmæti vöru svo vörumerkjaverðmæti samanstendur af: Sjá mynd 4.1. 
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 Mynd 4.1. Vörumerkjaverðmæti (Neil og Strauss, 2008). 
 

Í dag þegar samkeppni á markaði er mikil er vörumerkjavirði einn af þeim fáu þáttum sem 

getur veitt fyrirtæki langvarandi samkeppnisforskot. Samkeppnisvörur geta þá einungis keppt 

með því að bjóða lægra verð til styttri tíma eða með uppbyggingu vörumerkjavirðis til lengri 

tíma. Vörumerkjavirði þarf að miðla með samræmdum skírskotunum svo neytandi aðgreini 

vöruna skjótt frá annarri ásamt öllum hennar eiginleikum og því er vörumerkjavirði háð 

skilvirkum skilaboðum (Neil og Strauss, 2008). 

 Viðskiptavina-grundað vörumerkjavirði (e. customer-based brand equity) er byggt á 

CBBE líkaninu (Keller o.fl., 2008) og samkvæmt því er vitund og ímynd vörumerkis 

mikilvægustu liðir þess að byggja upp vörumerkjavirði og má byggja það upp í fjórum 

skrefum: 

1. Auðkenni  → Hver ertu?  

2. Merking →  Hvað ertu? 

3. Svörun → Hvað finnst mér um þig? 

4. Samband → Hvað með mig og þig? 

 

Þegar þessi fjögur skref eru framkvæmd til að ná fram tilætluðum árangri er gott að hugsa út 

frá sex bálkum CBBE pýramídans eins og sjá má á mynd (Keller o.fl., 2008). Sjá mynd 4.2.   
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Mynd 4.2. CBBE pýramídinn (Keller o.fl., 2008). 

 

Aðgreinandi eiginleikar geta átt við hægri helming CBBE þríhyrningsins (Sjá mynd 4.2) sem 

eru vörumerkistengdir þættir eða vinstri helming þríhyrnings sem eru vöru- eða 

frammistöðutengdir þættir. Vörumerkistengdir þættir eru þó meira undir áhrifum ímyndar 

þess (Keller o.fl., 2008). Vöru- eða frammistöðutengdir þættir ættu þá frekar við um vöruna 

sjálfa og að sýningar hjá einu leikhúsinu séu einfaldlega öðruvísi eða af meiri gæðum en hjá 

hinu.  

 Nauðsynlegt er að auka virði þess í hugum fólks, að sækja sýningar til þess að þær 

standi undir sér og áhorfendahópur stækki. Lifandi listir hafa nefnilega ekki getað haldið í við 

tæknivæðingu og hagræðingu 19. aldar, heldur hafa afköst á hvern mann staðið í stað, því það 

tekur enn fjóra menn þrjár klukkustundir að flytja 45 mínútna kvartett eftir Schubert, og mun 

ávallt gera (Kotler og Scheff, 1996b). Samkvæmt DiMaggio (1986) eru ákveðnir þættir sem 

skapa virði og tilgang í augum almennings á sviði lista og menningar. Þeir munu vera gæði í 

framkvæmd og framsetningu, varðveisla mikilvægra verka og menningar, aðgengi almennings 

að framúrskarandi list og menningu, framvinda eða nýsköpun, fjölbreytni og þátttaka í 

sköpun. Ástæður sem virðast liggja að baki því að föst viðskiptasambönd myndast ekki milli 

neytenda og stofnunar eru að virðið er ekki álitið nægilegt eða ímynd stofnunarinnar ekki 

nægilega góð (Petr, 2007).  
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4.1.1 Vitund 
Vörumerkjavitund byggist á þekkingu á vörumerki og hversu eftirminnilegt vörumerkið er í 

huga fólks. Þekkingin mælist á því hvort neytendur kannist við ákveðið vörumerki þegar þeir 

komast í tæri við vöruna út í verslun. Eftirminnileiki (e. top of mind) mælist svo á því  hvort 

vörumerkið beri á góma séu þeir spurðir út í ákveðinn vöruflokk. Ef kannanir benda til þess 

að kaupákvörðun sé tekin á vettvangi þá skiptir þekkingin á vörumerkinu miklu máli, en sé 

kaupákvörðun tekin fjarri vettvangi þá skiptir eftirminnileiki mestu. Til að auka vitund á 

vörumerki þarf sýnileikinn að vera mikill og nafnið, myndmerkið, slagorðið eða umbúðir 

verða að birtast eða hljóma reglulega í eyrum neytanda í gegnum auglýsingar, kynningar, 

kostun eða almannatengsl (Keller o.fl., 2008). Jákvæðri vörumerkjavitund er náð fram með 

markaðsherferðum sem ná að festa sterkar, hagstæðar og einstakar tengingar í hugum fólks 

við ákveðna vöru eða vörumerki. Vitund er undirstaða CBBE þríhyrningsins og á að vekja 

vitund fólks um vöruna og felst fyrst og fremst í því að koma neytendum í skilning um 

notkunartilefnið (Keller o.fl., 2008). Þekking á íslenskum listastofnunum er góð, því flestir 

vita um tilvist Þjóðleikhússins eða Salarins og hvaða þjónustu þær stofnanir bjóða, svo þær 

ættu helst að leggja áherslu á sýnileikann, svo þær falli ekki í skuggann fyrir viðburðum á 

annarra vegum.  

 4.1.2 Ímynd eða orðspor 
Fjallað er um ímynd og orðspor í fræðunum sem aðskilin fyrirbæri en Nguyen og Leblanc 

(2001) vildu sýna fram á náin tengsl á milli þessa tveggja fyrirbæra. Í rannsókn sinni vilja þeir 

þó ekki ganga lengra en að setja fram þá kenningu að orðspor sé einhverskonar undanfari 

ímyndar. Þeir sem lagt hafa stund á rannsóknir á orðspori skilgreina það sem óáþreifanlegan 

félagslegan eiginleika sem á þátt í frammistöðu og hæfni fyrirtækis til að lifa af (Fombrun og 

Shanley, 1990; Hall, 1993; Rao, 1994). Markaðsfræðimenn rannsaka orðspor, rétt eins og 

ímynd, í tengslum við vörumerkjavirði og hefur það áhrif á trúverðugleika fyrirtækis (Herbig, 

Milewicz og Golden, 1994). Þó svo ósamræmi sé í orðanotkun í tengslum við ímynd og 

orðspor (Dowling, 1986) þá virðast menn vera sammála um að orðspor sé afleiðing af fyrra 

atferli fyrirtækja og mætti því líta svo á að orðspor endurspegli sögu fyrirtækis (Yoon, Guffey 

og Kijewski, 1993). Finna má mjög svipaðar skilgreiningar meðal fræðimanna á orðspori 

annarsvegar og ímynd hinsvegar, sem veldur talsverðum ruglingi (Herbig og Milewicz, 1993; 

Wartick, 1992). Héðan af verður stuðst við ímyndarhugtakið til að forðast rugling.  
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4.1.4 Ímynd 
Ímynd er lýst sem heildarhughrifum sem almenningur fær um fyrirtæki, sem mótast af þeim 

skilaboðum sem fyrirtæki senda út til samfélagsins (Barich og Kotler, 1991; Dichter, 1985; 

Finn, 1961; Þórhallur Guðlaugsson, 2008). Ímynd byggist á áþreifanlegum og óáþreifanlegum 

þáttum sem fólk tengir háttarlagi fyrirtækja og mótast af eigin upplifum fólks af vörunni, 

umtali (e. word of mouth) og fjölmiðlun. Einnig er mögulegt að tengja ímyndina auðkennum 

eins og upprunalandi, boðleiðum, við ákveðna manneskju, stað eða viðburði (Keller o.fl., 

2008).  Um er að ræða skynjun en ekki nauðsynlega raunveruleika. Ímyndin getur byggst á 

lítilli eða mikilli þekkingu eða hreinlega misskilningi, því ekki tekst markaðsfólki alltaf að 

miðla því sem ætlað er (Þórhallur Guðlaugsson, 2008). Ímynd samanstendur af þremur þáttum 

sem vinna saman. Það eru ímynd framleiðanda eða fyrirtækisins, ímynd þess er neytir 

vörunnar og svo ímynd vörunnar sjálfrar, eins og nánar er útskýrt á mynd 4.3 (Biel, 1992). 

Fyrirtæki sendir ekki frá sér eina allsherjar ímynd, heldur samanstendur hún af mörgum 

myndum meðal mismunandi hópa (Dowling, 1986, 1988). Ímyndarsköpun er ákveðið ferli og 

gerist ekki á einni nóttu (MacInnis og Price, 1987). 

 Útskýra má vörumerkjaímynd sem klasa af eiginleikum og tengingum sem neytendur 

tengja við vörumerkið. Þessar tengingar geta verið orð eins og harður eða ákveðin skynjun 

sem er áþreifanlegri eins og hraði, besta verðið, óvinalegt eða rótgróið. Eiginleikarnir geta 

einnig verið byggðir á óáþreifanlegum tilfinningum eins og spennandi, skemmtilegt, 

leiðinlegt, karlmannlegt eða frumlegt (Biel, 1992). Sterk vörumerki eru líklegri til að hafa 

ákveðna lögun og þéttleika sem kalla fram skýrari tengingar við lýsandi orð og myndir. 

Skýrar og sterkar tengingar gera vörumerkin eftirminnilegri. Mjög vert er að hafa í huga að 

vörumerkjavirði er skapað af ímynd vörumerkis en þessu má lýsa með mynd 4.3 (Biel, 1992).  
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Mynd 4.3. Ímynd vörumerkis (Biel, 1992).  

 

Nguyen og Leblanc (2001) fundu greinileg tengsl á milli viðskiptavinatryggðar og orðspors 

og ímyndar fyrirtækja til samans. Kauphegðun neytenda stjórnast þannig af ákveðinni skynjun 

á vörumerkjum (Biel, 1992) og eru markaðssérfræðingar sammála um að ímynd fyrirtækja 

hafi síaukin áhrif á kaupákvörðun neytenda. Góð ímynd laðar að hæfileikaríkustu 

starfsmennina, birgja og fjárfesta (Ettenson og Knowles, 2008; Keller o.fl., 2008). Kowalczyk 

og Pawlish (2002) komust að þeirri niðurstöðu að skynjun á fyrirtækjamenningu hafi 

hugsanlega áhrif á ímynd fyrirtækja. Þannig að sé jákvæðri fyrirtækjamenningu miðlað út á 

við getur það verið lykilatriði í stjórnun ímyndar. Það styður við hugmyndir Hatch og Schultz 

(2001) sem segja þungamiðju samkeppnisforskots vera að færast frá því að felast í vörunni í 

það að felast í fyrirtækinu sjálfu. Því er vörumerkjastjórnun að færast frá vörunni yfir í 

uppbyggingu á vörumerkjavirði fyrirtækisins sjálfs. Þeir vilja meina að sérhæfing þarfnist 

staðfærslu á öllu fyrirtækinu en ekki einungis vörum þess. Sérhæfing náist einmitt með þeim 

gildum og táknrænum tilfinningum sem fyrirtækið tjáir. Í ímyndaruppbyggingu er mikilvægt 

að tryggja að réttum skilaboðum sé miðlað. Til að koma í veg fyrir misskilning er nauðsynlegt 

að fyrirtæki endurmeti og mæli áhrif þeirra skilaboða sem þau senda út, enda eru það þessi 

skilaboð sem móta ímynd fyrirtækja þeirra. Þá er nauðsynlegt að gera reglulega formlegar 

kannanir á ímynd og orðspori (Gray og Balmer, 1998). 
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4.1.5 Ímynd og mýta lista 
Samkvæmt Kotler og Scheff (1996b), viðurkenna sumir félagsfræðingar að árekstrar séu milli 

hefðbundinna lista og vinsælli lista. Mýtan er að hefðbundnar listir endurspegli einungis 

smekk mjög lítillar yfirstéttarmenningar. Þessi skynjun skapar sjálfsagt sín vandamál og 

myndi gera hefðbundnar listir síður aðgengilegar. Aftur á móti vill Kolb (2005) meina að í 

dag hafi orðið til ný tegund af áhorfendum og það munu vera svokallaðir listneytendur. 

Listneytendur líti menningu öðrum augum. Fyrir þeim séu hefðbundnar listir ekki hafnar yfir 

hinar vinsælu listir sem þeir hafa alist upp við. Listneytendur kjósi því ekki að takmarka sig 

við eina tegund lista heldur vilji þeir njóta bæði hefðbundinna lista og vinsælla. Þeir taki 

heldur ekki vestræna menningu fram yfir menningu fjarlægari landa, sem sýnir sig í 

vinsældum heimstónlistar í dag.  

 Til að uppræta mýtuna um listirnar og bæta ímyndina þurfa aðstandendur listanna að 

auka fræðslu og miðla réttum skilaboðum. Listkennsla í skólum gæti spilað þar stóran þátt. 

Minnkandi listkennsla í skólum (Kotler og Scheff, 1996b) eykur fjarlægðina milli almennings 

og listanna, þar sem börn fá ekki tækifæri til að öðlast skilning á listunum og þroska hann 

með sér. Kotler og Scheff (1996b) segja að með því að fræða almenning um listina sem við 

kunnum að meta og með því að vera sífellt á varðbergi fyrir breytilegum þörfum, getum við 

byggt upp ákafan og dyggan áhorfendahóp í framtíðinni. Rannsóknir sýna að fjórir þættir hafi 

áhrif á hvaða listform höfði til fólks. Það eru gildi sem eru lærð frá fjölskyldunni, gildi lærð í 

skóla, nálægð við listir og listiðkun. Almennt er talið að smekkur fólks á listum og menningu 

sé mótaður fyrir tvítugt (Colbert, 2003). Sjaldgæft er að fólk uppgötvi óperu og ballett um 

fimmtugt. Borgonovi (2007) segir að listkennsla sé stærsti áhrifavaldurinn þegar kemur að 

eftirspurn og aðsókn sviðslista. Hins vegar séu áhrifin á aðsókn bundin þeim listformum sem 

viðkomandi fær kennslu í. Þetta þýðir, að svo hægt sé að auka aðsókn í allar listgreinar, þarf 

að bjóða upp á fjölbreytta listkennslu, sem dæmi hljóðfæraleik, leiklist, tónlist og dans (Kolb, 

2005).   

4.1.6 Ímyndarmæling  
Stuðst er við ímyndarmælingar til mæla árangur upplýsingamiðlunar en þær eru einnig nýttar 

til að greina vörumerkjavirði. Þá er ímynd vörumerkis mæld útfrá þeim eiginleikum sem 

viðskiptavinurinn tengir við vörumerkið. Vægi þessara eiginleika er hægt að kortleggja til að 

draga upp skýra mynd af skynjun fólks á vörumerkinu. Niðurstöður ímyndarmælinga gefa  

svo til kynna hvernig megi hafa áhrif á vörumerkjavirðið á markaði og betrumbæta 

upplýsingamiðlun (Keller o.fl.,2008). Mælitæki á ímynd hafa þróast hægt en til eru mælitæki 
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eins og vörukort, sem eru notuð til ná fram myndrænni framsetningu af ákveðinni tíðni, 

dreifingu eða tengslum og byggja á margbreytilegum víddum sem lýsa skynjun fólks. 

Vörukort má einnig nota til að greina skynjun á skipulagsheildum, fólki og 

stjórnmálaflokkum. Vörukort væri því betur kallað skynjunarkort en þar sem vörukort hefur 

fest betur rætur sem íslenskt markaðshugtak verður það notað hér (Þórhallur Guðlaugsson, 

2008). Vörukort eru teiknuð upp af ýmsum markaðslegum fyrirbærum og víddum. 

Markaðslegum fyrirbærum og víddum sem stjórna því að neytendur versla við eitt fyrirtæki 

frekar en annað (San Augustine, Long og Pantzallis, 1992).  

 Vörukort er byggt á gögnum sem má afla með eigindlegum eða megindlegum 

rannsóknaraðferðum. Gögnin verða að hafa að geyma ákveðnar upplýsingar, þar sem vörum, 

þjónustu eða fyrirtækjum eru gefnar einkunnir á ákveðnum skala. Ekki er óalgengt að stuðst 

sé við afbrigði af Likert kvarða, 7 stiga eða mögulega 9 stiga (Þórhallur Guðlaugsson, 2008). 

Meðaltöl einkunna gefa til kynna hvar tiltekin vara á heima á kortinu, en það veltur einnig á 

afstöðu einnar vöru til annarrar. Með slíku korti má fá góða mynd af samkeppni sem ríkir á 

tilteknum markaði. Vörur sem raðast nálægt hverri annarri á kortinu móta einn markað og eru 

staðkvæmdarvörur. Þeir vísar sem eru langir á ásnum segja okkur skilgreiningarmátt 

svaranna; því lengri sem ásinn er, því frábrugðnari eru svör þátttakenda. Ásarnir segja okkur 

því hversu mikilvægur sá þáttur er sem spurt er um í augum þátttakenda (Lilien og 

Rangaswamy, 2003; Þórhallur Guðlaugsson, 2000) Sjá mynd 4.4.  

 

 
Mynd 4.4. Vörukort (Þórhallur Guðlaugson, 2008). 

Vara  3 

Eiginleiki 1 

 Eiginleiki 2 Eiginleiki 3 

Eiginleiki 4 

Eiginleiki 5 

Vara 1 
Vara 2 

Vara 4 



35 
 

Þessi vörukort hjálpa markaðsdeildum að draga ályktanir og fá sjónrænt yfirlit yfir það 

hvernig vara þeirra eða fyrirtæki er samsett í huga fólks og eiga því auðveldara með að marka 

stefnu um hvar þeir vilja staðsetja sig í framtíðinni (Lilien og Rangaswamy, 2003). Næsti 

kafli fjallar einmitt um hvernig bregðast megi við upplýsingum sem koma fram í 

ímyndarmælingum og hvernig útfæra megi markaðsherferð til að miðla megi réttum 

upplýsingum og jafnvel endurstaðfæra vöru eða þjónustu.  

4.2 Útfærsla markaðsherferða til uppbyggingar vörumerkjavirðis 
Þau tæki og tól sem stuðst er við í uppbyggingu vörumerkjavirðis eru; samval á 

vörumerkjaauðkennum, samval söluráða og tengingar annarra. Þessir þættir hafa svo ákveðin 

vitundar- og ímyndaráhrif sem skila sér með auknu neyslumagni og tíðni, fleiri neytendum og 

hærra verði (Keller o.fl., 2008). Þegar listastofnanir fóru fyrst að gefa markaðssetningu gaum 

einblíndu þær fyrst og fremst á fjórða söluráðann, sem er kynning. Listastofnanir höfðu 

ákveðna stefnu, sem afmarkaði vöru þeirra og voru ekki reiðubúnar að aðlaga vöru sína til að 

laða að nýja neytendur. Þar sem stofnanirnar hlutu ríkisstyrki var miðaverð ávallt undir 

framleiðslukostnaði, svo ekki var mögulegt að hagræða verði frekar. Listastofnanir voru 

einnig bundnar við eina staðsetningu þar sem listin var sýnd, svo eini söluráðinn sem þau 

töldu sig geta nýtt sér var kynning. Kynningin fór helst fram í fjölmiðlum og var beint til 

fjöldans, þar sem engin vitneskja lá fyrir um markhópa (Kolb, 2005). Hér á eftir verða skoðuð 

nokkur dæmi um hvernig söluráðarnir eru heimfærðir á listirnar.  

4.2.1 Vara 
Varan er undirstaða í mótun allrar markaðsstefnu (Hill, O‘Sullivan og O‘Sullivan, 1995). Hún 

er jafnframt miðpunktur vörumerkjavirðis og er stærsti áhrifaþátturinn í því hvernig neytendur 

upplifa vörumerkið (Keller o.fl., 2008). Margir miskilja hugtakið vara í þessu samhengi og 

telja að vara sé nauðsynlega áþreifanlegt framboð, en vara getur verið hvaða framboð á 

markaði sem fullnægir einhverri þörf eða löngun (Kotler og Keller, 1994). Vörusöluráðinn 

felur í sér að velja bæði áþreifanlega og óáþreifanlega ávinninginn sem varan á að bjóða upp 

á. Þegar ákvarðanir eru teknar um eiginleika vöru skal litið til fimm vöruþrepa. Fyrsta þrepið 

er grundvallarávinningurinn en það er sú lausn sem varan veitir. Sá er kaupir sér miða í 

leikhús er mögulega á höttunum eftir afþreyingu. Grundvallarávinningurinn (e. core benefit) 

er því upplifun. Annað þrepið er grundvallarvaran (e. basic product) eða mögulega 

leiksýningin sjálf. Þriðja þrepið er vöruvæntingin (e. expected product) eða þeir eiginleikar og 

væntingar sem neytandi gerir kröfur um að vara standi undir. Fjórða þrepið er vöruviðbót (e. 
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augmented product) en þá fer frammistaða vöru fram úr væntingum. Það er á þessu fjórða 

þrepi sem fyrirtæki keppa í þróuðum löndum og vörumerkjastaðfærsla á sér stað. Fimmta 

þrepið er hin mögulega vara (e. potential product), en það er öll möguleg framtíðar útfærsla 

og þróun á vörunni (Kotler og Keller, 1994). Hill o.fl. (1995) eru með sína eigin útfærslu á 

vöruþrepunum sem sjá má á mynd 4.5.  

 
 

Mynd 4.5. Vöruþrepin (Hill o.fl., 1995). 
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Hill o.fl. (1995) útskýra mjög vel þær þarfir sem listupplifun þarf að fullnægja og 
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Mismunandi stig þarfapýramídans gera kröfu um að litið sé til heildarinnar. Ekki einungis 

grundvallarvörunnar heldur einnig skal huga að staðsetningu, starfsfólki, dagskrárbæklingum 

og annars konar varningi og veitingaþjónustu. 

 

Mynd 4.6. Þarfapíramídinn (Hill o.fl., 1995). 
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neytenda í stað þess að horfa einungis til kostnaðar við framleiðslu, að meta ólíka 

virðiskynjun neytenda, kanna verðteygni vöru, útfæra mögulega magnafslætti, varast 

viðbrögð samkeppnisaðilanna við verðstefnu, gera ráð fyrir viðskiptakostnaði í  verðlagningu 

þ.e. afsláttum og rýrnun, meta viðbrögð viðskiptavina við verðstefnu til langs tíma og miða 

verð við kostnað þjónustu og arðsemismöguleika.     

 Borgonovi (2007) kannaði hvaða áhrif miðaverð hefur á aðsókn í listviðburði og 

studdist við fyrirliggjandi gögn um útgjöld heimilanna á fjórtán ára tímabili í Bretlandi. 

Niðurstöður rannsóknar hennar bentu til að lægra miðaverð leiddi af sér aukna aðsókn, en þó 

ekki sérstaklega hjá lágtekjuhópum. Niðurstöður Borgonovi styðja fullyrðingar Colbert 

(2003) um að stjórnendum og listamönnum skjátlist um að lægra miðaverð muni frekar ná til 

fólks af lægra menntunarstigi. Víða sé gengið svo langt að bjóða ókeypis aðgang til að auka 

aðsókn. Hann tekur sem dæmi söfn sem bjóða ókeypis aðgang og segir þau engu að síður eiga 

í erfiðleikum með að stækka markhóp sinn og að ná til hópa með með minni menntun að baki. 

Hann segir ennfremur, að ef fólki sé það ekki eðlislægt að sækja söfn, þá muni frír aðgangur 

ekki hafa áhrif á aðsókn að því. Þó að verð sé áhrifaþáttur þegar valið er milli 

afþreyingarmöguleika, þá á það helst við um þegar bornir eru saman sambærilegir 

möguleikar. Ef aðrir afþreyingarmöguleikar eru mjög ólíkir þá standast þeir ekki nauðsynlega 

verðsamanburð þ.e.a.s., fæst fólk ætlast til þess að greiða sama verð fyrir heimsókn í 

kvikmyndahús og leikhús (Kolb, 2005).  

 Algengt er að listastofnanir noti verðlagningu til kynningar (Kotler og Keller, 1994). 

Algengt er að listastofnanir veiti afslátt með því að selja einhvers konar pakka, fjórar sýningar 

saman eins og Þjóðleikhúsið og Borgarleikhúsið gera. Svipað fyrirkomulag er á áskriftum, 

nema þá eiga gestir sér jafnvel fast sæti í áhorfendasal (Hill o.fl. 1995). Markaðsrannsóknir 

um viðskiptavinatryggð hafa sýnt að langtíma viðskiptasamböndum og áskriftum fylgi margir 

kostir. Áskrifendur versla oftar, tala vel um stofnunina, taka síður eftir tilboðum 

samkeppnisaðilans, sýna meira umburðarlyndi gagnvart ófullnægju og eru síður viðkvæmir 

fyrir verði. Þeir upplifa frekar samhug með stofnuninni. Takmark allra stofnana ætti því að 

vera að koma á föstu viðskiptasambandi (Petr, 2007). Petr (2007) kannaði ástæðurnar sem 

kunna að liggja að baki því hví áhorfendur leikhúsanna gerast ekki áskrifendur. Helstu 

ástæðurnar voru lítil þátttaka, sem réttlætti ekki áskrift. Það bendir til þess að stjórnendur ættu 

að minnka lágmarksfjölda sýninga í áskriftinni svo að gjaldið sé ekki of hátt miðað við 

neyslu. Fleiri ástæður virtust einnig liggja að baki því að áskrift var ekki kosin, eins og að 

virðið var ekki álitið nægilegt, ímynd stofnunarinnar ekki nægilega góð eða að fólk taldi sig 
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vanta félaga til að mæta með sér á viðburðinn. Slíkum vandamálum má mæta með því að 

bjóða frekar vildarverðlaun fyrir þátttöku í stað þess að fólk þurfi að skuldbinda sig fram í 

tímann eða bóka með tilteknum fyrirvara. Fyrir þá sem ekki vilja skuldbinda sig tilteknum 

stofnunum, geta fleiri stofnanir unnið að samningum sín á milli og komið á einhvers konar 

áskriftarsambandi en svo má líka lengja áskriftartímabilið (Petr, 2007).  

 Listastofnanir hafa aðrar ómissandi tekjur sem verða ekki til af sölu miða heldur af 

styrkveitingum og kostun. Ríkisstyrkir til listastofnana eru mismiklir milli landa og stofnana, 

en þá treysta listastofnanir einnig á styrkveitingar úr ýmsum sjóðum, styrkveitingum 

einstaklinga og kostun fyrirtækja. Þá skiptir sköpum að listastofnunin sé mikils metin í augum 

styrkveitenda svo að meira fjármagn streymi inn (Hill o.fl., 1995).   

4.2.3 Dreifileiðir eða vettvangur 
Dreifileiðir eru skilgreindar sem það samval sjálfstæðra fyrirtækja sem koma vöru eða 

þjónustu í notkun eða neyslu (Kotler og Keller, 1994). Sýningarsalir og umhverfi myndu 

flokkast sem helsta dreifileiðir listastofnana. Aðstaða vettvangs skiptir höfuðmáli en 

stuðningsþættir eru; þægindi, sætin, fatahengin, framboð hressinga og bílastæði. Lítið er enn 

vitað um samverkandi áhrif grunnþjónustunnar og stuðningsþátta þegar kemur að vettvangi 

sviðslista, en niðurstaða rannsóknar sem Hume (2008) framkvæmdi, bendir til þess að 

mikilvægt sé fyrir stjórnendur að átta sig á flóknu samspili fleiri virðisþátta og að 

heildarupplifunin ráði mestu varðandi ánægju og líkur til endurkomu. Rannsókn Hume (2008) 

sýndi fram á að heildarupplifunin réði mestu varðandi ánægju og líkur til endurkomu, því ættu 

stjórnendur að stefna á hámörkun heildarupplifunar vettvangs, þjónustu, sýningar og listræns 

gildis. 

 Vettvangur hefur allt með aðgengi listanna að segja. Listastofnanir geta bætt aðgengi 

sitt með betri sölukerfum fyrir landsbyggðina og auðveldað þeim bókun í gegnum fleiri 

sölustaði, netið eða síma. Sölukerfin þurfa að vera einföld og ganga greiðlega fyrir sig, því 

annars geta þau orðið hindrun í aðgengi. Bæta má aðgengi og aðstöðu fyrir fjölskyldur, 

fatlaða og aldraða. Huga má að sérúræðum fyrir heyrnar- og sjónskerta. Sýningartímar hafa 

einnig áhrif á aðgengi. Ekki hentar öllum að sækja sýningar seint að kvöldi eða á ákveðnum 

dögum vikunnar (Hill o.fl., 1995).  

4.2.4 Kynning 

Samval kynningarráða þarf að vanda, þar sem þeir styðja við vörumerkjavirðið. Hver og ein 

kynningarleið skal metin út frá þeirri vitund og sérstæðu tengingum sem hún gefur vörumerki. 
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Mikilvægt að velja rétta kynningarráða, sem allir gegna sérstöku hlutverki í að viðhalda 

vörumerkjavirðinu og að þeir styðji við og auki áhrif hvors annars (Keller o.fl., 2008). Val á 

kynningarráðum ákvarðar þá markaðshluta sem náð er til. Sem dæmi má nefna Boston 

Sinfóníuhljómsveitina, þar sem tekið var eftir hækkandi aldri áhorfenda. Eftir að hafa 

framkvæmt markaðsrannsóknir var komist að því að ekki svo ýkja margt væri ólíkt með 

áhugasviði yngri og eldri áhorfenda, en mismunurinn lá í ólíkum forgangi miðla. Eldra fólkið 

las frekar bækur og blöð á meðan yngra fólkið notaðist við rafræna miðla. Með betri 

samnýtingu kynningarráða og samþættu markaðsstarfi náði hljómsveitin að auka netsölu sína 

stórkostlega og ná til yngri markhóps (Vence, 2003). 

Samval söluráða skiptir miklu máli þegar farið er af stað í auglýsingaherferðir, því ef 

verð er of hátt eða aðgengi lítið þá skilar herferðin litlu. Samnýting kynningarráða er ekki 

síður mikilvæg eins fram kom hér að ofan, en listastofnanir hafa einna helst reitt sig á 

upplýsingamiðlun, dreifimiða, póst, ódýrar auglýsingar og sölukynningar. Upplýsingamiðlun 

og umfjöllun spilar stórt hlutverk fyrir listirnar því neytendur reiða sig mikið á gagnrýni og 

ummæli í vali á sýningum. Auglýsingar eru mjög dýrar en geta hjálpað til við ímyndarsköpun 

séu þær birtar á réttum stöðum á réttum tímum fyrir rétta markaðshluta. Sölukynningar eru 

nýttar til að auka þátttöku neytenda á listunum eins og til dæmis með áskriftum og 

pakkatilboðum. Bein markaðssetning getur svo styrkt tengsl stofnunarinnar við neytendur sína 

auk þess að auka sölu og gæti því fallið undir samskiptamarkaðsfærslu (e. relationship-

marketing) (Hill o.fl., 1995).  

 En spurning er hversu miklu fjármagni skal veitt í kynningu. Sumar stofnanir kjósa að 

veita jafn miklu fjármagni í markaðssetningu og samkeppnisaðili af svipaðri stærð. Aðrir nota 

hlutfall af sölu sem viðmið. Þriðja og líklega skynsamasta leiðin væri að verja fjármagni í 

kynningu í takt við þau markmið sem stofnunin setur sér eða hve stórs hóps skal höfðað til. 

Til að kostnaðurinn fari ekki úr böndunum er mikilvægt að kunna að forgangsraða. Stærri 

listastofnanir geta rétt eins og önnur fyrirtæki nýtt sér öll form kynningarráða en smærri 

listastofnanir með lítinn áhorfendahóp sem hafa ekki bolmagn í stórar auglýsingaherferðir 

geta nýtt sér blaðaumfjöllun, umtal eða fésbókina (Di Maggio, 1986). 

4.3 Sammörkun og samstarf  
Vörur eru oft tengdar vörum annarra fyrirtækja á einn hátt eða annan. Þetta er gert í síauknum 

mæli og kallast sammörkun (e. co-branding). Þetta á við um það þegar tvö þekkt vörumerki 

eru sameinuð í eina sameiginlega vöru og/eða markaðssettar saman á einhvern hátt (Kotler og 

Keller, 1994). Tengingum við aðra má ná fram með: tengingu við fyrirtæki, lönd eða 
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landsvæði, með dreifileiðum, sammörkun, leyfisveitingu, frægu fólki, viðburðum, 

verðlaunum og ritdómum. Sammörkun hefur verið notuð til að auka umfang og áhrif 

vörumerkis, til að innlima nýja tækni, minnka kostnað og til að auka frískleika ímyndar. 

Grundvöllurinn fyrir einhverskonar samstarfi er að það skapi virði fyrir báða aðila, sem er 

umfram það virði sem þeir skapa einir og sér (Keller o.fl., 2008).   

 Sammörkun með eftirsóknarverðu vörumerki getur yfirfært ákveðin gildi yfir á hitt. 

Sammörkun getur þannig aukið sölu á núverandi mörkuðum eða opnað nýja. Ná má fram 

töluverðum sparnaði í vörukynningu og hraðað því ferli. Sammörkun getur einnig veitt nýja 

innsýn og lærdóm um neytendur útfrá því hvernig önnur fyrirtæki nálgast þá. Sammörkun 

getur styrkt vörumerkjavirði, en þessu fylgir þó ákveðin hætta, þar sem ákveðið vald tapast, 

því erfitt getur reynst að stýra því að einungis fyrirhugaðir eiginleikar yfirfærist milli 

vörumerkja (Keller o.fl., 2008). Grundvöllur fyrir sammörkun þarf að vera sá, að bæði 

vörumerkin búi yfir vörumerkjavirði, viðeigandi vitund og jákvæðri vörumerkjaímynd. 

Mikilvægast er að það sé rökrétt samræmi  á milli vörumerkjanna og að þau styðji við hvert 

annað frekar en að vera of lík (Park, Jun og Shocker, 1996; Leuthesser, Kohli og Suri, 2003). 

Sammörkun innan listanna má ná fram með samstarfi í markaðssetningu. Kotler og 

Scheff (1996a) telja eina lausn á fjárhagsþrengingum listastofnana vera fólgna í stefnumiðuðu 

samstarfi milli mismunandi listhópa. Sameining sem úrræði hefur verið nýtt í mörgum 

löndum Evrópu. Á Norðurlöndunum og í þýskumælandi löndum fyrirfinnast dæmi um 

þrískipt leikhús sem eru heimili söngleikja, leiklistar og dansins, allt undir sama þaki (Hajduk, 

2007). Einnig eru dæmi um tónleikahús sem hýsa undir einu þaki sinfóníuhljómsveitina, 

óperuna og ballettinn (Menntamálaráðuneytið, 1997). Fræðimennirnir Montgomery og 

Robinson (2006) mæla með því að samsteypur starfi saman til að laða að ferðamenn og sjái til 

þess að margar stórar uppákomur lendi ekki á sama kvöldi. Þá gæti viðskiptavinur sem horfir 

á ballettsýningu á föstudegi einnig eitt helginni í að skoða listsýningu eða fara í leikhús. 

Þannig gætu ferðamenn mætt á fleiri viðburði í boði. Þeir leggja til að mismunandi viðburðir 

séu skráðir í dagskrá, sem ætti að vera stór þáttur í markaðsfærslunni. Séu fleiri listastofnanir í 

samstarfi eru frekar líkur til þess að þær hafi burði til að auglýsa starfsemi sína sameiginlega. 

Samstarf  gengur frekar upp ef horft er til nýrra tækifæra á markaði þar sem allir þátttakendur 

öðlast ávinning sem þeir gætu ekki öðlast á eigin spýtur (DiMaggio, 1986).  

  Fyrir nokkrum árum virtist stefnan hér á landi vera sú að aðskilja rekstur listhópa. 

Ballettinum og Íslensku óperunni var úthýst úr Þjóðleikhúsinu. Sinfóníuhljómsveit Íslands 

flutti í Háskólabíó og fékk þar með aukið sjálfstæði frá Þjóðleikhúsinu og Ríkisútvarpinu. 
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Íslenski dansflokkurinn barðist fyrir sjálfstæði sínu lengi vel, en er nú með aðsetur í 

Borgarleikhúsinu. Eftir áralangt aðsetur Íslensku óperunnar í Gamla bíói munu Íslenska 

óperan og Sinfóníuhljómsveit Íslands starfa saman undir einu þaki í Hörpu, sem mun vonandi 

bæta rekstarafkomu beggja stofnana. Þróun mála sýnir að fjárhagslega er það mjög erfitt er að 

halda uppi sér sýningasölum fyrir svo marga litla listhópa á svo litlum markaði sem Ísland er 

og því er samstarf kannski ekki spurning um vilja heldur nauðsyn.   
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5 Rannsóknaraðferð 
Í lýsingu á rannsóknaraðferð verður þátttakendum, mælitæki, framkvæmd og úrvinnslu gagna 

lýst. Þar sem stuðst er við bæði eigindlega og megindlega rannsóknaraðferð verður báðum 

rannsóknum lýst í sitthvoru lagi, fyrst eigindlegri rannsókn og svo megindlegri. Eigindlega 

rannsóknin byggist á djúpviðtölum en megindlega rannsóknin fól í sér spurningakönnun.  

5.1 Eigindleg rannsóknaraðferð 
Til að fá innsýn í hvaða markaðstækjum íslenskir liststjórnendur eru að beita voru tekin viðtöl 

við núverandi eða fyrrverandi stjórnendur nokkurra listastofnana á Íslandi. Viðmælendur 

verða ekki nafngreindir, en þar sem listastofnanir á Íslandi eru ekki margar er ekki um marga 

aðila að ræða.  

5.1.1 Þátttakendur 
Þátttakendur eigindlegrar rannsóknar voru 9 talsins. Rannsakandi valdi viðmælendur eftir 

eigin mati á mikilvægi stofnunar. Í fyrstu var leitað til fulltrúa rótgróinna stofnana, en síðan 

leitað til fulltrúa smærri og yngri stofnana til samanburðar. Rætt var við fulltrúa frá 

Sinfóníuhljómsveit Íslands, Íslenska dansflokknum, Salnum, Þjóðleikhúsinu, 

Borgarleikhúsinu, Hafnarfjarðarleikhúsinu, Vesturporti, Listahátíð og Hörpu. Viðmælendur 

höfðu sumir komið við víða og höfðu því reynslu af fleiri stofnunum en einni. Því geta sömu 

viðmælendur verið fulltrúar fleiri stofnana. Einn viðmælenda hefur einnig starfað sem 

tónleikahaldari og er vitnað í viðkomandi sem tónleikahaldara þegar við á. Kynjaskiptingin 

var nokkuð jöfn eða 5 karlar og 4 konur og reynsla þeirra af liststjórnun mismikil. 

Aldursdreifingin var frá 35-65 ára.  

5.1.2 Mælitæki 
Mælitækið var spurningarammi sem samanstóð af 15 opnum spurningum eins og sjá má í 

viðauka 2. Viðtölin voru þó óformleg og umræðunni leyft að þróast, til að gefa óvæntum 

atriðum svigrúm til að koma fram. Ef svör höfðu ekki fengist við mikilvægum spurningum 

þegar leið á viðtölin voru þær spurningar lagðar fram sérstaklega. Til að opna viðtalið var 

spurt út í atriði eins og val á dagskrá og þá markhópa sem hafðir voru í huga, ásamt öðrum 

spurningum sem gátu gefið til kynna hversu markaðshneigð stofnunin var. Reynt var að fá 

heildarmynd af því hvernig stofnanirnar höguðu markaðsfærslunni og hvort gerðar hefðu 

verið markaðsrannsóknir til að styðja við hana. Spurt var út í stefnu, gildi, tilgang og 

samkeppnisaðila hverrar stofnunar. Rætt var um afstöðu viðmælenda til ímyndarsköpunar og 
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vörumerkjastjórnunar. Einnig var spurt út í verðlagningu, virðisauka, kaupauka og stig 

samstarfs við aðrar stofnanir. Spurningaramma má sjá í viðauka 1.  

5.1.3 Framkvæmd 
Eftir að fræðilegur bakgrunnur viðfangsefnis hafði verið unnin og nægilega skýr mynd hafði 

fengist af grundvallaratriðum markaðfærslu og vörumerkjastjórnun var hafist handa við að 

sníða spurningaramma. Hafist var handa að bóka viðtöl. Fyrst var sent formlegt bréf þar sem 

rannsakandi kynnti erindi sitt og óskað eftir viðtali. Einhverjir svöruðu skriflega um hæl og 

gáfu upp lausa tíma. Aðra þurfti rannsakandi að hringja í oftar en einu sinni og viðtalstímar 

bókaðir margsinnis. Allir voru þó viljugir að veita viðtal. Upphaflega áttu viðmælendur að 

vera tíu en lengi leit út fyrir að þeir yrðu einungis átta þar sem tveir þeirra áttu svo annríkt að 

erfitt var að finna tíma. Úr varð að viðtal náðist við annan þeirra er mjög annríkt átti. Léttara 

reyndist að fá viðtöl við stjórnendur stofnana sem eru rótgrónar heldur en þeirra sem eru enn í 

mikilli uppbyggingu. Þegar viðtölin voru framkvæmd fóru þau flest fram á skrifstofu 

viðmælanda eða í almenningsrými listastofnunarinnar. Viðtölin voru öll tekin upp á 

hljóðupptökutæki með leyfi viðmælanda og ávallt var spurningarammi hafður til hliðsjónar. 

Viðtölin voru allt frá 35 mínútum í lengd upp í rúmar 70 mínútur.  

5.1.4 Úrvinnsla gagna  
Fyrst í stað voru viðtölin 9 hljóðrituð, athugasemdir rannsakanda skráðar inn jafnóðum og 

umfram hugleiðingar. Eftir að öll viðtölin höfðu verið hljóðrituð í tímaröð voru þau lesin yfir 

að nýju og leitað eftir fyrirfram ákveðnum kóða ásamt því að augu voru höfð opin fyrir öðrum 

hugsanlegum opnum kóðum. Fyrirfram ákveðinn kóði var allt sem tengist markaðsfærslu sem 

fer fram innan stofnunarinnar. Hugsanlegir opnir kóðar voru skráðir niður og flokkaðir á 

minnisblað. Leitað var eftir hugsanlegum tengslum milli ólíkra kóða til að koma auga á 

aðalatriðin. Í greiningu gagna var stuðst við spurningar eins og hvað eru þessir kóðar að segja 

mér? Staðfesta þeir fyrri hugmyndir og fræði? Hvað má læra af þessum kóðum? Útbúin var 

grind um niðurstöðu greiningar og umræður og ákvörðun tekin um hvaða þættir þurftu að 

koma fram í hverjum kafla.  
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5.2 Megindleg rannsóknaraðferð 
Til að mæla ímynd valdra íslenskra listastofnana, greina eiginleika mögulegra markhópa 

þeirra og þarfir, var stuðst við spurningalista.  

5.2.1 Þátttakendur  
Stuðst var við bæði hentugleika- og snjóboltaúrtak án líkinda. Stærð úrtaksins er óþekkt en 

alls bárust 260 svör. Svörunin var mest eftir að spurningakönnun var send út á fjarnemendur 

og þá er stunduðu nám með vinnu í Háskóla Íslands. Einnig bárust svör frá vinum, póstlistum 

vina og fésbókarvinum rannsakanda. Svarhlutfall kynja var ekki jafnt. Konur voru ráðandi 

með 69,2% svarhlutfall en karlar einungis 30,8%. Aldursbilið var frá 17-68 ára en meðalaldur 

37 ár. Lýsandi tölfræði annarra áhugaverðra bakgrunnsspurninga var eftirfarandi eins og sjá 

má á myndum 5.1, 5.2, 5.3 og 5.4: 

 
Mynd 5.1. Aldursdreifing þátttakenda. 

 

Samkvæmt mynd 5.1 er aldursdreifing svarenda nokkuð eins og vonast var til. Svarendur eru 

flestir á aldursbilinu 25-54 ára sem er aldurhópur sem er einna líklegastur til að hafa 

reglulegar tekjur og útgjöld.  
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Mynd 5.2. Tekjudreifing þátttakenda. 

Eins og sjá má á mynd 5.2 eru einungis um 30% með tekjur lægri en 200 þúsund. Gera má ráð 

fyrir að aðilar með tekjur yfir 200 þúsundum á mánuði hafi frekar umfram fé til ráðstöfunar til 

að geta leyft sér að sækja listviðburði.   

 

Mynd 5.3. Starfsgreinar þátttakenda. 

Eins og sjá má á mynd 5.3 eru þátttakendur nemar í tæplega 30% tilfella, sem er heldur hærra 

hlutfall en vonast var til. Nemar eru oft á tíðum tekjulægri, sem gefur því ekki endilega rétta 

mynd.  
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Mynd 5.4. Sýnir námsgráðu sem þátttakendur hafa lokið. 

Mynd 5.4 sýnir að þátttakendur eru vel menntaðir. Tæp 40% hafa lokið við grunngráðu 

háskóla og tæp 17% hafa lokið meistaragráðu. Dreifingin er þó nokkur, sem veitir tækifæri til 

að bera saman aðsókn í listir eftir menntunarstigi.  

5.2.2 Mælitæki 
Rannsakandi hafði framkvæmt ímyndarmælingu á nokkrum íslenskum listastofnunum árið 

2009, sem var einskonar forprófun á mælitæki sem hér er stuðst við. Reynt var að mæta 

takmörkunum fyrri rannsóknar og fleiri bakgrunnsspurningum bætt við. Mælitækið var 

hannað eftir framkvæmd þriggja eigindlegra viðtala. Þá hafði rannsakandi öðlast öryggi um að 

vera á réttri braut. Ekki voru til fyrirliggjandi spurningalistar, en hafðir voru til hliðsjónar 

spurningalistar eldri rannsókna á tengdum viðfangsefnum. Þessar rannsóknir var hægt að 

nálgast á skemman.is og á Landsbókasafni Íslands. Spurningalistinn samanstóð af 22 

spurningum og hefst með spurningum sem áttu að mæla ímynd Þjóðleikhússins, 

Borgarleikhússins, Íslenska dansflokksins, Íslensku óperunnar, Sinfóníuhljómsveitar Íslands 

og Salarins í Kópavogi. Þátttakendur voru þá beðnir að meta á Likert skala hversu illa eða vel 

þeim þótti 7 mismunandi eiginleikar eiga við fyrrnefndar stofnanir. Svarmöguleikarnir buðu 

upp á einkunnagjöf á bilinu 1-7. Næst var spurt út í þætti sem þátttakendur töldu skipta máli 

þegar þeir sækja viðburði og hversu oft þeir sækja listviðburði hjá fyrrnefndum stofnunum. 

Til samanburðar var spurt hversu oft þátttakandi sækir aðra viðburði. Spurt var út í af hverju 

þátttakendur sóttu listviðburði eða hvort þær væru virkir listiðkendur sjálfir. Að lokum var 

spurt út í bakgrunn fólks í listum ásamt öðrum bakgrunns- og áhugasviðspurningum. 

Spurningalista má sjá í viðauka 2.  
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5.2.3 Framkvæmd 
Eftir að fræðilegur bakgrunnur viðfangsefnis hafði verið unninn, eigindleg viðtöl sniðin og 

nokkur framkvæmd var farið í að hanna megindlegt mælitæki. Eins og áður kom fram var 

stuðst við fyrri rannsókn rannsakanda, sem og annarra, við hönnun mælitækis. Þegar úrtak var 

valið var leitað leiða til að fá svörun frá mögulegum markhópi listanna. Þátttakendur máttu 

því ekki vera of ungir eða með of lágar tekjur, þeir urðu að vera virkir og sækjast eftir 

fróðleik. Leitast var við að senda út á póstlista mismunandi aðila án árangurs. Úr varð að 

spurningalistinn var sendur út á fjarnemendur og þá er stunduðu nám með vinnu í Háskóla 

Íslands. Sá hópur var líklegur til að innihalda eldri einstaklinga með tekjur, einstaklinga sem 

voru virkir og lærdómssinnaðir. Listinn var sendur út á vini á vandamenn með beiðni um 

áframsendingu en einnig var sett krækja inn á fésbók rannsakanda. Spurningalistinn var settur 

upp í forriti á vefsíðunni createsurvey.com. Þátttakendum var svo send beiðni um þátttöku 

ásamt útskýringu á viðfangsefni og krækju á könnunina. Sama var gert inn á fésbókinni að 

beiðni var sett inn á vegg rannsakanda með útskýringum og krækju. Spurningalistinn var 

opinn í 14 daga og svör bárust flest í upphafi eftir að sent hafði verið á nemendur Háskóla 

Íslands en þar eftir jafnt og þétt enda var fésbókarkrækjan endurnýjuð með jöfnu dagabili. 

Eftir 14 daga höfðu 260 svör borist og könnun lokaðist sjálfkrafa. Svör voru vistuð í excel 

skjali ásamt grunn úrlestri gagna sem forrit createsurvey.com bauð uppá.  

5.2.4 Úrvinnsla gagna 
Lýsandi tölfræði af ýmsum bakgrunnsþáttum þátttakenda hafði verið greind í excel og myndir 

settar upp til að lýsa þátttakendum. Lýsandi tölfræði var einnig dregin upp af þáttum sem 

skiptu þá mestu máli þegar þeir viðstaddir viðburði. Næst voru reiknaðar meðaltalseinkunnir 

sem þátttakendur gáfu listastofnunum fyrir sjö ímyndarþætti. Þá var vörukort teiknað í 

tilteknu forriti. Hafist handa við að flytja gögnin yfir í greiningarforritið SPSS svo hægt væri 

að framkvæma flóknari greiningar eftir því sem gögnin kölluðu eftir. Óháð t-próf voru 

framkvæmd til að kanna kynjabundnar skoðanir. T-próf nýttist einnig til að kanna mismun 

milli hópa eftir því hvort þátttakendur voru virkir listiðkendur eða ekki og skoðana þeirra. 

Anóvupróf voru framkvæmd til að kanna mun á milli annarra hópa eftir bakgrunnsþáttum eins 

og menntun, tekjum, tónlistarsmekk og hjúskaparstöðu og þess að það sótti viðburði. 

Fylgnipróf var framkvæmt til að kanna fylgni milli  ímyndar listastofnana og þess að fólk sótti 

þær. Einnig var skoðuð fylgni milli þess að fólk sótti aðra viðburði og þess að það sótti 

listastofnanir. Fylgni var könnuð milli fyrri listmenntunar og þess að fólk sótti listastofnanir. 
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6 Niðurstöður eigindlegrar rannsóknar 
Niðurstöður eigindlegrar rannsóknar benda til þess að listastofnanir velji verkefni sín fyrst og 

fremst útfrá listrænu sjónarmiði og þá er lagt mest upp úr gæðunum. Markaðsstjórar koma 

ekki að verkefnavali, heldur standa að því listráðgjafar, sem reyna að lesa í samfélagið og átta 

sig á hvað kemur til með að falla vel í kramið eftir þjóðaranda. Skortur er á 

markaðsrannsóknum og mögulegt er að liststjórnendur líti svo á að markaðsmál snúist fyrst og 

fremst um auglýsinga- og kynningastarfsemi, sem kallar á endurskilgreiningu á 

markaðshugtakinu meðal liststjórnenda. Markaðshlutar eru ekki taldir skiptast eftir 

hámenningu eða lágmenningu. Stærsti markhópur lista er millitekjufólk yfir fertugu og þá 

sérstaklega konur. Vanþekking á listinni er álitin orsaka að fólk mæti ekki á listviðburði af 

ótta við að skilja ekki tjáningarformið. Annars er talið að fólk líti oft á listviðburði sem 

félagslega afþreyingu og þá skipti heildarupplifunin mestu máli. Listastofnanir leggja mest 

upp úr gæðum og fjölbreytilegri dagskrá en þó þykir vera svigrúm til aukinnar sérhæfingar 

því ekki gangi að allir séu að gera það sama. Fjárveiting til listanna þykir ekki nógu fagleg en 

uppbyggingin þyrfti að vera stefnumiðaðri með árangursstjórnun og yfirsýn. Þá er 

nauðsynlegt að byggja upp hefð í kringum listviðburði svo fólk skynji þá sem fasta punkta í 

tilverunni. Slíkt myndi auðvelda alla kynningarstarfsemi. Vörumerkjafræðin eru ekki talin 

eiga vel við listirnar, að skynjun undanskilinni. Valkostir í áskriftarpökkum skila miklum 

árangri í sölu og auka á tryggðina. Heimasíður fyrirtækja eru einna mikilvægasti 

vettvangurinn og að miðasölukerfin á síðunum séu skilvirk. Tengd þjónusta á vettvangi hefur 

þá mikil áhrif á heildarupplifunina. Sýnileiki er mikilvægur, en í dag hefur kynningarstarfsemi 

færst yfir á netmiðla, þó margir miðlar vinna best saman. Viðskiptavinahópur listastofnana er 

mikið til talinn sá sami, en aukið samstarf gæti virkjað þennan áhorfendahóp enn frekar og 

aukið aðsókn. Tækifæri eru talin leynast í útrás listastofnana og með samstarfi listastofnana 

væri hægt að yfirstíga hindranir. Hér á eftir verður farið ítarlegar í niðurstöður. Þá verður 

meðal annars fjallað um markaðsáherslu og stefnu listastofnana, markaðshluta, þarfir 

viðskiptavina og virðisaukandi þætti. Hugmyndir viðmælenda um hindranir, samkeppni, 

ímynd og vörumerki verða kynntar, ásamt skoðunum þeirra um útfærslu markaðsherferða og 

samstarfi.   

6.1 Markaðsáhersla og stefna 
Markaðsáherslan er mismikil milli stofnana. Ákvarðanir um verkefnaval eru fyrst og fremst 

teknar út frá listrænu sjónarmiði. Mest er lagt upp úr gæðum listverkefna, en því næst er reynt 
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að átta sig á markhópnum eða hugsanlegum fjármögnunaraðila sem verkefnið gæti höfðað til. 

Hugsunin er sú, að gangi listastofnanir of langt í að höfða til fjöldans þá eigi þær á hættu að 

missa orðspor sitt eða að litið verði á listframboð þeirra sem hverja aðra afþreyingu. Þó 

Borgarleikhúsið megi teljast markaðssinnað leikhús þá hafa stjórnendur hússins staðið vörð 

um orðsporið með því að passa einnig upp á jaðarinn og haldið virðingu hússins þar með uppi.  

Listastofnanirnar hafa náð árangri með mismunandi áherslum. Smærri leikhús eins og 

Hafnarfjarðarleikhúsið og Vesturport koma á sjónarsviðið til að mæta ákveðinni vöntun á 

Íslandi með nýrri sérhæfingu. Hafnarfjarðarleikhúsið var stofnað til að skapa vettvang fyrir 

sjálfstætt starfandi listamenn með frumflutt íslensk verk. Markmiðið er að eiga samtal við 

samfélagið og vekja fólk til vitundar. Meðlimir Vesturports vildu gera leikhúsið spennandi og 

skemmtilegt. Borgarleikhúsið varð brautryðjandi í sölu opinna áskriftarkorta, þegar 

viðskiptavinum var gefinn sá kostur að velja sjálfir hvaða sýningar þeir vildu sjá á leikárinu. 

Listahátíð náði miklum árangri í að selja viðburði sína stórfyrirtækjum, sem kostuðu viðburði 

á heimsmælikvarða sem annars hefðu aldrei orðið að veruleika á Íslandi.  

Viðhorf viðmælenda til markaðsmála var ólíkt. Fullrúi Listahátíðar segir markaðsmál 

einungis vera stuðningsþátt, því án góðrar vöru sé ekki hægt að ná árangri, en hér er um að 

ræða grundvallarmisskilning á eðli markaðsmála, því ljóst er að varan er hluti af þeim. 

Fulltrúi Listahátíðar segir jafnframt að listirnar sé nauðsynlegt að selja með ákveðinni hugsjón 

og trú á listina. Viðkomandi þurfi helst að hafa skapað listina sjálfur til að ná tilætluðum 

árangri í markaðssetningu. Fulltrúi Hafnarfjarðarleikhússins segir fjármagn til 

markaðssetningar of lítið og því sé leikhúsið rekið eingöngu útfrá listrænu sjónarmiði og 

markmiðið næstum vera að sniðganga alla markaðshugsun. Mögulegt væri að álykta að þessir 

aðilar líti á markaðsfærslu sem auglýsinga- eða kynningarstarfsemi fyrst og fremst. Eina 

stofnunin sem hafði varið tíma og fjármagni í markaðsrannsóknir er Íslenski dansflokkurinn, 

sem bæði styðst við viðskiptavinaskrár, kannanir og er þátttakandi í alþjóðlegri rannsókn á 

áhorfendahópi danslistar til útvíkkunar á honum. Fulltrúi Salarins var með markaðsrannsókn í 

smíðum, en viðkomandi segist þó hafa farið í markhópagreiningu með tilheyrandi 

markaðsáætlun og markmiðasetningu. Fulltrúi Borgarleikhússins segir ekki svara kostnaði að 

standa fyrir markaðsrannsóknum eða að reyna að sækja einstaka viðskiptavini, sem er 

athyglivert, því Borgarleikhúsinu hefur verið hampað í auglýsingageiranum. Miðasölukerfi 

sem stuðst er við í dag safnar upplýsingum um viðskiptavini sem mætti nota til hliðsjónar í 

markaðssetningu en samkvæmt viðmælendum þá eru þessar upplýsingar ákaflega lítið notaðar 

nema af Íslenska dansflokknum. Mannafli til markaðsstarfs þykir heldur ekki nógur svo 



51 
 

mögulegt sé að styðjast við bakgrunnsupplýsingar í markaðsfærslu.  

Stefna stofnananna sem eru á fjárframlögum frá hinu opinbera mótast af skyldum sem 

þeim ber að framfylgja. Þjóðleikhúsið fær mikil fjárframlög frá ríkinu, sem gerir að verkum 

að ekki þykir við hæfi að það keppi mikið um fjárframlög frá einkafyrirtækjum nema í 

sérstökum verkefnum. Ekki eru allir ánægðir með hvernig stofnanirnar uppfylla skyldur sínar. 

Þannig þykir Sinfóníuhljómsveitin ekki gera nógu mikið fyrir íslenska listamenn og 

stjórnendur hennar þykja einblína of mikið á að bjóða upp á erlenda listamenn.  

6.2 Markaðshlutar 
Viðmælendur voru sammála um að aðsókn í listirnar væri háð hugarfari, en alls ekki því að 

hægt væri að flokka markaðshluta eftir því hvort fólk sóttist eftir hámenningu eða 

lágmenningu. Til þess þótti íslenskur markaður of lítill og kannski ekki nógu stéttskiptur. 

Viðmælendur voru flestir meðvitaðir um ólíka markaðshluta eins og börn, fjölskyldur, 

vinnustaðinn, einstaklinga og áhugahópa eða leshringi. Markaðshlutarnir eru að hluta til 

aldurstengdir. Dyggasti hópur Sinfóníuhljómsveitarinnar er álitinn vera millitekjufólk á 

aldrinum 40-60 ára eða fólk með stálpuð börn. Samhljómur er um að konur yfir fertugu sjái 

um að bóka miða á sýningar. Ungt fólk er stærsti markaðshlutinn hjá Íslenska dansflokknum 

en sömuleiðis listaspírur og fólk yfir 40 ára.  

Þó svo Borgarleikhúsið reyni að höfða til allra hópa þá er ekki nauðsynlega verið að 

höfða til allra á sama tíma. Borgarleikhúsið fór þá leið að skapa hverju leiksviði sína ásýnd, 

sinn sjarma og sérhæfingu. Nýja sviðið býður helst upp á ung tilraunaverk. Litla sviðið býður 

upp á nálægð og umbúðaleysi en Stóra sviðið býður upp á stórsýningar með tilheyrandi 

leikhústöfrum. Áhersla hefur ekki einungis verið lögð á að breikka áhorfendahóp og ná til 

yngra fólks, heldur er einnig verið að reyna að auka tíðni leikhússókna meðal áhorfenda. Því 

hefur mikið verið lagt upp úr árskortasölu með stórkostlegum árangri. Kjarni tryggðagesta 

hefur tuttugufaldast frá því að nýr leikhússtjóri tók við og hefur kortagestum fjölgað úr 500 

manns upp í 10.000. Í Borgarleikhúsinu hefur verið leitast við að brúa bilið milli barnasýninga 

og fullorðinssýninga svo úr verði fjölskyldusýningar. Til að mæta ungdómnum enn frekar var 

einnig boðið upp á ungdómsáskriftarkort.  

Hafnarfjarðarleikhúsið skilgreinir sig sem jaðarleikhús. Þeir hafa lítið og verja svo til 

engu fé í kynningastarfsemi og ná því að mestu til fólks, sem ber sig sérstaklega eftir 

frumlegum leiksýningum. Fulltrúi Hafnarfjarðarleikhússins áttar sig yfirleitt ekki á markhópi 

hverrar leiksýningar fyrr en eftir fyrstu sýningar og metur þá hvort arðbært þyki að reyna að 

markaðssetja þær sérstaklega, sem er athyglivert. Klassík þykir ávallt höfða mest til miðaldra 
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og eldra fólks. Fastakúnnar Salarins eru um 70 ára og eldri, en áhersla hefur verið á að breikka 

og yngja markhópinn með því að bjóða upp á fjölbreyttari tónlist, þó svo Kópavogsbær styrki 

fyrst og fremst klassíkina. Fulltrúi Listahátíðar skilgreinir fjármögnunaraðila sem sér markhóp 

sem veita skal sérstaka eftirtekt. Stórir viðburðir Listahátíðar þarfnast mikils fjármagns og því 

er ávallt haft í huga hvernig viðburðir geta þjónað hagsmunum fyrirtækja og verið fýsilegir til 

kostunar. Enginn einn markhópur innan listanna þykir nægilega stór á Íslandi til að hægt sé að 

sérhæfa sig fyrir. Nauðsynlegt þykir að hugsa um alla hópa þó svo ekki sé hugað að öllum í 

einu.  

6.3 Þarfir og aukið virði 
Fulltrúar listastofnananna eru meðvitaðir um þörfina á því að uppfræða börn og unglinga til 

að skapa hefð fyrir aðsókn í listir. Fyrir nokkrum árum lagði Reykjavíkurborg af sérstakt 

framlag til listfræðslu og setti hana á frjálsan markað. Slíkt þykir hafa haft í för með sér meiri 

samkeppni og metnað, því þá skiptir máli að slá í gegn. Ókosturinn er sá að nú, þegar 

framlagið hefur verið lagt af, þá er síður mögulegt fyrir listastofnanir að niðurgreiða hópferðir 

fyrir skólabörn í leikhús. Nú þegar skólar neyðast til að spara hefur verulega dregið úr 

heimsóknum grunnaskólanna. Sinfóníuhljómsveit Íslands hefur staðið fyrir ýmsum 

skólatónleikum fyrir börn frá leikskólaaldri upp í menntaskóla. Markmiðið er að það verði að 

lífstíl hjá þessu unga fólki að njóta lifandi tónlistar. Íslenski dansflokkurinn hefur farið þá leið 

að bjóða börnum ókeypis á danssýningar í fylgd með fullorðnum, sem þá borga sig inn. Til að 

auka dansáhuga hefur einnig verið boðið upp á danshöfundasmiðju og sérstök strákaverkefni í 

grunnskólum þar sem áhugasömum strákum er boðin ókeypis kennsla. Þá hefur einnig verið 

hugað að landsbyggðinni og boðið upp á sérnámskeið um nokkrar helgar á Selfossi. Aðsókn í 

danssýningar er sögð vera bundin við mjög ákveðinn markhóp. Hugsanlegt er að ekki sé lagt 

nægilega mikið upp úr danskennslu í skólum. Þá þykir skortur á listfræðslu leiða af sér ótta 

við það óþekkta. Álit viðmælenda er að mjög stór hluti barna á Íslandi hafi hlotið 

tónlistarmenntarmenntun sem geri að verkum að þau eru með opnari og þjálfaðri eyru en 

ellegar.  

Fulltrúar listastofnana virðast vera því sammála að samruni listforma færist í aukana 

og sjá ákveðin tækifæri í því. Listnemendur í dag séu mun opnari og frjórri í að tengja saman 

ólík listform. Til dæmis sé popptónlistin oft undir klassískum áhrifum og öfugt. Þá má nefna 

hljómsveitina Hjaltalín, sem er skipuð menntuðum tónlistarmönnum, sem nota klassísk 

hljóðfæri og útsetningar í poppaðri tónlist sinni. Sinfóníuhljómsveit Íslands hefur tekið virkan 

þátt í þessum samruna og boðið upp á skrautlegar sýningar með vinsælum 
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popptónlistarmönnum ásamt Sinfóníuhljómsveitinni.  

Viðmælendur voru sammála um að fólk sæki listsýningar af félagslegum ástæðum. 

Listsýningar bjóði upp á afþreyingu í samvist við vini og fjölskyldu. Til að auka virði þess í 

augum fólks að sækja leikhús telja viðmælendur að leggja þurfi sem mest upp úr 

heildarupplifun gesta alveg frá því það leggur bílnum og þar til það fer aftur heim. Fulltrúi 

Hörpu telur að virðisaukning náist með að fólk átti sig á virðinu í því að vera á staðnum og 

upplifa listviðburðinn í eigin persónu. Til að heildarupplifunin sé einstök þurfi allur 

umbúnaður að vera góður, þess vegna sé mikilvægt að fá tónlistarhús fyrir þjóðina með 

góðum aðbúnaði, aðgengi og þægindum. Hámarka má einnig heildarupplifunina með því að 

örva fleiri skilningarvit. Það gerði Íslenski dansflokkurinn á snilldarhátt þegar sýning var sett 

upp í Bláa Lóninu og dansarar og áhorfendur voru saman ofan í vatninu. Nauðsynlegt þykir 

að fólk upplifi hversu einstakt það er að fá að njóta meistaraverka á heimsvísu í íslenskum 

tónlistar- og leikhúsum. Gera verður lifandi listir eftirsóknarverðari með því að áhorfendur 

geti orðið meiri þátttakendur til dæmis með því að sækja námskeið, kynningar og auka 

nálægðina.  

Vettvangur skiptir gríðarlega miklu máli, en ekki síst hvað varðar aðra tengda þjónustu 

í boði. Einhverjir hafa tekið upp á því að halda sérstaka kaffikonserta, aðrir boðið upp á 

syngjandi eldhús og matarleikhús. Viðmælendur virtust mikið til sammála um að aukin gæði 

verka myndu að lokum ná til fólksins og auka aðsókn í listsýningar. Listsýningum mætti 

fækka en auka gæðin, auka mætti fjölbreytileika með víðsýni og samstarfi. Fulltrúi 

Vesturports telur aukið virði í lifandi sýningum vera að skapa einhvers konar upplifun í 

fjórvídd. Þrívídd sé hægt að upplifa í kvikmyndahúsum og því verði lifandi sýning að vera 

eitthvað miklu meira. Þá þurfi lifandi list að ganga fram úr væntingum áhorfenda og 

eftirminnileikinn skiptir höfuðmáli.  

6.4 Hindranir 
Einn viðmælenda sagði fjármagn skorta til vaxtarbrodda í listunum. Fjárveiting í 

fjárlaganefnd væri ófagleg, án stefnu og árangursstjórnunar. Uppbygging þyrfti að vera mun 

markvissari með hliðsjón af stuðningsgreinum og landssvæðum þannig að listframboð og 

ferðamennska gætu stutt við hvort annað. Viðkomandi sagði stjórnsýsluna enn of veika og að 

sterkan menntamálaráðherra þyrfti til að innleiða breytingar á fjármagnsúthlutun til lista.  

Fulltrúi Hafnarfjarðarleikhússins sagði óskandi að umræðan um listirnar yrði sett í 

stærra samhengi svo almenningur geti öðlast skilning á sínu nánasta umhverfi í gegnum 

menningu og listir. Þá myndi hefðin fyrir listinni eflast og börn og ungmenni yrðu þannig 
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hluti af þeirri hefð í samfélaginu. Skilningur á listinni yrði þá meiri og hún þar með 

aðgengilegri. Gildi ungmenna myndu þá mótast af aukinni umræðu um listir og hún orðið 

stærri hluti af lífi þeirra.  

6.5 Samkeppni 
Viðmælendur töldu samkeppnisforskot stofnana liggja ýmist í sögulegu húsnæði, 

verkefnavali, listamönnum, hversu vel þær uppfylla skyldur sínar, fjölbreytileika, aðgengi að 

fjármagni, hljómgæðum, þjónustu og svo framvegis. Tónleikahaldari kvartaði undan skorti á 

því að samkeppnisaðilar sérhæfðu sig á markaði. Allir væru að reyna að gera allt. Íslenski 

dansflokkurinn sérhæfði sig í nútímadansi á sínum tíma og hefur náð miklum árangri á 

alþjóðamarkaði. Leikhúsin eru fyrst og fremst í samkeppni um ímynd og fjármagn en öll 

keppa þau við aðra afþreyingu. Ógnun felst í því að eitt leikhús sýni verk sem taki frá öðru 

eða að annað ráði til sín hæfileikaríkari listamenn en hitt. Mesta samkeppnin meðal 

listastofnana fer fram á haustin þegar kynning árskorta fer fram. Keppnin snýst fyrst og fremst 

um tíma fólks en þó töldu flestir að velgengni einnar stofnunar gæti stutt við velgengni 

annarrar. Allar listastofnanirnar ættu að geta hlotið ávinning af aukinni aðsókn í listirnar því 

jákvæð upplifun hjá einni liststofnun getur virkað hvetjandi fyrir fólk að sækja aðra. 

Viðskiptavinahópur listastofnana er talinn mikið til sá sami því algengt er að áhugi fólks á 

listum sé mjög blandaður.  

Fulltrúi Þjóðleikhússins telur íslenskt leikhús helst vera í samkeppni við íslenskt 

sjónvarpsefni. Fulltrúi Vesturports álítur leikhús ekki vera í samkeppni við neitt, ekki einu 

sinni kvikmyndahúsin því að ákvörðunin um að fara í leikhús sé miklu stærri en að fara að sjá 

kvikmynd. Leikhúsin eigi sér forskot umfram íslenskar kvikmyndir, því hefðin í kringum 

kvikmyndirnar sé minni og þær eiga sér því síður vettvang. Í kringum leikhúsið er komin hefð 

fyrir því að á haustin er leikárið kynnt og árskort seld fyrir allt árið. Íslenski dansflokkurinn 

telur sig frekar í samkeppni við tónleikahald eða stór kassastykki eins og Gauragang eða 

Söngvaseið. Fulltrúi Listahátíðar finnur mest fyrir samkeppni í að vera skapandi í 

markaðssetningu. Ef einn er sniðugur í kynningu þá eru aðrir fljótir að fylgja og gera eins.  

6.6 Ímynd og vörumerki 
Listastofnanirnar vilja láta tengja sig við eiginleika eins og kraftur, ferskleiki, fagmennska, 

skemmtilegt, gæði, spenna, ögrandi, opið mannauðgandi, innblástur, aðgengilegt, upplifun, 

fjölbreytilegt eða fínni. Sinfóníuhljómsveitin hefur viljað láta á sér bera á alþjóðavettvangi. 

Þar sem hún er þjóðarhljómsveit og ber nafn Íslands er markmiðið að byggja einnig upp 
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ímynd landsins með sínum afrekum. Fulltrúi Sinfóníuhljómsveitarinnar segir að því miður 

eigi orðið sinfónía sér slæma ímynd og að fólk tengi það orð við eitthvað leiðinlegt. Fulltrúi 

Sinfóníuhljómsveitarinnar telur að skynjun undanskilinni þá eigi vörumerkjafræðin í heild 

sinni ekki við um óáþreifanlega vöru eins og listirnar. Íslenski dansflokkurinn telur einnig að 

vörumerkjaáherslan hafi ekki tekist nógu vel upp hjá þeim. Íslenski dansflokkurinn gerði 

tilraun á sínum tíma að búa til dansstjörnur innan sinna raða en vandamálið hafi verið að 

almenningur á Íslandi þekki ekki nógu vel til dansheimsins. Dansarar hafi ekki kært sig 

sérstaklega um að vera gerðir að söluvöru og teldu að það vekti spurningar um siðferði í 

sölumennsku. Stefnan væri því sú í dag að halda sig við nafn Íslenska dansflokksins í 

markaðsherferðum umfram listamenn og nöfn viðburða. Stofnanirnar virðast allar hafa haldið 

sig við upprunalegt merki þó svo Borgarleikhúsið og Listahátíð hafi uppfært þau með nýjum 

litum eða skreytingum. Lítið er um slagorð þar sem talin er hætta á að þau verði úreld með 

tímanum. Salurinn hefur dregið úr notkun nafnsins Salurinn í Kópavogi og heldur sig fremur 

við Salurinn eitt og sér því mörgum þykir langt að keyra í Kópavoginn.  

6.7 Útfærsla markaðsherferða 
Vara 

Áhersla er lögð á að verkefnavalið sé fjölbreytt svo eitthvað sé í boði fyrir alla. Í verkefnavali 

styðjast stjórnendur við einhverskonar hyggjuvit listrænna ráðgjafa sem reyna að sníða 

leikhúsið að tíðaranda samfélagsins og á það sérstaklega við um leikhúsin. Dramatúrgar eða 

listráðgjafar reyna með sinni fagþekkingu að lesa í samfélagið og eiga við það samtal en 

markaðsstjórar listastofnana koma ekki að verkefnavali. Markmiðið er stundum að ögra en 

einnig að uppfræða því listframboðið yrði leiðigjarnt ef einungis væru sýnd vinsælustu verkin. 

Þeir er standa að verkefnavali verða að hafa nef fyrir nýjungum og geta lesið fram í tímann 

með hliðsjón af meðgöngutíma verka.  

Stofnanir sem hljóta ríkisstyrki þurfa að uppfylla ákveðnar skyldur. Á þeim er hljóta 

mestu styrkina hvílir mesta ábyrgðin í listfræðslu og að bjóða upp á metnaðarfulla dagskrá. 

Þar þarf að gæta jafnræðis og fjölbreytileika svo stofnanirnar séu aðgengilegar fyrir alla. 

Einhver óánægja virðist þó með að verkefnaval hjá Þjóðleikhúsinu og Sinfóníuhljómsveitinni 

og þykir það ólýðræðislegt og í höndum of fárra manna. Ríkisstyrktar stofnanir þurfa einnig 

að vera vettvangur fyrir íslenska listamenn en Sinfóníuhljómsveit Íslands og Listahátíð í 

Reykjavík þótti mega gera betur með því að minnka áhersluna á að flytja inn erlenda 

listamenn.  
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Verð 

Ríkisstyrktar stofnanir þurfa að huga að skyldu sinni í verðlagningu og gera almenningi kleift 

að sækja sýningar með hóflegu miðaverði. Ákveðinn hluti fólks stýrist af miðaverði en það 

getur verið sá hópur sem lítur á listir og menningu sem umfram lúxus sem það getur vel neitað 

sér um. En lágt miðaverð þykir þó ekki vera líklegur hvati til að auka aðsókn og kaupaukar 

eins og tveir fyrir einn þykir minnka orðstír viðburðar. Reynsla Vesturports var sú að verðið 

hætti að skipta máli þegar sýningar höfðu náð ákveðnum vinsældum. Á meðan listastofnanir 

sem hljóta mestu styrkina verða að halda sig innan sársaukamarka, einkum þar sem krafan um 

hóflegt miðaverð er meiri gagnvart þeim. Miðaverð er í flestum tilfellum stillt eftir tegundum 

viðburða. Annað aðgangsverð er á listviðburði fyrir börn heldur en til dæmis á jaðarviðburði 

eða viðburði á heimsmælikvarða. Frjáls framlög ganga betur í einhverjum tilfellum þegar 

listamenn eru óþekktir og neytendur þar með síður tilbúnir að taka áhættu. Reynsla 

tónleikahaldara var að viðstaddir voru yfirleitt svo þakklátir að þeir gáfu hærri fjárframlög en 

mögulegt hefði verið að verðleggja miða. Hefðin fyrir áskriftum er að færast í aukana á 

Íslandi og best hefur reynst að veita íslenskum neytendum sem mestan valkost í vali á 

viðburðum í áskriftarpakkann.  

Dreifileiðir eða vettvangur 

Vettvangur viðburða þykir hafa mikið að segja upp á heildarupplifun. Heimasíður fyrirtækja 

eru einnig mjög mikilvægur vettvangur í dag. Miðasölukerfi og virkni þeirra skipta sköpum 

upp á aðgengi. Staðsetning, umhverfi, tengd þjónusta og aðgengi er því mikilvægur þáttur. 

Fulltrúi Salarins hefur orðið þess var að Salurinn þyki oft úr vegi þar sem hann er í Kópavogi. 

Aðstaða til veitingasölu er þar einnig takmörkuð, ytra áhorfendarými þröngt og bílastæði af 

skornum skammti en þetta er þættir sem takmarka heildarupplifun. Fulltrúi Þjóðleikhússins 

finnur fyrir því að fólki finnist langt að fara niður á Hverfisgötu þó svo að það sé jafnvel statt 

á laugarveginum, en bílastæði séu einnig af skornum skammti við leikhúsið. Þjóðleikhúsið er 

einnig takmarkað tæknilega og ekki mögulegt að bjóða upp á eins tæknilegar sýningar og í 

Borgarleikhúsinu. Í Þjóðleikhúsinu fylgir því mikill kostnaður að smíða og taka í sundur 

leikmyndir á meðan í Borgarleikhúsinu er hægt að geyma heilar leikmyndir og víxla þeim. 

Miklar vonir eru bundnar við Hörpu og að nýtt hús nái að uppfylla alla stuðningsþætti. En 

fram kom mikil óánægja yfir því að reyndir liststjórnendur séu ekki kallaðir inn fyrr í hönnun 

listhúsa til að koma í veg fyrir að mistök séu gerð í hönnun eins og hugsanlega var raunin með 

Salinn. Fulltrúi Hörpu segir alltof algengt sé að mistök séu gerð í hönnun. Til dæmis átti 

Harpa að vera fjölnota hús, en þó var ekki gert ráð fyrir hægt væri að koma fyrir leikmynd á 
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sviði. Það sé vitanlega talsverð takmörkun.  

Of lítið hefur verið um að íslenskir listviðburðir hafi verið teknir á erlendan vettvang. 

Fulltrúi Íslenska dansflokksins segir að um 90 uppfærslur séu settar á svið á Íslandi á ári en 

einungis um 10 prósent þeirra séu hugsaðar fyrir alþjóðamarkað. Íslenski dansflokkurinn 

hefur verið í miklu erlendu samstarfi og hafa miklar sértekjur erlendis frá. Sama má segja um 

Vesturport, sem fór fyrst út á eigin vegum en síðar í samstarfi við Borgarleikhúsið. Áður fyrr 

höfðu tungumál staðið í vegi fyrir því að leikhús ferðaðist um heiminn en nú eru leikhús að 

flytja erlend verk með textavélum eða leikarar læra verkin á bæði íslensku og ensku.  

Kynning 

Viðmælendur voru mikið til sammála um að auglýsingar í öllum miðlum virkuðu sem 

áminning fyrir viðskiptavini og töldu sýnileika ákaflega mikilvægan. Sýnileiki gæti ráðið 

úrslitum um hvert viðskiptavinur með blandaðan áhuga leitaði. Minni stofnanir leggja meiri 

áherslu á beina markaðssetningu og nálgast einstaklinga eða hópa í gegnum póstlista, 

úthringingar, fréttabréf, fésbókina eða vefmiðla. Íslenski dansflokkurinn styðst við ákveðið 

forrit sem auðveldar þeim að senda út fjöldapóst. Forritið mælir fjölda þeirra er lesa póstinn 

og hverjir lesa hann aftur eða hvaða síður viðkomandi heimsækir útfrá síðunni. Salurinn hefur 

farið þá leið að senda út tónleikatilboð í gegnum miðavakt midi.is. Hafnarfjarðarleikhúsið 

kaupir dálk í kringum viðburði inn á netmiðlum eins og mbl.is eða midi.is. Netmiðlar eiga 

síður við ef markhópurinn er mikið til 70 ára og eldri eins og í tilfelli Salarins því sá 

aldurshópur er síður netvæddur. Markhópur Sinfóníuhljómsveitarinnar er einnig í eldri 

kantinum svo þar er sama vandamálið. Skortur á markaðsrannsóknum er mikill svo of 

áhættusamt þykir að fara út í órökstuddar kynningarherferðir.  

Þjóðleikhúsið hefur farið þá leið að kynna verk sín með svokallaðri buzz 

markaðssetningu, en hún er ekki svo frábrugðin umtali en buzz markaðssetning snýst einnig 

um að byggja upp spennu fyrir viðburðum í framtíðinni. Þjóðleikhúsið hefur gert þetta með 

samstarfi við Endurmenntun Háskóla Íslands. Þá eru námskeið haldin um leiksýningar sem 

verða settar upp í náinni framtíð og umtal var þannig hafið út í samfélaginu. Viðtökur og 

umtal sýninga fyrstu vikurnar hefur mikið að segja með líftíma þeirra. Sama á ekki við um 

kvikmyndir því þá hefur fyrirfram kynning allt að segja og frumsýning getur ráðið úrslitum 

um velgengni myndarinnar. Tímaspönnin er því lengri hjá leikhúsunum. Íslenski 

dansflokkurinn gerði tilraun til að auka umtal með því að bjóða fólki að gerast gagnrýnendur 

sýninga. Gagnrýnendur fengu frítt á sýningu og gagnrýni þeirra var svo birt á heimasíðu 

flokksins.  
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Ólíkar stofnanir styðjast við ólíka miðla. Reynsla Þjóðleikhússins er sú, að ef notast á við 

sjónvarpsauglýsingar, þá sé best að vera með vel klippta auglýsingu á dýrasta tíma. Íslenski 

dansflokkurinn auglýsir helst í sjónvarpi, þar sem um sjónrænan miðil er að ræða. Salurinn 

hefur hinsvegar látið nægja sér að vera með skjáauglýsingar í sjónvarpi. Leikhúsin, Listahátíð 

og Salurinn styðjast mikið við samlesnar auglýsingar á Rás 1 eða Rás 2 eða reyna eftir 

fremsta megni að fá ókeypis umfjöllun í dægurmálaþáttum. Borgarleikhúsið styðst við þann 

miðil sem á best við þann markhóp sem verið er að höfða til en styðst takmarkað við beina 

markaðssetningu fyrir utan póstlista og fésbókina. Enda er aðsóknin mjög góð sem stendur og 

þörfin á beinni markaðssetningu talin lítil.  

Fulltrúi Borgarleikhússins vill meina að áhrifaríkasta kynningarstarfsemin sé umtal. 

Umtal mætti hinsvegar vera mun meira og þar gætu fjölmiðlar skipað stærri sess því skortur 

þykir vera á áhuga fjölmiðla á leikhúsi. Fleiri viðmælendur voru sammála um að skortur væri 

á menningarumfjöllun í dagblöðum og akademískri umræðu. Fjölmiðlar í dag þykja 

ófullburða, því fólk vilji lesa fréttir ókeypis á netinu og þá sé ekki fjármagn til að greiða 

fjölmiðlamönnum sem stunda rannsóknarblaðamennsku. Gagnrýni í blöðum þykir snúast of 

mikið um frammistöðu einstakra einstaklinga en of lítið um vangaveltur um hugmyndafræði 

listarinnar. Vesturport leggur mikið upp úr að viðhalda sínu orðspori. Þeir segja stjörnuleikara 

ekki draga að nema á fyrstu sýningar. Gæði sýninga og gott umtal er það sem heldur þeim á 

lofti. Fátt þykir selja eins vel og að uppselt sé á viðburði. Fulltrúi Hafnarfjarðarleikhússins 

segir boðsmiða vera gefna til að auka umtal, en vill meina að hlutfall boðsmiða á leiksýningar 

sé almennt mjög hátt.  

Þó svo Vesturport hafi fengið talsvert af ríkisstyrkjum, þá reiða þeir sig mikið á styrki 

frá einkaaðilum. Jákvætt umtal þykir þá ávallt rétti upphafspunkturinn þegar sækja á 

fjármagn. Fulltrúi Listahátíðar leggur mikla áherslu á að fyllsta siðferðis sé gætt þegar leitað 

er fjármagns eða kostunar. Ekki megi fórna orðspori viðburðar, listamanns eða stofnunar fyrir 

kostunaraðila. Listahátíð hafi alltaf vandað til verka í umfjöllun erlendis. Erlendir 

almannatenglar voru fengnir til vinnu fyrir Listahátíð meðal annars til að tryggja að þeir 

erlendu fjölmiðlamenn sem fengu boð á Listahátíð væru virkir pistlahöfundar og kæmu 

örugglega til með að skrifa um hátíðina í erlenda miðla og væru ekki einungis að þiggja 

skemmtiferð á framandi stað.  

6.8 Samstarf 
Í menningarsamstarfi þykir mikilvægt að vera klókur og deila ábyrgð. Samstarfsaðilar geta 

skipt á milli sín kostnaði. Fulltrúi Hörpu segir að tónlistarhúsið muni hjálpa til svo 
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Sinfóníuhljómsveitin og Íslenska óperan geti starfað saman og hefur trú á að samstarfið verði 

meira í framtíðinni. Spurningin sé einungis í hvaða þrepum það verði gert. Fyrsta skrefið væri 

að Íslenska óperan fengi að nýta hljóðfæraleikarana og stofnanirnar yrðu ekki alveg aðskildar. 

Einhvers konar samningur þyrfti að liggja fyrir milli Sinfóníuhljómsveitarinnar og Íslensku 

óperunnar um að ákveða vinnuskyldu hljóðfæraleikara fyrir óperur. Hvoru tveggja eru 

ríkisstyrktar stofnanir, svo að einungis er um að ræða tilfærslu á peningum. Eðlilegt er að allir 

berjist fyrir sínum hagsmunum og að sjálfsögðu vilja hljóðfæraleikarar ekki verða fyrir 

launaskerðingu með auknu vinnuálagi, svo þörf er á sanngjarnri útfærslu á slíku samstarfi. 

Örlítil óánægja kom fram í garð Sinfóníuhljómsveitar Íslands fyrir skort á samstarfi. 

Sinfóníuhljómsveitin þykir mega gera meira fyrir íslenskt tónlistarlíf með því að vera í meira 

samstarfi við aðra listhópa og leggja tónlistarhátíðum lið. Stjórnendur stofnana þykja í sumum 

tilvikum ekki vera með nægilega listræna hugsjón og of mikið sé um pólitískar 

tengslaráðningar. Áhersla þurfi að vera meiri á að stjórnendur hafi sterkt tengslanet og að þeir 

tengi sig betur við ólíka listhópa eða viðburði, ekki síst úti á landi. Einhverjum þótti of mikið 

kóngaveldi ríkja innan listastofnana og menn ekki til í samstarf af ótta við að missa spón úr 

aski sínum.  

Borgarleikhúsið hefur í samstarfi við Vesturport farið í útrás með nokkur verk og sjá 

mikið sóknarfæri í því. Leikhúsin hafa annars verið í samstarfi sín á milli með því að bjóða 

upp á afslætti fyrir starfsmenn leikhúsanna. Leikhúsin hafa einnig verið í samstarfi við 

veitingahús sem hafa þá boðið upp á afslætti fyrir leikhúsgesti. Fram kom tillaga um aukið 

samstarf milli listastofnana til að auka samgang. Árskort hjá einni listastofnun myndi þá veita 

afslátt hjá annarri. Þannig væri hægt að fá fleiri heimsóknir frá markhópnum. 

Sinfóníuhljómsveitin hefur verið í samstarfi við við Listahátíð í Reykjavík og einnig 

verið í sérverkefnum með Íslensku óperunni og Íslenska dansflokknum en þar þykja 

kjarasamningar oft koma í veg fyrir viðameira samstarf. Íslenski dansflokkurinn er í föstum 

samstarfsverkefnum við erlenda danshópa, sem eru virkjuð í þeim tilgangi að stækka 

áhorfendahóp dansins. Fulltrúi Íslenska dansflokksins vill meina að samruni lista sé að aukast 

og að ákveðin viðhorfsbreyting hafi orðið meðal listnema í dag í því tilliti. Viðmælandi vildi 

gjarnan sjá samstarf hjá íslenskum listastofnunum um starfsemi á erlendri grundu, eins og 

tekist hefur vel hjá Vesturporti í samstarfi við Borgarleikhúsið.  
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7 Niðurstöður megindlegrar rannsóknar 
Áður en gerð verður grein fyrir ítarlegum niðurstöðum verður skýrt frá helstu niðurstöðum. Í 

ítarlegum niðurstöðum verður teiknað upp vörukort af ímyndarþáttum og kannað hvaða áhrif 

ímynd hefur á aðsókn almennt. Til að kanna hvað einkennir markhóp listastofnana verður 

mismunur milli kynja kannaður útfrá einkunnagjöf og aðsókn. Kannað verður hvaða áhrif 

aðrar bakgrunnsbreytur kunna að hafa á aðsókn eins og menntastig, stig þátttöku í listiðkun, 

starfsgrein, listmenntun og ástæður fyrir aðsókn. Ástæður fyrir aðsókn gefa einnig til kynna 

um þætti er skipta fólki máli þegar þeir sækja listviðburði og tónlistaráhugasvið.  

 Vörukort sýndi að þörf er á að staðfæra ímynd Salarins betur en Íslenski 

dansflokkurinn mætti miðla skýrar til almennings að það sé skemmtilegt að sækja sýningar 

hans og að hann höfði til flestra. Íslenska óperan mætti einnig miðla skýrar að sýningarnar séu 

spennandi, komi á óvart, og standi fyrir nýjungar. Fylgni er mest milli aðsóknar og að ímynd 

stofnunar þykir skemmtileg, standi fyrir nýjungar og þykir spennandi og komi á óvart. Konur 

voru almennt jákvæðari í garð liststofnana heldur en karlar og sækja þær oftar. Munur var á 

aðsókn eftir menntastigi en þá var aðsókn meiri meðal þeirra er lokið höfðu sérnámi á 

háskólastigi eða meistaragráðu. Virkir listiðkendur eru líklegri til að sækja listastofnanir en 

síður líklegir til að sækja íþróttaviðburði. Helst má lesa úr aðsókn eftir starfsgreinum að 

opinberir starfsmenn og þeir er flokkast undir annað sækja helst listastofnanir að listamönnum 

undanskildum. Listmenntun hefur yfirleitt í för með sér meiri aðsókn í viðburði. 

Dansmenntun hefur þó helst í för með sér aukna aðsókn í Íslenska dansflokkinn. Fylgni milli 

aðsóknar í Íslensku óperuna, Sinfóníuhljómsveitina, Salinn og klassíska tónleika er mikil og 

líklegt er að um sama markhóp sé að ræða. Helstu ástæðurnar fyrir því að þátttakendur sóttu 

viðburði voru að það veitti þeim innblástur og lífsfyllingu. Þegar þátttakendur sækja viðburði 

skipta flytjendur verka þá mestu máli í flestum tilfellum, en í öðrum félagsskapurinn. 

Tónlistaráhugi hafði einungis eitthvað að segja þegar Íslenska óperan eða 

Sinfóníuhljómsveitin áttu í hlut og þá var aðsóknin í þessar stofnanir meiri meðal þeirra er 

höfðu áhuga á klassískri tónlist.   

7.1 Vörukort 
Til að teikna upp vörukort voru meðaltöl útreiknuð á einkunnagjöf ímyndarþátta fyrir hverja 

listastofnun fyrir sig eins og sjá má ítarlega í töflu 7.1.  

 

 



61 
 

Tafla 7.1. Meðaltöl ímyndarþátta fyrir listastofnanir. 

  Íslenska óperan Sinfóníuhljómsveit Íslands Íslenski dansflokkurinn Borgarleikhúsið Þjóðleikhúsið Salurinn í Kópavogi 

Stendur fyrir nýjungar 3,7923 4,4192 5,2192 5,2385 3,9308 4,4769 

Höfðar til flestra 3,1385 3,45 2,9885 5,5308 4,7808 3,9 

Skemmtilegt 4,0885 4,3154 3,9692 5,6038 4,9115 4,3231 

Þægileg og afslappandi heildarupplifun 4,2769 4,7692 4,2038 5,1846 4,8577 4,5154 

Fræðandi 4,0615 4,4769 3,8115 4,4115 4,3846 4,2385 

Þreytandi 2,7731 2,6462 2,8115 2,0077 2,35 2,4885 

Spennandi og kemur á óvart 3,7769 4,1577 4,5885 5,0308 4,1308 4,2231 

 

Á mynd 7.1 má sjá vörukort sem endurspeglar á hvaða sviði listastofnanirnar keppa. 

Staðsetning listastofnananna á kortinu segir til um hversu sterkt vægi hver ímyndarþáttur eða 

eiginleiki hefur fyrir hverja stofnun.  

 
Mynd 7.1. Vörukort ímyndarþátta fyrir listastofnanir. 
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Á mynd 7.1 má sjá að Íslenski dansflokkurinn og Borgarleikhúsið teygja sig á efri hluta ássins 

í átt að ímyndarþáttunum, stendur fyrir nýjungar; spennandi og kemur á óvart. Íslenski 

dansflokkurinn teygir sig þó á hægri helming ássins í átt að ímyndarþættinum þreytandi á 

meðan Borgarleikhúsið er nær þáttum eins og skemmtilegt, höfðar til flestra og þægileg og 

afslappandi heildarupplifun. Ímynd Salarins í Kópavogi er minnst afgerandi af þessum 

listastofnunum og leitar einna helst í átt að ímyndarþættinum þreytandi. Þjóðleikhúsið leitar 

meira í átt að ímyndarþáttunum skemmtilegt, höfðar til flestra og þægileg og afslappandi 

heildarupplifun heldur en Íslenska óperan, Íslenski dansflokkurinn, Salurinn og 

Sinfóníuhljómsveitin. Þjóðleikhúsið þykir líka frekar fræðandi en hinar listastofnanirnar. 

Íslenska óperan er næst ímyndarþættinum þreytandi og fjærst þáttunum höfðar til flestra og 

þægileg og afslappandi heildarupplifun. Sinfóníuhljómsveit Íslands leitar helst í átt að 

eiginleikanum fræðandi, þægileg og afslappandi heildarupplifun og leitar frekar í átt að 

eiginleikanum þreytandi en skemmtilegt. Allir ásarnir eru langir sem þýðir að allir 

ímyndarþættirnir hafa sterkan aðgreiningarmátt.   

7.2 Aðsókn og ímynd 
Til að kanna hvort ímynd listastofnana hafi áhrif á aðsókn var fylgni könnuð milli þess hve oft 

fólk sótti listastofnanir og einkunnagjöf þeirra á ímyndarþáttum. Mikil fylgni mældist milli 

aðsóknar í Íslensku óperuna og þess að hún þótti skemmtileg [r(258)=0,50;p<0,001]. 

Miðlungsfylgni mældist svo milli aðsóknar í Sinfóníuhljómsveitina [r(258)=0,41;p<0,001], 

Salinn [r(258)=0,42;p<0,001] og Íslenska dansflokkinn [r(258)=0,45;p<0,001] og þess að 

stofnanirnar þóttu skemmtilegar. Miðlungsfylgni er milli aðsóknar í Íslenska dansflokkinn og 

að hann þykir spennandi [r(258)=0,41;p<0,001]. Fylgni milli aðsóknar og þess að listastofnun 

þyki spennandi er einnig meiri hjá Salnum [r(258)=0,31;p<0,001] og Borgarleikhúsinu 

[r(258)=0,32;p<0,001] heldur en hjá hinum stofnununum. Miðlungsfylgni er milli aðsóknar 

og þess að Salurinn [r(258)=0,32;p<0,001] standi fyrir nýjungar. Miðlungs neikvæð fylgni er 

milli ímyndarþáttarins þreytandi og aðsóknar í Íslenska dansflokkinn [r(258)= -0,30;p<0,001]. 

Neikvæð fylgni milli aðsóknar og þess að fólki þyki stofnun þreytandi bendir þá til þess að 

það sækir listastofnunina sjaldnar ef viðkomandi er þeirrar skoðunar.   

7.3 Mismunur kynjanna 
Til að kanna hvort markhópur listastofnana einkennist frekar af konum eða körlum var gerður 

samanburður á þessum hópum. Með lýsandi tölfræði mátti sjá mun á meðaltölum milli kynja í 

einkunnagjöf á mismunandi ímyndarþáttum fyrir listastofnanirnar. Ímyndarþættina má sjá í 
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töflu 7.1. Konur gáfu listastofnunum ávallt hærri einkunn fyrir alla ímyndarþætti. 

Ímyndarþættir voru umdeildastir milli kynja þegar varðaði Íslenska dansflokkinn og virtist 

Íslenski dansflokkurinn höfða sterkar til kvenna en karla.  

Notast var við óháð t-próf til að kanna mun á aðsókn kynjanna í ólíka viðburði. 

Niðurstöður sýndu að meðalkona (M=1,46; SD=0,735) sótti Íslenska dansflokkinn oftar en 

meðalkarl [M=1,28; SD=0,573; t(191,56)= -2,207; p<0,05]. Marktækur munur var einnig 

mælanlegur á aðsókn kynjanna í íþróttaviðburði (p<0,05) og voru karlmenn (M=2,68; 

SD=1,261) líklegri til að sækja þá heldur en konur [M=2,22; SD=1,314; t(258)=2,596; 

p<0,05). Þegar kynin voru spurð af hverju þau sóttu listviðburði þá mátti greina marktækan 

mun milli kynja (p<0,05) en þá sóttu konur frekar listviðburði því það veitti þeim lífsfyllingu 

(M=5,49; SD= 1,676) heldur en karlar [M=4,81; SD= 1,975; t(131,72)= -2,688; p<0,05]. 

Konur (M=5,12; SD=1,845) sóttu einnig frekar listviðburði því það gaf þeim innblástur heldur 

en karlar [M=4,5; SD=1,968; t(258)= -2,458; p<0,05]. Það að vera þátttakandi í listalífi var 

einnig ríkari ástæða fyrir því að konur (M=4,92; SD=1,855) sóttu viðburði heldur en karlar 

[M=3,85; SD=2,063; t(138,09)= -3,967; p<0,001].  

7.4 Aðsókn samanber menntastig,  starfsgrein og listiðkun 
Til að kanna hvort ákveðið menntastig einkennir markhópinn, starfsgreinar eða stig 

listiðkunar, voru gerðar eftirfarandi prófanir. Dreifigreining var framkvæmd til að kanna hvort 

munur var eftir menntastigi og þess hve oft viðkomandi sótti ólíka viðburði. Marktækur 

munur var milli hópa (p<0,05) og hversu oft þeir sóttu Íslensku óperuna [F(5, 254) = 3,66; 

p<0,05]. Eftirápróf (Tukey) sýndi að þeir er höfðu að baki sérnám á háskólastigi (M=2,28; 

SD=1,143) sækja Íslensku óperuna oftar en þeir sem lokið hafa starfs- eða iðnnámi (M=1,39; 

SD=0,698), stúdentsprófi (M=1,51; SD=0,8) og grunnnámi í háskóla (M=1,67; SD=0,868). 

Marktækur munur var milli hópa (p<0,001) og hversu oft þeir sóttu Salinn [F(5, 254) = 5,23; 

p<0,001]. Eftirápróf (Tukey) sýndi að þeir sem lokið höfðu sérnámi á háskólastigi (M=2,53; 

SD=1,107) sóttu Salinn oftar en þeir er lokið höfðu stúdentsprófi (M=1,45; SD=0,722) eða 

grunnnámi í háskóla (M=1,8; SD=1,229). Einnig sóttu þeir er lokið höfðu meistaragráðu 

(M=2,09; SD= 0,984) Salinn oftar en þeir er lokið höfðu stúdentsprófi (M=1,45; SD=0,722). 

Marktækur munur var milli hópa (p<0,05) og hversu oft þeir sóttu listsýningar [F(5, 254) = 

4,34; p<0,05]. Þeir er lokið höfðu sérnámi (M=3,03; SD=1,15) eða meistaranámi (M=2,93; 

SD=1,108), sóttu listsýningar oftar en þeir er lokið höfðu grunnskólaprófi (M=1,6; 

SD=0,516). Marktækur munur mældist milli hópa (p<0,001) og hversu oft þeir sóttu klassíska 

tónleika [F(5, 254) = 9,27; p<0,001]. Aðsókn var meiri meðal þeirra sem lokið höfðu sérnámi 
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á háskólastigi (M=3,06; SD=1,134) en þeirra er lokið höfðu starfs- eða iðnnámi (M=2,0; 

SD=1,029), stúdentsprófi (M=1,75; SD=0,918) eða grunngráðu á háskólastigi (M=1,88; 

SD=1,022). Þeir er lokið höfðu meistaragráðu eða meira (M=2,61; SD=1,224) voru svo einnig 

líklegri til að mæta á klassíska tónleika heldur en þeir er lokið höfðu grunngráðu á 

háskólastigi (M=1,88; SD=1,022).  

Tengsl aðsóknar og starfsgreina voru könnuð en gögnin stóðust ekki skilyrði kí-kvaðrat 

greiningar sökum mikillar dreifingar. Til að draga úr dreifingu voru starfsgreinahópar 

sameinaðir eftirfarandi: Stjórnendur og sérfræðingar voru sameinaðir í einn hóp; opinberir 

starfsmenn, kennarar og heilbrigðisstarfsmenn sameinaðir í einn hóp og þeir er ekki gáfu upp 

starfsgrein eða voru ekki starfandi voru sameinaðir í einn hóp. Til að krosstöflur myndu 

standast skilyrði kí-kvaðrat greiningar var einnig þörf á sameiningu svarmöguleika þannig að 

einungis var flokkað eftir þeim er aldrei sóttu viðburði og þeim er sóttu viðburði einu sinni á 

ári eða oftar. Þegar þeir starfsgreinahópar er sóttu listviðburði einu sinni á árið eða oftar voru 

sameinaðir stóðust eftirfarandi krosstöflur skilyrði kí-kvaðrat greiningar og sýndu fram á 

marktækan mun milli hópa. Ávallt voru listamenn virkastir að sækja listastofnanirnar. En þar 

á eftir komu eftirtaldar starfsgreinar. Opinberir starfsmenn voru næst líklegastir til að sækja 

Íslensku óperuna. Þeir sem flokkast undir annað og nemendur voru næst líklegastir til að 

sækja Sinfóníuna einu sinni á ári eða oftar. Stjórnendur og sérfræðingar voru næst líklegastir 

til að mæta einu sinni á ári eða oftar í Salinn. Opinberir starfsmenn og nemar voru næst 

líklegastir til að sækja Íslenska dansflokkinn einu sinni á ári eða oftar. Að lokum voru 

opinberir starfsmenn og þeir er flokkast undir annað næst líklegastir til að sækja klassíska 

tónleika á vegum annarra.  

 Framkvæmt var óháð t-próf til að kanna hvort munur var á aðsókn í viðburði eftir því 

hvort viðkomandi var virkur listiðkandi eða ekki. Fram kom munur á aðsókn í allar tegundir 

viðburða eftir því hvort viðkomandi var virkur listiðkandi eða ekki nema í kvikmyndahús eða 

aðrar uppákomur. Virkir listiðkendur (M=2,12; SD=1,278) voru síður líklegir til að sækja 

íþróttaviðburði en þeir er ekki voru virkir [M=2,51; SD= 1,315; t(258)= -2,304; p<0,05]. 

Virkir listiðkendur (M=2,15; SD=1,078) voru líklegri til að sækja Íslensku óperuna heldur en 

þeir er ekki voru virkir [t(143,86)=5,95; p<0.001]. Virkir listiðkendur (M=2,27; SD=1,206) 

voru líklegri til að sækja Sinfóníuhljómsveit Íslands en þeir er ekki voru virkir [M=1,48; SD= 

0,798; t(148,848)=5,721; p<0,001]. Virkir listiðkendur (M=2,28; SD=1,173) voru líklegri til 

að sækja Salinn í Kópavogi en þeir er ekki voru virkir [M=1,62; SD=0,863; t(160)=4,774; 

p<0,001]. Virkir listiðkendur (M=1,74; SD=0,0,889) voru líklegri til að sækja Íslenska 
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dansflokkinn en þeir er ekki voru virkir [M=1,20; SD=0,429; t(124)=5,707; p<0,001]. Virkir 

listiðkendur (M=2,55; SD=0,954) voru líklegri til að sækja Þjóðleikhúsið en þeir er ekki voru 

virkir [M=2,25; SD=0,827; t(182,551)=2,617; p<0,05]. Virkir listiðkendur (M=2,96; 

SD=0,93) voru líklegri til að sækja Borgarleikhúsið en þeir er ekki voru virkir [M=2,57; 

SD=0,869; t(258)=3,372; p<0,05]. Virkir listiðkendur (M=2,54; SD=1,105) voru líklegri til að 

sækja popptónleika en þeir er ekki voru virkir [M=2,25; SD=1,034; t(258)=2,164; p<0,05].  

Virkir listiðkendur (M=2,44; SD=1,056) voru líklegri til að sækja aðrar leiksýningar en þeir er 

ekki voru virkir [M=2,06; SD=0,927; t(184,48)=2,967; p<0,05], Virkir listiðkendur (M=2,88; 

SD=1,124) voru líklegri til að sækja listsýningar en þeir er ekki virkir voru [M=2,46; 

SD=1,126; t(258)=2,878; p<0,05]. Að lokum voru virkir listiðkendur (M=2,76; SD=1,149) 

voru líklegri til að sækja klassíska tónleika en þeir er ekki virkir voru [M=1,78; SD=0,976; 

t(179,55)=6,979; p<0,001].   

7.5 Aðsókn og fyrri listmenntun 
Til að kanna hvort markhópurinn einkenndist af fólki sem hlotið hafði meiri eða minni 

listmenntun voru eftirfarandi prófanir framkvæmdar. Þegar aðsókn þátttakenda í viðburði var 

borin saman með dreifigreiningu út frá fyrri tónlistarmenntun mátti greina marktækan mun á 

aðsókn í Íslensku óperuna með marktektarpróf [F(5, 254)= 15,07; p<0,001]. Eftirápróf 

(Tukey) sýndi að þeir er höfðu B.Mus eða M.Mus (M=2,83; SD=1,053) gráðu sóttu Íslensku 

óperuna oftar en þeir er t.d. sótt höfðu einkatíma í söng eða hljóðfæraleik (M=1,57; 

SD=0,746) eða enga tónlistarmenntun höfðu hlotið (M=1,44; SD=0,725). Aðsókn í Íslensku 

óperuna jókst með stigvaxandi tónlistarmenntun. Marktækur munur milli hópa var á aðsókn í 

Sinfóníuhljómsveit Íslands með marktektarpróf [F(5, 254)= 13,49; p<0,001). Eftirápróf 

(Tukey) sýndi að þeir er höfðu 5.-8. stigspróf (M=2,38; SD=1,244), eða B.Mus eða M.Mus 

gráðu (M=3,13; SD=0,937) sóttu Sinfóníuhljómsveitina oftar en þeir sem enga menntun 

höfðu (M=1,61; SD=0,822) eða höfðu einungis lokið 1.-4. stigi (M=1,56; SD=0,777). Þá 

hafði öll tónlistarmenntun jákvæð áhrif á aðsókn í Sinfóníuhljómsveitina. Mun mátti greina á 

aðsókn í Salinn í Kópavogi með marktektarpróf [F(5, 254)= 15,93; p<0,001]. Eftirápróf 

(Tukey) sýndi að þeir er höfðu B.Mus eða M.Mus gráðu (M=3,13; SD=0,937) og 5.-8. stig 

(M=2,38; SD=1,244) sóttu Salinn oftar en þeir er enga tónlistarmenntun (M=1,61; SD=0,822) 

höfðu eða einungis 1.-4. stigspróf (M=1,56; SD=0,777). Mismunur var milli hópa í aðsókn í 

íþróttaviðburði [F(5, 254)= 2,37; p<0,05]. Eftirápróf (Tukey) var notað sýndi að aðsókn var 

minni meðal þeirra er höfðu lokið 5.-8. stigsprófi í tónlist (M=1,76; SD=1,136) í tónlist eða 

meira en þeirra er enga tónlistarmenntun höfðu (M=2,54; SD=1,295). Þessar niðurstöður gætu 
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leitt til þeirrar ályktunar að aukin tónlistarmenntun auki aðsókn í listviðburði en dragi úr 

aðsókn í íþróttaviðburði.  

 Með dreifigreiningu var kannaður munur á aðsókn þátttakenda í viðburði útfrá fyrri 

dansmenntun og greina mátti marktækan mun í aðsókn í Salinn [F(3, 256)= 2,94; p<0,05] og 

Íslenska dansflokkinn [F(3, 256)= 8,61; p<0,001]. Eftirápróf (Tukey) sýndi að þeir er hlotið 

höfðu 1-3 ára dansnámskeið (M=2,19; SD=1,145) sóttu Salinn oftar en þeir er tekið höfðu 

stutt námskeið (M=1,96; SD=1,071) eða enga danskennslu fengið (M=1,61; SD=0,843). 

Eftirápróf (Tukey) sýndi að þeir er hlotið höfðu 1-3 ára dansnámskeið (M=1,67; SD=0,734) 

sóttu Íslenska dansflokkinn oftar en þeir er enga dansmenntun (M=1,20; SD=0,483) höfðu 

hlotið. 

 Borin var saman með dreifigreiningu aðsókn þátttakenda í viðburði útfrá fyrri 

leiklistarmenntun. Marktækan mun á aðsókn í Íslensku óperuna mátti mæla með 

marktektarprófi [F(3, 256)= 14,27; p<0,001]. Eftirápróf (Tukey) sýndi að aðsóknin í Íslensku 

óperuna var meiri meðal þeirra er sótt höfðu 1-3 ára leiklistarnámskeið (M=2,80; SD=0,919) 

heldur en þeirra er enga leiklistarmenntun höfðu hlotið (M=1,49; SD=0,755) eða einungis 

styttri námskeið (M=1,84; SD=0,988). Munur var einnig milli hópa og aðsóknar í Salinn með 

marktektarpróf [F(3, 256)= 7,8; p<0,001]. Eftirápróf (Tukey) sýndi að aðsóknin var meiri 

meðal þeirra er höfðu sótt 1-3 ára leiklistarnámskeið (M=3,10; SD=0,994) heldur en þeir er 

enga leiklistarmenntun (M=1,70; SD=0,899) höfðu eða einungis hlotið styttri námskeið 

(M=1,96; SD=1,186). Munur var á aðsókn í Íslenska dansflokkinn með marktektarpróf [F(3, 

256)= 12,13; p<0,001] en þá sýndi eftirápróf (Tukey) að aðsóknin var meiri meðal þeirra er 

höfðu 4 ára leiklistarmenntun (M=2,27; SD=1,033) að baki eða meira í samanburði við þá er 

enga (M=1,27; SD=0,534) eða tekið höfðu stutt leiklistarnámskeið (M=1,48; SD=0,771). 

 Með krosstöflum og kí kvaðrat prófum mátti ávallt greina marktæk tengsl milli 

aðsóknar í listviðburði og fyrri listmenntunar nema í tilviki aðsóknar í Sinfóníuhljómsveit 

Íslands og fyrri dansmenntunar; aðsóknar í Þjóðleikhúsið eða Borgarleikhúsið og fyrri 

tónlistarmenntunar eða dansmenntunar. Aðsókn í Íslensku óperuna eykst mjög með aukinni 

listmenntun hvort sem er á sviði tónlistar danslistar eða leiklistar. Aðsókn í Salinn eykst með 

meiri tónlistarmenntun þ.e. einkatímum og 5. stigsprófi eða meira. Þeir er lengri 

leiklistarnámskeið hafa hlotið sýna Salnum meiri áhuga en þeir sem hafa lokið styttri 

námskeiðum. Aðsókn í Íslenska dansflokkinn eykst með aukinni dans-, tónlistar- og 

leiklistarmenntun og sama má segja um aðsókn í klassíska tónleika á vegum annarra. Aðsókn 

í listsýningar var mikil meðal allra þeirra er hlotið höfðu listmenntun.  
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Fylgni var könnuð milli aðsóknar í viðburði af fleiri toga auk þess sem fylgni var könnuð 

milli aðsóknar í viðburði og fyrri listmenntunar. Neikvæð fylgni er milli þess að þátttakendur 

sóttu íþróttaviðburði og þess að þeir sóttu Íslenska dansflokkinn [r(258)= -0,16; p<0,05] og 

Íslensku óperuna [r(258)= -0,13; p<0,05]. Af því mætti dæma að íþróttaáhugamenn sæki 

Íslenska dansflokkinn og Íslensku óperuna síður. Jákvæð fylgni er milli þess að þátttakendur 

sóttu popptónleika og þess að þeir sóttu einnig kvikmyndahús [r(258)=0,20; p<0,05], aðrar 

uppákomur [r(258)=0,31; p<0,001], leiksýningar [r(258)= 0,23; p<0,001] og listsýningar 

[r(258)=0,26; p<0,001]. Tafla 7.2 sýnir milli hvaða þátta mældist fylgni. Ólitaðir reitir sýna 

veika fylgni en litaðir miðlungsfylgni eða sterka fylgni.  

Tafla 7.2. Fylgni milli aðsóknar í mismunandi viðburði og fyrri listmenntunar. 

  Íslenska óperan Sinfóníuhljómsv. Ísl. Salurinn Þjóðleikhúsið Borgarleikhúsið 

ÍÓ 
  [r(258)=0,55;p<0,001] [r(258)=0,56;p<0,001] [r(258)=0,32;p<0,001] [r(258)=0,23;p<0,001] 

SÍ 
[r(258)=0,55;p<0,001]   [r(258)=0,56;p<0,001] [r(258)=0,26;p<0,001]   

SK 
[r(258)=0,56;p<0,001] [r(258)=0,56;p<0,001]   [r(258)=0,23;p<0,001] [r(258)=0,23;p<0,001] 

ÞL 
[r(258)=0,32;p<0,001] [r(258)=0,26;p<0,001] [r(258)=0,23;p<0,001]   [r(258)=0,60;p<0,001] 

BL 
[r(258)=0,23;p<0,001]   [r(258)=0,23;p<0,001] [r(258)=0,60;p<0,001]   

íD 
[r(258)=0,33;p<0,001] [r(258)=0,33;p<0,001] [r(258)=0,30;p<0,001] [r(258)=0,23;p<0,001] [r(258)=0,20;p<0,05] 

Listsýn. 
[r(258)=0,28;p<0,001] [r(258)=0,26;p<0,001] [r(258)=0,30;p<0,001] [r(258)=0,35;p<0,001] [r(258)=0,35;p<0,001] 

Leiksýn. 
[r(258)=0,26;p<0,001] [r(258)=0,22;p<0,001] [r(258)=0,25;p<0,001] [r(258)=0,25;p<0,001] [r(258)=0,23;p<0,001] 

Klassík 
[r(258)=0,45;p<0,001] [r(258)=0,50;p<0,001] [r(258)=0,46;p<0,001] [r(258)=0,23;p<0,001]   

Tónlistarm. 
[r(258)=0,40;p<0,001] [r(258)=0,39;p<0,001] [r(258)=0,34;p<0,001]   

Dansm. 
          

Leiklist.m. 
[r(258)=0,32;p<0,001] [r(258)=0,24;p<0,001] [r(258)=0,22;p<0,001] [r(258)=0,21;p<0,05]  

 

  Íslenski dansfl. Listsýningar Leiksýningar Klassískir tónleikar 

ÍÓ 
[r(258)=0,33;p<0,001] [r(258)=0,28;p<0,001] [r(258)=0,26;p<0,001] [r(258)=0,45;p<0,001] 

SÍ 
[r(258)=0,33;p<0,001] [r(258)=0,26;p<0,001] [r(258)=0,22;p<0,001] [r(258)=0,50;p<0,001] 

SK 
[r(258)=0,30;p<0,001] [r(258)=0,30;p<0,001] [r(258)=0,25;p<0,001] [r(258)=0,46;p<0,001] 

ÞL 
[r(258)=0,23;p<0,001] [r(258)=0,35;p<0,001] [r(258)=0,25;p<0,001] [r(258)=0,23;p<0,001] 

BL 
[r(258)=0,20;p<0,05] [r(258)=0,35;p<0,001] [r(258)=0,23;p<0,001]   

íD 
  [r(258)=0,30;p<0,001] [r(258)=0,25;p<0,001] [r(258)=0,24;p<0,001] 

Listsýn. 
[r(258)=0,30;p<0,001]   [r(258)=0,36;p<0,001] [r(258)=0,20;p<0,05] 

Leiksýn. 
[r(258)=0,25;p<0,001] [r(258)=0,36;p<0,001]   [r(258)=0,33;p<0,001] 

Klassískir t. 
[r(258)=0,24;p<0,001] [r(258)=0,20;p<0,05] [r(258)=0,33;p<0,001]   

Tónlistarm. 
[r(258)=0,22;p<0,001]   [r(258)=0,47;p<0,001] 

Dansm. 
[r(258)=0,34;p<0,001]      

Leiklist.m. 
[r(258)=0,36;p<0,001] [r(258)=0,20;p<0,05] [r(258)=0,30;p<0,001] [r(258)=0,31;p<0,001] 
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Sjá má á töflu 7.2 að sterk fylgni er milli þess að þátttakendur sækja Íslensku óperuna, 

Sinfóníuhljómsveitina og Salinn. Einnig er miðlungs til sterk fylgni milli þess að þátttakendur 

sæki eina þessara listastofnana og að þeir sæki aðra klassíska tónleika. Miðlungsfylgni er milli 

fyrri dansmenntunar og að þátttakandi sæki Íslenska dansflokkinn. Þessi tafla sýnir að 

listastofnanirnar eru í mörgum tilfellum að eiga við sama markhópinn og að í mörgum 

tilfellum er fylgni milli listmenntunar og aðsóknar í listviðburði.  

7.6 Ástæður fyrir aðsókn 
Til að gera grein fyrir öðrum þáttum sem kunna að hafa áhrif á aðsókn voru eftirfarandi próf 

framkvæmd. Þau gera grein fyrir þáttum sem laða áhorfendur að, svo sem almennar ástæður 

fyrir aðsókn, þætti sem skipta máli þegar viðburðir eru sóttir og hvaða áhrif tónlistaráhugi 

hefur á aðsókn. Fylgnipróf var framkvæmt á milli aðsóknar og ástæðum þess að þátttakendur 

sóttu listastofnanir. Miðlungsfylgni var milli þess að þátttakendur sóttu Íslensku óperuna og 

það veitti þeim lífsfyllingu [r(258)=0,33; p<0,001] og innblástur [r(258)=0,31; p<0,001]. 

Miðlungsfylgni var milli þess að þátttakendur sóttu Þjóðleikhúsið og þess að það veitti þeim 

lífsfyllingu [r(258)=0,34; p<0,001].  

 Dreifigreining var notuð til að kanna mismun á þeim þáttum sem þóttu skipta máli 

eftir því hve oft listastofnanir voru sóttar. Marktækur munur á meðaltölum mældist milli þátta 

sem þóttu skipta máli þegar Íslenska óperan var sótt með marktektarpróf [F(3, 256)= 4,66; 

p<0,005]. Eftirápróf (Tukey) sýndi að flytjendur skiptu meira máli meðal þeirra er sóttu 

Íslensku óperuna tvisvar á ári eða oftar (M=6,21; SD=0,855) heldur en meðal þeirra er aldrei 

sóttu (M=5,14; SD=1,679). Sömuleiðis var marktækur munur á meðaltölum milli þátta er 

þóttu skipta máli þegar Sinfóníuhljómsveitin var sótt með marktektarpróf [F(3, 256)= 4,17; 

p<0,05]. Eftirápróf (Tukey) sýndi að flytjendur skiptu meira máli meðal þeirra er sóttu 

Sinfóníuhljómsveitina þrisvar á ári eða oftar (M=6,15; SD=1,064) en þeirra er aldrei sóttu 

(M=5,10; SD=1,763). Sama má segja um Salinn með marktektarpróf [F(3,256)= 3,89; 

p<0,05]. Eftirápróf (Tukey) sýndi að flytjendur skiptu meira máli meðal þeirra er sóttu Salinn 

þrisvar á ári eða oftar (M=6,1; SD=1,044) en meðal þeirra er aldrei sóttu (M=5,07; SD 1,798). 

Marktækur munur var á meðaltölum milli þátta sem þóttu skipta máli þegar Borgarleikhúsið 

var sótt með marktektarpróf [F(3, 256)= 10,59; p<0,001]. Eftirápróf (Tukey) sýndi að 

félagsskapur skipti meira máli meðal þeirra er sóttu Borgarleikhúsið einu sinni á ári (M=5,02; 

SD=1,843) eða tvisvar á ári (M=5,38; SD=1,553) heldur en þeirra er aldrei sóttu (M=3,74; 

SD=2,353) eða sóttu þrisvar á ári eða oftar (M=3,90; SD=1,862). Af þessum niðurstöðum 
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mætti mögulega draga þá ályktun að fólk sæki frekar Íslensku óperuna, Sinfóníuhljómsveitina 

og Salinn listarinnar vegna en fólk sæki Borgarleikhúsið í tilgangi afþreyingar.  

 Dreifigreining var framkvæmd til að kanna mismun á aðsókn í listastofnanirnar eftir 

tónlistaráhuga. Marktækur munur á aðsókn í Íslensku óperuna mældist milli hópa (p<0,001) 

eftir tónlistaráhugasviði með marktektarpróf [F(4, 255) = 12,70; p<0,001]. Þá sóttu þeir er 

áhuga höfðu á klassískri tónlist (M=2,44; SD=1,128) Íslensku óperuna oftar en þeir er höfðu 

helst áhuga á popptónlist (M=1,53; SD= 0,765), rokktónlist (M=1,48; SD=0,756) eða dægur-, 

þjóð- eða trúbadoratónlist (M=1,48; SD=0,646). Martækur munur var einnig á hópum 

(p<0,001) eftir tónlistaráhuga og hversu oft þeir sóttu Sinfóníuhljómsveit Íslands [F(4, 255)= 

22,33; p<0,001]. En þá sækja þeir er hafa áhuga á klassískri tónlist (M=2,86; SD=1,143) 

tónleika Sinfóníuhljómsveitarinnar oftar en þeir er hafa áhuga á annarri tónlist.    
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8 Umræður 
Segja má að vöruáhersla ríki meðal listastofnana ef horft er til þess að ákvarðanir um 

verkefnaval stjórnast fyrst og fremst útfrá listrænum sjónarmiðum, en þegar verk hafa verið 

valin, þá er hugað að því til hvaða markhóps skuli miðla verkum. Þó mætti segja að það væru 

öfugmæli að leikhúsin veldu verk sín útfrá listrænu sjónarmiði eingöngu ef listrænir ráðgjafar 

leikhúsanna eru sagðir hlusta eftir umræðunni í þjóðfélaginu þegar verk eru valin. Þá má 

spyrja sig hvort þar eigi sér ekki stað talsverð samfélagsáheyrn og talsverð markaðsáhersla 

ríki. Markaðsdeildir virðast ekki koma mikið að verkefnavali, enda þarfnast verkefnaval 

mikillar fagþekkingar. Markaðsstjóri sem ekki hefur fagþekkingu á listum ætti því erfitt með 

að segja til um hvort eitt verk væri líklegra til að slá í gegn umfram annað. Þannig að án 

þekkingar á verki gæti markaðsstjóri einungis veitt ráðgjöf í verðlagningu, kynningu og 

dreifingu.  Því mætti segja að listráðgjafar þurfi að hafa talsvert nef fyrir því hvað kemur til 

með að slá í gegn meðal almennings. Þá liggur vel við að vitna hér í fulltrúa Listahátíðar, sem 

segir að ef ná skuli árangri í að selja listirnar, þá sé næstum best að listamennirnir selji sig 

sjálfir, en að öðrum kosti aðilar með mikla þekkingu á listinni. Álykta mætti því að best væri 

að verkefnavalið væri í höndum markaðssinnaðra aðila með talsverða fagþekkingu. 

 Hvað markaðshlutun varðar er sú niðurstaða augljós, að listastofnanir verða að höfða 

til allra til að ná arðsemi, en þá er nauðsynlegt að vera ekki að reyna að höfða til allra á sama 

tíma. Ná mætti fram meiri hagræðingu í markaðsfærslunni ef markaðsrannsóknir lægju fyrir 

um markhópana en talsverð óvissa virðist ríkja um hversu mikið sé hægt að heimfæra 

markaðstæki upp á listirnar eins og til dæmis það að styðjast við markaðsrannsóknir. Hill o.fl. 

(1995) segja að ef ekki sé hægt að hluta markaðinn niður þá falli miðuð markaðssetning um 

sjálfa sig, en á það við um íslenskar listastofnanir? Þýðir sú niðurstaða, að ekki sé arðbært 

fyrir listastofnanir að einskorða sig við ákveðna markaðshluta og nauðsynlegt sé að hafa sem 

breiðastan markhóp, að meiri þekking á markaðshlutum myndi ekki þjóna tilgangi fyrir 

listastofnanir? Þvert á móti ætti aukin þekking á markaðshlutum stuðla að því að listastofnanir 

myndu geta miðlað framboði sínu til réttra aðila á skilvirkari máta og náð betri nýtingu á 

öllum markaðshlutum. Hugmyndir sem fram komu um að vörumerkjastjórnun ætti ekki við 

um listirnar mætti einnig deila um. Eins og fram kom hér að framan, þá er vörumerkjastjórnun 

einungis tæki til að útfæra staðfærsluna, sem er þriðji liður í miðaðri markaðssetningu. Eins 

og Kotler og Keller (1994) segja þá er afrakstur staðfærslu að skapa vöru 

viðskiptavinagrundað-vörumerkjavirði og það sem skapar vörumerkið er markaðsstarfið sjálft. 

Þó svo komið hafi fram að markaðssetning og kostun á listunum þurfi að vera smekkleg svo 
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það hafi ekki áhrif á orðsporið þá þýðir það ekki að hún geti ekki átt sér stað og ekki sé hægt 

að styðjast við aðferðafræði markaðsfærslunnar. En þarna virðist vera þörf á 

hugafarsbreytingu. Ef markaðsfærslan yrði endurskilgreind meðal liststjórnenda sem einhvers 

konar tækni til að miðla til viðskiptavinarins í stað þess að vera söluúrræði, eins og  Levy og 

Kotler (1969) lögðu til, þá er hugsanlegt að liststjórnendur myndu nýta sér úrræðin betur.  

 Í viðtölum var áberandi hversu mikið kynningarvettvangur listanna þykir breyttur. Nú 

er heimasíða listastofnana þeirra helsti vettvangur, en aðrir miðlar eru notaðir sem áminning. 

Það bendir til þess að heimasíðan sé orðin mikilvægasta viðmót listastofnana og því ber að 

vanda vel til hennar með miðlun ímyndar í huga. En því miður, með tilkomu netmiðla, hefur 

þó tapast sú rannsóknamennska sem áður átti sér líf. Það þýðir að skortur er á akademískum 

skrifum um listirnar og eru þær því minna í umræðunni en æskilegt er. Minnkandi umræða 

þykir líka draga úr hefðinni fyrir listaðsókn. Krafan um listuppeldi er því mikil þó svo erfitt sé 

að framfylgja því sökum samdráttar í fjárveitingum til slíkra mála. Fyrri listmenntun virðist 

hafa heilmikil áhrif á hversu oft listastofnanir eru sóttar. Fyrri leiklistarmenntun virðist þó 

ekki hafa áhrif á hversu oft fólk sækir Borgarleikhúsið eða Þjóðleikhúsið. Geta mætti sér til 

um að það sé af því að rótgrónari hefð er fyrir leikhúsaðsókn á Íslandi en í aðra listviðburði. 

Einnig er mögulegt að leiklistin standi fólki almennt nærri því fólk elst upp við allskyns leikið 

efni í sjónvarpi.  

Samhljómur er um að samruni lista og samstarf hafi aukist og það sé liður í því að 

hámarka heildarupplifun áhorfenda. Ef auka á virði þess að sækja lifandi listviðburði þá voru 

viðmælendur sammála um að hámarka ætti heildarupplifunina en þá hafði vettvangur og 

tengd þjónusta mikið að segja. Lítið þykir vera um að listviðburðir séu hugsaðir fyrir 

alþjóðavettvang eða að erlent samstarf eigi sér stað. Mögulegt er að tækifæri leynist í útrás 

fyrir íslenskar listastofnanir. Útrás gæti einnig aukið umtal um stofnanir og er umtal talið vera 

áhrifaríkast í kynningu á listinni. Umtal ræður þá miklu um hver skynjun almennings er á 

stofnuninni. Ávallt reyndust konur hafa jákvæðari skynjun í garð listastofnana og samræmist 

það fræðunum sem segja konur vera helstu kaupendur listanna (Colbert, 2003). Fylgni var 

mest milli þess að fólk sótti listastofnanir og ímyndarþátta eins og skemmtilegt eða spennandi 

en í einhverjum tilfellum að þær væru fræðandi eða að heildarupplifunin væri þægileg og 

afslappandi. Það er eitthvað sem listastofnanir ættu að hafa í huga ef þær vilja laða að.  

 Þeir sem sækja listastofnanirnar leggja í flestum tilfellum mest upp úr flytjendum 

verka eða félagsskapnum. Opinberir starfsmenn virðast sækja listastofnanir meira en 

sérfræðingar og stjórnendur í flestum tilfellum. Ef hægt væri að gefa sér það að opinberir 
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starfsmenn séu með lægri laun en sérfræðingar eða stjórnendur myndi það útskýra hví 

prófanir á því hvort tekjur höfðu áhrif á  aðsókn voru ekki marktækar, einkum þegar láglauna 

nemendur eru mikilvægur markhópur listastofnana. Kolb (2005) sagði fólk sækja listviðburði 

til að staðfesta félagsleg gildi sín. En þessi rannsókn virðist ekki styðja við þá fullyrðingu, því 

ekki sækja þátttakendur viðburði neitt sérstaklega til að auka sjálfstraust sitt né lætur það sig 

skipta miklu máli hverjir aðrir eru viðstaddir viðburði og ekki taldi það sig hljóta af því 

samfélagslega viðurkenningu. Rannsóknin styður hinsvegar við hugmyndir Kolb (2005) að 

fólk mæti á viðburði því það sé sjálfsbætandi. Það má rökstyðja með því að þátttakendur gáfu 

sumum listastofnunum háa einkunn í eiginleikanum fræðandi en einnig sækir það 

listastofnanir því það veitir þeim innblástur.  

8.1 Takmarkanir rannsóknar 
Æskilegt hefði verið að fá úrtak úr atvinnulífinu. Þó svo að spurningalistar hafi verið sendir á 

aðila í háskóla með vinnu þá var þó nokkuð um að þátttakendur hafi verið í fullu námi og því 

voru tekjurnar af skornum skammti. Hærri tekjur þátttakenda hefðu mögulega sýnt fram á 

tengsl milli aðsóknar og tekna. Til að átta sig betur á markhópum hefði einnig mátt hafa 

spurninguna um starfsgrein lokaða. Þá hefðu þátttakendur sjálfir flokkað sig í þá starfsgrein 

sem þeir töldu eiga best við sig. Flokkun starfsgreina var háð mati rannsakanda að nokkru 

leyti og því hefðu hugsanlega náðst nákvæmari niðurstöður með lokaðri spurningu. Til að fá 

betri hugmynd um hvort markaðsáhersla ríki meðal listastofnana væri vert að gera heildstæða 

rannsókn á markaðshneigð listastofnana og nota til þess mælitæki eins og MARKOR skalann 

eða MKTOR skalann (Kohli, Jaworski og Kumar, 1993; Slater og Narver, 1995). 
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Viðauki 1 
Viðtalsrammi  

 

1. Þegar þú velur dagskrá, velur þú hana með sérstaka markhópa eða 
markaðshluta í huga? 
 
Ef svo, hvernig finnst þér að markaðshlutar skiptast niður hvern myndir þú telja 
vera ykkar aðal markhóp? 
 

2. Reynir þú að haga markaðssetningunni að ákveðnum markaðshlutum, trendum, 
svæðum eða einstaklingum? 
 

3. Styðjist þið við einhverjar kannanir á markaði og eftirspurn eða styðjist við 
gagnagrunna yfir viðskipavini? 
 

4. Hvernig myndir þú skilgreina helstu samkeppni þeirra viðburða sem þú kemur 
að (beina og óbeina samkeppni)? 
 

5. Hvert myndir þú álíta vera samkeppnisforskot eða aðgreinandi eiginleikar 
Vesturports, þ.e. hvað telur þú að verið sé að bjóða umfram samkeppnina? 
 

6. Hvernig myndir þú skilgreina tilgang eða stefnu starfsins, hlutverk, markmið og 
gildi? 
 

7. Leggur þú mikla vinnu í uppbyggingu vörumerkis og staðfærslu? Leggur þú 
áherslu á slagorð, myndmerki eða nafnið? 
 

8. Hvað myndir þú vilja að kæmi upp í huga fólks þegar það hugsar um viðburðinn 
þinn og hvað gerir þú til að hafa áhrif á þann hugsanagang? (ímyndarsköpun) 
 

9. Reynir þú að styrkja tengslin við viðskiptavinin með einhverju ákveðnu móti? 
 

10. Hvernig standið þið að því að kynna ykkur?  
 

11. Hvers lags kynningarstarfsemi nýtir þú helst og hvað finnst þér skila mestum 
árangri? 
 

12. Getur þú með einhverju móti kannað hvar fólk fær vitneskju um viðburðinn? 
 

13. Hvaða hugmyndir hefur þú um verðlagningu á sýningum og virðisskynjun? 
 

14. Reynir þú með einhverju móti að auka virðið fyrir viðskiptavininn að sækja 
lifandi uppákomur? (Kaupaukar, samstarf, tengingar, tilboð sem laða að) 
 

15. Nýtir þú þér einhvers konar samstarf við aðrar listastofnanir eða fyrirtæki og 
reynir þú að samhæfa viðburðinn við aðrar uppákomur, listamenn, umfjallanir 
eða stofnanir? 
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Viðauki 2 
Megindleg spurningakönnun 

Á skalanum 1-7, hversu illa eða vel telur þú eftirfarandi fullyrðingar eiga við eftirtaldar 
stofnanir? 

1. Stendur fyrir nýjungar 

  Á mjög illa við 2 3 4 5 6 Á mjög vel við 
Íslenska óperan               
Þjóðleikhúsið               
Íslenski dansflokkurinn               
Sinfóníuhljómsveit Íslands               
Borgarleikhúsið               
Salurinn í Kópavogi               

 

2. Höfðar til flestra 

  Á mjög illa við 2 3 4 5 6 Á mjög vel við 
Íslenska óperan               
Þjóðleikhúsið               
Íslenski dansflokkurinn               
Sinfóníuhljómsveit Íslands               
Borgarleikhúsið               
Salurinn í Kópavogi               

 

3. Skemmtilegt  

  Á mjög illa við 2 3 4 5 6 Á mjög vel við 
Íslenska óperan               
Þjóðleikhúsið               
Íslenski dansflokkurinn               
Sinfóníuhljómsveit Íslands               
Borgarleikhúsið               
Salurinn í Kópavogi               

 

4. Þægileg og afslappandi heildarupplifun 

  Á mjög illa við 2 3 4 5 6 Á mjög vel við 
Íslenska óperan               
Þjóðleikhúsið               
Íslenski dansflokkurinn               
Sinfóníuhljómsveit Íslands               
Borgarleikhúsið               
Salurinn í Kópavogi               
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5. Fræðandi 

  Á mjög illa við 2 3 4 5 6 Á mjög vel við 
Íslenska óperan               
Þjóðleikhúsið               
Íslenski dansflokkurinn               
Sinfóníuhljómsveit Íslands               
Borgarleikhúsið               
Salurinn í Kópavogi               

 

6. Þreytandi 

  Á mjög illa við 2 3 4 5 6 Á mjög vel við 
Íslenska óperan               
Þjóðleikhúsið               
Íslenski dansflokkurinn               
Sinfóníuhljómsveit Íslands               
Borgarleikhúsið               
Salurinn í Kópavogi               

 

7. Spennandi og kemur á óvart 

  Á mjög illa við 2 3 4 5 6 Á mjög vel við 
Íslenska óperan               
Þjóðleikhúsið               
Íslenski dansflokkurinn               
Sinfóníuhljómsveit Íslands               
Borgarleikhúsið               
Salurinn í Kópavogi               

 

8. Á skalanum 1-7, hversu litlu eða miklu máli skipta mig eftirfarandi þættir þegar ég sæki 
listviðburði hjá fyrrnefndum stofnunum?  

  Mjög litlu 
máli 2 3 4 5 6 Mjög miklu 

máli 
Félagsskapurinn                
Viðburðurinn sjálfur og orðspor               
Hverjir aðrir eru líklegir til að vera 
viðstaddir               

Flytjendur verksins               
Orðspor listhóps eða stofnunar               
Að ég þekki verkið sem flutt er               
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9. Hversu oft á ári sækir þú viðburði eftirtalinna stofnana? 
 

Íslensku óperunni 
 
 Aldrei   1 sinni á ári  2svar á ári  3svar eða oftar 
 
 

Íslenska dansflokknum 
 
 Aldrei   1 sinni á ári  2svar á ári  3svar eða oftar 
 
 

Þjóðleikhúsinu 
 
 Aldrei   1 sinni á ári  2svar á ári  3svar eða oftar 
 
 

Borgarleikhúsinu 
 
 Aldrei   1 sinni á ári  2svar á ári  3svar eða oftar 
 
 

Sinfóníuhljómsveit Íslands 
 
 Aldrei   1 sinni á ári  2svar á ári  3svar eða oftar 
 
 

Salurinn í Kópavogi 
 
 Aldrei   1 sinni á ári  2svar á ári  3svar eða oftar 

 
 

10. Hversu oft á ári sækir þú eftirtaldar tegundir viðburða? 

Íþróttaviðburði 

 Aldrei   1 sinni á ári  2svar á ári  3svar eða oftar 

 

Listsýningar 

 Aldrei   1 sinni á ári  2svar á ári  3svar eða oftar 

 

Bíósýningar  

 Aldrei   1 sinni á ári  2svar á ári  3svar eða oftar 
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Leiksýningar ekki á vegum fyrrnefndra stofnana 

 Aldrei   1 sinni á ári  2svar á ári  3svar eða oftar 

 

Popptónleika 

 Aldrei   1 sinni á ári  2svar á ári  3svar eða oftar 

 

Klassíska tónleika ekki á vegum fyrrnefndra stofnana 

 Aldrei   1 sinni á ári  2svar á ári  3svar eða oftar 

 

11. Á skalanum 1-7, hversu ósammála eða sammála ertu eftirfarandi fullyrðingu. Ég sæki 
listviðburði því: 

  Mjög 
ósammála 2 3 4 5 6 Mjög sammála 

Það gefur mér lífsfyllingu               
Það eykur sjálfstraust mitt               
Það veitir mér innblástur               
Ég vil vera þátttakandi í menningu og listalífi               
Ég hlýt af því samfélagslega viðurkenningu               
Ég sæki af skyldurækni vegna annarra               

 

12. Ertu virkur tónlistar- dans- eða leiklistariðkandi? 

  Já 

 Nei 

 

13. Hvaða tónlistarmenntun hefur þú hlotið?  

 Engin tónlistarmenntun 

 Stutt námskeið í söng/hljóðfæraleik 

 Einkatímar í söng/hljóðfæraleik 

 Tónlistarskóli 1-8. stig 

 B.Mus/ M.Mus 
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14. Hvaða dansmenntun hefur þú hlotið? 

 Engin dansmenntun 

 Stutt námskeið í dansi 

 Reglubundin lengri námskeið 

 Diploma/B.A./M.A. 

 

15. Hvaða leiklistarmenntun hefur þú hlotið?  

 Engin leiklistarmenntun 

 Stutt námskeið í leiklist 

 Reglubundin lengri námskeið 

 Diploma/B.A./M.A. 

 

16. Hvernig tónlist hlustar þú helst á? 

 Popptónlist (diskó/nýbylgja/fönk) 

 Rokktónlist (rokk/þungarokk) 

 Pönktónlist 

 Djass/blústónlist 

 Söngleikjatónlist 

 Klassíska tónlist (barokk, sinfóníur, óperutónlist, kammertónlist o.fl.) 

 Dægurlaga/þjóðlaga/trúbadora tónlist 

 

17. Hvert er kyn þitt? 

 Karl  

 Kona 
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18. Hver er hjúskaparstaða þín? 

 Gift/Kvæntur 

 Í sambúð 

 Í fjarbúð 

 Einhleyp/ur 

 Ekkja/ekkjumaður 

 

19. Hver er aldur þinn? 

  ára 

 

20. Hvaða menntun hefur þú lokið? 

 Grunnskólapróf eða sambærilegt 

 Starfsnám/Iðnnám  

 Stúdentspróf (bóklegt framhaldsnám) 

 Sérnám á háskólastigi 

 Grunngráða háskólastigi BA/BSc. 

 Meistaragráða 

 Doktorsgráða 

 

21. Hver eru mánaðarlaun þín að meðaltali?  

   krónur  

 

22.  Hvert er aðalstarf þitt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


