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Útdráttur 
 

Tilgangur þessa verkefnis er að gera úttekt á því hvort og hvernig útvarpshluta 
íslenska Ríkisútvarpsins tekst að sinna skyldum sínum gagnvart ungum 
hlustendum. Spurningunni um hvort tímabært sé að setja á stofn þriðju 
útvarpsrásina, Rás 3, sem ætluð yrði ungum hlustendum er velt upp og einnig er 
að finna í verkefninu almenna umfjöllun um hlutverk almannaútvarps. 
 Þrjár mismunandi aðferðir voru notaðar til þess að rannsaka 
hvort/hvernig Ríkisútvarpið er að standa sig gagnvart ungum hlustendum. Fyrst 
var stuttlega skoðað hvaða dagskrárliðir eru nú þegar ætlaðir sérstaklega fyrir 
ungt fólk. Því næst var rætt við þrjá starfsmenn Ríkisútvarpsins og álit þeirra á 
málefninu fengið. Að lokum var framkvæmd könnun meðal tæplega 300 
einstaklinga á aldrinum 15-29 ára þar sem leitað var eftir skoðunum þeirra. 
Einnig var rætt við einn af stjórnendum BBC Radio 1, en sú stöð er rekin af 
breska ríkisútvarpinu sérstaklega til þess að þjónusta unga hlustendur. 
Sömuleiðis voru kenningar um almannaútvarp, reglur og viðmið skoðuð og 
tengd umfjöllunarefninu. 
 Niðurstöður úttektarinnar voru á þá leið að útvarpshluti Ríkisútvarpsins 
virðist ekki þjónusta unga hlustendur nægilega vel. Samhljómur var á milli þess 
sem starfsmenn RÚV sögðu og þátttakendurnir í könnuninni sögðu. Sömuleiðis 
töldu bæði starfsmennirnir og þátttakendurnir í könnunni að stofnsetja ætti Rás 
3, með það að markmiði að ná til unga fólksins.  
 

Abstract  
 

The aim of this project is to review the Icelandic public broadcaster, RUV, with 
emphasis on if it‘s providing good enough service for young people. The 
question about if RUV should start broadcasting the third station, which would 
service young people, is also a topic of this project. There is also a discussion 
about the general role of public broadcasters. 
 Three different methods were used to research if RUV were servicing 
young people well enough. First the programme schedule of the two channels 
RUV provides was checked to see if there were any programmes that were 
aimed at young people. Next employees at RUV were interviewed to get their 
view of the subject. Then a survey was sent out to nearly 300 individuals, who 
were 15 – 29 years old, to get their view of the subject of this project. One of 
the directors at BBC Radio 1 was also interviewed, but that station is provided 
by the BBC to service young people. Also general theories about public 
broadcasters, rules and standards, were reviewed and connected to the subject of 
the project. 
 The conclusion of this project was that RUV are not servicing young 
people well enough. Both the employees of RUV and participants in the survey 
agreed that RUV is not servicing young people enough. The same conclusion 
came from both parties that RUV should start broadcasting the third channel 
aim towards young people.  
 

 



iv 

Þakkarorð 

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum Birgi Guðmundssyni, lektor í fjölmiðlafræði 

við Háskólann á Akureyri, fyrir aðstoð við þessa ritgerð og kennsluna í gegnum 

árin. Þakkir fá einnig starfsfólk Ríkisútvarpsins, þau dr. Sigrún Stefánsdóttir 

dagskrárstjóri, Matthías Már Magnússon og Ólafur Páll Gunnarsson 

dagskrárgerðarmenn. Þá fær Einar Logi Vignisson markaðsstjóri RÚV kærar 

þakkir fyrir góð ráð og aðstoð. Öll eiga þau sameiginlegt að hafa sýnt mér 

einstaklega gott viðmót og veitt mér allar þær upplýsingar sem ég leitaði eftir. 

Ben Chapman einn af stjórnendum BBC Radio 1 fær sömuleiðis þakkir fyrir 

hjálp, stuðning og fyrir að taka ungum fjölmiðlafræðinema frá Íslandi opnum 

örmum. Síðast en ekki alls ekki síst færi ég foreldrum mínum, Svanhildi 

Daníelsdóttur og Gunnari Jónssyni, kærar þakkir fyrir ómetanlega hjálp og 

stuðning, bæði við prófarkalestur og annað.  

 



1 

Efnisyfirlit 

Inngangur ................................................................................................................. 3 

1. kafli: Hvað er almannaútvarp? .......................................................................... 5 

1.1 Almennt um almannaútvarp ............................................................................ 6 
1.2 Evrópuráðið um almannaútvarp ...................................................................... 8 
1.3 Almannaútvarp á Íslandi .................................................................................. 9 
1.4 Breytingar á lögum um almannaútvarp á Íslandi .......................................... 10 

2. kafli: BBC Radio 1 ............................................................................................ 12 

2.1 Ben Chapman ................................................................................................ 13 

3. kafli: Hvað er RÚV að gera í dag? ................................................................... 18 

3.1 Dagskrá Rásar 1 ............................................................................................. 18 
3.2 Dagskrá Rásar 2 ............................................................................................. 18 

4. kafli: Álit stafsmanna RÚV .............................................................................. 20 

4.1 Sigrún Stefánsdóttir ....................................................................................... 20 
4.2 Ólafur Páll Gunnarsson ................................................................................. 24 
4.3 Matthías Már Magnússon .............................................................................. 26 

5. kafli: Hvað segir unga fólkið? .......................................................................... 29 

5.1 Aðferð ............................................................................................................ 29 
5.2 Þátttakendur ................................................................................................... 29 
5.3 Könnunin ....................................................................................................... 30 
5.4 Niðurstöður .................................................................................................... 31 

6. kafli: Niðurstöður .............................................................................................. 37 

6.1 Umræður ........................................................................................................ 39 

Heimildaskrá .......................................................................................................... 42 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



2 

Skrá yfir myndir 
Mynd 1 – Ísbrauð BBC Radio 1 ........................................................................... 14	  

Mynd 2 – Hlustar þú á útvarp? ............................................................................ 31	  

Mynd 3 – Á hvaða útvarpsstöð hlustar þú helst? ............................................... 32	  

Mynd 4 - Hefur þú hlustað á RÚV, Rás 1 eða 2, s.l. 7 daga? ............................. 33	  

Mynd 5 - Telur þú að RÚV, Rás 1 og 2, sinni ungu fólki nægilega vel? ........... 33	  

Mynd 6 – Á RÚV að setja á stofn Rás 3? ............................................................ 35	  

Mynd 7 – Hverskonar efni á að vera á Rás 3? .................................................... 36	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



3 

Inngangur 
Í dag rekur íslenska Ríkisútvarpið, RÚV, tvær hljóðvarpsstöðvar sem ná til allra 

landshluta. Annarsvegar er það Rás 1, „gamla gufan“, sem þjónað hefur 

landsmönnum síðan 1930. Hinsvegar er það Rás 2, sem stofnuð var árið 1983 

þegar krafa um fjölmiðil fyrir yngri hlustendur var orðin hávær. Þessar stöðvar 

hafa báðar öðlast fastan sess í þjóðarsálinni og í viku hverri hlustar stór hluti 

landsmanna á þær. Hinsvegar er það orðið svo að hlustendahópar stöðvanna 

hafa elst með þeim. Meðalaldur þeirra sem hlusta á Rásar 2 er á sextugsaldri og 

meðalaldur hlustenda Rásar 1 er á sjötugsaldri. Tilgátan er því sú að samkvæmt 

þessum háa meðalaldri hlustenda, virðist sem Ríkisútvarpið sé ekki að sinna 

yngri hópum nægjanlega vel. Í þessari ritgerð verður reynt að varpa ljósi á hvort 

það sé tilfellið og rannsóknar spurningin sem sett er fram er þessi:  

Er Ríkisútvarpið að sinna þjónustuhlutverki sínu á sviði fræða, lista og 

afþreyingar gagnvart ungu fólki á Íslandi? Einnig verður leitast við að svara 

spurningunni hvort RÚV gæti sinnt  hlutverki sínu betur með því að reka þriðju 

hljóðvarpsrásina. 

 Í upphafi er hugtakinu almannaútvarp gerð skil. Einnig er komið inn á 

almannaútvarp á Íslandi og þann lagaramma sem RÚV starfar eftir. Greint er frá 

viðtölum sem tekin voru við starfsfólk RÚV og varpað skýrara ljósi á 

umfjöllunarefni ritgerðarinnar. Rætt var við Sigrúnu Stefánsdóttur 

dagskrárstjóra RÚV, Ólaf Pál Gunnarsson tónlistarstjóra og 

dagskrárgerðarmann á Rás 2 og Matthías Má Magnússon dagskrárgerðarmann á 

Rás 2. Í viðtölunum ræddu þau m.a. skoðun sína á því hvernig RÚV væri að 

standa sig gangvart ungu fólki og hvort kominn væri tími á að þriðja rásin yrði 

sett á stofn. Einnig var rætt við einn af stjórnendum BBC Radio 1, Ben 

Chapman, sem segir frá því hvernig almannaútvarp fyrir ungt fólk er rekið í 

Bretlandi. Þá er greint frá  stuttri spurningakönnun  sem framkvæmd var meðal 

fólks á aldrinum 15-29 ára í þeim tilgangi að fá álit þeirra, bæði hvað varðar 

útvarpsnotkun, sem og viðhorf þeirra til RÚV og hugsanlegrar stofnunar Rásar 

3.  

 Miðað við mannfjöldatölur Hagstofu ársins 2012 búa 319.515 manns á 

Íslandi. Af þeim eru 69.679 á aldrinum 15-29 ára eða um 22% prósent 

þjóðarinnar (Hagstofan, 2012). Ríkisútvarpið er útvarpsstöð sem starfar í 
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almannaþágu og á að þjónusta landsmenn á öllum allri. Það er því spennandi 

viðfangsefni að reyna að komast að því  hvernig þeirri stofnun tekst  til með 

það.  
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1. kafli: Hvað er almannaútvarp? 

Í bók sinni Sagnaþulir samtímans fjallar Stefan Jón Hafstein um félagslega 

ábyrgð fjölmiðla. Þar er fjallað um að erfitt gæti reynst að samrýma tvo þætti, 

lögmál markaðarins og málfrelsis. Þegar beint samband er á milli hagnaðar í því 

að selja miðilinn og rétt hvers og eins að koma skoðunum sínum á framfæri 

getur skapast ákveðin togstreita. Þegar einhver einn er á öndverðri skoðun en 

meirihlutinn, og sú skoðun er ekki fjárhagslega hagkvæm, getur reynst erfitt að 

koma henni á framfæri. Það er þess vegna sem almannaútvarp er mikilvægt, en 

þar á hver og einn að geta komið sinni skoðun á framfæri án þess að 

markaðslögmálin eða ríkisvaldið hafi áhrif á (Stefán Jón Hafstein, 1987). 

Kenning um félagslegt ábyrgðarhlutverk fjölmiðla er skilgreind svo:  

„Frelsi er ekki skilgreint þröngt, frá ríkinu, heldur rúmt: frelsi 

til að túlka, tjá, segja frá án tillits til þeirra skilyrða sem 

ríkisvaldið eða markaðurinn setja“ (Stefán Jón Hafstein, 

1987). 

Þetta er nákvæmlega það sem almannaútvarp gengur út frá, að vera hlutlaus og 

sjálfstæður miðill án  markaðs- og  pólitískra áhrifa. 

Staða almannaútvarps í heiminum er mjög misjöfn. Í Evrópu er staðan  

nokkuð góð, enda rík hefð í mörgum löndum álfunnar fyrir almannaútvarpi. 

Upphaf almannaútvarps má rekja aftur til 1922 þegar BBC hóf starfsemi. Fyrsti 

stjórnandi stofnunarinnar hafði ákveðnar hugmyndir um hvernig útvarp skyldi 

vera. Hann taldi að þetta nýja form á samskiptaháttum ætti að bjóða upp á það 

allra besta fyrir þá sem vildu yfirleitt hlusta á útvarp. Kenningar hans um útvarp 

urðu fljótt að því sem við þekkjum sem almannaútvarp í dag. Þær byggðu á 

fjórum meginstoðum. Fyrsta: BBC er að stærstum hluta fjármagnað með 

afnotagjöldum sem almenningur borgar, því starfar það ekki með hagnaðarvon 

að leiðarljósi. Önnur: BBC á að þjónusta alla í samfélaginu sem hafa áhuga á að 

hlusta. Þriðja: BBC starfar sjálfstætt og getur staðist utanaðkomandi þrýsting, 

hvort sem hann er frá markaðsöflum eða stjórnmálum. Fjórða: BBC hefur það 

höfuðmarkmið að bjóða ávalt uppá  vandað fyrsta flokks dagskrárefni. Þessar 

kenningar John Reith fyrsta stjórnanda BBC eru grunnstefið í kenningum um 

almannaútvarp enn þann dag í dag (Andrew Crisell, 2002). 
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1.1 Almennt um almannaútvarp  

Almannaútvarp, eða „public broadcaster“, er skilgreint á heimasíðu 

Evrópusambandsins sem fjölmiðill sem sinnir opinberri þjónustu í umboði 

almennings. Hvað felst í þessari opinberu þjónustu er hinsvegar mismunandi 

eftir löndum en almannaútvarp á að uppfylla lýðræðislegar, félagslegar og 

menningarlegar þarfir tiltekins samfélags og tryggja fjölhyggju, hvort sem það 

er að sinna mismunandi menningarkimum eða mismunandi tungumálum innan 

landa. Almannaútvarp á að fá fjárstuðning frá ríkinu til þess að framfylgja 

þessum skyldum sínum (Europiean Commision, e.d.). 

Í greinargerð um almannaútvarp sem Unesco gaf út er hugtakið 

skilgreint auk þess sem saga þess er rakin. Þegar útvarpið var nýtilkomið sem 

samskiptatæki voru uppi skiptar skoðanir um hvernig best væri að reka slíkt 

fyrirbæri. Farnar voru þrjár megin leiðir. Ein þeirra sem farin var í 

Bandaríkjunum var að setja umsjón þessa nýja miðils í hendurnar á 

einkaaðilum. Þar töldu menn að miðlinum væri best borgið innan 

markaðshyggjunnar, að eigendur útvarpsstöðva myndu reyna allt sem þeir gætu 

til að sjá almenningi fyrir góðu efni til þess að hagnast. Aðrir töldu best að ríkið 

stjórnaði útvarpsstöðvum með beinum hætti. Miklar efasemdaraddir heyrðust þó 

um þetta fyrirkomulag því menn töldu að ekki væri hægt að stunda óháða 

fjölmiðlun með þessu móti. Þá kom upp hugmyndin um almannaútvarp eða 

„public broadcaster“. Að setja af stað stofnunun, sem með styrkjum frá ríki, 

gæti stundað óháða fjölmiðlun og frætt og skemmt almenningi. Eitt fyrsta 

dæmið um þetta er BBC. Sú starfsemi var sett á stofn og starfaði hún í hæfilegri 

fjarlægð frá ríkinu þó fjárframlög bærust þaðan. Þetta fyrirkomulag átti eftir að 

breiðast út  um Evrópu, t.d. til Skandinavíu og er það að stórum hluta BBC að 

þakka hversu hefðin um almannaútvarp er sterk í Evrópu. Breski rithöfundurinn 

Adam Smith skrifaði eitt sinn um BBC að það væri líklega eitt merkilegasta og 

mikilvægasta verkfærið í lýðræði 20. aldarinnar (Unesco, 2001). 

Í þessari greinargerð er almannaútvarp skilgreint sem samverustaður 

þjóðar, þar sem allir eru velkomnir og allir eru jafnir. Almannaútvarp á að geta 

talað til allra borgara, frætt þá, víkkað sjóndeildarhringinn og hjálpað þjóðinni 

að skilja sjálfa sig betur og sömuleiðis heiminn í kringum sig. Allir landsmenn 

verða að geta náð útsendingum almannaútvarps landsins og á engu að skipta 

fjárhagsleg eða samfélagsleg staða einstaklinga. Þetta á ekki bara við um 



7 

tæknilegu hliðina heldur þurfa allir landsmenn að geta skilið og meðtekið 

dagskrána. Sömuleiðis á það að vera markmið almannaútvarpsins að sem flestir 

nýti sér þjónustu þess, en þó má ekki hugsa um hlustunar- og áhorfstölur eins og 

einkastöðvar gera, það getur skemmt fyrir fjölbreytileika dagskrárinnar. 

Almannaútvarp er upplýsingaveita og kennsluverkfæri, en þarf jafnframt að sjá 

fólki fyrir afþreyingu og skemmtun. Vegna þess að almannaútvarp er ekki rekið 

í hagnaðarskyni þarf það að vera ögrandi og taka áhættu. Ef það gerir hlutina vel 

setur það ákveðinn gæðastaðal fyrir aðra fjölmiðla að fara eftir (Unesco, 2001). 

Í skýrslu sem McKinsey&Company gerði árið 1999 fyrir BBC var staða 

almannaútvarps á mörkuðum um allan heim rannsökuð. Þar segir að ríkisútvarp 

sé æskilegasti kosturinn til þess að þrýsta á að einkamarkaðinn standi sig betur í 

dagskrárgerð. Sé það betri leið en að stjórnvöld setji reglur sem 

einkamarkaðurinn á að fara eftir (McKinsey, 1999). Sjálfstæði almannaútvarps 

er einnig mikilvægt. Áhrif ríkisins mega ekki vera nein og það má alls ekki 

reyna að þjóna ákveðnum auglýsendum með framleiðslu á efni, því þá gæti 

fólkið sem fjármagnar það, þ.e. þjóðin, misst trúna á miðlinum og sömuleiðis 

spurt sig hversvegna það sé að fjármagna hann (Unesco, 2001). 

Til eru mörg mismunandi form á því hvernig almannaútvarp er 

fjármagnað, þó flestum detti eflaust fyrst í hug afnotagjöld. Samkvæmt 

greinargerð Unesco er það algengasta leiðin til þess að fjármagna ríkisfjölmiðil, 

þó fæstir treysti fullkomlega á það. Í Ástralíu og Kanada kemur fjármagnið úr 

sjóðum ríkisins en ekki með afnotagjöldum. Einnig eru margir farnir að nota 

auglýsingar til móts við ríkisframlag eða afnotagjöld, líkt og tíðkast hér á landi. 

Jafnvel þekkist það í sumum löndum að ríkisfjölmiðill noti auglýsingar sér til 

fjármögnunar og bjóði auk þess upp á stöðvar í læstri dagskrá sem fólk þarf að 

kaupa áskrift að. Samkvæmt Unesco er þessi þróun í lagi, svo lengi sem 

markaðsöfl hafi ekki áhrif á þau gildi sem almannaútvarp á að fara eftir. Það er 

því ekki nein ein leið til þess að fjármagna almannaútvarp (Unesco, 2001). 

McKinsey skýrslan fjallar um þrjá megin flokka almannaútvarps. Fyrst 

flokkurinn er almannaútvarp sem stefnir fyrst og fremst á sérhæfingu frekar en 

að vera með góða markaðshlutdeild. Gallin við slíkt form er að áhrif 

almannaútvarpsins verða lítil og veita ekki mikla samkeppni á 

viðskiptagrundvelli. Dæmi um slíkt almannaútvarp er PBS í Bandaríkjunum, en 

það er að mestum hluta fjármagnað með styrkjum. Síðan er til dæmi um 
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almannaútvarp sem stefnir frekar á markaðshlutdeild fremur en sérhæfingu. Það 

þýðir að almannaútvarpið getur haft veruleg áhrif og veitt mikla samkeppni á 

viðskiptagrundvelli. Gallinn er hinsvegar að það er lítið sem ekkert sem greinir 

það frá einkareknu fjölmiðlunum. Dæmi um slíkt almannaútvarp er ítalska 

ríkisútvarpið, RAI. Þriðji og síðasti flokkurinn af almannaútvarpi, samkvæmt 

skilgreiningu McKinsey skýrslunnar, er almannaútvarp sem starfar í 

einhverskonar jafnvægi milli þessara tveggja þátta. Það hefur mikla 

hlustunarhlutdeild og um leið sinnir það skyldum sínum sem almannaútvarp og 

heldur sérstöðu sinni. Dæmi um slíkt almannaútvarp er t.d. NRK, DR og SVT 

(McKinsey, 1999). 

Dagskrá almannaútvarps á að vera fjölbreytt, bæði hvað varðar tegund 

efnis sem boðið er upp á, sem og að höfða til sem flestra. Dagskráin á einnig að 

stuðla að fjölbreyttri umræðu. Þannig á almannaútvarp að ná til allra, þ.e. ekki 

með einum og sama þættinum heldur fjölbreytileika dagskrárliða sem boðið er 

upp á, hvort sem það eru fréttir eða skemmtiþættir. Einnig á almannaútvarp að 

reyna að ná til allra aldurshópa, með þáttagerð fyrir ungt fólk, eldri borgara 

o.s.frv. Fjölbreytileiki almannaútvarps skiptir því miklu máli. Einnig verður 

almannaútvarp að skera sig úr og vera frábrugðið þeirri þjónustu sem 

einkastöðvar eru að bjóða upp á. Það á að skera sig úr bæði gæðalega séð og 

sömuleiðis út frá efnistökum, en þau mega ekki vera þau sömu og á 

einkastöðvunum. Almannaútvarp þarf að vera leiðandi í að skapa nýja tegund af 

dagskrá og þróa nýjar hugmyndir (Unesco, 2001). Í McKinsey skýrslunni er 

stoðum rennt undir það að almannaútvarpi eigi að vera leiðandi í dagskrárgerð 

og skera sig úr. Þar segir, að í umhverfi sem mikið úrval er af allskyns stöðvum 

nái ríkisútvarp bestum árangri þegar það býður uppá metnaðarfulla dagskrá, en 

með því þrýsti það einnig á einkamarkaðinn að gera það sama (McKinsey, 

1999). 

 

1.2 Evrópuráðið um almannaútvarp 

Á ráðherraráðstefnu Evrópuráðsins sem haldin var í Prag árið 1994 var sett 

saman skilgreining á almannaútvarpi. Þessi skilgreining Evrópuráðsins miðast 

við hlutverk almannaútvarps og er ekki eins altæk og t.d. greinargerð Unesco 

um almannaútvarp. Ekkert er komið inn á rekstrarform né eignarhald í þessari 

skilgreiningu.  
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 Skilgreiningin er í níu liðum. Líkt og í greinargerð Unesco er fjallað um 

að almannaútvarp eigi að mynda samstöðu innan þjóðarinnar og vinna gegn allri 

mismunun hvort sem hún er menningarleg, kynbundin eða trúarlegs eðlis. 

Almannaútvarp á að skapa vettvang almennrar umræðu og koma á framfæri 

fjölbreytilegum skoðunum fólks. Fréttaflutningur er mikilvægur þáttur í 

almannaútvarpi og á hann að vera hlutlaus og óháður. Dagskrárefni 

almannaútvarps á að vera fjölbreytt og ná til sem flestra, það á að miðast við 

almennan áhuga, en um leið skal tekið tillit til minnihlutahópa. Einn af liðunum 

í þessari skilgreiningu á ekki við öll lönd, en á sérstaklega við í þeim löndum 

þar sem íbúarnir eru af ólíkum uppruna og kynþætti. Sá liður fjallar um að 

almannaútvarp eigi að endurspegla ólíka heimspekilega afstöðu og trúarviðhorf 

í samfélagi sínu í þeim tilgangi að auka gagnkvæman skilning og 

umburðarlyndi. Einnig á almannaútvarp að hvetja til eðlilegra samskipta í 

samfélagi þar sem fjölmenning ríkir og margir kynþættir koma saman. Þá kemur 

fram að almannaútvarp á með dagskrá sinni, að stuðla að því að hinn evrópski 

menningararfur sé betur metinn. Sömuleiðis á almannaútvarp að tryggja það að 

umtalsverður hluti dagskrárefnis sé frumframleiddur af því sjálfu, t.d. hverskyns 

listrænt efni. Það á einnig að  kappkosta að nýta sjálfstæða framleiðendur til 

verksins. Síðast en ekki síst er hlutverk almannaútvarps að fjölga 

dagskrárkostum hlustenda, og bjóða upp á annað efni en er í boði á 

einkastöðvunum. Þessi skilgreining Evrópuráðsins frá 1994 skilgreinir aðeins 

dagskrárlegt hlutverk almannaútvarps. Hefur Evrópuráðið gefið út aðrar 

skýrslur sem koma bæði inn á sjálfstæði og rekstarform almannaútvarps, og 

kallast það fullkomlega á við það sem McKinsey skýrslan og Unesco fjalla um 

og verður því ekki gerð nánari grein fyrir því hér (COE, 1994). 

 

1.3 Almannaútvarp á Íslandi 

Lög um Ríkisútvarpið tóku gildi þegar það var gert að opinberu hlutafélagi árið 

2007. Um leið tók gildi sérstakur þjónustusamningur milli 

menntamálaráðuneytisins og RÚV í því augnamiði að skilgreina starfsemi þess 

enn frekar (Lög um Ríkisútvarpið, 2007). 

 Í lögunum er kveðið á um að Ríkisútvarpið skuli halda uppi 

útvarpsþjónustu í almannaþágu, þ.e. vera almannaútvarp. Samkvæmt lögunum 

er hlutverk almannaútvarps m.a. að leggja rækt við íslenska tungu og sögu 
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þjóðarinnar, að senda til alls landsins a.m.k. eina hljóðvarps og sjónvarpsrás og 

gera hluta að efni þeirra aðgengilegan á öðrum miðlum eins og t.d. Internetinu. 

Almannaútvarp á að framleiða og dreifa efni sem fullnægir eðlilegum kröfum 

almennings um gæði og fjölbreytni á sviði frétta, lista, fræðslu og afþreyingar. Í 

lögunum er einnig fjallað um að almannaútvarp eigi að vera vettvangur fyrir 

skoðanaskipti og eigi að bjóða upp á fræðslu um málefni samfélagsins. 

Sömuleiðis er kveðið á um að bjóða eigi upp á afþreyingarefni fyrir fólk á öllum 

aldri og sérstaklega eigi að passa upp á að nóg framboð sé á efni fyrir yngstu 

kynslóðina. Fréttaþjónusta er einnig veigamikill þáttur og á almannaútvarp að 

veita áreiðanlega fréttaþjónustu og vera vettvangur fyrir margskonar skoðanir á 

málefnunum sem efst eru á baugi í samfélaginu. Enn fremur er kveðið á um að 

efni almannaútvarps endurspegli fjölbreytileika samfélagsins og sinni 

minnihlutahópum vel, að öryggishlutverkið sé í hávegum haft og haldið sé uppi 

öryggisþjónustu með útvarpinu. Varðveisluhlutverkið er mikilvægt, en 

almannaútvarp á að varðveita allt frumflutt efni. Þetta er í stuttu máli sá rammi 

sem almannaútvarp Íslendinga, Ríkisútvarpið starfar innan (Lög um 

Ríkisútvarpið, 2007). 

 Tekjur Ríkisútvarpsins er fengnar með tvennum hætti. Annarsvegar með 

afnotagjaldi sem ríkisskattstjóri ákvarðar. Allir einstaklingar og fyrirtæki sem 

eru skattskyld, greiða árlegan nefskatt til Ríkisútvarpsins. Hinsvegar aflar 

Ríkisútvarpið tekna með sölu auglýsinga, sem er þó háð ströngum skilyrðum, 

s.s. að ekki má selja auglýsingar nema fyrir ákveðna upphæð á ári hverju. 

Einnig er hverskyns vöruinnsetning, t.d. seld innslög í dagskrá, bönnuð (Lög um 

Ríkisútvarpið, 2007). 

 

1.4 Breytingar á lögum um almannaútvarp á Íslandi  

Lögin um Ríkisútvarpið hafa undanfarin ár verið til endurskoðunar, en árið 

2009 skipaði menntamálaráðuneytið starfshóp um almannaútvarp á Íslandi. 

Verkefni hópsins var að meta áhrif breytinganna sem gerðar voru á 

Ríkisútvarpinu er það var gert að opinberu hlutafélagi árið 2007 sem og að 

koma með tillögur að úrbótum. Starfshópurinn skilaði skýrslu með tillögum að 

breytingum árið 2010. Í kjölfar skýrslunnar varð ljóst að endurskoða þurfti lögin 

frá árinu 2007. Sett var önnur nefnd á laggirnar til þess að setja saman ný lög 
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fyrir Ríkisútvarpið, en henni var einnig ætlað að taka afstöðu til nokkurra þátta í 

kjölfar skýrslunnar (Menntamálaráðuneytið, 2011). 

Þeir voru: 

• Hvort auka þurfi sjálfstæði RÚV sem fjölmiðils í almannaþágu. 

• Hvort stofna eigi sérstakt dótturfélag utan um starfsemi félagsins 

sem ekki fellur undir  útvarpsþjónustu í almannaþágu. 

• Aukins gagnsæis í rekstri RÚV. 

• Aukins lýðræðis í stjórnarfyrirkomulagi RÚV. 

• Leiða til að auka og tryggja sjálfstæði og starfsöryggi 

starfsmanna RÚV við fréttir og tengda dagskrárgerð. 

• Ábyrgðar mennta- og menningarmálaráðherra á hlutafélaginu 

RÚV. 

• Hlutverks stjórnar og skipunar hennar. 

• Kosta og galla þess að breyta rekstrarformi RÚV. 

(Menntamálaráðuneytið, 2011). 

Drögum að nýjum lögum var skilað í febrúar 2012 og kveður sumstaðar við 

nýjan tón, en á öðrum stöðum eru lögin svipuð núgildandi lögum. Fyrsti 

merkjanlegi munurinn er sá að í frumvarpsdrögunum er lagt mun meira upp úr  

almannaþjónustuhlutverki RÚV og hlutverki og skyldum þess lýst á ítarlegri 

hátt en í lögunum sem nú eru í gildi. Annað atriði sem er frábrugðið núgildandi 

lögum er að innheimtur af útvarpsgjaldi munu renna beint til RÚV og mun því 

fjármálaráðherra ekki lengur hafa ákvörðunarvald yfir því hversu mikið rennur 

til RÚV ár hvert. Einnig mun umsjón með eignarhluta ríkisins í RÚV færast frá 

fjármálaráðherra yfir til mennta- og menningarmálaráðherra. Einnig er 

fyrirkomulagi á stjórn og skipan fulltrúa í stjórn RÚV breytt, auk þess sem 

skýrar er kveðið á um skil milli verksviðs stjórnar RÚV og útvarpsstjóra 

(Frumvarp að lögum um Ríkisútvarpið, 2012). 
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2. kafli: BBC Radio 1 
Árið 1967 stofnsetti BBC útvarpsstöðina Radio 1 í þeim tilgangi að bregðast við 

auknum breytingum í breskri tónlist og menningu. Hugmyndin var útvarpsstöð  

sem átti að höfða til ungs fólk. Á þessum tíma höfðu svokallaðar sjóræningja 

stöðvar náð miklum vinsældum en þær sendu út ólögleglega, yfirleitt úr skipum 

sem staðsett voru fyrir utan breska lögsögu. Vinsældir þessara 

sjóræningjastöðva  þýddu það, að samfélagið krafðist útvarpsþjónustu fyrir ungt 

fólk og BBC brást við því. Nú, 45 árum síðar, hefur stöðin sama hlutverk og 

hún gerði þá, að þjóna ungu fólki í Bretlandi varðandi tónlist, fræðslu, 

afþreyingu og fréttir. Stöðin fylgir tímanum,  breytist stöðugt, aðlagast  nýjum 

straumum og stefnum og nær þannig í nýjar kynslóðir hlustenda (Radio Rewind, 

e.d.). 

 Samkvæmt stefnuyfirlýsingu BBC Radio 1 á stöðin að þjóna fólki á 

aldrinum 15-29 ára en einnig að framleiða efni fyrir yngri hóp. Stöðin á að 

stefna að því að vera eðlilegt framhald fyrir unga hlustendur frá því að fylgjast 

með barnatímum og öðru efni fyrir krakka, yfir í að fylgjast með efni sem er 

ætlað ungu fólki. Hún á að leiða unga hlustendur áfram þar til þeir fara að hlusta 

á aðrar stöðvar BBC eins og Radio 3 sem býður upp á enn meira krefjandi efni 

(BBC, 2010). 

 Radio 1 fylgir reglum almannaútvarps um fréttaþjónustu og þarf að 

senda út a.m.k. einn klukkutíma á dag af fréttum, hvort sem það eru stuttir 

fréttatímar eða lengri fréttaþættir. Stöðin þarf að senda út 60 klukkutíma á viku 

af sérþáttum sem sinna ákveðnum jaðartónlistarstefnum og 40% af tónlist á 

dagtíma þarf að vera bresk. (Dagtími er skilgreindur frá 06:00 – 19:00 virka 

daga og 08:00 – 14:00 um helgar). Þrír fjórðu tónlistarinnar sem spiluð er á 

stöðinni þarf að vera ný. (Ný tónlist er skilgreind sem óútkomin tónlist eða að 

það sé ekki liðin meira en mánuður frá því að hún kom út). Einnig þarf stöðin að 

framleiða a.m.k. 40 nýja fræðsluþætti á ári og vera með tvær herferðir ár hvert 

sem fjalla um eitthvað ákveðið samfélagslegt málefni, eins og t.d. herferð gegn 

einelti (BBC, 2010). 
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2.1 Ben Chapman 

Ben Chapman starfsmaður BBC er titlaður „head of popular music for BBC 

Radio 1, 2 og 6 Music“, þ.e.a.s. yfirmaður þeirra popptónlistarstöðva sem BBC 

rekur. Eitt af áhugasviðum hans er þróun útvarps og hvernig hægt er að finna 

nýjar leiðir til að ná eyrum ungs fólks í gegn um útvarpið. BBC Radio 1 er 

leiðandi afl í Evrópu og þótt víðar væri leitað. Til að fá betri yfirsýn yfir 

starfsemi BBC Radio 1 var rætt við Chapman, en eflaust mætti nýta hugmyndir 

þaðan við uppsetningu þriðju rásarinnar hér á landi. 

 Spurt er af hverju almannaútvarp eigi að sinna dagskrárgerð eins og fram 

fer á BBC Radio 1. Chapman er í engum vafa um að hlutverk almannaútvarps sé  

einmitt það, að þjóna öllum  aldurshópum, bæði varðandi skemmtun og fræðslu.  

„Ef þú lítur á einkastöðvarnar, sérstaklega hér í Bretlandi, þá eru 

þær fyrst og fremst að reyna að fá sem flesta til að hlusta á sig og 

reyna að fá sem flesta til að auglýsa hjá sér“ (Ben Chapman, 

2012). 

 Á einkastöðvunum er einföld dagskrárgerð og litlir spilunarlistar. Þannig passa 

einkastöðvarnar sig á því að vera ekki of ögrandi. Radio 1 er að sumu leyti 

svipuð einkastöðvunum. Þar er spiluð vinsæl tónlist, það sem oft er kallað 

„mainstream“, en það er þó ekki allt. Það er mikið sem gengur á í lífi ungs 

fólks, margar ákvarðanir sem þarf að taka og margar áskoranir sem þau standa 

frammi fyrir. Þess vegna reynir Radio 1 að vera rödd unga fólksins í Bretlandi, 

vera menningarlegur leiðtogi þeirra.  Stöðin reynir að gera allt það sem 

almannaútvarp getur leyft sér, vegna þess að það er laust við takmarkanir 

markaðslögmála. Radio 1 sinnir þjónustu fyrir almenning, en það þarf líka 

einhver að hafa áhuga á að hlusta. Ef þú ætlar að reka stöð af einhverjum 

metnaði,  þarf að bjóða upp á efni sem fólk vill  hlusta á. Ef þú gerir það ekki 

hlustar enginn á þig. Þannig fer Radio 1 eftir hefðbundnum spilunarlistum á 

daginn, er mjög almenn (mainstream) og er vakandi yfir því hvað unga fólkið er 

að ræða og gera. Á meðan stöðin gerir það kemur hún jafnframt því á framfæri 

sem almannaútvarp á að færa fólki, en notar aðra nálgun til þess (Ben Chapman, 

2012). 
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Chapman bendir á athyglisverða leið til þess að gefa skýrari mynd af hlutverki 

Radio 1. 

 

Mynd 1 – Ísbrauð BBC Radio 1 
Markmið BBC Radio 1 má hugsa sér að forminu til sem ísbrauð. Ísbrauðið lýsir 

ekki bara markmiði stöðvarinnar heldur hvernig hún er sett upp sem heild. 

Ísbrauðinu er skipt eftir dagpörtum og flokkað eftir hlustendum. Neðst eru 

„Scenesters“. Þeim er lýst sem fólki sem aðhyllist eitthvað ákveðið, hlustar bara 

á pönk- eða danstónlist og fylgist mjög vel með öllu sem er að gerast innan síns 

afmarkaða áhugamáls. Slíkir þættir eru sendir út á nóttunni. „Tribe Leaders“ 

eru næstir. Þeim er lýst sem fólki sem fylgist vel með straumum og stefnum. 

Fólkið í vinahópnum lítur upp til þeirra, þeir segja vinunum frá nýjustu 

lögunum hvort sem það er pönk- eða danstónlist. Þættir sem flokka má í þann 

flokk eru sendir út á kvöldin, meiri áhætta er tekin í tónlistarvali og fjallað er 

um allskyns stefnur og strauma. Að lokum er að finna „Regular People“ sem að 

er fjölmennasti hópurinn. Sá hópur vill láta mata sig af tónlist, láta segja sér 

hvað sé talið nýjast og heitast. Slíkt efni er sent út á daginn, efni sem hentar 

hlustendahópnum þar sem breiddin er mest. Flestar einkastöðvarnar starfa í 

víðasta hluta ísbrauðsins, en ná þó yfirleitt bara til afmarkaðs hluta af 

hlustendum þar. Það er yfirlýst markmið BBC Radio 1 að ýta hlustendunum 

neðar í ísbrauðið, bæði með því að spila tónlist sem umsjónarmenn sérþáttanna 

á nóttunni mæla með og einnig með því að snúa stöðinni við nokkrum sinnum á 

ári þ.e. að sérþættirnir á nóttunni færist yfir á daginn (Ben Chapman, 2012). 
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 Chapman segir ennfremur að helstu markmið BBC Radio 1 séu tvö.  

Annarsvegar að koma nýrri breskri og erlendri tónlist á framfæri, að koma 

ungum breskum tónlistarmönnum á framfæri og vera einskonar menningarlegur 

sendiherra Bretlands. Í rauninni sé höfuð markmiðið að leggja rækt við breskan 

tónlistariðnað og hjálpa honum að blómstra. Hinsvegar að Radio 1 finni leiðir til 

að koma margvíslegum upplýsingum á framfæri til unga fólksins (Ben 

Chapman, 2012). 

„Ein af mörgum áskorunum sem við þurfum stöðugt að glíma við 

er hvernig við segjum fréttir þannig að unga fólkið vilji hlusta. 

Fréttir eru yfirleitt framleiddar fyrir eldri markhóp og oft er erfitt 

að vekja áhuga ungs fólks á þeim og fá það til að fylgjast með“ 

(Ben Chapman, 2012).   

Þess vegna reynir Radio 1 að flytja fréttir eins og t.d. um kosningar, ástandið í 

efnahagsmálum o.s.frv. með þeim hætti að unga fólkið skilji þær og vilji hlusta. 

Einnig reyna þeir að tala um mikilvæg málefni sem snerta unga fólkið. Dæmi 

um það er umræðan um persónuvernd á Internetinu, en það er efni sem er mikið 

rætt og reynir þá Radio 1 að vera óháð rödd sem fræðir um hætturnar sem 

leynast þar. Annað dæmi eru umræður um eiturlyf. Þá reynir Radio 1 að vera 

með fræðslu um eiturlyf án þess að styggja hlustendur og fæla þá jafnvel frá. 

Fleiri dæmi má nefna s.s. umræður um hvernig efnahagsörðuleikar snerta ungt 

fólk sem og umræður um kynlíf. Til dæmis hafa verið þemavikur í gangi þar 

sem fjallað er um sambönd fólks og hvað það þýðir að vera í ástarsambandi við 

aðra manneskju. Allt er þetta eitthvað sem einkastöðvarnar snerta ekki á. Þetta 

reynir Radio 1 að gera, bæði þannig að einhver hafi áhuga á að hlusta og 

sömuleiðis þannig að fræðslan hljómi ekki eins og forsjárhyggja foreldra. 

Tónlistin og fræðslan er stærsti þátturinn í starfi Radio 1, en stöðin starfar undir 

ströngum reglum um hvað á, og hvað á ekki að gera. Einnig eru sett skýr 

markmið ár hvert varðandi framtíðarsýn stöðvarinna (Ben Chapman, 2012). 

Chapman segir að vandamálið sem felst í því að hlustendur eldist með 

stöðinni sé vel þekkt meðal stjórnenda Radio 1. Sá háttur er hafður á þar að á 

einhverjum tímapunkti staldra menn við og stokka upp á nýtt. Til að ganga úr 

skugga um að dagskrárgerðarfólkið tengist hlustendum sem best er passað mjög 

upp á hvað það hefur fram að færa, á hvaða aldri það er og hvar það stendur í 

lífinu. Chapman segir þó að það þýði ekki að þeir útvarpsmenn sem eldri eru 
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geti ekki tengst við unga fólkið. Gott dæmi um það sé Tim Westwood sem er 54 

ára gamall starfsmaður Radio 1. Þrátt fyrir aldurinn er hann stærsta og sterkasta 

röddin á hip hop senunni í Bretlandi og unga fólkið tengir sig vel við hann. 

Þannig að það er ekki alltaf lífaldur dagskrárgerðarfólks sem skiptir máli, heldur 

hvernig tengingu það nær við hlustendurna (Ben Chapman, 2012). 

„En við erum samt alltaf að endurnýja og taka inn nýtt ungt 

útvarpsfólk og ef þú lítur yfir dagskrána okkar núna sérðu að það 

er fullt af ungu og hæfileikaríku fólki sem er að vinna fyrir 

okkur, allt niður í 22 ára gamalt“ (Ben Chapman, 2012).  

Lykillinn að því að halda stöðinni ungri og ná til nýrrar kynslóðar er ekki 

einvörðungu fólginn í því að fylgjast með útvarpsfólkinu. Á Radio 1 er stöðugt 

verið að leita leiða til að ná til unga fólksins í heimi þar sem tíminn líður hratt 

og fólk hefur úr ótal möguleikum að velja.  

„Útvarp er frekar hlutlaus miðill.  Þú getur gert eitthvað annað á 

meðan þú hlustar, t.d. verið í vinnunni að hlusta. Ungt fólk vill 

vera að gera fullt af hlutum, spjalla við vini sína o.s.frv. þannig 

að setjast niður og hlusta á útvarp er kannski ekki efst á blaði hjá 

þeim“ (Ben Chapman, 2012).  

Því þarf að finna leiðir til að koma efninu til fólksins og færa útvarpið inn á 

svokallað „multi media platform“. Það felst í því að gera útvarpið sjónrænna, 

hvort sem það er að sýna viðtöl og annað í beinni útsendingu á vefnum eða nota 

samfélagsmiðlana til þess að ýta undir umræðu í tengslum við það sem er að 

gerast. Þetta þýðir samt ekki að það eigi að gera sjónvarp í útvarpi, þvert á móti. 

Þegar einhver frægur kemur í stúdíóið þarf að láta vita af því á sem flestum 

stöðum, það þarf að segja frá því á samfélagsmiðlunum Facebook og Twitter og 

einnig þarf að setja það út á heimasíðuna þ.e. að dreifa því sem víðast. Síðan ef 

þessi frægi aðili segir eitthvað merkilegt í viðtalinu þarf að vekja á því athygli 

og dreifa með sama hætti. Með þessu er útvarpið gert sjónrænt, unga fólkið 

getur séð þetta allt gerast í símanum sínum og um leið tekið þátt í umræðunni. 

Nú til dags er allt með skjá, og ef það er ekki skjár á græjunni spyrja menn bara, 

hvað í ósköpunum á ég að gera við þetta? Sömuleiðis eru ekki allir gsm símar 

með innbyggð FM útvörp, sem þýðir að útvarpið nær ekki til þeirra sem notar 

ekki slíka síma. Því þarf að gera útvarpið sjónrænt svo hægt sé að fylgjast með á 

skjánum í símanum og taka þannig þátt í umræðunni (Ben Chapman, 2012). 
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 Fyrst þróunin er í þessa átt, er þá orðið of seint fyrir RÚV að stofna 

útvarpsstöð fyrir unga fólkið? Chapman telur svo ekki vera. Útvarpið er ekki að 

deyja, og ef hlutirnir eru hugsaðir upp á nýtt er framtíð þess er björt. 

„Þú þarf að hugsa hlutina öðruvísi í dag. Það þýðir ekki lengur að 

opna bara fyrir míkrófóninn og tala. Hér áður fyrr þegar þú tókst 

fólk í viðtal varðstu að undirbúa spurningar, svo tókstu viðtalið 

og síðan fórstu bara heim. Í dag þarftu að skapa umræðu fyrir 

viðtalið inn á Internetinu og reyna þannig að draga sem flesta 

með í ferðina sem heill útvarpsþáttur er. Síðan þarf að taka 

viðtalið, helst með þátttöku frá samfélagsmiðlunum og verðlauna 

þá sem fylgjast með á Twitter og Facebook með því að gefa þeim 

tækifæri til að taka þátt í viðtalinu. Eftir viðtalið þarftu svo að 

taka bestu bútana og deila þeim inn á Internetið og halda 

umræðunni gangandi svo þetta gleymist ekki í þeirri miklu 

hringiðu sem er í gangi í fjölmiðlaheiminum í dag“ (Ben 

Chapman, 2012). 

Þannig að lykilorðið er að deila hlutum. Það gengur ekki lengur að hækka bara 

styrkinn á útvarpinu til þess að ná til fólksins. Það þarf að deila öllu sem er að 

gerast út á meðal þess (Ben Chapman, 2012). 

 Ein af hugmyndunum að stofnun Rásar 3 hjá RÚV er að setja efni á 

vefinn sem hægt yrði að hlusta á þegar fólki hentar, svokallað „on demand“ 

efni. Chapman telur að það eitt og sér geti ekki gengið upp. Útvarp snúist um 

augnablikið, það sé lifandi miðill þar sem hlutirnir gerast hratt. Það er öðruvísi 

með sjónvarp, þar geti þessir hlutir gengið vel en ekki í útvarpi. Ef fólk hefur 

valmöguleika á að hlusta á eitthvað efni þegar því hentar, af hverju þá að hlusta 

á það núna? (Ben Chapman, 2012, 15. mars). 
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3. kafli: Hvað er RÚV að gera í dag? 
Komið hefur fram að RÚV starfrækir tvær hljóðvarpsstöðvar nú þegar, Rás 1 og 

2. Báðar stöðvarnar eru með útsendingar allan sólarhringinn. Fréttir eru sendar 

út á samtengdum rásum á klukkustundarfresti frá kl. 06 á morgnana til kl. 18 á 

kvöldin en sjaldnar þess á milli (Ríkisútvarpið, 2012).  

 

3.1 Dagskrá Rásar 1 

Dagskrá Rásar 1 er fjölbreytt og breytist dag frá degi. Nokkrir fastir þættir eru á 

dagskrá í hverri viku, aðrir þættir annaðhvort sjaldnar eða eru hluti af styttri 

þáttaröðum. Helstu þættir sem telja má til fastra þátta eru Morgunþáttur Rásar 1, 

Morgunstund KK, Okkar á milli, Samfélagið í nærmynd og Víðsjá. Aðrir þættir 

á dagskrá eru sjaldnar. Allir þættirnir eru sérstaklega framleiddir með það í huga 

að höfða til eldri hlustenda, enda áferðin á þeim mjúk og hlutlaus. Lítið er af 

efni fyrir ungt fólk. Þó er hægt að finna þætti eins og Fólk og fræði, sem 

stjórnað er af Háskólanemum. Einnig er Leynifélagið á dagskrá alla virka daga, 

nema fimmtudaga, en það er þáttur framleiddur með börn í huga. Einnig eru 

dæmi um þætti sem framleiddir eru fyrir ákveðin tilefni, til dæmis var þátturinn 

Hvað er í gangi? á dagskrá sumardaginn fyrsta, en honum var stjórnað af ungu 

fólki. Það er því eitthvað af efni á Rás 1 sem höfðað getur til ungs fólks, en það 

er á víð og dreif um dagskrána og erfitt að finna fyrir almennan hlustenda 

(Ríkisútvarpið, 2012). 

 

3.2 Dagskrá Rásar 2 

Dagskrá Rásar 2 er í fastari skorðum en dagskrá Rásar 1. Virka daga, frá kl.07 á 

morgnana til kl. 19.30 á kvöldin haldast sömu þættirnir á sömu tímum. Milli kl. 

07 – 09 á morgnana er Morgunútvarp Rásar 2. Það er frétta og 

dægurmálatengdur þáttur unnin af fréttastofu RÚV. Á eftir Morgunútvarpinu 

kemur þátturinn Virkir morgnar, sem er mun léttari þáttur en Morgunútvarpið, 

en aðal áherslur hans fyrir utan tónlist eru málefni líðandi stundar, viðtöl á 

léttum nótum við tónlistarmenn, leikara o.s.frv. Í hádeginu er 20 mínútna langur 

fréttatími. Að honum loknum um kl. 13 hefst Poppland, sem eins nafnið gefur 

til kynna, fjallar aðallega um tónlist. Tónlistarflutningurinn í þættinum er 

fjölbreyttur, sumt höfðar til ungs fólks, annað ekki. Á eftir Popplandi er 



19 

Síðdegisútvarpið, sem líkt og Morgunútvarpið, er framleitt af fréttastofu RÚV 

og fjallar um dægurmál og fréttir. Á kvöldin eru mismunandi þættir á dagskrá 

frá kl. 19:30 – 22. Sportrásin er oft á dagskrá á þeim tíma. Þar er farið yfir það 

helsta sem er að gerast í heimi íþrótta auk þess sem spiluð er tónlist. Einnig eru 

á dagskrá þættirnir Hlustið og þér munið heyra, Auglit og Plötuskápurinn, en 

allir þessir þættir eru frekar gerðir fyrir eldri hlustendur. Eftir kl. 22 eru 

hinsvegar á dagskrá sérþættir sem höfðað geta til ungs fólks. Dæmi um slíka 

þætti eru Dordingull sem sinnir þungarokki, Haförninn sem sinnir hip hopi og 

rappi og Streymi sem fylgist með því nýjasta í tónlistarbloggi. Þessir þættir fá 

hinsvegar tiltölulega lítið vægi á stöðinni en af þeim þáttum sem boðið eru uppá 

á Rás 2 komast þeir næst því að vera dagskrárgerð fyrir ungt fólk 

(Ríkisútvarpið, 2012). 
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4. kafli: Álit stafsmanna RÚV 
Til að öðlast skýrari mynd  af stöðu mála voru nokkrir starfsmenn úr 

mismunandi deildum Ríkisútvarpsins teknir tali. Rætt var við þá um hvernig 

RÚV er að sinna yngsta hlustendahópnum og einnig hvort einhverjar umræður 

eru um stofnun þriðju rásarinnar og þá á hvaða stigi sú umræða er.  

 Haft var samband við fjóra aðila sem allir sinna veigamiklu hlutverki 

innan útvarpsviðsins hjá RÚV. Fyrst til viðtals var Sigrún Stefánsdóttir sem í 

dag starfar sem dagskrárstjóri RÚV, bæði hljóðvarps og sjónvarps. Þá var haft 

samband við þá Ólaf Pál Gunnarsson, tónlistarstjóra Rásar 2 og 

dagskrárgerðamann til margra ára, og Matthías Má Magnússon, 

dagskrárgerðarmann á Rás 2, en hann hefur einnig starfað við dagskrárgerð í 

útvarpi til fjölda ára innan einkageirans. Einnig var rætt við Einar Loga 

Valdimarsson, markaðsstjóra RÚV, sem veitti aðstoð á margvíslegan máta.  

 Tóninn í öllum viðtölunum var keimlíkur. Allir viðmælendur voru 

sammála um að RÚV væri ekki að sinna unga fólkinu nægilega vel og öll höfðu 

þau rætt hugmyndina um Rás 3 áður. Þau voru öll mjög jákvæð í garð 

hugmyndarinnar um Rás 3 en höfðu skýringar á reiðum höndum af hverju ekki 

hefur verið ráðist í þetta verkefni. 

 

4.1 Sigrún Stefánsdóttir 

 Sigrún hefur starfað til fjölda ára innan RÚV, lengi vel sem fréttamaður. 

Hún hvarf frá störfum um tíma en snéri aftur um miðjan síðasta áratug sem 

yfirmaður RúvAK. Það vatt síðar upp á sig og starfar hún nú sem dagskrárstjóri 

RÚV, bæði hljóð – og sjónvarps.  Hún  er með doktorspróf í fjölmiðlafræði. 

 Sigrún telur að RÚV sé ekki að þjóna unga fólkinu nægilega vel. „Nei, 

við erum ekki að þjóna unga fólkinu nógu vel og þurfum að gera þar bragarbót 

á“ (Sigrún Stefánsdóttir, 2012). Hún segir að farið hafi verið af stað með Rás 2 

fyrir tæpum 30 árum til þess að búa til útvarp fyrir ungt fólk. Síðan hafi það 

gerst, eins og gerist á öllum rásum, að hlustendurnir eldist með henni og núna 

eru þeir líka orðnir 30 árum eldri. Þeir sem voru 20 ára þegar stöðin fór af stað 

eru nú 50 ára og eru enn að hlusta á Rás 2. Ýmsar nefndir hafi verið settar á 

laggirnar til þess að leita leiða til að uppfæra dagskrá Rásar 2 þannig að hún nái 

betur til unga fólksins. Niðurstaðan úr þeirri vinnu hefur verið sú að það gæti 
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orðið hálfgert sjálfsmorð. Með því að yngja dagskrána upp myndi rásin 

hugsanlega missa hlustendahópinn sem fyrir er og ef til vill ekki fá nýjan í 

staðinn. Hugsanlega væri hægt að yngja hlustunarhópinn um 5 ár eða eitthvað í 

þá áttina en aldrei hægt að breyta stöðinni þannig að hún næði eyrum 20 ára 

gamalla einstaklinga. Sömuleiðis er ein af ástæðunum fyrir því að Rás 2 hefur 

ekki verið breytt mikið í gegnum tíðina, sú staðreynd að hún er mikilvæg 

tekjulind fyrir RÚV. Það var því ákveðið að fara ekki í neinar stórar breytingar á 

dagskránni og þar við situr. Samt sem áður var reynt að yngja áferðina örlítið, 

t.d. með því að skipta út miðdegisþættinum og setja þar inn ungt dagskrárgerðar 

fólk, þau Guðrúnu Dís Emilsdóttur og Andra Frey Viðarsson, en að sögn 

Sigrúnar hefur það skilað góðum árangri (Sigrún Stefánsdóttir, 2012). 

Að sögn Sigrúnar er í raun og veru er mjög lítið efni í boði á rásinni sem 

sérstaklega er ætlað ungu fólki. Þátturinn Leynifélagið er á Rás 1 og er fyrir 

krakka á aldrinum 5-10 ára. Síðan eru sérþættir um jaðartónlist á Rás 2 á 

kvöldin, en þeir eru þó ekki sérstaklega hugsaðir fyrir ungt fólk þrátt fyrir að 

þeir höfði eflaust vel til þeirra. Þeir þættir eru þó einskonar svar Rásar 2 við 

köllun eftir dagskrá fyrir ungt fólk. Fyrir nokkrum árum hafi útvarpsþátturinn 

Ungmennafélagið verið á dagskrá Rásar 2, en sá þáttur var unnin af ungu fólki. 

Það heppnaðist hinsvegar ekki nægilega vel, því þar voru krakkarnir sjálfir með 

frjálsar hendur og efnið því ekki nægilega fagmannlega unnið. Þátturinn hlaut 

ekki mikla hlustun og var honum hætt (Sigrún Stefánsdóttir, 2012). 

 Sigrún segist hafa rætt hugmyndina um Rás 3 margsinnis á fundum. Á 

slíkum fundum sé oft spurt, „er ungt fólk yfirleitt að hlusta á útvarp?“ Hún segir 

svarið bæði vera já og nei. Það sé viss hópur sem er að hlusta á útvarp en þeir 

eru að hlusta á stöðvar eins og FM 957 og þá helst að sækjast eftir tónlist. Þarna 

sé því gat í útvarpshlustun og uppúr því hafi hugmynd um þriðju rásin sprottið, 

rás sem ætti að vera allt öðruvísi stöð sem næði markvisst til þess hóps sem 

RÚV er ekki að þjónusta núna (Sigrún Stefánsdóttir, 2012). 

En af hverju hefur þá ekki verið unnið að stofnun  Rásar 3? Sigrún segir 

að þjóðin standi í miðri kreppu en hún hafi vissuleg spurt sig hvort það væri 

markaðslega klókt að fara af stað með Rás 3 í þessu árferði. Svarið hafi hingað 

til verið nei og því hafi verið ákveðið að bíða með Rás 3 enn sem komið er. 

Ríkisútvarpið hafi oft haft þröngan fjárhagsramma og þetta sé alltaf spurning 

um peninga, en einnig framkvæmdagleði. Útvarpsstjóri hafi verið tregur hingað 
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til að gefa „verkefninu Rás 3“ grænt ljós og þess vegna sé það í biðstöðu. Hún 

segir einnig að þetta sé pólitískt viðkvæmt, RÚV sé nýbúið að ganga í gegnum 

breytingarferli auk þess sem samkeppnisaðilarnir á frjálsa markaðnum séu 

háværir. „Svo það er ekkert verið að hrópa komið með nýja rás!“ (Sigrún 

Stefánsdóttir, 2012).  Svona verkefni þyrfti ekki að vera dýrt, heldur er það eins 

og áður sagði frekar ímyndarvandræði sem stoppa það af. Hvort það sé rétt á 

meðan allir eru að spara og halda utanum budduna, að fara af stað með eitthvað 

nýtt og jafnvel um leið að þynna eitthvað annað sem gert er innan RÚV. Einnig 

hefur RÚV ekki haft pólitískan meðvind að hennar sögn (Sigrún Stefánsdóttir, 

2012).  

„Það hefur verið fylgst mjög grannt með öllu sem hér hefur verið 

gert og það er ekkert rétt sem Ríkisútvarpið gerir. Það hefur verið 

svolítið erfitt að hreyfa sig og ég held að það hafi latt bæði fólk 

hér innanhús og í stjórn RÚV, sem er sá aðili sem á að taka 

ákvörðun eða samþykkja tillögur“  (Sigrún Stefánsdóttir, 2012). 

Sigrún segir það skoðun sína að umræðan um Ríkisútvarpið hafi oft á tíðum 

verið óvægin, meinleg og óréttlát.  

„Það var sú tíð að allir elskuðu RÚV og RÚV var svona 

kjölfestan í lífi margra. En svo var allt í einu gefið skotleyfi á 

RÚV og því verr sem þú talaðir um RÚV því flottari varstu“ 

(Sigrún Stefánsdóttir, 2012).  

Hún telur einnig að umræðan sem varð þegar Ríkisútvarpið var gert að opinberu 

hlutafélagi hafa skemmt fyrir. Reyndar telur hún  nýja fjárhagsfyrirkomulagið 

gera RÚV erfitt fyrir, því í raun er það ríkisvaldið sem getur ákveðið frá ári til 

árs hversu mikið fæst í rekstarfé. Þetta hafi veikt RÚV og þau hafi ekki átt 

nægjanlega öfluga talsmenn inn á þingi, þau hafi þvert á móti upplifað að 365 

miðlar og frjálsi markaðurinn hafi átt sterka talsmenn þar inni sem hafi séð hag 

sinn í því að láta  sem mest berja á RÚV. Það sé einfaldlega þannig að frjálsi 

markaðurinn sjái miklum ofsjónum yfir veru RÚV á markaðnum (Sigrún 

Stefánsdóttir, 2012). 

Þrátt fyrir þennan mótvind eru uppi hugmyndir um hvernig RÚV geti 

nýtt veraldarvefinn betur. Eru það helst hugmyndir í þá veru að fólk geti farið 

inn á vefinn og hlustað á dagskrárliði þegar því hentar. Hefur Rás 2 sérstaklega 

verið að gera tilraunir með þetta núna. Einnig hafa komið upp hugmyndir um að 
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þróa þriðju rásina á Internetinu fyrst í stað, með því að leggja þar inn efni sem 

ekki heyrist annarsstaðar. Þannig yrði hægt og bítandi farið af stað með Rás 3 

sem netrás. Sigrún telur að Rás 3 muni fara af stað, það sé bara tímaspursmál 

hvenær (Sigrún Stefánsdóttir, 2012).  

„Hlutirnir gerast svo hratt. Við þurfum ekki nema 2 - 3 mánuði 

til þess að koma nýrri rás af stað. Því þetta er allt saman að verða 

svo einfalt, við höfum tæki og tól, þetta er bara spurning um að 

taka ákvörðun og að fylgja henni eftir“ (Sigrún Stefánsdóttir, 

2012).  

Vandamálin eru víðar en bara tregða við uppsetningu þriðju rásarinnar. Sigrún 

segir að innan RÚV sé ennþá verið að neita að horfast í augu við þá staðreynd 

að það séu tiltölulega fáir sem hlusta á Rás 1. Það þarf að endurskoða Rás 1. 

Meðalaldur hlustenda þar er 62 ára. Rás 1 sé svona eins og gott vatn í krana, það 

væri nóg að vita það væri kalt og gott en maður þyrfti ekkert endilega að skrúfa 

frá og fá sér. Á Rás 1 sé semsagt margt gott, en það eru ekkert endilega 

einhverjir að hlusta. Hún telur að það þurfi að taka útvarpshlutann í heild sinni í 

gegn og hætta að reyna að þjóna öllum hópum á einni og sömu rásinni (Sigrún 

Stefánsdóttir, 2012).  

„Rás 2 er t.d. hálfpartin skitsófrenísk, ef þú hlustar á hana um 

helgar þá er hún stöð fyrir miðaldra konur, en svo er hún allt 

öðruvísi á virkum dögum. Það er því rétt að það þyrfti að 

stefnumarka Rás 2 og búa til Rás 3 sem einbeitti sér að nýrri 

tónlist“ (Sigrún Stefánsdóttir, 2012).   

(Sigrún Stefánsdóttir, 2012, 20. mars) 
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4.2 Ólafur Páll Gunnarsson 

Ólafur Páll Gunnarsson hefur starfað á Rás 2 í rúm 20 ár. Hann hóf störf þar 

sem tæknimaður árið 1991. Síðar fór hann í dagskrárgerð og fór fljótlega að 

skipta sér af tónlistinni á Rás 2.  Í dag er hann tónlistarstjóri stöðvarinnar. 

 Ólafur segist kannast vel við umræðuna um hvernig eigi að ná betur til 

unga fólksins, hún hafi verið viðvarandi síðan hann hóf störf á Rás 2.  

„Ég hugsa að ég sé fyrsti talsmaður þess að Rás 3 sé sett á 

laggirnar. Þetta var þegar Rás 2 var 25 ára og Hjálmar 

Hjálmarsson stjórnaði afmælisþáttum í tilefni að því. Þá var 

Þorgerður Katrín [þáverandi menntamálaráðherra] með mér í viðtali 

og ég nefndi þetta við hana þá“ (Ólafur Páll Gunnarsson, 2012). 

Ólafur segir að fyrst þegar hann ljáði máls á Rás 3 hafi verið hlegið að honum. Í 

seinni tíð sé hinsvegar aukin umræða um þetta sem hljóti að enda með því að 

Rás 3 verði komið á fót.  Á sínum tíma var Rás 2 komið á fót með 

utanaðkomandi þrýstingi og það gæti allt eins gerst með Rás 3. Þá tókst að berja 

það í gegn að fá Rás 2 í loftið en hún átti samt aldrei að vera fyrir Rás 1. Hún 

átti bara að spila einhverja poppmúsík og svona. Leifar af þessu viðhorfi eru rétt 

að hverfa í dag, 30 árum síðar. Þá hafa starfsmenn Rásar 2 þurft að berjast fyrir 

því að dagskrárefni stöðvarinnar yrði varðveitt en fram að þessu hefur því alltaf 

verið fargað. Rás 2 hefur verið hálfgert olnbogabarn, hálfgerð aukabúgrein, þrátt 

fyrir að hún sé ein mesta tekjulind Ríkisútvarpsins og standi margfalt undir sér 

(Ólafur Páll Gunnarsson, 2012). 

 Allir sem eru skattskyldir taka þátt í kostnaði við rekstur 

Ríkisútvarpsins. Kannanir sýna hinsvegar að meðalhlustandi Rásar 2 er eldri en 

50 ára. Sést  þarna svart á hvítu að RÚV er ekki að standa sig í þjónustu við 

unga fólkið, segir Ólafur (Ólafur Páll Gunnarsson, 2012). 

„Þetta fólk er að taka þátt í kostnaðinum og á heimtingu á að fá 

sína stöð. Það er líka enginn að gera það sem almannaútvarp fyrir 

ungt fólk á að gera. Jú, þú hefur stöðvar eins og FM og Flass, en 

þær eru ekki megnugar eða hafa ekki áhuga á því að gera þá 

hluti“ (Ólafur Páll Gunnarsson, 2012). 

Ólafur segir, að sé litið til Norðurlandanna og þeirra landa sem við miðum 

okkur við þá séu allir fyrir löngu komnir með þjónustu fyrir unga fólkið. Rás 2 

sé þó að reyna og sé með dagskrárliði sem að hans mati eiga að ná til ungs 
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fólks, t.d. Partý Zone þættina á laugardagskvöldum. Dæmi séu hinsvegar um að 

fólk hringi og kvarti undan þessum þáttum, því finnst þeir ekki eiga heima á Rás 

2. Hann segir að Rás 2 sé eiginlega dagskrársett eins og sjónvarpsstöð. Aragrúi 

sé af allskyns efni á mismunandi tímum og hlustandinn á að velja sitt efni og 

stilla sig inn (Ólafur Páll Gunnarsson, 2012). „Á meðan við erum ekki komin 

með Rás 3 er þetta það besta sem við getum gert“ (Ólafur Páll Gunnarsson, 

2012). 

 Eitt af vandamálunum sem Ólafur og starfsfólkið á Rás 2 stendur frammi 

fyrir er hversu fáir standa að stöðinni. Morgun og síðdegisútvarpið er framleitt 

af fréttastofunni og ef fólkið sem sér einungis um sinn þátt er undanskilið, þá 

eru aðeins þrír starfsmenn sem halda Rás 2 uppi. Ólafur sjálfur, Ásgeir 

Eyvindsson og Matthías Már Magnússon (Ólafur Páll Gunnarsson, 2012). 

„Þannig að þótt þetta sé Ríkisútvarpið á Íslandi þá erum við fá sem komum að 

því að vinna að þessu“ (Ólafur Páll Gunnarsson, 2012). Rás 2 hefur mun meiri 

tekjur en útgjöld. En í stað þess að nýta tekjurnar til að efla stöðina enn frekar, 

nú eða stofna aðra rás, þá er féð tekið og notað til þess að rétta annan rekstur af 

innan RÚV (Ólafur Páll Gunnarsson, 2012). „Verði Rás 2 einhverntíman lokað 

þyrfti örugglega að hækka afnotagjöldin svo hægt væri að halda bara úti því sem 

eftir væri af RÚV“ (Ólafur Páll Gunnarsson, 2012). 

 Ólafur segist kannast við umræðuna um ástæður þess að Rás 3 sé ekki 

komin á fót séu pólitískar. Það séu svo strangar reglur um hvað RÚV má, og má 

ekki gera. Það er ekki talið rétt að RÚV breiði of mikið úr sér (Ólafur Páll 

Gunnarsson, 2012). 

„Ef Rás 3 yrði opnuð myndu pólitískir andstæðingar RÚV hafa 

hátt og spyrja, hvað eru menn að setja af stað Rás 3?” (Ólafur 

Páll Gunnarsson, 2012).  

Ólafur segir þessi rök ekki vera réttlát gagnvart þeim yngstu sem eru að 

fjármagna RÚV. Einhverra hluta vegna velja þeir ekki að hlusta á RÚV (Ólafur 

Páll Gunnarsson, 2012, 19. mars).  
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4.3 Matthías Már Magnússon 

Matthías Már Magnússon hefur starfað á Rás 2 í nokkur ár, en ráðning hans var 

hluti þeirrar áætlunar að uppfæra Rás 2. Hann hefur lokið námi í útvarpsfræðum 

frá Bournemouth University og hefur ákveðnar skoðanir á framtíð hljóðvarps 

RÚV og stofnun Rásar 3. 

 Matthíasi finnst, líkt og Sigrúnu og Ólafi Páli, að RÚV sé ekki að standa 

sig vel varðandi unga fólkið. Þegar Rás 2 hóf starfsemi 1983 var stöðin 

poppútvarpsstöð fyrir ungt fólk en nú tæpum 30 árum síðar er hún frétta- og 

dægurmálaútvarp fyrir eldri hlustunarhóp. Það er tveggja tíma fréttaþáttur á 

morgnana og annar tveggja tíma fréttaþáttur síðdegis. Auk þess eru sendir út 

þrír stórir fréttatímar á hverjum degi. Þannig eru í rauninni fréttir, samfleytt á 

Rás 2 frá kl. 16 – kl. 19:30 alla virka daga. Matthías segir að Rás 2 sé að reyna 

að vera útvarp fyrir alla, en þegar það sé reynt, verður útvarp fyrir alla yfirleitt 

útvarp fyrir engan. Að hans mati er kominn tími fyrir nýja rás. Núna er sama 

andrúmsloft  á RÚV og var fyrir tæpum 30 árum þegar að Rás 2 var sett á stofn. 

Það er skortur á tónlistarútvarpi fyrir ungt fólk. RÚV er  t.d. ekki að sinna 

íslensku hip hopi nægilega vel og það sama á við um nýja erlenda tónlist. 

Matthíasi finnst að RÚV sé hreinlega ekki að sinna samfélagslegum skyldum 

sínum gagnvart ungu fólki. Það sé vissulega verið að gera eitthvað fyrir ungt 

fólk á báðum stöðvum „ ... en ungt fólk á ekki heimavöll hjá RÚV“ (Matthías 

Már Magnússon, 2012). 

 Skoðun Matthíasar er sú að efla þurfi Rás 2 í því sem hún er í dag, þ.e. 

að vera dægurmála og fréttatengt útvarp í bland við gamla og nýja poppmúsík. 

Til þess að efla Rás 2 þurfi að koma nýrri stöð á fót, það muni létta á Rás 2 og 

gera hana að betra útvarpi (Matthías Már Magnússon, 2012). 

„Það er að gleymast í umræðunni um nýja rás, að um leið og ný 

rás fer í loftið er hægt að gera hinar rásirnar enn betri“ (Matthías 

Már Magnússon, 2012). 

Matthías tínir til svipaðar ástæður fyrir því að ekki sé búið að hleypa af 

stokkunum nýrri útvarpsrás og Sigrún og Ólafur Páll gera. Það sé fyrst og 

fremst pólitísk ákvörðun að það hafi ekki verið gert, því allt sé til staðar til þess 

að framkvæma það (Matthías Már Magnússon, 2012). 
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„Það er allt til hérna, stúdíóið er til, mannskapurinn er því sem 

næst til, tíðnin er til staðar, tónlistin er til, það er allt til hérna og 

hægt að fara með þessa stöð í loftið á morgun“ (Matthías Már 

Magnússon, 2012).  

Matthías er sammála þeirri fullyrðingu að ráðamönnum finnist pólitískt rangt að 

Ríkisútvarpið sé að breiða úr sér. Sömuleiðis yrði það trúlega sett þannig fram 

hjá fjölmiðlum að þetta væri enn eitt bragðið hjá RÚV til þess að sækja tekjur á 

auglýsingamarkaðinn. Hann telur að það yrði ekki dýrt að setja þessa stöð af 

stað, a.m.k. ekki í tilraunaútsendingum og það væri hægt að reka hana á 

tiltölulega litlu ráðstöfunarfé. Matthíasi finnst umræðan um fjölmiðla á Íslandi 

vera á frekar lágu plani, sérstaklega umræðan um RÚV, en hann telur RÚV eiga 

þar sök líka. Fólk á Íslandi átti sig ekki á hlutverki almannaútvarps og líti ekki á 

RÚV sem  almannaútvarp. Það sé fyrst og fremst RÚV sjálfu að kenna 

(Matthías Már Magnússon, 2012). Matthías hefur setið í nefnd sem vann að því 

að koma með hugmyndir að Rás 3. Í skýrslu sem gerð var af nefndinni kemur 

eftirfarandi fram:  

„Rás 3 ætti að vinna í samræmi við heildarmarkmiði RÚV um 

almannahlutverk stofnunarinnar. Rás 3 ætti fyrst og fremst að 

vera tónlistarútvarp í bland við unna þætti sem fjalla um málefni 

og áhugasvið yngstu hlustenda RÚV. Kjarnahlustendahópur ætti 

að vera 12-35 ára. Eitt af helstu verkefnum Rásar 3 ætti að vera 

að sinna yngstu hlustendunum og það er vissulega krefjandi 

verkefni á breyttum tímum í fjölmiðlanotkun.“ Rás 3 á að vera 

poppútvarpsstöð þar sem ekki er verið að gefa pizzur eða stöð 

sem „bakkar inn með fullan bíl af tónlist“ (Matthías Már 

Magnússon, 2012). 

Á stöðinni verði talað við ungt fólk eins og fullorðið fólk. Útvarpsfólkið sé á 

sama stigi og þau og fjalli um málefni sem koma ungu fólki við, t.d. menningar- 

og samfélagsleg málefni. Hugmyndafræðin á stöðinni eigi að vera sú að ungt 

fólk vilji hlusta á hana en foreldrarnir ekki. Á kvöldin og um helgar sé svo hægt 

að bjóða upp á þætti sem kafa dýpra og eru meira unnir, hvort sem það eru 

þættir sem sinna einstaka tónlistarstefnum, umræðuþættir sem háskólarnir sjá 

um eða nemaendaleikhúsið með útvarpsleikrit svo fátt eitt sé nefnt. 

Möguleikarnir eru endalausir. Matthías telur að Rás 3 eigi ekki bara að vera 
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einhver útvarpsstöð, heldur samfelld heild innan RÚV fyrir ungt fólk, hvort sem 

er í útvarpinu, á vefnum eða í sjónvarpinu. Í rauninni ætti Rás 3 hjá RÚV að 

vera heimavöllur unga fólksins í landinu. Hann telur nauðsynlegt að stöðin hefji 

strax útsendingar í gegnum hefðbundið FM form, þó það væri ekki nema í 

Reykjavík fyrst um sinn, því útvarp á netinu eitt og sér sé ekki nægilega sterkt 

(Matthías Már Magnússon, 2012). 

 Sé litið til framtíðar útvarps sem miðils, telur Matthías útvarpið sem 

eitthvað tæki í eldhúsinu vera dautt. Útvarp er orðið miklu útbreiddara og er 

eiginlega komið út um allt. Það sé fullt af fólki sem segist aldrei hlusta á útvarp 

en þegar það er spurt nánar út í það kemur allt annað í ljós. Það hlustar á 

útvarpið í bílnum, það er útvarp í símanum þeirra, það er útvarp í afruglaranum 

sem fylgir sjónvarpinu og svo er það að hlusta á hljóðbúta úr útvarpi á netinu. 

Útvarp er svo auðveldur miðill og í dag er það mjög víða. Það er miklu 

auðveldara að vera með útvarpsstöð heldur en prentmiðil eða sjónvarpsstöð, 

bæði er það meðfærilegra og svo getur þú verið að gera eitthvað annað líka á 

meðan þú hlustar. Hann telur að útvarpið muni lifa góðu lífi um ókomna tíð 

einfaldlega vegna þess að það sé svo ódýr miðill, það er svo ódýrt að koma 

efninu frá sér og það þarf ekki FM sendaturn til þess lengur (Matthías Már 

Magnússon, 2012). 

 Matthías telur, líkt og Ólafur Páll og Sigrún, að það sé ekki spurning um  

hvort heldur hvenær Rás 3 verði sett á stofn. RÚV eigi að framleiða efni fyrir 

alla Íslendinga, hvort sem það er í útvarpi, sjónvarpi eða á vefnum. Það sé 

hinsvegar ekki þannig í dag. „Staðan er sú að við búum á litlu landi og það er 

dýrt að framleiða dagskrárefni, en þrátt fyrir það á þetta að vera hægt. Þetta yrði 

kannski aldrei eins flott og eitthvað sem BBC gerir en þetta er svo sannarlega 

hægt“ (Matthías Már Magnússon, 2012, 20. mars) 
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5. kafli: Hvað segir unga fólkið? 
Hér að framan hefur hlutverki almannaútvarps verið gerð töluverð skil. Greint 

hefur verið frá því hvað kom út úr viðtölum við stjórnanda hjá BBC Radio 1, 

sem og viðtölum við nokkra starfsmenn Rásar 2. Jafnframt hafa dagskrár Rásar 

1 og 2 verið skoðaðar með þarfir ungs fólks í huga. Séu niðurstöðurnar úr 

þessari umfjöllun hér að framan dregnar stuttlega saman má greinilega sjá að 

starfsmenn RÚV telja stofnunina ekki þjónusta ungt fólk nægilega vel, fáir 

dagskrárliðir eru sérstaklega ætlaðir ungu fólki og BBC Radio 1 stendur RÚV 

langtum framar hvað varðar þjónustu við unga fólkið. Því er rökrétt framhald 

umræðunnar að kanna hvað ungir hlustendur á Íslandi hafa að segja varðandi 

útvarpið.  

 

5.1 Aðferð 

Sett var saman stutt spurningakönnun í þeim tilgangi, í fyrsta lagi að kanna 

viðhorf unga fólksins til RÚV og hugsanlegrar stofnunar Rásar 3 og í öðru lagi 

til þess að kanna útvarpsnotkun þeirra. Þetta fyrirkomulag var valið  vegna þess 

að með spurningarkönnunum er hægt að ná fjölbreyttum gögnum á tiltölulega 

skömmum tíma. Einnig hefur verið sýnt fram á það í innlendum og erlendum 

rannsóknum að spurningakannanir eru réttmættar í þeim skilningi að sterk 

tengsl eru á milli þess sem fólk segist gera og þess sem það gerir. Því var talið 

best að nýta þessa leið til þess að ná traustum upplýsingum á skömmum tíma 

(Þorlákur Karlsson, 2003). 

 

5.2 Þátttakendur 

Í fyrstu var lagt upp með að ná til þátttakenda í gegnum tölvupóst, þ.e. 

að fá skóla til þess að senda könnunina til nemenda í gegnum tölvupóst. Ljóst 

var að það fyrirkomulag skilaði ekki nægri þátttöku enda sögðust margir 

nemendur varla nota tölvupóstinn sinn lengur. Þá var gripið til þess ráðs að 

dreifa könnuninni áfram í gegnum samskiptamiðilinn Facebook. Tóku þá t.d. 

nemendafélög framhaldsskóla tengil sem vísaði á könnunina og deildu á 

Facebook veggnum sínum. Skilaði þetta góðri þátttöku í könnuninni. Að öðru 

leyti var könnunin ekki á nokkurn hátt tengd Facebook. Notað var sérstakt 

könnunarforrit frá Google Documents. Þess má geta að beiðni um þátttöku í 
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gegnum tölvupóst virðist vera fremur erfið leið til þess að ná til ungs fólks. 

Staðreyndin er hinsvegar sú að um 213.000 einstaklingar á Íslandi eru skráðir á 

Facebook samkvæmt markaðsrannsóknarsíðunni Checkfacebook.com. Rúmur 

helmingur þeirra er á aldrinum 13 – 34 ára. Er Facebook því mun heppileg leið 

til þess að ná til ungs fólks hratt og örugglega (Checkfacebook.com, 2012). 

Ákveðið var að rannsaka aldurinn 15 – 29 ára, en það er sá aldur sem 

yrði væntanlegur hlustendahópur ef af stofnun Rásar 3 yrði. Alls tóku þátt í 

könnuninni 287 einstaklingar. Kynjahlutfallið var nokkuð jafnt eða 52% karlar 

og 48% konur. Örlítið fleiri þátttakendur voru búsettir á höfuðborgarsvæðinu en 

á landsbyggðinni eða 55% á höfuðborgarsvæðinu á móti 45% á landsbyggðinni. 

Flestir þátttakenda voru á aldursbilinu 20-24 ára eða 42%, þar á eftir var 

aldursbilið 19-24 ára eða 38% en fæstir voru á aldrinum 25-29 ára eða 20%.  

 

5.3 Könnunin 

Könnunin var að mestu byggð upp með krossaspurningum þar sem hægt var að 

velja einn valmöguleika. Ein spurning var krossaspurning þar sem hægt var að 

velja fleiri en einn valmöguleika. Því er meirihluti könnunarinnar megindlegur. 

Þrjár opnar spurningar voru í könnuninni til þess að kalla eftir stuttri 

skilgreiningu frá þátttakendum, voru þær valkvæðar og ákváðu margir að sleppa 

að svara þeim. Því verður aðeins greint stuttlega frá niðurstöðum úr þeim. 

Í upphafi voru þátttakendur beðnir að gefa bakgrunnsupplýsingar, sem 

greint var frá hér að ofan þ.e. aldur kyn og búsetu. Annar hluti fjallaði síðan um 

útvarpsnotkun þátttakenda. Þar var spurt hvort þeir hlustuðu á útvarp og ef þeir 

svöruðu þeirri spurningu játandi var spurt á hvaða útvarpsstöð þeir hlustuðu 

helst. Ef þátttakendur hlusta ekki á útvarp voru þeir beðnir að skilgreina 

stuttlega með opinni spurningu hversvegna þeir hlusta ekki á útvarp. Því næst 

var spurt hvort að þátttakendur hefðu hlustað á Rás 1 eða 2 s.l. sjö daga. Síðan 

var spurt hvort þátttakendur telji RÚV þjónusta ungt fólk nægjanlega vel. Því 

næst var gefinn kostur á að skilgreina stuttlega með opinni spurningu, hvað 

þátttakendum þyki RÚV gera vel og hvað illa. Þriðji hlutinn fjallaði um Rás 3. 

Þar var spurt hvort þátttakendur teldu að RÚV ætti að setja á stofn Rás 3, en 

hugsanlegt hlutverk hennar var skilgreint í upphafi könnunarinnar t.d. með því 

að benda á sambærilega þjónustu í nágrannalöndum okkar. Síðan var spurt 
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hverskonar efni þátttakendur vildu heyra á slíkri stöð, en í þeirri spurningu var 

hægt að merkja við fleiri en einn valmöguleika.  

 

5.4 Niðurstöður 

Útvarpsnotkun þátttakenda: 

 

Mynd 2 – Hlustar þú á útvarp? 

Samkvæmt niðurstöðum úr þessari könnun fer útvarpshlustun hjá ungu fólki alls 

ekki minnkandi en 98% þátttakenda segjast hlusta á útvarp.  

Því næst voru þeir sem hlustuðu á útvarp beðnir um að merkja við þá 

útvarpsstöð sem þeir hlustuðu helst á.  

 

98%	  

2%	  

Hlustar	  þú	  á	  útvarp?	  
Já	   Nei	  
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Mynd 3 – Á hvaða útvarpsstöð hlustar þú helst? 

Þarna sést bersýnilega að meirihluti ungs fólks eða 68% hlusta á útvarpsstöðvar 

sem sérstaklega gefa sig út fyrir að þjóna ungu fólki. Þessar stöðvar sérhæfa sig 

nánast eingöngu í að spila tónlist. FM 957 leikur einungis tónlist og býður ekki 

upp á neina fréttatíma né umræðuþætti. Flass býður sömuleiðis einungis upp á 

tónlist, en þar eru á dagskrá um helgar tveir sérþættir sem þjóna danstónlist. Xið 

sérhæfir sig, líkt og hinar stöðvarnar, í tónlist en býður þó upp á síðdegisþátt 

sem stundum fjallar um málefni líðandi stundar. Einnig býður stöðin upp á 

sérþætti, Funkþátt, Rockabillyþátt og dansþátt. Samkvæmt þessu virðist vera gat 

á markaðnum fyrir almannaútvarp í þágu unglinga, því engin af 

einkastöðvunum sem unga fólkið er að hlusta á er að gera það sem 

almannaútvarp á að gera, líkt og Ólafur Páll benti á í viðtalinu sínu. Helstu 

ástæður þeirra sem ekki hlustuðu á útvarp tilgreindu voru tengdar tónlist, t.d. 

„af því að þar er oftast spiluð tónlist sem mér líkar ekki“ eða „tónlistin sem er 

spiluð og umræðurnar höfða ekki til mín“. 

Næst var athugað hversu margir þátttakendur nýti sér þjónustu Rásar 1 eða 2.  

 

1%	  

8%	   6%	  
2%	  

43%	  

14%	  

21%	  

2%	   1%	  

Rás	  1	   Rás	  2	   Bylgjan	   Létt	  
Bylgjan	  

FM	  957	   Xið	   Flass	   Kaninn	   Gull	  
Bylgjan	  

Á	  hvaða	  útvarpsstöð	  hlustar	  þú	  helst?	  
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Mynd 4 - Hefur þú hlustað á RÚV, Rás 1 eða 2, s.l. 7 daga? 
Samkvæmt þessu virðist tæplega helmingur þeirra sem tóku þátt í könnunni 

hlusta eitthvað á RÚV, þrátt fyrir að aðeins 8% segðust hlusta helst á Rás 2 og 

1% á Rás 1. Ekki var spurt nánar út í hvað það væri sem þátttakendurnir væru 

að hlusta á hjá RÚV. Er þetta töluvert betri niðurstöður fyrir RÚV en gert var 

ráð fyrir við upphaf rannsóknarinnar.  

Næst voru þátttakendur spurðir hvort þeir teldu RÚV, og þá einungis 

hljóðvarpshlutinn sinna ungu fólki nægilega vel. 

 

Mynd 5 - Telur þú að RÚV, Rás 1 og 2, sinni ungu fólki nægilega vel?  

Hér kemur nokkuð eindregið fram að þátttakendur telja að hljóðvarpshluti RÚV 

sé ekki að sinna ungum áheyrendum nægilega vel. Þrátt fyrir að tæpur 

helmingur þátttakenda hlusti á eitthvað á Rás 1 eða 2 þá telur mikill meirihluti 

þeirra að RÚV sé ekki að þjóna unga fólkinu nægilega vel. Eru þessar 

niðurstöður í takt við það sem starfsmenn RÚV sögðu í viðtölunum í 3. kafla, en 

Já	  
48%	  Nei	  

52%	  

Hefur	  þú	  hlustað	  á	  RÚV,	  Rás	  1	  eða	  2,	  s.l.	  7	  daga?	  

Já	  
26%	  

Nei	  
74%	  

Telur	  þú	  að	  RÚV,	  Rás	  1	  og	  2,	  sinni	  ungu	  fólki	  
nægilega	  vel?	  	  
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þeir töldu allir að RÚV væri ekki að sinna vel hlutverki sínu gagnvart ungu 

fólki. 

 
Rás 3:  
Viðhorf þátttakenda til Rásar 3 var kannað stuttlega. Hugsanlegt hlutverk Rásar 

3 var skilgreint í upphafi könnunarinnar. Við gerð þess texta var stuðst við það 

sem kom fram í viðtölum við starfsmenn RÚV og BBC. Sömuleiðis var litið til 

nágrannalanda okkar. Rás 3 var skilgreind sem svo: 

„Rás 3, útvarpsstöð rekin af Ríkisútvarpinu fyrir ungt fólk. Stöðin 

yrði fyrst og fremst tónlistarstöð líkt og Rás 2 er í dag, nema hún 

myndi sinna nýrri tónlist fyrir ungt fólk. Auk þess myndi hún 

framleiða skemmti- og fræðsluefni fyrir ungt fólk. Í þeim löndum 

sem við berum okkur saman við eru slíkar stöðvar starfræktar af 

ríkisútvörpunum þar. Dæmi um slíka stöð er BBC Radio 1, í 

Bretlandi, sem er leiðandi í tónlist og dagskrárgerð fyrir ungt fólk. 

Þar fá allskyns tónlistarstefnur pláss auk þess sem bæði er framleitt 

skemmti- og fræðsluefni fyrir ungt fólk. Önnur dæmi um 

sambærilegar stöðvar eru DR P3 og NRK P3.“ 

Spurt var annarsvegar hvort þátttakendur teldu ástæðu til þess að RÚV 

setti á stofn útvarpsstöð sem þjónustar ungt fólk. Síðan voru þeir beðnir 

um að taka afstöðu til efnisins sem yrði í boði á stöðinni.  
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Mynd 6 – Á RÚV að setja á stofn Rás 3? 

Hérna sést að mikil meirihluti þátttakanda telur að RÚV eigi að koma til móts 

við ungt fólk með því að setja á stofn Rás 3.  

Niðurstöðurnar eru í takt við það sem kemur fram hér að framan um að 74% 

þátttakenda telji RÚV ekki sinna unga fólkinu nægilega vel.  

 

Næst voru þátttakendur beðnir um taka afstöðu til þess sem þeir vildu helst 

heyra á Rás 3. Var efninu skipt upp í fimm megin flokka. 

1. Umræðuþætti um hluti sem snerta ungt fólk (t.d. hvernig snertir 

fjármálakreppan ungt fólk? o.s.frv.) 

2. Sérþætti um tónlist (t.d. hiphop, dubstep, drum n base, þungarokk 

o.s.frv.) 

3. Fréttatengt efni (fréttir og annað á mannamáli, fyrir ungt fólk) 

4. Skemmtiþætti (þættir með þekktum skemmtikröftum, t.d. morgunþáttur) 

5. Fræðsluþættir (t.d. um kynlíf, samskipti kynjanna o.s.frv.) 

 

Já	  
75%	  

Nei	  
25%	  

Telur	  þú	  að	  RÚV	  ætti	  að	  stofnsetja	  útvarpsstöð	  ætlaða	  
ungu	  fólki,	  líkt	  og	  tíðkast	  í	  nágrannalöndum	  okkar?	  	  
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Mynd 7 – Hverskonar efni á að vera á Rás 3? 

Það sem er merkilegt við þessar niðurstöður er að efst á lista yfir efni sem 

þátttakendur vildu heyra á hugsanlegri Rás 3 eru umræðuþættir, en um 80% 

þeirra sem tóku afstöðu vildu heyra slíkt efni á stöðinni. Þar á eftir koma 

skemmtiþættir og því næst sérþættir um tónlist. Þannig að það er ekki fyrst og 

fremst tónlistin sem ungt fólk sækist eftir heldur vill það greinilega heyra meira 

af töluðu máli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80%	  

58%	  

50%	  

71%	  

47%	  

7%	  

Umræðuþættir	  fyrir	  ungt	  fólk	  

Sérþætti	  um	  tónlist	  

Fréttatengt	  efni	  

Skemmtiþætti	  

Fræðsluþættir	  

Annað	  

Ljóst	  er	  að	  stöðin	  yrði	  tónlistarstöð	  auk	  þess	  sem	  
ýmsir	  sérþættir	  yrðu	  í	  dagskránni.	  Hverskonar	  

efni	  myndir	  þú	  vilja	  sjá	  á	  slíkri	  stöð?	  
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6. kafli: Niðurstöður 
Rannsóknarspurningin var tvíþætt. Annarsvegar var spurt: Er Ríkisútvarpið að 

sinna þjónustuhlutverki sínu á sviði fræða, lista og afþreyingar gagnvart ungu 

fólki á Íslandi? Og hinsvegar var spurt: Gæti RÚV sinnt þessu hlutverki sínu 

betur með því að reka þriðju hljóðvarpsrásina?  

 Eftir vinnslu þessa lokaverkefnis er niðurstaðan sú að Ríkisútvarpið 

hljóðvarp er ekki að sinna ungu fólki á Íslandi nægilega vel. Eins og fram kom í 

inngangi verkefnisins eru um 22% þjóðarinnar á aldrinum 15-29 ára og er því 

ærin ástæða fyrir RÚV að endurskoða stefnu sína gagnvart ungu fólki. Sé miðað 

við hlutverk almannaútvarps, sem á að þjónusta alla landsmenn, þá er RÚV ekki 

að sinna skyldum sínum að fullu. Fyrir því liggja nokkrar ástæður sem raktar 

hafa verið hér að framan og ég dreg hér saman í meginatriðum. 

 Í fyrsta lagi voru allir starfsmenn Ríkisútvarpsins sem flestir eru með 

langa starfsreynslu þar, sammála um að RÚV væri ekki að standa sig vel þegar 

kemur að ungu fólki. Það birtist gleggst í því að lítið sem ekkert efni er á 

dagskrá útvarpsrásanna tveggja sem sérstaklega er ætlað ungu fólki, þótt 

vissulega megi inn á milli finna þætti sem höfða til ungs fólks. Þetta gerir það 

að verkum að útvarpsrásirnar báðar tapa, verða sundurleit samsuða og geta ekki 

fyllilega einbeitt sér að því sem þær gera best. Þá voru þessir sömu 

viðmælendur mínir sammála um að meðalaldur hlustenda beggja rásanna væri 

of hár og því fremur einsleitur hópur. 

 Í öðru lagi, töldu 74%, tæplega 300 þátttakenda á aldrinum 15-29 ára 

sem tóku þátt í spurningarkönnun, að RÚV sinnti ekki ungu fólki nægilega vel. 

Kallast sú niðurstaða fullkomlega á við það sem starfsmenn RÚV sögðu í sínum 

viðtölum. 

 Í þriðja lagi er meðalaldur hlustenda Rásar 2 50 ár, og er kjarna- 

hlustendahópur stöðvarinnar 30-60 ára (Stefnuyfirlýsing Rásar 2, e.d.). 

Meðalhlustandi Rásar 1 er kominn yfir sextugt. Sé miðað við að 

kjarnahlustendahópur Rásar 2 sé 30 ára, þá er RÚV að gera sáralítið fyrir þá 

sem eru yngri en 30 ára.  

 Það er því ljóst, séu þessi atriði tekin saman og skoðuð að RÚV er ekki 

að sinna ungu fólki nægilega vel, og þarf, líkt og Sigrún Stefánsdóttir orðaði 

það „að gera bragarbót þar á“ (Sigrún Stefánsdóttir, 2012). Þá víkur sögunni að 
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seinni spurningunni; gæti RÚV sinnt hlutverki sínu betur með því að reka þriðju 

hljóðvarpsrásina? Þessari spurningu er hiklaust hægt að svara játandi. Fyrir því 

eru sömuleiðis nokkur rök. 

 Í fyrsta lagi sýnir reynsla BBC að útvarpsþjónusta fyrir ungt fólk er 

mikilvæg. Radio 1 virðist takast að fræða, upplýsa og skemmta ungu fólki í 

gegnum útvarp. Annað hlutverk  BBC Radio 1 sem er ekki síður mikilvægt er 

að færa útvarpið til nútímans með allskyns tæknibreytingum sem og með nýjum 

hugmyndum um hvernig skuli vinna við útvarp. Staðreyndin er sú að ungt fólk 

er móttækilegra fyrir allskyns nýjungum og er því útvarpsrás fyrir ungt fólk 

mikilvægur hlekkur í því að þróa miðilinn frekar. Sé litið til skilgreiningar á 

almannaútvarpi er einmitt rætt um að það eigi að vera leiðandi og fyrirmynd 

fyrir aðra miðla hvort sem er í dagskrárgerð eða tækninýjungum. Með stofnun 

þriðju rásarinnar skapast því ekki bara tækifæri til að vera leiðandi í 

dagskrárgerð fyrir ungt fólk, heldur líka að vera leiðandi í tækninýjungum í 

útvarpi almennt. 

 Í öðru lagi telja þeir starfsmenn RÚV sem rætt var við að stofna eigi Rás 

3. Það sé ekki bara sanngirnisatriði fyrir ungt fólk sem borgar sín gjöld til RÚV 

heldur muni það líka bæta báðar rásirnar sem fyrir eru, sérstaklega Rás 2. Með 

stofnun Rásar 3 gæti Rás 2 einbeitt sér betur að því sem hún er góð í, þ.e. að 

þjónusta eldri markhóp en ekki reyna að teygja sig í allar áttir.  

 Í þriðja lagi sögðust 75% þeirra sem þátt tóku í spurningakönnunni að 

þeir vildu fá Rás 3. Það er því ljóst, sé litið á þessar niðurstöður, að ungt fólk 

vill fá almannaútvarp fyrir sinn aldur. Því ættu að vera góðar forsendur fyrir því 

að slík rás gæti hlotið mikla hlustun. 

 Í fjórða lagi kom fram að allar forsendur eru fyrir hendi innan RÚV til 

þess að setja á stofn Rás 3. Eins og kom fram í viðtölum bæði við Sigrúnu 

Stefánsdóttur og Matthías Má Magnússon er allur búnaður til svo hægt er að 

fara í loftið nú þegar, meira að segja er tíðni til tilraunaútsendinga á SV-horninu 

til staðar. Einnig er til næg þekking innandyra til þess að setja á stofn nýja rás.  

 Það er því ljóst að RÚV er ekki að sinna ungu fólki nægilega vel - en til 

þess að bæta úr því er mikilvægt að stofna Rás 3. 
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6.1 Umræður 

Það eru áhugaverðir tímar í fjölmiðlaheiminum um þessar mundir. Stafrænu 

tækninni fleygir fram og með henni opnast nýir og spennandi möguleikar. Í dag 

er mun auðveldara að fara af stað með nýja útvarpsstöð  heldur en var fyrir 30 

árum. Stafræna tæknin gerir það að verkum að einfaldara er að ná til fjöldans en 

áður var. Tæknilega séð eru miklar forsendur fyrir hendi nú þegar að hefja 

rekstur á nýrri útvarpsrás hjá RÚV. 

Samkvæmt rannsóknum sem rætt hefur verið um hér að framan er 

töluverður áhugi meðal starfsmanna RÚV fyrir því að slík rás hefji starfsemi. 

Helst virðist áhugann fyrir því skorta hjá stjórnendum RÚV ef marka má 

viðtölin, hverjar svo sem raunverulegar ástæður þess eru. Þá virðist þurfa að 

opna umræðuna um Ríkisútvarpið og færa hana á annað og hærra plan, en líkt 

og kom fram í viðtölunum fannst sumum viðmælendum umræðan vera óvægin. 

Það er mikið umhugsunarefni hvort raunin sé sú að almenningur líti ekki á RÚV 

sem almannaútvarp, stofnun sem á að sinna fréttum, fræðslu og skemmtun fyrir 

alla aldurshópa. Það er áhyggjuefni ef almenningur lítur frekar á Ríkisútvarpið 

sem úrelta og staðnaða ríkisstofnun. Ef svo er, þarf að breyta því viðhorfi. 

Einnig þarf RÚV að opna umræður um almannaútvarp og hlutverk þess, vera 

duglegra að kynna bæði hugtakið almannaútvarp sem og starfsemi RÚV 

almennt. Ríkisútvarpið virðist líka þurfa að finna leið til þess að starfa í meiri 

sátt og samlyndi við einkamarkaðinn.  

Eftir rannsóknir í tengslum við þetta verkefni er ljóst að til þess að bæta 

heildarmynd hljóðvarpshluta Ríkisútvarpsins er Rás 3 bæði mikilvægt og rökrétt 

skref. Með Rás 3 verður til almannaútvarp fyrir ungt fólk í landinu. Stöð sem 

getur boðið ungu fólki upp á fræðslu, skemmtun og meira ögrandi dagskrárgerð. 

Rás 3 á að vera vettvangur ungs fólks og á að starfa í „multi platform“ 

umhverfi. Rás 3 á ekki bara að vera í útvarpinu heldur á hún að sjá um 

framleiðslu efnis fyrir sama markhóp í sjónvarpinu og á vefnum. En það er ekki 

nóg með það að Rás 3 skapi mikilvægan vettvang fyrir ungt fólk innan RÚV, 

heldur mun hún bæta bæði Rás 2 og Rás 1. Það er nefnilega ekki nóg að setja 

Rás 3 í loftið, það verður  jafnframt að endurskoða og uppfæra rásirnar tvær sem 

fyrir eru. 
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Það þarf að endurskoða efnistökin á Rás 1. Samkvæmt 

hlustunarkönnunum fer hlustun á stöðina minnkandi með degi hverjum því 

hlustendurnir þar eru „einfaldlega komnir á grafarbakkan“, eins og 

dagskrárstjóri RÚV komst að orði. Það þarf að brjóta niður múra íhaldsseminnar 

og blása nýju lífi í Rás 1. Í dag er dagskráin sambræðingur allskyns stuttra þátta, 

auk þess sem endurflutningur á efni er inn á milli. Í nútíma samfélagi gengur 

það ekki upp að hafa allskyns stutta þætti dreifða yfir daginn. Það má segja að 

Rás 1 sé dagskrársett eins og sjónvarpsstöð. Það þarf að skipta Rás 1 upp í 

nokkra dagskrárfleka, t.d. morgunfleka, miðdegisfleka og síðdegisfleka. Þessir 

svokölluðu flekar ættu að mynda dagskrá Rásar 1. Þessir dagskrárflekar yrðu þá 

þematengdir. Morgunflekinn gæti t.d. einbeitt sér að daglegu lífi fólks, tónlist 

og fréttum. Miðdegisflekinn gæti einbeitt sér að mannlífi og síðdegisflekinn að 

menningu og listum. Með því að setja dagskrána upp í þematengda fleka, sem 

stjórnað yrði af ákveðnum þulum, en líka með fjölbreyttum innslögum, yrði Rás 

1 mun heildstæðari. Rás 1 ætti því að einbeita sér að því að búa til þéttari 

dagskrá en þá sem er í boði í dag. Um leið myndi hlustendahópurinn yngjast 

aðeins og ætti rásin að einbeita sér að því að ná til hlustenda frá 50 ára og upp 

úr. Rás 1 ætti að vera rökrétt áframhald fyrir hlustendur Rásar 2 eftir því sem 

aldurinn færist yfir þá.  

Rás 2 á að halda áfram í svipuðum dúr og hún er núna, nema að einbeita 

sér algjörlega að því að ná til hlustunarhópsins 30-60 ára, með aldurinn 35-50 

ára sem kjarnahlustunarhóp. Stöðin á að halda áfram að vera öflug á sviði frétta 

og dægurmála og mætti jafnvel gera meira af því. Halda á fréttatengdu 

morgunútvarpi og síðdegisútvarpi, en það mætti einnig gera fréttatengdan 

miðdegisþátt í tengslum við vinsælar hádegisfréttir RÚV. Inn á milli á hún að 

halda áfram að leika tónlist fyrir sinn markhóp, hvort sem hún er ný eða gömul. 

Hætta að leggja áherslu á að hafa starfsfólkið ungt til þess að yngja stöðina upp, 

heldur einmitt að nýta gríðarlega reynslu starfsfólks RÚV sem gamalt er í 

hettunni, og koma þá t.d. nöfn eins og Guðrún Gunnarsdóttir og Magnús R. 

Einarsson upp í hugann. Á kvöldin á stöðin að bjóða upp á sérþætti fyrir sinn 

markhóp, t.d. sérþætti um blús, jazz, þjóðlagatónlist o.s.frv. Einnig þyrfti að 

endurskoða dagskrá Rásar 2 í heild sinni og hætta t.d. að búa til vinsældalista. 

Það gæti færst yfir á nýja rás, Rás 3.  
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Rás 3 á að einbeita sér að aldrinum 15 – 29 ára, en getur bæði náð neðar 

í aldri og líka ofar, til 35 ára aldurs jafnvel. Rás 2 á að verða rökrétt framhald 

fyrir hlustendur Rásar 3, rétt eins og Rás 1 á að vera rökrétt framhald af Rás 2. 

Á daginn yrði Rás 3 stöð sem spilar nýja og vinsæla tónlist fyrir ungt fólk. Hún 

á að bjóða upp á fréttatíma reglulega, en  ekki þá sömu og eru samkeyrðir á Rás 

1 og 2, heldur í líflegra formi sem ná betur til ungs fólks. Einnig væri æskilegt 

að einn lengri fréttaþáttur yrði framleiddur á hverjum degi sem kafaði dýpra í 

málin. Dagskráin yfir dagtíma yrði því að mestu byggð upp á tónlist og 

skemmtun. Á kvöldin yrðu svo svolítið önnur efnistök, spilað meira af 

mismunandi tónlist og  meira yrði um sérþætti sem bæði sinna ákveðnum 

tónlistarstefnum og málefnum. Um helgar yrði formið sömuleiðis frjálslegra, 

þar sem pláss væri fyrir fjölbreytta umræðu og fræðsluþætti. Einnig mætti skoða 

möguleika á því að Rás 3 myndi starfa að takmörkuðu leyti á 

auglýsingamarkaði. Gæti það hugsanlega skapað meiri sátt um þessa nýju rás. 

Miðað við það sem komið hefur fram hér að framan virðist mikilvægi 

nýrrar rásar innan Ríkisútvarpsins vera augljóst. Fróðlegt verður að fylgjast með 

hvernig þessi mál þróast í framtíðinni. 
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