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Útdráttur 
 

Í ritgerðinni er fjallað um nýjan miðil frá árinu 2004 sem nefnist hlaðvarp sem hefur notið 

sívaxandi vinsælda erlendis en hefur verið í hægum vexti hér á landi. Ritgerðinni er ætlað að 

gera grein fyrir þessum miðli og varpa ljósi á hvernig og hversu mikið þessi miðill er notaður 

á Íslandi. Farið er yfir sögu, mikilvægi og hlutverk miðilsins ásamt því að ræða notendur, 

framleiðendur og notkunarmöguleika hlaðvarps. Útskýrt er hvað gerir hlaðvarp nógu sérstætt 

til að það megi kallast nýr miðill, hvers vegna sumir kjósa hlaðvarp fram yfir aðra miðla og 

talað um réttindadeilurnar sem geta ógnað stöðu miðilsins. Rannsókn var gerð á notkun á 

hlaðvarpi Ríkisútvarpsins, sem er stærsti hlaðvarpsframleiðandi landsins, til að varpa ljósi á 

eðli hlaðvarpsnoktunar á Íslandi. Afar lítið er til af gögnum um hlaðvarp á Íslandi því 

miðillinn hefur fengið afar litla athygli hér á landi. Því reyndist ómögulegt að svara öllum 

spurningum sem vöknuðu. Rannsóknin leiddi þó í ljós að í það minnsta nokkur hundruð 

manns, jafnvel fleiri en þúsund, nota hlaðvarpsþjónustu Ríkisútvarpsins á degi hverjum, svo 

það er ljóst að er um mjög lítinn en dyggan notendahóp að ræða.
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Abstract 
 

This essay discusses a new medium called podcasts, which have been around since 2004 and 

have enjoyed ever-growing popularity abroad and slowly gained ground here in Iceland. The 

essay is meant to explain what this new medium is and give insight into how it is used here in 

Iceland and by how many. It discusses the history, importance and role of the medium as well 

as the consumers, producers and possible uses of podcasts. It explains what makes podcasts 

unique enough to merit a classification as a new medium, why some people prefer podcasts 

over other types of media and touches on the legal troubles which threaten podcasts’ current 

status. In order to gather information about the way podcasts are used in Iceland, research was 

done on the use of podcasts from Iceland‘s biggest producer of podcasts, The National 

Broadcasting Company. There is very little data available on podcasts in Iceland because this 

medium has recieved very limited attention in this country. Therefore it proved impossible to 

answer all the questions that came up. The research revealed that at least a few hundred 

people, maybe a little over a thousand, listen to The National Broadcasting Company‘s 

podcasts every day. There is clearly a very small but loyal group of people that uses the 

service. 
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Formáli 
 

Ritgerð þessi er fræðilegi hluti lokaverkefnis til meistaragráðu í blaða- og fréttamennsku við 

Háskóla Íslands. Ritgerðin gildir 15 einingar á móti 15 einingum verklegs hluta.  

Verklegi hluti verkefnisins voru tveir hlaðvarpsþættir á meðfylgjandi geisladisk. Í öðrum 

þættinum ræddi höfundur ritgerðina og niðurstöður rannsóknarinnar og í hinum ræddi 

höfundur við fulltrúa Alvarpsins, sem er íslenskur vefur sem birtir hlaðvarpsþætti. Valgerður 

Anna Jóhannsdóttir var leiðbeinandi við báða hluta lokaverkefnisins. 

 

Ég vil þakka Nýmiðladeild RÚV kærlega fyrir hjálpina, það hefði verið ómögulegt að vinna 

rannsóknina án dyggrar aðstoðar starfsfólksins þar. Ég vil líka þakka Markaðsdeild RÚV fyrir 

velvilja og aðstoð. Ég þakka móður mín, Arndísi Valgarðsdóttur, fyrir prófarkalestur og 

kærustunni minni, Elísabetu Stenberg, fyrir andlegan stuðning. Auk þess vil ég þakka vini 

mínum, Finnboga Jökli Péturssyni, fyrir að leyfa mér að nota tónlistina hans í verklega hluta 

lokaverkefnisins. Síðast en ekki síst þakka ég Valgerði, leiðbeinanda mínum, fyrir ómetanlega 

aðstoð við vinnslu ritgerðarinnar og fyrir að nenna að hlusta á mig röfla um hlaðvarp. 
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1. kafli: Inngangur 
 

Hlaðvarp er glænýr miðill sem á rætur að rekja til ársins 2004. Nú, 10 árum síðar, hefur 

miðillinn að mestu leyti slitið barnsskónum og er kominn með nokkuð sterka stöðu víða um 

heim, ekki síst í Bandaríkjunum, þar sem miðillinn var fyrst þróaður. Margir erlendir 

fjölmiðlafræðingar hafa rannsakað hlaðvarpsmiðilinn en engar rannsóknir hafa verið unnar 

hér á landi og sama og ekkert hefur verið skrifað um miðilinn hér. 

Sumir telja að hlaðvarp sé framtíðin og verði brátt í almennri notkun á meðan aðrir segja 

að þetta fyrirbrigði sé alveg á jaðrinum. Ef maður spyr Íslendinga vita fáir hvað podcast eða 

hlaðvarp er og enn færri hafa nokkurn tímann horft eða hlustað á slíkt. Rannsóknir sýna hins 

vegar að hlustun hefur verið í vexti í Bandaríkjunum á síðustu árum og oft er raunin sú að við 

Íslendingar tökum upp tækninýjungar og tískufyrirbrigði frá Bandaríkjunum, svo það kæmi 

ekki á óvart ef álíka þróun ætti sér stað hér á landi á næstunni, hún gæti jafnvel þegar verið 

hafin. 

Það er mikilvægt að þetta sé rannsakað hér á landi því hlaðvarpsnotkun getur hugsanlega 

haft áhrif á útvarpshlustun og breytt því hvernig fólk neytir skemmtiefnis í hljóðformi, 

sérstaklega í löndum þar sem fólk hefur mikinn aðgang að internetinu og færanlegum 

spilurum. Miðilinn er auk þess hægt að nota á ýmsa nýstárlega vegu til fræðslu, kennslu og 

samskipta og reynsla hlustenda er ólík reynslu útvarpshlustenda. Það er auk þess rétt að skoða 

allar nýjar miðlunarleiðir til að vera með á nótunum og skilja hvernig best er að miðla efni á 

tímum sífelldra breytinga og nýjunga. 

 

1.1 – Staða rannsakanda 

Ástæðan fyrir því að hlaðvarp varð umfjöllunarefni þessarar meistararitgerðar er sú að ég er 

sjálfur mikill aðdáandi þessa nýja miðils. Ég hafði áhuga á að skoða ólíkar birtingarmyndir 

hans, hvernig þessi nýi miðill passar inn í þéttskipað fjölmiðlaumhverfið og hvaða áhrif hann 

hefur, bæði á aðra fjölmiðla og notendur miðilsins. 

Þegar ég var að alast upp fékk ég kasettutæki sem náði útvarpssendingum. Með 

þessum fyrsta færanlega spilara sem ég eignaðist gat ég hlustað á útvarpið og upptökur af 
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hljómplötum af kasettum. Vasadiskóið mitt, eins og ég kallaði það, var ferðafélagi á hverjum 

degi árum saman og var næstum eitt síns liðs ábyrgt fyrir því að ég þoldi leiðindin sem fylgdu 

því að bera út blöð á hverjum degi í mörg ár. 

Nokkrum árum síðar fékk ég fyrsta ferðageislaspilarann minn, sem var varla ferðatæki, því 

minnsti titringur var nóg til að stöðva spilunina á geisladiskum. Á eftir ferðageislaspilaranum 

eignaðist ég geisladiskaspilara sem bæði þoldi hristinginn sem fylgir daglegu lífi og gat spilað 

mp3 skrár. Allt í einu gat ég sett margar plötur á einn disk svo að í stað þess að brenna 

geisladiska með nokkrum af uppáhaldslögunum mínum gat ég núna sett margar plötur á hvern 

disk. Ég sleppti alveg að nota mp3 spilarana sem gátu geymt nokkur hundruð megabæt af efni 

og náðu nokkrum vinsældum og ég eignaðist síðan iPod um 2003 eða 2004.  

Notkun og framleiðsla á stafrænu hljóðefni varð vinsæl haustið 2001 þegar Apple kynnti 

fyrsta iPod spilarann. Spilarinn leyfði fólki að hlaða niður hljóðskrám af vefnum og hlusta á 

þær við hentugleika.1 Til að byrja með notaði fólk iPod spilarana þó bara fyrir tónlist svo enn 

um sinn gat iPod ekki gert sér vonir um að keppa við útvarpið nema að litlu leyti. 

Það var mikil breyting að eignast iPod. Allt í einu gat ég haft tugþúsundir laga með mér á 

ferðinni. Ég hafði bæði pláss fyrir uppáhalds tónlistina mína og tónlist sem ég var ekki viss 

um að mér líkaði en vildi heyra. Þannig kynntist ég ótal nýjum hljómsveitum og varð 

algjörlega háður því að kynnast nýrri tónlist. En það var annað sem iPod spilarinn færði 

notendum eins og mér. Árið 2004 fæddist fyrirbrigði sem nefnist hlaðvarp, á ensku podcast. 

Með tilkomu iPod spilarans og hlaðvarps var það ekki lengur bara tónlist sem fólk hafði með 

sér á ferðinni, heldur líka alls kyns dagskrárgerð. 

Á meðan vasadiskóin, ferðageislaspilararnir og mp3 spilararnir voru ráðandi var 

samkeppnin við útvarpið lítil. Útvarpið bauð fólki upp á tengsl við samfélagið og skjótan 

aðgang að upplýsingum sem þessi tæki gátu ekki keppt við. Þetta breyttist þegar iPod 

spilarinn kom fram á sjónarsviðið og í kjölfar þess birtist hlaðvarpið, sem hefur þróast 

gríðarlega á 10 ára sögu sinni, náð miklum vinsældum og veitt útvarpi síaukna samkeppni. 

 

 

 

                                                   

 

 

 
1 Douglas J. Swanson: „Tuning in and Hanging out: A preliminary study of college students‘ use of podcasts for 
information, entertainment, and socializing.“ The Social Science Journal 49 (2012), bls. 183. 
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1.2 - Rannsóknarspurning 

Upphaflega hugmyndin var sú að kanna hvaða áhrif vinsældir hlaðvarps gætu haft á 

útvarpshlustun en það kom fljótlega í ljós að ómögulegt var að spá þannig fyrir um 

framtíðina. Þar sem ekkert hafði verið skrifað um hlaðvarp hér á landi var líka eðlilegt að 

byrja á byrjuninni og gera grein fyrir þessum miðli og athuga hversu mikilla vinsælda hann 

nyti hér á landi. Enn um sinn er hlaðvarp lítt þekktur miðill hér á landi, svo það er einnig full 

ástæða til að kynna þennan miðil fyrir Íslendingum. 

Í þessari ritgerð er gerð grein fyrir miðlinum, farið yfir fyrstu tíu árin í sögu hans og 

fjallað um notendur, framleiðendur og notkunarmöguleika hlaðvarps. Einnig er skýrt frá 

rannsókn sem gerð var fyrir ritgerðina á notkun á hlaðvarpi Ríkisútvarpsins, sem er stærsti 

hlaðvarpsframleiðandi á Íslandi. Markmiðið með því að kanna notkunina á hlaðvarpi RÚV 

var að fá upplýsingar um hvernig hlaðvarpsnotkun á Íslandi er háttað. 

 

1.3 - Lykilhugtök 

Nokkur lykilhugtök sem gott er að skýra strax: 

Hlaðvarp: Þýðing á enska orðinu „podcast“. Ný tegund miðlunar. Hlaðvarp er þáttur með eða 

án myndefnis sem er aðgengilegur á internetinu í gegnum niðurhal eða streymi og er hluti af 

RSS straumi svo áskrifendur geta fengið hann til sín sjálfkrafa. Hugtakið er skýrt enn nánar í 

2. kafla. 

Hlaðvarpsframleiðandi: Þýðing á enska orðinu „podcaster“. Sá eða sú sem býr til 

hlaðvarpsþætti og setur þá á internetið. Enska orðið „podcasting“ er sögn sem dregin er af 

þessu nafnorði en í ritgerðinni er það þýtt sem framleiðsla á hlaðvarpi eða að búa til hlaðvarp. 

Hugtakið vísar líka til þeirra sem gera tilbúið efni aðgengilegt í hlaðvarpi. 

Hlaðvarpshlustandi: Sá eða sú sem hlustar á hlaðvarp. 

Hlaðvarpsneytandi: Sá eða sú sem horfir og/eða hlustar á hlaðvarp. 

RSS straumur: Netbirting sem býður upp á áskriftarþjónustu svo efnið berist beint til notanda í 

gegnum vafra eða annan hugbúnað. 

 

1.4 – Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í alls 8 kafla. Sá fyrsti er þessi inngangskafli og síðan tekur við kafli sem 

útskýrir í smáatriðum hvað hlaðvarp er og hvað er svo sérstætt við þessa miðlunarleið að 

réttlætanlegt sé að kalla þetta nýjan miðil.  
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Í þriðja kafla er fjallað um nokkra af þeim ólíku hópum fólks sem framleiða hlaðvarp 

til að gera betur grein fyrir hvers konar efni er um að ræða og sýna hve ólíka 

notkunarmöguleika miðillinn býður upp á. 

Í fjórða kafla er fjallað um samsetningu hlustendahópsins, hverjir það eru sem hlusta á 

hlaðvarpsþætti og hversu margir þeir eru. Þar eru skoðaðar tölur úr könnunum á 

hlaðvarpsneyslu sem gerðar voru í Bandaríkjunum.  

Í fimmta kafla er skoðað hvers vegna fólk kýs þennan nýja miðil fram yfir aðra miðla 

og hvernig hlaðvarp nýtist fólki. Þar er aftur litið til bandarískra rannsókna. 

Í sjötta kafla er tæknilega hliðin á hlaðvarpsframleiðslu kynnt og sagt frá  

réttindadeilum sem komu upp árið 2013 sem geta ógnað stöðu miðilsins. 

Í sjöunda kafla er fjallað um framkvæmd og niðurstöður rannsóknar á notkun á 

hlaðvarpi RÚV. 

Loks í áttunda kafla er umræða um niðurstöður og ályktanir dregnar af þeim, auk þess 

sem lagðar eru fram tillögur um áframhaldandi rannsóknir.  
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2. kafli: Sérstaða hlaðvarps 

 
Útvarp var þróað á síðasta áratug 19. aldar til að hægt væri að hafa samskipti milli tveggja 

staða yfir langar vegalengdir, en eigendur útvarpstækja tóku fljótt að „hlera“ og hlusta á allar 

sendingar sem fóru manna á milli. Hægt og rólega þróaðist miðillinn frá því að vera leið til að 

ræða saman í að vera leið til að ræða við fjöldann og fjölmiðlastofnanir eins og BBC komu 

fram á 3. áratug 20. aldar. Sams konar þróun átti sér stað seinna meir þegar internetið kom 

fram á sjónarsviðið. Fyrst var það ætlað til samskipta milli staða en fljótlega þróaðist 

internetið og fór að vera notað til ýmis konar samskipta og fyrir alls kyns efni.2 

Með tilkomu snjallsíma hefur aðgangur fólks að upplýsingum og internetinu aukist 

gríðarlega. Nú getur fólk fengið uppfærðar fréttir og verið í stöðugu sambandi við umheiminn 

í gegnum internetið í daglegu amstri, svo þörfin fyrir útvarp er minni. Snjallsímarnir veita 

fólki í leiðinni aðgang að óteljandi mörgum hlaðvörpum á internetinu og til eru ýmis forrit 

fyrir snjallsíma sem auðvelda aðgang að hlaðvörpum. Margir kjósa að velja hlaðvarpsefni 

eftir áhugasviðum og hlusta eftir hentugleika. 

Útvarpið hefur ratað inn á alla hluta heimilisins og nær líka til fólks utandyra, í 

samgöngukerfum, á internetinu og nú síðast á mp3 spilurum, iPod spilurum og snjalltækjum 

sem henta afar vel fyrir útvarpsvænt efni. Útvarp er lífseigur miðill sem hefur staðið af sér 

árásir frá sjónvarpi, geisladiskum og hinni síauknu áherslu á sjónræna miðlun. Það kemur því 

ekkert á óvart að útvarpsvænt efni hafi ratað inn á færanlega spilara í gegnum internetið. Áður 

fyrr tók fólk jú útvarpsþætti stundum upp á segulband til að hlusta við hentugleika.3 

Það má líta á þróun niðurhals á hljóðskrám í mp3 formi sem internetútgáfuna af 

kasettutæki. Mp3 spilarar, líkt og færanleg útvarpstæki, frelsa hlustendur frá stórum kassa 

                                                   

 

 

 
2 Richard Berry: „Will the iPod kill the Radio Star? Profiling Podcasting as Radio.“ The International Journal of 
Research into New Media Technologies 12.2 (2006), bls. 147. 
3 Richard Berry: „Will the iPod kill the Radio Star? Profiling Podcasting as Radio.“ The International Journal of 
Research into New Media Technologies 12.2 (2006), bls. 147. 
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sem er fastur við vegginn og líkt og kasettutækin leyfir hann notendum að stjórna hvar og 

hvenær þeir hlusta. 

Útvarpshlustun meðal ungs fólks hefur minnkað á síðastu árum, bæði í Bretlandi og 

Bandaríkjunum. Árið 2004 vann fjölmiðlaeftirlit Bretlands (OFCOM) skýrslu þar sem þetta 

var rannsakað. Í henni var útvarpshlustun 15-24 ára gamals fólks skoðuð og niðurstöðurnar 

voru ekki upplífgandi fyrir þá sem starfa í útvarpsiðnaði. Í henni kom fram að útvarp svari 

ekki þörfum ungs fólks og að þau hlustuðu töluvert minna á útvarp en foreldrar þeirra. Það 

kom einnig fram að ungt fólk hefur sterkar skoðanir á því á hvað þau hlusta og vilji frekar 

velja sér tónlist á eigin forsendum en að hlusta ítrekað á sömu lagalistana og „andlitslausa 

kynnendur“.4 Það að ungt fólk venji sig af útvarpshlustun eru augljóslega ógn við 

útvarpsiðnaðinn. 

Þeir sem hlusta á útvarp velja yfirleitt stöðvar en ekki þætti, en í heimi hlaðvarpsins eru 

það efnið sem ræður. Hlaðvarpshlustendur velja efni sem höfðar til þeirra í stað þess að velja 

útvarpsstöðvar, eins og áður. Fyrsta útvarpsstöðin í Bretlandi til að tileinka sér hlaðvarp var 

Virgin Radio.5 Með þessu vildi Virgin Radio ná til hlustenda á nýjan hátt og finna nýjar leiðir 

fyrir auglýsendur til að ná til breiðari og e.t.v. einbeittari hóps. Ungt fólk í dag er 

hlustendahópur sem notar tækni mjög auðveldlega á hverjum degi og tileinkar sér nýja tækni 

fljótt og vel. Til að þróast þarf útvarp að taka mið af þessum grundvallarbreytingum í lífsstíl 

og væntingum hlustenda. Ungt fólk finnur litla tengingu við útvarp í dag og leitar að nýjum 

afþreyingarformum á internetinu eða hlustar á tónlist að eigin vali. Algengustu ástæðurnar 

fyrir því að ungt fólk í dag hlustar ekki jafn oft á útvarp og foreldrar þeirra samkvæmt skýrslu 

OFCOM voru lélegar auglýsingar, of einsleitir lagalistar og að útvarpsstöðvar tala ekki til 

þeirra.6 

En hvað er hlaðvarp nákvæmlega? Orðabók Merriam Webster skilgreinir það sem „þátt 

(með tónlist eða tali) sem er aðgengilegur í stafrænu formi og hægt að hlaða sjálfkrafa niður 

                                                   

 

 

 
4 OFCOM og The Knowledge Agency: „The iPod Generation.“ 23. júlí, 2004. 
5 Richard Berry: „Will the iPod kill the Radio Star? Profiling Podcasting as Radio.“ The International Journal of 
Research into New Media Technologies 12.2 (2006), bls. 148. 
6 OFCOM og The Knowledge Agency: „The iPod Generation.“ 23. júlí, 2004 og Richard Berry: „Will the iPod 
kill the Radio Star? Profiling Podcasting as Radio.“ The International Journal of Research into New Media 
Technologies 12.2 (2006), bls. 149. 
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yfir internetið.“7 Hlaðvarp, eða podcast eins og það nefnist á ensku, er nafnið yfir sjónvarps- 

og útvarpsþætti sem eru framleiddir fyrir netdreifingu og hægt er að hlaða niður á borðtölvu, 

iPod, snjallsíma eða annan færanlegan spilara til að hlusta eða horfa á hvar og hvenær sem er. 

Neytendur velja hvaða þáttum þeir vilja fylgjast með, hvenær þær hlaða þeim niður og 

hvenær og hvernig þeir hlusta. Neytendur geta orðið áskrifendur að hlaðvörpum þannig að 

þeim sé sjálfkrafa hlaðið niður. Áskrifendur að hlaðvarpsþáttum fá nýja þætti inn á tölvuna 

rétt eins og þeir sem eru áskrifendur að tímaritum fá ný eintök inn um bréfalúguna. Sumir 

kjósa að sækja hlaðvörp í gegnum iTunes forritið, þar sem hægt er að nálgast langflest 

hlaðvörp, aðrir fara á vefsíður þáttanna og enn aðrir nota forrit, bæði fyrir borðtölvur og 

snjallsíma, sem halda utan um hlaðvörp og leyfa notendum að gerast áskrifendur og hlaða 

niður þáttum. Hljóðskrárnar eru næstum alltaf aðgengilegar á mp3 formi.8 Einn mikilvægur 

kostur sem hljóðskrár hafa fram yfir myndbönd á internetinu er að hljóðskrárnar eru minni og 

því er mun auðveldara og fljótlegra að hlaða þeim niður.9 

Sífellt fleiri sækja upplýsingar af internetinu. Fólk sækir í fréttir sem viðkoma áhugamálum 

þeirra og er mun virkara en það var áður, þegar fólk beið eftir því að vera matað af 

upplýsingum frá hefðbundnum miðlum eins og sjónvarpi eða útvarpi. Þegar kemur að 

hlaðvarpi þá eru upplýsingarnar ekki bara sóttar til að byrja með, heldur fá áskrifendur nýjar 

upplýsingar beint til sín þegar þær koma út. Þannig hafa gamlar takmarkanir á neyslu 

fjölmiðlaefnis þurrkast út.10 

Hlaðvarpstæknin var þróuð árið 2004 af MTV myndbandakynninum fyrrverandi Adam 

Curry og forritaranum Dave Winer. Curry vildi auðvelda aðgengið að bloggum á internetinu 

og þróaði tækni í samvinnu við Winer sem leyfði honum að hlaða hljóðskrám niður og setja 

þær á iPod spilarann sinn sjálfkrafa. Forritið hét „iPodder“ og hann setti það á internetið í 

                                                   

 

 

 
7 „Podcast.“ Merriam-Webster Online. Ódagsett. 
8 Steven McClung og Kristine Johnson: „Examining the motives of podcast users.“ Journal of Radio and Audio 
Media 17.1 (2010), bls. 83 og Richard Berry: „Will the iPod kill the Radio Star? Profiling Podcasting as Radio.“ 
The International Journal of Research into New Media Technologies 12.2 (2006), bls. 145. 
9 Richard Berry: „Will the iPod kill the Radio Star? Profiling Podcasting as Radio.“ The International Journal of 
Research into New Media Technologies 12.2 (2006), bls. 148. 
10 Stephanie Ciccarelli: „History of Podcasting.“ Voices.com. Ódagsett. 
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opnum aðgangi þannig að aðrir gætu notað, endurbætt og þróað tæknina. Það var gert og 

þannig fæddist hlaðvarpið.11 

Í dag virkar iPodder og önnur hliðstæð forrit þannig að fólk getur notað það til að gerast 

áskrifendur að RSS straumi hlaðvarpsþátta, annað hvort með því að leita í innbyggðri skrá 

yfir hlaðvarpsþætti eða með því að slá inn heiti þeirra. Þegar nýir þættir koma inn á netið fara 

þeir á strauminn og þeim er hlaðið niður sjálfkrafa. Notendur geta valið hvort efnið fer beint 

inn á færanlegan spilara eða hvort skrárnar séu geymdar á borðtölvu. Notendur geta svo 

blandað saman hlaðvarpsþáttunum og tónlistinni sem þeir hafa valið sér og búið til 

spilunarlista með sínu efni. Þar með er notandinn kominn með dagskrárvaldið og ræður hvað, 

hvenær og hvar hann hlustar. Fyrir vikið færist vald frá dagskrárgerðarmönnum til neytenda.12 

Það er líka mögulegt að streyma hlaðvarpsþætti, sem þýðir að þeim er hlaðið niður jafnóðum 

þegar hlustað er, í stað þess að allri skránni sé hlaðið niður áður en hún er spiluð. 

Nafnið podcast birtist fyrst í grein eftir Ben Hammersley fyrir The Guardian árið 200413 

og er blanda af orðunum „iPod“ og „broadcast“.14 Þrátt fyrir nafnið er hægt að spila podcast á 

hvaða spilara eða tölvu sem er, ekki þarf iPod til.15 Nafnið „podcast“ varð til áður en Apple 

fór að styðja hlaðvarp í iPod spilurum og iTunes forritinu.16 

Hlaðvarpsmiðillinn var fljótur að ná vinsældum. Árið 2004 skilaði Google leit að orðinu 

„podcast“ um 6000 niðurstöðum. Strax í nóvember 2005 skilaði sama leit yfir 61 milljón 

niðurstöðum og í ágúst 2005 var orðið „podcast“ samþykkt í orðabók Oxford háskóla.17 

                                                   

 

 

 
11 Stephanie Watson: „How Podcasting Works“ HowStuffWorks. 26. mars, 2005 og Richard Berry: „Will the 
iPod kill the Radio Star? Profiling Podcasting as Radio.“ The International Journal of Research into New Media 
Technologies 12.2 (2006), bls. 145. 
12 Richard Berry: „Will the iPod kill the Radio Star? Profiling Podcasting as Radio.“ The International Journal 
of Research into New Media Technologies 12.2 (2006), bls. 145. 
13 Ben Hammersley: „Audible Revolution.“ The Guardian. 12. febrúar, 2004 og Richard Berry: „Will the iPod 
kill the Radio Star? Profiling Podcasting as Radio.“ The International Journal of Research into New Media 
Technologies 12.2 (2006), bls. 143. 
14 „Podcast.“ Oxford Dictionaries. Ódagsett. 
15 Richard Berry: „Will the iPod kill the Radio Star? Profiling Podcasting as Radio.“ The International Journal 
of Research into New Media Technologies 12.2 (2006), bls. 144. 
16 „Apple brings podcasts into iTunes“ BBC News. 28. júní, 2005. 
17 Richard Berry: „Will the iPod kill the Radio Star? Profiling Podcasting as Radio.“ The International Journal 
of Research into New Media Technologies 12.2 (2006), bls. 144. 
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iTunes, tónlistarforrit Apple, er með yfirgripsmestu skrána yfir hlaðvörp í dag.18 Það er 

mikilvægt fyrir hvern sem vill markaðssetja hlaðvarpsþátt að koma honum inn í skrá iTunes.19 

Ástæðan fyrir því að miðillinn hefur vaxið hratt og notið svo mikilla vinsælda er meðal 

annars sú að Adam Curry gaf opinn aðgang að hugbúnaði sínum. Það hefur gert öllum sem 

vilja kleift að tileinka sér og nota þessa tækni án þess að borga fyrir það. Enginn á þessa tækni 

(þó vissulega séu til aðilar sem vilja eigna sér hana, eins og rætt er í 6. kafla) og þess vegna er 

ókeypis að framleiða og hlusta á efni. Afleiðingin er sú að þessi miðill er ekki á valdi 

„hliðvarða“ sem geta takmarkað aðgengi fólks að miðlinum eða stjórnað því hvernig hann er 

notaður.20 Í október 2004 voru þegar komnar nákvæmar leiðbeiningar á vefinn fyrir þá sem 

vildu búa til hlaðvarp og í júlí 2005 skilaði Google leit að orðunum „‘how to‘ +podcast“ 

rúmlega tveimur milljónum niðurstaðna.21 

Strax árið 2005 voru bílaframleiðendur farnir að veita vextinum í færanlegri miðlun athygli 

og komu til móts við hann með því að setja búnað í bíla sem leyfir notendum að tengja iPod 

spilarann beint við bílinn. Tæki eins og iTrip, sem leyfði notendum að senda hljóðið úr 

færanlegum spilara yfir í útvarpstæki, komu líka mjög fljótlega á markaðinn.22 

Hlaðvarp naut fyrst vinsælda hjá tæknisinnuðu fólk en hefur síðan náð vinsældum hjá 

almenningi. Eftir því sem vinsældir hlaðvarps jukust fór fólk sem hafði aldrei hugsað um að 

starfa í útvarpi að taka upp raddir sínar. Hlaðvarp er „láréttur“ miðill, allir eru jafnir, því það 

er næstum jafn auðvelt að framleiða efni eins og að neyta þess. Framleiðendur eru neytendur 

og neytendur framleiðendur og þeir ræða mikið saman. Það er engin goggunarröð hjá flestum 

hlaðvarpsframleiðendum og þeir styðja hvorn annan mikið, auglýsa hvorn annan, útskýra 

aðferðir sínar og eru reglulega gestir í öðrum hlaðvarpsþáttum. 23 

                                                   

 

 

 
18 Steven McClung og Kristine Johnson: „Examining the motives of podcast users.“ Journal of Radio and Audio 
Media 17.1 (2010), bls. 83. 
19 Stephanie Ciccarelli: „History of Podcasting.“ Voices.com. Ódagsett. 
20 Richard Berry: „Will the iPod kill the Radio Star? Profiling Podcasting as Radio.“ The International Journal 
of Research into New Media Technologies 12.2 (2006), bls. 145-6. 
21 Stephanie Ciccarelli: „History of Podcasting.“ Voices.com. Ódagsett. 
22 Richard Berry: „Will the iPod kill the Radio Star? Profiling Podcasting as Radio.“ The International Journal 
of Research into New Media Technologies 12.2 (2006), bls. 148. 
23 Richard Berry: „Will the iPod kill the Radio Star? Profiling Podcasting as Radio.“ The International Journal 
of Research into New Media Technologies 12.2 (2006), bls. 146 og Stephanie Watson: „How Podcasting Works“ 
HowStuffWorks. 26. mars, 2005. 
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Enn um sinn er hlaðvarp laust við reglugerðir. Hlaðvarpsframleiðendur þurfa því ekki að 

kaupa leyfi til að senda út eins og útvarpsstöðvar þurfa að gera. Í Bandaríkjunum þurfa 

útvarpsstöðvar líka að fylgja siðareglum fjölmiðlanefndar ríkisins (Federal Communication 

Commission, eða FCC) sem banna mörg orð og umræðuefni, en hlaðvarpsframleiðendur þurfa 

ekki að hlýða þessum reglum. Það þýðir að þeir mega blóta eins og þeim sýnist og tala um 

hvað sem þeir vilja. Reglur um höfundarrétt gilda þó, eins og verður rætt nánar síðar. 24 

Í dag eru hlaðvarpsþættir í boði sem fjalla um næstum allt milli himins og jarðar, frá 

tónlist, íþróttum og heimspeki til gamanmála, tölvuleikja og sagnfræði. Næstum endalaust 

framboð er í boði, því frelsið til að framleiða og frelsið til að velja umfjöllunarefni er næstum 

takmarkalaust. Þó að mörg stórfyrirtæki og fjölmiðlafyrirtæki framleiði hlaðvarpsþætti eru 

mjög margir hlaðvarpsframleiðendur áhugamenn sem taka upp þætti heima hjá sér. Þar sem 

þeir hafa fullkomið frelsi til að velja umfjöllunarefni má finna hlaðvarpsþætti sem fjalla um 

allt frá mjög fáguðum málefnum til kjánalegra og sérviskulegra hluta. Sumir vilja meina að 

þessi nýja tækni lýðræðisvæði útvarp, miðil sem hefur löngum verið stjórnað „að ofan“.25 

Stjórnendur hlaðvarpsþátta reyna yfirleitt að stíla inn á ákveðna hópa fólks. Með því að 

fjalla um sömu eða svipuð málefni í mörgum þáttum sýna þeir kunnáttu sína og þekkingu á 

þeim málefnum og laða að trygga hlustendur sem hafa sömu áhugamál.26 Þeim mun þrengri 

sem umfjöllunarefni hlaðvarpsþátta eru, þeim mun meiri tengsl byggir framleiðandinn við þá 

hlustendur sem hafa áhuga á einmitt því efni. Hlustendurnir verða tryggari fyrir vikið27 og eru 

líklegri til að líta á stjórnanda þáttarins sem „einn af okkur“. 

Með því að einblína á þröngan hóp hlustenda er hægt að hafa auglýsingar og kostendur 

sem passa við umfjöllunarefni þáttarins. Það þýðir að auglýsendum býðst aðgangur að 

neytendahópi sem er mun líklegri til að kaupa vöruna þeirra en allur almenningur. Til dæmis 

gæti hlaðvarp sem fjallar um saumaskap verið kostað af sérstökum ullarframleiðanda, eða 

hlaðvarp sem fjallar um líkamsrækt auglýst fæðubótarefni.28 

                                                   

 

 

 
24 Stephanie Watson: „How Podcasting Works“ HowStuffWorks. 26. mars, 2005. 
25 Stephanie Watson: „How Podcasting Works“ HowStuffWorks. 26. mars, 2005. 
26 Stephanie Watson: „How Podcasting Works“ HowStuffWorks. 26. mars, 2005. 
27 Douglas J. Swanson: „Tuning in and Hanging out: A preliminary study of college students‘ use of podcasts for 
information, entertainment, and socializing.“ The Social Science Journal 49 (2012), bls. 184. 
28 Stephanie Ciccarelli: „History of Podcasting.“ Voices.com. Ódagsett. 
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Hlaðvarp er líka notað til upplýsingar og uppfræðslu, boðið er upp á alls kyns fyrirlestra og 

tungumálakennslu, skoðunarferðir með leiðsögn og ýmis konar þjálfun, m.a. í því hvernig á 

að gera hlaðvarpsþátt. Töluvert mörg fyrirtæki hafa líka blandað sér í hlaðvarpsheiminn. Sum 

eru að reyna að græða á miðlinum með því að selja auglýsingar en aðrir eru að reyna að halda 

í við nýjustu tækni í fjölmiðlun. Mjög margar sjónvarps- og útvarpsstöðvar hafa tekið upp á 

því að bjóða upp á hlaðvarp, hvort sem þær framleiða sérstaka hlaðvarpsþætti eða bjóða upp á 

fyrirliggjandi þætti í hlaðvarpsformi. Stórar stöðvar eins og NPR í Bandaríkjunum, CBC í 

Kanada og BBC í Bretlandi voru fljótar að tileinka sér þessa tækni. Stórfyrirtæki eins og 

Heineken og General Motors hafa líka gert tilraunir til að ná í viðskiptavini með 

hlaðvarpsþáttum.29 

Sumir hlaðvarpsþættir eru teknir upp á myndband og það opnar möguleika fyrir 

kvikmyndagerðarmenn, listamenn, vídeó bloggara og þá sem vilja deila myndböndum á 

internetinu. Hlaðvarp með myndefni opnar líka nýja möguleika fyrir auglýsendur og ýtir 

þannig undir þróun viðskipta í kringum hlaðvarp.30 Hlaðvarpsþættir með myndefni eru oft 

stuttir, jafnvel styttri en 10 mínútur, og eru notaðir fyrir vídeó blogg, auglýsingar og 

blaðamennsku. Þó eru til lengri þættir, allt upp í 3 klukkustunda langir, sem eru teknir upp á 

myndband. Það er til stöð sem heitir „Video Podcast Network“ sem sérhæfir sig í 

hlaðvarpsþáttum með myndefni, hver um klukkustund að lengd. Langstærsti hluti 

hlaðvarpsþátta eru samt bara hljóð, enda er mun ódýrara og einfaldara að sleppa myndefni. 

Það gefur að skilja að þar sem það er aðgengilegra hafa fleiri farið þá leið.  

Það er til önnur gerð af hlaðvarpi, sem mætti kalla endurbætt hlaðvarp. Endurbætt hlaðvarp 

sýnir ljósmyndir, myndskreytingar, kaflaskil og hlekki með hlaðvarpinu. Skólar, háskólar og 

fyrirtæki nota slík hlaðvörp fyrir fyrirlestra, glærusýningar og annað.31 

Sumir rithöfundar hafa líka nýtt hlaðvarp til bókaútgáfu og lesa þá hluta af bókinni sinni 

inn í hverjum þætti. Saman myndar þáttaröðin svo hljóðbók.32 Nánar verður fjallað um þessa 

gerð hlaðvarpa í 3. kafla. 

                                                   

 

 

 
29 Stephanie Watson: „How Podcasting Works“ HowStuffWorks. 26. mars, 2005. 
30 Stephanie Watson: „How Podcasting Works“ HowStuffWorks. 26. mars, 2005. 
31 „Podcast.“ redOrbit. 16. mars, 2013. 
32 „Podcast.“ redOrbit. 16. mars, 2013. 
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Í viðskiptaheiminum eru sumir farnir að nota hlaðvarp til að auðvelda þeim að fylgjast með 

fundum og kynningum.33 

Erfitt er að festa tölu á fjölda hlaðvarpa. Í janúar 2005 voru bara nokkur þúsund 

hlaðvarpsþættir aðgengilegir á internetinu. Innan árs hafði sú tala hækkað í yfir 25.000.34 Árið 

2008 áætlaði einn rannsakandi að á internetinu væru a.m.k. 30.000 hlaðvarpsþáttaraðir.35 

Ómögulegt er að segja hversu mörg hlaðvörp eru til í dag, en áætlað er að þau séu u.þ.b. 90 

þúsund. Það virðist hafa hægst á fjölgun hlaðvarpa á allra síðustu árum, en mælingar gefa þó 

til kynna a.m.k. 30% aukningu í fjölda þeirra frá árinu 2009.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   

 

 

 
33 Steven McClung og Kristine Johnson: „Examining the motives of podcast users.“ Journal of Radio and Audio 
Media 17.1 (2010), bls. 82-84. 
34 Douglas J. Swanson: „Tuning in and Hanging out: A preliminary study of college students‘ use of podcasts for 
information, entertainment, and socializing.“ The Social Science Journal 49 (2012), bls. 184. 
35 Douglas J. Swanson: „Tuning in and Hanging out: A preliminary study of college students‘ use of podcasts for 
information, entertainment, and socializing.“ The Social Science Journal 49 (2012), bls. 183. 
36 Laura Santhanam, Amy Mitchell og Kenny Olmstead: „Audio: Digital Drives Listener Experience.“ The State 
of the News Media 2013. 
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3. kafli: Hverjir búa til hlaðvarp? 

 
„Ég held að við fáum ekki Howard Stern hlaðvarpsins. Við fáum 1000 Howard Stern týpur, 

hver þeirra með 10.000 hlustendur.“– Adam Curry37 

 

3.1 - Stóru miðlarnir 

Til að byrja með voru það áhugamenn sem bjuggu til hlaðvörp en hefðbundnir, stórir miðlar 

og jafnvel stórar stofnanir hafa tileinkað sér tæknina. Stórar stofnanir eins og Pentagon og 

NASA geta nýtt hlaðvörp til að kynna starfsemi sína af mjög mikilli nákvæmni og hlaðvörp 

geta aflað útvarpsstöðvum nýrra tekjulinda og aukið þátttöku hlustenda í dagskrárgerð. Í 

viðskiptaheiminum eru sumir líka farnir að gera fundi og kynningar aðgengilegar á 

hlaðvarpsformi til að allir starfsmenn séu með á nótunum og skipulagsatriði og ferðalög setji 

ekki strik í reikninginn. 

Sjónvarpsstöðvar hafa líka tileinkað sér tæknina. Það er t.a.m. hægt að hlusta á marga 

sjónvarpsþætti sem hlaðvarp án myndefnis, t.d. fréttaskýringaþáttinn þekkta „60 mínútur“ (e. 

60 minutes). Stórar sjónvarpsstöðvar í Bandaríkjunum eins og CBS, ESPN, NPR, NBC, ABC 

og Comedy Central framleiða hlaðvörp án myndefnis og hlaðvörp NPR eru gríðarlega vinsæl. 

NPR og samstarfsaðilar hennar framleiða næstum 200 mismunandi hlaðvörp sem snúast um 

afmörkuð viðfangsefni en blanda saman innslögum úr ólíkum þáttum. ABC sjónvarpsstöðin 

setur hápunktana úr þáttunum „Nightline“ og „Good Morning America“ á vefinn í 

hlaðvarpsformi og býr líka til hlaðvarpsþáttinn „Shuffle“, sem er frjálslegri og afslappaðri 

fréttaþáttur en það sem sýnt er á sjónvarpsstöðinni. NBC býr til hlaðvarp úr þáttunum 

„Nightly News“ og „Meet the Press“.38 
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Auk stóru stöðvanna hafa minni, staðbundnar stöðvar sem voru seinar að gera sér grein 

fyrir möguleikunum á vefnum reynt að ná lestinni. Staðbundnar stöðvar í bandarísku 

fylkjunum Ohio, Texas, N-Karólínu, Washington D.C. og Illinois hafa allar framleitt 

hlaðvörp, svo dæmi séu nefnd. 

Strax árið 2006 voru a.m.k. tólf dagblöð líka farin að framleiða hlaðvörp39 og þeim hefur 

án vafa fjölgað síðan. 

Clear Channel, sem er stærsti útvarpsdreifingaraðili Bandaríkjanna og rekur meira en 1200 

útvarpsstöðvar, tók greinilega eftir því að hlaðvörp gætu hugsanlega veitt hefðbundnu útvarpi 

samkeppni. Í júlí 2013 bættu þeir hlaðvarpi við útvarpsþjónustu sína, sem heitir 

iHeartRadio.40 

Hlaðvörp geta nýst útvarpsiðnaði á margvíslegan hátt. Mikið af efni er þegar framleitt fyrir 

útsendingu svo það krefst mjög lítillar auka vinnu að gera það aðgengilegt í hlaðvarpi. Með 

því að gera tilbúna útvarpsþætti aðgengilega í hlaðvarpi býðst hlustendum nýr vettvangur til 

að nálgast þættina og þannig er hægt að nýta framleiðslukostnað efnisins betur. Þar sem 

hlaðvarp nýtir RSS strauma og áskriftarþjónustu er betra að hafa hljóðefni á internetinu 

aðgengilegt í gegnum hlaðvarp en gegnum internetútvarp eða hefðbundið niðurhal, því 

notandinn þarf bara að gerast áskrifandi einu sinni og þá missir hann aldrei af þætti. Hlaðvarp 

nær líka til staða sem útvarpssendingar ná ekki, eins og í neðanjarðarlestagöng eða út í 

óbyggðir. Hlaðvarp hefur þann kost fram yfir útvarp að notendur geta ekki bara valið hvað 

þeir hlusta á og hvenær, heldur geta þeir líka sett á pásu og spólað fram og til baka. Hlaðvörp 

innihalda líka stundum aukaefni eins og texta, grafík og kaflaskil, jafnvel myndefni, sem bætir 

upplifun hlustenda.41 

Vegna allra þessara kosta er margt sem hlustendum sem eiga sér sinn uppáhalds 

útvarpsþátt gæti líkað við hlaðvarp. Þeir þurfa aldrei að missa af þætti, þeir geta hlustað á 

hann hvenær sem hentar með öllum þeim hléum sem þeir vilja og þeir geta hlustað oftar en 

einu sinni ef þeir vilja. Þeir geta líka brennt þætti á geisladisk, deilt honum með öðrum og 

blandað honum inn í spilunarlista með öðrum þáttum og/eða lögum sem eru í uppáhaldi.42 
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21 

BBC-útvarp byrjaði snemma að bjóða hlustendum að nálgast ýmsa þætti á hlaðvarpsformi 

og þessi hlaðvarpsþjónusta naut mikilla vinsælda frá upphafi. Fyrsti þátturinn sem var í boði 

var „In Our Time“ og hann fór á vefinn strax í nóvember 2004. Honum var hlaðið niður 70 

þúsund sinnum strax í fyrsta mánuðinum. Hlustendur streymdu 4,2 milljón klukkustundir af 

útvarpsefni bara í janúar 2005.43  

Venjulega stendur það útvarpsþáttum fyrir þrifum ef þeir eru ekki á dagskrá á hápunktum 

útvarpshlustunar, sem eru fyrst og fremst á morgnana og seinnipartinn. Þetta vandamál er úr 

sögunni á internetöld.44 Þar sem það er enginn sjálfvirkur upptökubúnaður fyrir útvarp í 

almannanotkun eins og fyrir sjónvarp, þá er hlaðvarp góður staðgengill.  

Sumir telja að hlaðvörp séu einfaldlega ný leið til að miðla útvarpsefni til yngra fólks sem 

hlustar ekki mikið á útvarpsútsendingar. Að þeirra mati er enn allt of snemmt að meta 

langtímaáhrif hlaðvarps. Í stað þess að veita útvarpi samkeppni gæti það þvert á móti orðið 

nýr vettvangur fyrir útvarpsefni. Kannski getur útvarp nýtt hlaðvarp best með því að auglýsa 

það sem endurbætta útvarpsupplifun sem gerir áhugasömum hlustendum kleift að fá sem mest 

út úr útvarpi og sínum uppáhalds útvarpsþáttum. Þannig geta hlaðvörp hugsanlega styrkt 

útvarpsstöðvarnar með því að dreifa nafni stöðvarinnar og auglýsa hana víða. Hlaðvörp geta 

því verið nytsamleg fyrir þá sem starfa í útvarpi á margvíslegan hátt.45 

Það er gríðarlegur vöxtur í hlaðvarpsmiðlun. Árið 2013 fór fjöldi hlaðvarpsáskrifenda hjá 

iTunes yfir einn milljarð, sem er mikilvægur áfangi fyrir miðil sem margir hafa litið á sem 

aukaatriði. Mörg af vinsælustu hlaðvörpunum, eins og „The Nerdist“ og „This American 

Life“ frá NPR, fá milljónir niðurhala. Ekki að það þurfi milljónir hlustenda til að hlaðvarp beri 

sig, segir Chris Hardwick, stofnandi „The Nerdist“ hlaðvarpsins. Hann byggði á vinsældum 

hlaðvarpsins og stofnaði vinsæla Youtube-rás. Hann er enn stjórnandi hlaðvarpsins en nú er 

hann líka farinn að starfa fyrir stóra miðla. Hann er með sinn eigin skemmtiþátt á Comedy 

Central sjónvarpsstöðinni sem er sýndur fjögur kvöld í viku á eftir hinum gríðarvinsæla þætti 

„The Colbert Report“ og Hardwick er líka stjórnandi spjallþáttarins „Talking Dead“ sem er 

sýndur á AMC sjónvarpsstöðinni á eftir „The Walking Dead“ og fjallar um spennuþáttinn 
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vinsæla. „Ef 10,000 manns hlusta á hlaðvarpið þitt, sem er tala sem er ekki erfitt að ná, þá ertu 

með 10,000 manna hlustendahóp,“ segir Hardwick. „Þú getur gert eitthvað við það, þú getur 

byggt samfélag og bókstaflega breytt heiminum bara með því að tala inn í upptökutæki.“46 

 

3.2 – Auglýsendur 

Það er vöxtur í hlaðvarpsauglýsingum, en margir auglýsendur eru hikandi, því þeir vita ekki 

hversu marga hlustendur hvert og eitt hlaðvarp fær. Auglýsendur vilja sömu upplýsingar og 

þeir fá frá hefðbundnum miðlum þegar þeir kaupa auglýsingar á internetinu.47  

Sum fyrirtæki gefa hlustendum lykilorð sem veitir þeim afslátt af vörum í 

hlaðvarpsauglýsingum. Hver auglýsing, eða allar auglýsingar á ákveðnu tímabili, hafa þá sér 

lykilorð. Auglýsendur sjá svo hversu margir slá lykilorðið inn og þannig vita þeir hversu 

margir viðskiptavinir koma frá hverjum þætti, eða tímabili.  

Allt frá árinu 2007 hafa fyrirtæki eins og Podtrac hjálpað auglýsendum að fá 

upplýsingar um hlustendur hlaðvarpa. Seinna sama ár var Podtrac þegar farið að tengja 5000 

hlaðvarpsframleiðendur við auglýsendur. Slíkir þjónustuaðilar hafa hjálpað  

hlaðvarpsframleiðendum við að að fá auglýsendur.48 

Jonathan Cobb, framkvæmdastjóri og stofnandi Kiptronic, fyrirtækis sem selur 

auglýsingar í hlaðvörp, segir að markaðsaðilar hafi verið feimnir við að auglýsa á stafrænum 

miðli sem var ekki í aðstöðu til að rukka út frá fjölda þeirra sem sjá eða heyra auglýsingar, þó 

að fjöldi niðurhala væri mældur. Hann nefnir sem dæmi að þeir sem hlusta á hlaðvörp þegar 

þeir stunda líkamsrækt geta ekki smellt á auglýsingar. Hann bendir þó líka á að útvarp og 

sjónvarp telja ekki heldur fjölda smella á auglýsingar. En auglýsendur hafa lært að treysta, eða 

a.m.k. samþykkja, markaðsrannsóknir frá þriðja aðila fyrir þessa miðla. Þetta traust hefur 

þurft að skapa frá grunni fyrir hlaðvarp.49 

Þátttaka stóru miðlanna í hlaðvarpsframleiðslu hefur hvatt auglýsendur til að taka 

miðilinn í sátt. „Þegar maður sér að persónur eins og Rush Limbaugh hafa tileinkað sér 
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hlaðvarp gerir maður sér grein fyrir því að það er eiginlega komið í almenna notkun,“50 sagði 

Bob Fogarty, varaforseti sölu- og viðskiptaþróunar hjá PodZinger, sem er leitarvél fyrir hljóð- 

og myndefni sem selur einnig auglýsingar í hlaðvörp. 

Fjölgun hlaðvarpa með myndefni hefur einnig kynt undir áhuga auglýsenda því slík 

hlaðvörp bjóða upp á þann möguleika að keyra þær hefðbundnu sjónvarpsauglýsingar sem 

þeir eru vanir. Slík hlaðvörp eru þó ennþá fremur fá. 

Auglýsingar í hlaðvarpi eru yfirleitt annars eðlis en í venjulegu útvarpi. Í fyrsta lagi er 

mun minna af þeim,51 sem eru kærkomin tilbreyting fyrir marga hlustendur sem þola illa 

gegndarlausar munnlegar árásir ofurhressra auglýsingaþula. Þær eru líka oft mun markvissari 

og hnitmiðaðri. Eins og rætt var í öðrum kafla er algengt að hlaðvörp auglýsi vörur sem 

tengjast á einhvern hátt umfjöllunarefni þáttanna. Þar sem hlustendur hafa áhuga á því 

umfjöllunarefni eru þeir líka mun líklegri til að vilja kaupa vörur sem tengjast því. Hlustendur 

eru líka mun líklegri til að hlusta á auglýsingar sem eru sniðnar að þeim, einfaldlega af því að 

þær tengjast áhugamálum þeirra. Það má búast við að þetta laði að auglýsendur. Hlaðvörp 

geta verið með tugi eða hundruð þúsunda hlustenda sem eru allir með svipuð viðhorf og 

áhugamál. Auglýsingar í hlaðvarpi geta því verið mun markvissari en annars staðar.52 

Hlaðvarp er nýr miðill sem hefur marga kosti fyrir fyrirtæki sem eru tilbúin að stíga 

skrefið inn á nýjan markað. Hlaðvörp geta gagnast fyrirtækjum við að dreifa vörumerkjum, 

breiða út hugmyndir og ná til athugulla hlustenda sem hlusta við eigin hentugleika. Fyrirtæki 

geta líka sparað sé auglýsingakostnað með því að auglýsa markvisst hjá þeim neytendum sem 

eru líklegir til að vilja vöruna.53  

Nokkur dæmi eru til um nýstárlega nýtingu á miðlinum til að markaðssetja og breiða 

út hugmyndir fyrirtækja. Flugfélagið Virgin Atlantic hefur framleitt hlaðvarpsþætti sem gefa 
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viðskiptavinum sínum leiðsögn um þá staði sem flugfélagið flýgur til54 og Walt Disney 

fyrirtækið býður upp á leiðsögn um skemmtigarða sína í hlaðvarpsformi. Þegar General 

Motors settu 2006 árgerðina af Corvette Z06 á markaði í júní 2005 var hlaðvarp með viðtali 

við aðal verkfræðinginn á bak við hönnun bílsins hluti af markaðsherferðinni. Meira en 70 

þúsund manns hlóðu viðtalinu niður á fyrstu 9 mánuðunum eftir útgáfu.55 

 

3.3 - Nám og fræðsla 

Hlaðvarp er líka notuð í kennslu og raunar hefur hlaðvarpsnotkun í kennslu verið að færast í 

vöxt. Það getur breytt kennslu og námi verulega því það býður upp á þann möguleika að sníða 

skipulag og afhendingu upplýsinga að þörfum og námsaðferðum einstaklinga.56 Ýmsar 

menntastofnanir víða um heim hafa nýtt þennan nýja miðil á fjölbreyttan hátt. Hlaðvörp eru 

notuð til að koma upplýsingum og námsefni til skila, til að deila hugmyndum, nýta 

samskiptahæfileika og fá nemendur til að ræða hugmyndir sín á milli.57 Nemendur nota 

miðilinn líka til kynningar á námsefni og rannsakendur birta niðurstöður sínar í hlaðvarpi. 

Sumir kenna í gegnum hlaðvarp og krefjast þess að nemendur séu áskrifendur að fyrirlestrum 

og kennslu í hlaðvarpsformi. Nemendur geta þá gengið í útskýringar og fyrirmæli kennara 

utan kennslustofunnar.58 

Þessi aukna nýting á hlaðvarpi í ýmsum formum er til marks um brotthvarf frá 

tilraunamennskunni sem var ráðandi á fyrstu árum hlaðvarps. Nú er hlaðvarp orðið hluti af 

tæknivæddum kennsluaðferðum. Það er notað sem viðbót við námsefnið og hefðbundna 

kennslu. 

Sumir háskólar í Bretlandi eru farnir að nota hlaðvörp við auglýsingamennsku, til að laða 

að nýja nemendur. East Anglia-háskóli gefur upplýsingar um námskeið sem eru í boði í 
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hlaðvarpi og háskólinn í Durham býður upp á leiðsögn um háskólasvæðið og bókasafnið og 

almenna kynningu á háskólalífinu í hlaðvarpi.59 

Hlaðvarpsnotkun getur hugsanlega breytt eðli samskipta nemenda og kennara. Nemendur 

geta nálgast nýjar rannsóknir og tekið þátt í fræðilegri umræðu með hjálp hlaðvarps60 og 

hlaðvörp er ein af leiðunum sem gera kennurum kleift að eiga í beinum samskiptum við 

nemendur óháð takmörkununum sem fylgja tíma og rúmi. Hlaðvarpsmiðillinn býður upp á 

gríðarlegan sveigjanleika og honum fylgir lítill kostnaður. Hann getur því þjónað þörfum 

ólíkra nemenda. Hlaðvarp opnar líka fyrir samskipti við samfélagið í heild. Í besta falli gæti 

hlaðvarpsmiðillinn nýst til símenntunar alla ævi og skapað aðstæður fyrir dreifingu þekkingar, 

kunnáttu og menntunar og þverfaglegra samvinnu.61 

En það er ekki sjálfgefið að allir nemendur vilji nota hlaðvarp til náms, þó það geti komið 

háskólum að gagni í ýmsum öðrum hlutverkum. Rannsóknir hafa sýnt að stórt hlutfall 

nemenda nota og kunna að meta hlaðvarpsútgáfur af fyrirlestrum. En ekki allir nota þær. 

Ýmsar rannsóknir benda til að hlaðvarp höfði ekki til allra. Töluvert margir nemendur kjósa 

að læra innan ákveðins námsumhverfis og vilja frekar sækja fyrirlestra í eigin persónu.62 

Hlaðvörp bjóða fólki að hlusta þegar þeim sýnist en sparar ekki tímann sem það tekur að 

hlusta. Sá sem er að hlusta er háður hraða fyrirlesarans. Þó sparast auðvitað alltaf einhver tími 

við að þurfa ekki að sækja fyrirlesturinn. En þó hlaðvarp bjóði þægindi við að nálgast 

upplýsingar finnst mörgum þau ekki geta komið í stað ástríðufulls kennara og margir 

nemendur vilja ekki læra þegar þeir eru á ferðinni, heldur innan hefðbundins námsumhverfis. 

Margir tengja hlaðvarpshlustun við afþreyingu og vilja frekar lesa til að læra.63 

Rannsóknir sem sýna að stórt hlutfall nemenda noti hlaðvarp hafa aukið vinsældir  

miðilsins og það hefur leitt til þeirrar ályktunar að ef hlaðvörp séu búin til þá muni nemendur 
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hlusta á þau.64 En margir nemendur kjósa heldur að sækja fyrirlestra og lesa skólabækur en að 

hlaða niður og hlusta á hlaðvarp. Rannsókn frá 2012 sýndi að næstum fimmtungur svarenda 

nýttu hlaðvarp ekki sem hluta af náminu.65 

Ekki var hægt að bera kennsl á sérstök einkenni þess hóps sem hlustaði ekki. Það voru 

venjulegir nemendur sem voru ekki frábrugðnir þeim sem hlustuðu. Þeir sem hlustuðu gerðu 

það margir sjaldan og litu frekar á hlaðvarp sem „tryggingu“ ef þeir misstu af fyrirlestri eða 

áttu í vandræðum með að skilja eitthvað viðfangsefni. Þeir sem ekki hlustuðu sögðu að þeir 

kysu og reiddu sig á að geta horft framan í fyrirlesara og sögðu að þeir gætu einbeitt sér betur 

og tekið betur eftir þegar þau mættu í eigin persónu. Þeir sem telja sig læra betur þannig höfðu 

ekki fyrir því að hlusta, því þau sáu ekki tilganginn í því.66 

Kennarar verða því að hafa í huga að umtalsverður fjöldi nemenda notar ekki hlaðvarp og 

að staðalímyndin af nemanda 21. aldarinnar sem nýtir allar tækninýjungar á sér ekki stoð í 

raunveruleikanum.67 Nemendur eru eins misjafnir og þeir eru margir og ólíkar námsaðferðir 

henta ólíku fólki. 

Kennarar í grunn- og framhaldsskólum hafa notað hlaðvörp til að tengja nemendur sína við 

hlustendur nær og fjær. Það gefur skólaverkefnunum samhengi og nemendum áheyrendur 

utan skólakerfisins, sem gerir þau raunverulegri. Hlaðvarpsframleiðslan hjálpar nemendum 

líka að auka sjálfstæði og tæknikunnáttu sína. 

Hlaðvörpin sem nemendur búa til eru stundum einfaldlega upptökur af stuttum fyrirlestrum 

eftir þá en margir kennarar hafa gengið lengra og leggja mikinn metnað í hlaðvörp. Kennurum 

finnst hlaðvarpsframleiðsla hjálpa nemendum að gera sér grein fyrir því að þeir hafi eitthvað 

að segja og að þekking þeirra geti í raun komið að gagni. Nemendur eru ánægðir með að 

hlaðvörpin gera skrif þeirra raunveruleg. „Að hafa alvöru áheyrendahóp er stærsti 
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ávinningurinn. Ef þau skila verkefnum bara til kennara, þá er það ekkert stórmál,“ útskýrir 

kennslukonan Jeanne Halderson. „En ef allir í heiminum geta heyrt þetta þá er meira í húfi.“68 

Hlaðvarp er einnig notað fyrir nám utan skóla. Sögukennarinn Lars Brownworth framleiddi 

hlaðvarpið „12 Byzantine Rulers“ á árunum 2006-2007. Hlaðvarpið fjallaði um keisara 

Býsansríkis og naut mikilla vinsælda. Um 140.000 manns um allan heim hlustuðu á fyrirlestra 

þessa sögukennara sem fjölluðu um lítið þekkt tímabil í sögunni og fór yfir flókna 1200 ára 

sögu. Hlaðvarpið var reglulega í hópi topp fimmtíu hlaðvarpa á iTunes og veitti hlaðvörpum 

með mun hefðbundnari og almennt vinsælli umfjöllunarefni góða samkeppni.69 Í seinni tíð 

hefur svo fyrrverandi blaðamaður að nafni Dan Carlin framleitt mjög vinsælan hlaðvarpsþátt 

sem heitir „Hardcore History“ og fjallar um mannkynssögu. Vikulegur hlaðvarpsþáttur 

stjarneðlisfræðingsins þekkta Neil DeGrasse Tyson, sem heitir „Startalk“, nýtur líka mikilla 

vinsælda og Tyson fær oft mjög þekkta gesti til sín. Tyson er líklega frægasti 

stjarneðlisfræðingur í heimi og kynnir þáttarins „Cosmos: A Space-Time Odyssey“. Að sögn 

Tyson fær þátturinn milljónir niðurhala í hverjum mánuði. 

Árið 2013 buðu sex fagrit í læknisfræði upp á hlaðvörp með viðtölum við höfunda eða 

samantektum á efni tölublaða frá ritstjórum. Tvö fagrit bjóða hlaðvörp með myndefni og eitt 

fagrit er bæði með hlaðvarp sem er bara hljóð og hlaðvarp með myndefni. 

Hlaðvörp sem fylgja fagritum í læknisfræði veita góð tengsl við höfunda og setja 

rannsóknir og uppgötvanir þeirra í samhengi. Í gegnum þau geta höfundar komið ástríðu sinni 

fyrir efninu betur til skila og þeir geta svarað spurningum sem erfitt er að fjalla um í 

hefðbundnu skýrsluformi. 70 

 

3.4 – Grínistar 

Frá árinu 2010 hefur hlaðvörpum frá grínistum fjölgað mikið og í dag er ótrúlega algengt að 

grínistar séu með sinn eigin hlaðvarpsþátt. Vinsælustu flokkar hlaðvarpa eru fréttir, stjórnmál 

og íþróttir en þegar kemur að magni er gamanefni ótvíræður sigurvegari.71 
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Gamanefni hefur alltaf haft sterka stöðu í hlaðvarpi, 

m.a. vegna þess að grínistinn Ricky Gervais tók snemma 

þátt í hlaðvarpsframleiðslu. Hlaðvarpinu hans „The Ricky 

Gervais Show“ var hlaðið niður oftar en nokkru öðru í 

sögunni þar til 19. maí 2011, þegar þáttur grínistans Adam 

Carolla tók fram úr.72 En í seinni tíð hafa grínhlaðvörp verið 

sífellt meira áberandi. 

Rob Walch, varaforseti tengsla við 

hlaðvarpsframleiðendur hjá Wizzard Media, fyrirtæki sem 

hýsir meira en 15 þúsund hlaðvörp, sá aukninguna í 

niðurhali á grínhlaðvörpum greinilega. „Árið 2009 var eitt 

grínhlaðvarp á topp tíu listanum,“ sagði Walch. „Árið 2010 

voru þau sex.“73 

Hlaðvörpin hafa ólíkan stíl og snið en grínistarnir hafa 

flestir tileinkað sér þennan miðil af svipuðum ástæðum. Í 

fyrsta lagi er auðveldara að framleiða hlaðvarp en að skrifa 

brandara. Það er mikil vinna á bakvið gott uppistand og það er 

auðveldara fyrir grínista að vera fyndin(n) í samræðum. Í öðru 

lagi er þetta ódýr miðill og þ.a.l. ódýr leið til að vekja athygli 

á sér. Grínistinn Cole Stratton notaði hljóðnema sem kostaði 

100 dollara til að byrja að búa til hlaðvarpsþætti og tæpu ári 

síðar, eftir aðeins 1000 dollara fjárfestingu í búnaði, var 

hverjum þætti hlaðið niður um 20.000 sinnum. 

Í þriðja lagi þá þurfa grínistar sem framleiða hlaðvarp ekki að fylgja siðareglum og það er 

sérstaklega mikilvægt fyrir grínista, sem eru margir óheflaðir og segja stundum hneykslanlega 

hluti. Grínistinn Marc Maron er einn af mörgum hlaðvarpsstjórnendum sem fá gesti til sín í 

spjall og hann blótar frjálslega í þætti sínum, „WTF with Marc Maron“. Hann gefur út tvo 
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þætti í viku og mörg hundruð þúsund hlustendur hlaða þáttunum niður í hverri viku. Ein af 

ástæðunum fyrir vinsældum hlaðvarpsins er að Maron skapar afslappað og einlægt 

andrúmsloft með gestunum í þáttunum og það er að hluta til þess vegna sem fólk getur sýnt 

sitt rétta andlit og sagt hvað sem það vill í þættinum.74 

Jesse Thorn, sem hefur framleitt hlaðvarpið „The Sound of Young America“ frá árinu 

2004, telur frelsið sem miðillinn felur í sér vera einn af höfuðkostum hlaðvarps. „Þar til fyrir 

fimm árum eða svo var starfsferli grínista eingöngu stjórnað af utanaðkomandi aðilum,“ sagði 

Thorn árið 2011. „En nýju miðlarnir leyfa fólki að fara beint til neytandans og hundsa 

„hliðverðina.“75 

Fyrir flesta grínista er hlaðvarp auglýsingatæki sem hjálpar þeim að fylla sæti þegar þeir 

eru með uppistand og „tengir þá við stafræna heiminn“, eins og Alexander Ali, forseti 

kynningarfyrirtækis sem starfar með hlaðvarpsframleiðendum, orðaði það.76 En sumir græða 

vel. Grínistinn Jimmy Pardo, sem hefur starfaði í þætti Conan O‘Brien, byrjaði að framleiða 

hlaðvarp árið 2006 sem heitir „Never Not Funny“. Eftir að hafa framleitt hlaðvarpið í tvö ár 

ákvað hann að byrja að rukka hlustendur um áskriftargjald og þá urðu tekjurnar af 

hlaðvarpinu um þriðjungur af heildartekjum hans.77 Aisha Tyler, stjórnandi hlaðvarpsins „Girl 

on Guy“, gaf út bókina „Self-Inflicted Wounds: Heartwarming Tales of Epic Humiliation“, 

sem var byggð á hlaðvarpinu hennar. Bókin varð metsölubók og Tyler hefur líka tekjur af 

áskriftargjaldi fyrir hlaðvarpið. Marc Maron byrjaði að búa til hlaðvarp í bílskúrnum sínum til 

að reyna að bjarga ferlinum og þátturinn hefur sannarlega gert það. Hlaðvarpið hans er 

reglulega á topp tíu lista iTunes og hann leikur nú sjálfan sig í nýjum gamanþætti í sjónvarpi 

sem heitir „Maron“ og er byggður á lífi hans.78 Hann fær auk þess tekjur af því að selja 

áskriftir að hlaðvarpinu. 

Sumir grínistar halda hlaðvarpssýningar og taka upp hlaðvörp inni á grínklúbbum fyrir 

framan áhorfendur. Til dæmis eru flestir hlaðvarpsþættir grínistans Greg Proops teknir upp 
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fyrir framan áhorfendur. Oft eru hlaðvarpssýningar hluti af stærri viðburðum, á hátíðum eða 

löngum grínsýningum. 

Þeir sem græða vel á hlaðvarpi eru undantekningar. Fyrir flesta grínista er takmarkið með 

hlaðvarpi einfaldlega að auglýsa nafn sitt og fá stærri áhorfendahópa þegar þeir eru með 

uppistand.79 

 

3.5  - Aðrir 

Stjórnmálamenn hafa líka veitt hlaðvarpsmiðlinum athygli. Fyrrverandi 

öldungadeildarþingmaðurinn og varaforsetaefnið John Edwards var einn af fyrstu 

stjórnmálamönnunum til að nýta miðilinn þegar hann tók upp samtöl sem hann átti við 

eiginkonu sína í eldhúsinu. Nokkrir stjórnmálamenn hafa fylgt fordæmi hans, t.d. fyrrverandi 

ríkisstjóri Kaliforníu, Arnold Schwarzenegger og George Bush, fyrrverandi forseti 

Bandaríkjanna, sem gaf viðtöl og útvarpsávörp út á hlaðvarpsformi. Hvíta Húsið hefur haldið 

slíkri útgáfu áfram á forsetatíð Barack Obama.80 

Séra Roderick Vonhögen, kaþólskur prestur frá Hollandi, hefur líka nýtt sér þennan 

nýja miðil með góðum árangri. Hlaðvarpsþættir hans frá Vatíkaninu árið 2005 veittu einstaka 

innsýn í upplifun innanbúðarmanns af tilfinningunum og atburðunum í kringum dauða 

Jóhannesar Páls II páfa. Hlaðvarpsþættir hans hafa um 15.000 reglulega hlustendur og snúast 

ekki um trúboð, heldur ræðir hann málefni nútímamenningar út frá trúnni. Útvarp Vatíkansins 

ráðfærði sig við séra Vonhögen við undirbúning á framleiðslu eigin hlaðvarps.81 

3.6 - Bókaútgáfa í hlaðvarpi 

Hlaðvarpsbækur, hlaðvarpshljóðbækur eða skáldsögur eða hljóðbækur í hlaðvarpsformi, er 

bókmenntasnið sem sameinar hugmyndina á bak við hlaðvarp og hljóðbók. Eins og venjuleg 

skáldsaga er um að ræða langan bókmenntatexta sem er skáldaður, en ólíkt venjulegri bók þá 
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er hún tekin upp í þáttaröð sem er svo dreift á internetinu eins og venjulegu hlaðvarpi. Að 

lokum mynda þættirnir heila hljóðbók.82 

Alls kyns ólíkar skáldsögur eru gefnar út á þessu formi, verk eftir nýja höfunda sem 

hafa ekki fengið útgáfu, verk eftir þekkta höfunda sem hafa verið lengi að og klassísk 

bókmenntaverk sem voru gefin út fyrir öld eða meira.  

Rétt eins og venjulegar hljóðbækur eru hlaðvarpsbækur stundum lesnar af ólíkum 

þulum og með hljóðbrellur, svipað og útvarpsleikrit, en stundum eru þær bara lesnar af einum 

þul með litlar eða engar hljóðbrellur.83 

Höfundar hlaðvarpsbóka hafa talað um að með því að gefa bækur sínar út á 

hlaðvarpsformi geti þeir byggt upp aðdáendahóp þrátt fyrir að enginn vilji gefa verk þeirra út. 

Þessir aðdáendur auðvelda höfundunum síðan að fá útgáfusamning fyrir prentútgáfu af bókum 

sínum seinna meir. Höfundarnir segja að þeir fái svo mikla auglýsingu út úr því að gefa verk 

sín út í hlaðvarpi að það bæti upp fyrir að þeir séu að gefa vinnuna sína ókeypis.84 Höfundar 

sem gátu hvergi fengið útgáfusamning áður hafa náð svo miklum vinsældum í gegnum 

hlaðvarpsútgáfur af bókum sínum að þeir fá samninga við stór útgáfufyrirtæki og selja jafnvel 

kvikmyndaréttinn af sögum sínum.85 

Árið 2005 var vefsíðan Podiobooks.com stofnuð til að dreifa hlaðvarpsbókum. Verk 

fæstra höfunda á síðunni hafa verið gefin út áður.86 Evo Terra, einn af stofnendum 

Podiobooks.com, sagði í byrjun árs 2009 að 45.000 þáttum væri hlaðið niður á hverjum degi. 

Þetta virðist góður tími fyrir vöxt í bókaútgáfu í hlaðvarpsformi. Hefðbundin 

bókaútgáfa er í fjárhagsörðugleikum og stór útgáfufyrirtæki hafa verið að segja fólki upp. 

Margir upprennandi rithöfundar velja því að reyna að gera eitthvað upp á eigin spýtur og 

byggja aðdáendahóp á internetinu.87 
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Scott Sigler er gott dæmi um höfund sem hefur notið mikillar velgengni út frá 

bókaútgáfu í hlaðvarpi. Hann fór með fyrstu bókina sína til fjölmargra útgefanda en tókst ekki 

að fá útgáfusamning, þannig að árið 2005 las hann alla fyrstu skáldsöguna sína inn í 

hljóðnema. Upptökuna gerði hann svo aðgengilega á hlaðvarpsformi. Hlustendum fjölgaði 

jafnt og þétt og voru komnir í 5000 áður en langt um leið. Eftir að hann hafði gefið út aðra og 

þriðju bókina sína á sama hátt var hann kominn með 30.000 hlustendur. Þessi stóri 

aðdáendahópur kom bók eftir hann í 7. sæti á metsölulista Amazon.com. Sú velgengni skilaði 

Sigler síðan arðbærum samningi við stórt bókaútgáfufyrirtæki árið 2007. Í janúar 2009 varð 

Sigler síðan fyrsti rithöfundurinn sem byrjaði í hlaðvarpsbókaútgáfu til að komast inn á 

metsölulista New York Times yfir skáldsögur í harðspjaldaútgáfu. Því náði hann þrátt fyrir að 

hafa gert kafla úr bókinni aðgengilega ókeypis á internetinu í hlaðvarps- og PDF-formi.88 

Sigler segir það borga sig að gefa efni jafnvel þótt minna en 10% þeirra sem hlusti endi með 

að borga fyrir efni.89 

Stór hlustendahópur gerði meira fyrir Sigler en bara að auðvelda honum að fá 

útgáfusamning. Sumir aðdáendur hjálpa honum að auglýsa bækurnar með því að mæla með 

þeim við vini og aðrir hafa veitt tæknilega aðstoð og ábendingar í gegnum vefsíðuna hans. Þar 

sem hlustendur heyra oft kafla úr bókunum áður en þær eru gefnar út benda þeir honum líka 

stundum á leiðréttingar á smáatriðum. „Athugasemdirnar sem ég fékk fyrir „Ancestor“ 

hjálpuðu mér við að gera bókina betri,“ sagði Sigler, sem tók fram að hann svari öllum 

aðdáendabréfum. „Þetta er bókaútgáfa í wiki-stíl með 30.000 ritstjóra.“90 

David Moldawer, starfsmaður Penguin Books dró úr vexti hlaðvarpsbóka í viðtali við 

TIME. Hann sagði notendur mynda mjög lítið samfélag og að hlaðvarpsfyrirbrigðið hafi 

almennt staðnað. Hann bætti við að það taki lengri tíma að hlusta á bók en að lesa hana og að 

það væri tímafrekt að skilja hismið frá kjarnanum.91 Moldawer telur að án 

útgáfufyrirtækjanna, sem áður virkuðu sem sía sem hleypti ekki illa skrifuðum og lélegum 
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bókum í gegn, koma lélegar bækur út og blandast við það sem er gott á þessum markaði og 

því þarf neytandinn að sjá um það sjálfum að sía ruslið út. 

Sigler heyrði allar þessar efasemdir frá fyrsta umboðsmanninum sínum, sem sagði 

honum að það væru mistök að gefa verk sín út ókeypis. „Þeir sem gera lítið úr þessu eru þeir 

sem eru hlynntir fyrirliggjandi skipulagi,“ sagði Sigler. „Að heyra í þessum hrokafullu 

misheppnuðu rithöfundum rennir sterkari stoðum undir þá skoðun mína að þetta fólk sé 

risaeðlur.“ 92 Sigler segir að með því að gefa efnið sitt frítt geti hann sannfært hlustendur um 

að hann sé peninganna virði áður en þeir eyða krónu. 

Það sem skiptir samt öllu máli þegar kemur að hlaðvarpsbókum er að efnið sé gott, rétt 

eins og með allar bækur. Bókin verður að vera góð og hlaðvarpið verður að vera vel gert. Ef 

svo er getur góð markaðssetning skilað velgengni.93 
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4. kafli: Hverjir hlusta á hlaðvarp? 

 
Notendum hlaðvarps fjölgaði hratt á fyrstu árum tækninnar. Notendur voru um 820.000 árið 

2004 og strax næsta ár var fjöldinn kominn í 4,8 milljónir.94 Árið 2005 höfðu strax 29% þeirra 

sem áttu færanlegan spilara hlustað á hlaðvarp.95 Paul Verna, yfirmaður hjá eMarketer, sem 

skrifaði skýrsluna „Podcast Audience: Seeking Riches in Niches“ árið 2008, áætlaði að árið 

áður hefðu 18,5 milljón Bandaríkjamanna hlustað á hlaðvarp. Verna áætlaði að sá 

hlustendahópur myndi stækka um 251% fram til ársins 2012 og myndi þá ná 65 milljónum. 

Af þeim myndu 25 milljón vera „virkir“ hlustendur, þ.e. fólk sem hlustar á hlaðvarp a.m.k. 

einu sinni í viku. Samhliða þessu gerði Verna ráð fyrir miklum vexti í auglýsingasölu í 

hlaðvarpi. Nokkrir þættir stuðla að fjölgun hlaðvarpsnotenda: 

• Betra aðgengi að hlaðvarpsefni. 

• Aukin meðvitund um miðilinn. 

• Að miðillinn er nýttur og auglýstur af útvarpsstöðvum. 

•  Fjölgun færanlegra spilara. 

• Þróun snjallsíma og lægra verð á niðurhali í farsíma.96 

Hlaðvarpi var spáð áframhaldandi vinsældum árið 2008 en spurningin er, hefur þróunin 

haldið áfram í sömu átt? Nýjustu og ítarlegustu tölurnar yfir neyslu hlaðvarps er að finna í 

rannsóknum Tom Webster frá Edison Research og Arbitron sem fóru fram í janúar-febrúar 

2012 og 2013. Um var að ræða símakönnun sem um 2020 manns yfir 12 ára aldri tóku þátt í. 
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Þetta var 20. og 21. neytendakönnunin í röð rannsókna frá þessum rannsóknarstofnunum, en 

fyrsta rannsóknin fór fram árið 1998. 

Í rannsókninni var enginn greinarmunur gerður á hlaðvarpi sem er bara hljóð og hlaðvarpi 

með myndefni. Rannsóknin skilgreinir hlaðvarp sem hljóð- og/eða myndefni sem er 

aðgengilegt á internetinu og hægt að hlaða niður og horfa eða hlusta á við hentugleika. Stök 

lög, sjónvarpsþættir og kvikmyndir falla ekki undir skilgreiningu rannsóknarinnar. 

Vitneskja um hlaðvörp virðist hafa staðið í stað um skeið en notkunin aukist á sama tíma. 

Þegar þátttakendur voru spurðir hvort þeir þekktu hugtakið „podcasting“ árið 2009 sögðu 

43% já og árið 2013 var hlutfallið 46%.97 

Hlutfall þeirra sem hafa hlustað á hlaðvarp sem var bara hljóð óx jafnt og þétt framan af en 

samkvæmt nýjustu könnun virðist vöxturinn vera að staðna. Hlutfallið var 11% árið 2006, 

22% árið 2009 og 29% árið 2012 en árið 2013 sögðust aðeins 27% hafa hlustað á hlaðvarp.98   

Sama kom fram þegar spurt var um áhorf á hlaðvarp sem er tekið upp á myndband. Árið 

2006 sögðust 10% hafa horft, 18% árið 2009 og 26% árið 2012. Árið 2013 sögðust svo aðeins 

22% hafa horft á hlaðvarp, sama hlutfall og 2011.99 Rannsóknir Pew Research Center benda 

aftur á móti til fjölgunar hlustenda. Átján prósent fullorðinna Bandaríkjamanna sögðust hlusta 

á fréttahlaðvarp að minnsta kosti stundum árið 2012. Þó enn sé um minnihluta að ræða eru 

þetta tvöfalt fleiri en svöruðu sömu spurningu játandi árið 2010.100 

Árið 2012 sögðust 17% svarenda hafa horft og/eða hlustað á hlaðvarp síðastliðinn mánuð. 

Heldur fleiri hlusta en horfa samkvæmt könnuninni, en munurinn er ekki jafn mikill og mætti 

ætla í ljósi þess að margir horfa og hlusta á hlaðvarp á ferðinni. Aðeins munar um 1-2% á 

fjölda þeirra sem hafa hlustað síðastliðinn mánuð og þeirra sem hafa horft.101  

Meira en helmingur hlaðvarpsneytenda bæði horfir og hlustar á hlaðvarp, samkvæmt 

könnuninni frá 2012. Könnunin frá 2013 segir að heildarhlutfall þeirra sem höfðu hlustað á 

hlaðvarp undanfarinn mánuð hafi verið 12% árið 2013, sama og árin 2010 og 2011 og minna 
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en árið 2012, þegar hlutfallið var 14%. Út frá þessu má áætla að um 32 milljónir 

Bandaríkjamanna hafi hlustað á hlaðvarp undanfarinn mánuð. Meira en fjórðungur þeirra sem 

nota hlaðvarp í hverri viku sögðust hlusta eða horfa á sex eða fleiri hlaðvörp á viku.102 Það er 

erfitt að fullyrða en þessar tölur gefa tilefni til að halda að verulega sé að hægja á fjölgun 

notenda hlaðvarps. 

Af þeim sem höfðu hlustað og/eða horft undanfarinn mánuð voru 54% karlar og 46% 

konur og helmingur þeirra voru á aldrinum 12-34 ára. Samkvæmt manntali frá 2010 voru 

u.þ.b. 25% Bandaríkjamanna á þessum aldri þannig að samkvæmt þessum tölum eru 

neytendur í yngri kantinum, en það er lítill munur á kynjunum.103  

Um 28% Bandaríkjamanna yfir 18 ára aldri búa á heimili þar sem árstekjurnar ná 75.000 

dollurum (um 8,4 milljónir króna) en 44% hlaðvarpsneytenda í könnuninni koma úr þessum 

hópi. Þeir eru því almennt úr efnaðri lögum samfélagsins.104 Neytendur eru líka líklegri til að 

vera með háskólagráðu. Webster segir að hlaðvarpsneytendur versli meira á internetinu og 

þoli uppáþrengjandi auglýsingar á internetinu, eins og hið svokallaða „SPAM“, sérstaklega 

illa.105 Rannsókn Steven McClung og Kristine Johnson frá 2010, sem var gerð á 354 

yfirlýstum aðdáendum hlaðvarps, hafði svipaða sögu að segja. Þar kom fram að 

hlaðvarpsneytendur væru flestir vel menntaðir og vel launaðir og 20% voru með tvöfalt hærri 

árslaun en meðaltalið er í Bandaríkjunum.106 Þar komu þó ólík viðhorf til auglýsinga fram. 

Nánar er fjallað um könnun McClung og Johnson í fimmta kafla. 

Rannsókn Websters benti til þess að hlaðvarpsneytendur eyði að jafnaði meiri tíma á 

internetinu en aðrir og að þeir sem horfa á hlaðvörp eyði mestum tíma á internetinu af öllum. 

Rúmlega 70% hlaðvarpsneytenda sögðust meta og nota internetið ofar öllum öðrum miðlum 

og þeir voru meira en tvöfalt líklegri til að hafa horft á sjónvarpsþætti sem þeir hafa hlaðið 
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niður eða streymt síðastliðinn mánuð. Þeir voru líka talsvert líklegri til að eiga spjaldtölvur, 

snjallsíma og iPod og í rannsókn Webster voru um 20% þeirra sem áttu snjallsíma líka 

hlaðvarpsneytendur. 107  

Yfir 60% hlaðvarpsneytenda sögðust tengja tækin sín við bílinn og spila stafrænar 

hljóðskrár í stað þess að hlusta á hefðbundið útvarp og rúm 50% hlaðvarpsneytenda höfðu 

hlustað á internetútvarp vikuna áður.108 

Hlaðvarpsneytendur virtust líka mun duglegri á samfélagsmiðlum en aðrir. Á meðan 56% 

Bandaríkjamanna yfir 12 ára aldri hafa síðu á samfélagsmiðli er hlutfallið 78% hjá 

hlaðvarpsneytendum. Þeir eru tvöfalt líklegri til að hafa síðu á öðrum samfélagsmiðli en 

Facebook. Aðeins 17% hlaðvarpsneytenda nota ekki samfélagsmiðla. Þeir nota líka Youtube 

mun meira en almennt gerist. Á meðan 37% Bandaríkjamanna yfir 12 ára aldri notuðu 

Youtube var hlutfallið 69% hjá hlaðvarpsneytendum. Margir þeirra sem búa til hlaðvörp 

dreifa þeim á Youtube. Þar sem hlaðvarpsneytendur eyða miklum tíma á Facebook og 

Youtube er mjög mikilvægt að markaðssetja hlaðvörp þar.109 

Af tölunum frá Webster, McClung og Johnson má draga þá ályktun að neytendur 

hlaðvarpa séu almennt ungir, efnaðir, tæknivæddir og eyði miklum tíma á internetinu .110  

Með tilkomu snjallsíma hefur neysla á hlaðvörpum aukist, ekki síst vegna þess að í stað 

þess að þurfa að hlaða hlaðvörpum niður og setja þau á færanlegt tæki fyrirfram geta 

neytendur nú líka hlustað hvenær sem þeir vilja með þráðlausu streymi.111 Auk þess áttu ekki 

næstum eins margir færanlegan spilara áður en snjallsímar komu til sögunnar. 

Könnun Webster frá 2008 sagði að tveir af hverjum þremur neytendum hefðu hlustað og 

horft á hlaðvarp á borðtölvu112 og tölur eMarketer gáfu svipaða niðurstöðu sama ár, en í 

könnun McClung og Johnson frá 2010 kom fram að 70% notenda hefðu notað hlaðvarp á 
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112 Steven Steven McClung og Kristine Johnson: „Examining the motives of podcast users.“ Journal of Radio 
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færanlegum spilara.113 Yfir helmingur Bandaríkjamanna yfir 12 ára aldri er nú kominn með 

snjallsíma (áætlað um 139 milljón manns) og 75% þeirra sem eru á aldrinum 18-34 ára eiga 

slík tæki,114 svo þar er hugsanlega um mjög marga nýja hlaðvarpsneytendur að ræða.  

Árið 2007 var áætlað að í Bandaríkjunum væru 18,2 milljónir háskólanema, flestir á 

aldrinum 18-24 ára og í fullu námi. Þessir nemar mynda neytendahóp sem er mjög ungur, 

mikið á ferðinni, efnaður og tæknivæddur. Þessi hópur er duglegastur að nota hlaðvörp. Það 

er til marks um tæknivæðingu háskólanema að samkvæmt könnun Alloy Media + Marketing 

frá árinu 2008 áttu 67% háskólanema stafrænan tónlistarspilara og markaðsrannsókn frá 

Apple árið 2006 sagði að iPod spilarinn væri meira í tísku meðal háskólanema en 

bjórdrykkja.115 
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5. kafli: Hvers vegna hlustar fólk á hlaðvarp? 
 

5.1 - Notagildiskenningin 

Harold Lasswell talaði um ferns konar notagildi miðla. Í fyrsta lagi sagði hann að áhorfendur 

noti miðla til að fylgjast með, til að vita hvað er á seyði í heiminum. Í öðru lagi sagði hann að 

áhorfendur noti miðla til tengingar og samanburðar, til að bera sinn líffstíl og hegðun saman 

við umhverfið. Í þriðja lagi sagði hann að miðlar væru notaðir til að viðhalda menningu, til að 

hafa samskipti við fjöldann og átta sig þannig á merkingu hluta. Í fjórða lagi sagði hann að 

miðlar hefðu notagildi í félagslegum samskiptum, þeir gefa fólki t.d. eitthvað sameiginlegt til 

að tala um.116 

Það er vinsælt að skoða fjölmiðla út frá notagildiskenningunni, sem byggir m.a. á 

hugmyndum Lasswell. Í stað þess að einblína á skilaboðin sem fjölmiðlar senda leggur 

kenningin áherslu á neytandann eða áhorfendur og spyr „hvað gerir fólk við fjölmiðla“, en 

ekki „hvað gera fjölmiðlar fólki“.117 Notagildiskenningin er áhorfendamiðuð nálgun. Hún 

lítur á áhorfendur sem einstaklinga sem hafa markmið og eru virkir í neyslu fjölmiðla. 

Neytendur velja sér fjölmiðlaefni til neyslu til að fullnægja félagslegum og sálrænum þörfum 

sínum. Notagildiskenningin lítur á fjölmiðlanotkun sem valdeflingu fyrir einstaklinga sem 

gerir þeim kleift að velja fjölmiðlaefni út frá persónulegum þörfum og löngunum.118 Hún telur 

áhorfendur ekki vera óvirka heldur virka í að túlka fjölmiðlaefni og samþætta það eigin lífi. 

Notagildiskenningin skoðar hvernig fólk notar fjölmiðla til að svara þörfum sínum.  

Kenningin hefur hlotið ýmis konar gagnrýni. Sumir telja neytendur ekki hafa nein 

áhrif á fjölmiðla og hvað þeir framleiða. Það hefur líka verið sagt að þetta viðhorf sé of gott 
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við fjölmiðla, því það fríi þá frá ábyrgð á því sem þeir sýna. Kenningin tekur heldur ekki til 

greina þau ómeðvituðu áhrif sem fjölmiðlar eru taldir geta haft á neytendur. Sú hugmynd að 

við notum fjölmiðla bara til að fullnægja ákveðnum þörfum og ekkert meira tekur þar að auki 

ekki tillit til valdsins sem fjölmiðlar hafa í nútímasamfélagi. Þeir sem rannsaka ofurvald 

fjölmiðla halda því fram að notagildiskenningin oftúlki vald einstaklingsins til að velja sér 

fjölmiðlaefni. Gagnrýnendur hafa líka bent á að ekki allir neytendur taka meðvitaða ákvörðun 

um fjölmiðlaefnið sem þeir neyta, að fjölmiðlar eru ekki alltaf notaðir til að svara þörfum 

meðvitað. Auk þess er kenningaramminn og ýmsar hugtakaskilgreiningar ekki nógu 

fastmótaðar.119 

En notagildiskenningin á miklu betur við í nútímasamfélagi en hún gerði áður en 

internetið kom til sögunnar. Notagildiskenningin er sérstaklega gagnleg til að skoða 

fjölmiðlanotkun á internetinu, því þar þurfa neytendur að bera sig eftir öllu efni með því að 

heimsækja ákveðnar vefsíður í stað þess að vera mataðir af sjónvarps- eða útvarpsstöðvum. 

Vefsíður eins og Google, YouTube, Wikipedia, Facebook og Twitter svara t.d. mjög mörgum 

þörfum og dekka stóran hluta af þeim notum sem Lasswell taldi fjölmiðla hafa. Þær skemmta, 

fræða, viðhalda menningu og gera okkur kleift að eiga samskipti og bera okkur saman við 

aðra.120 

Rannsóknir sem byggja á notagildiskenningunni hafa fjallað um hvernig neytendur 

nota ólíka miðla. Rannsóknir á útvarpi hafa borið kennsl á nokkrar ástæður fyrir því að fólk 

hlustar: félagsskapur, til að bæta skapið, til afþreyingar, til upplýsingar, til óbeinnar þátttöku í 

viðburðum og til að auðvelda félagsleg samskipti.121 Þetta er í takt við hugmyndir Lasswell. 

Tækninýjungar hafa líka verið rannsakaðar út frá notagildiskenningunni. Kenningin hefur 

verið notuð til að útskýra hvernig áhorfendur nota fjölmiðlaefni á internetinu.122 Samkvæmt 
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rannsóknum eru fimm meginástæður fyrir því að fólk notar internetið: til upplýsingar, til 

samskipta, til afþreyingar, til þæginda og til að drepa tímann.  

Rannsóknir á mp3 spilurum sem byggja á notagildiskenningunni hafa leitt í ljós að 

yngri neytendur kjósa að hlusta á mp3 spilara og streyma hljóð á internetinu í stað þess að 

nota útvarpið. Þessar rannsóknir hafa borið kennsl á sex þarfir sem mp3 spilarar mæta: draga 

úr leiðindum, örvun, skemmtun, afslöppun/flótti og einmanaleiki. Rannsakendurnir töldu mp3 

spilara nógu vinsæla til að geta ógnað hefðbundnu útvarpi.123 Enn og aftur sjáum við 

hugmyndir Lasswell koma fram. 

 

5.2 - Rannsókn á hlaðvarpsnotkun yfirlýstra aðdáenda 

Gerð var rannsókn á 354 aðdáendum hlaðvarpsþátta til að skoða hvaða hefðbundna eða nýja 

notagildi hlaðvarp hefur sem fær aðdáendur til að hlusta og/eða horfa. Aðdáendurnir voru 

fundnir með því að biðja stjórnendur aðdáendahópa á samfélagsmiðlum að dreifa 

spurningalistum til meðlima hópanna og 354 aðdáendur svöruðu. Af þeim voru 62% 

kvenkyns og um 72% þátttakenda voru á aldrinum 18-34 ára. Rétt tæp 74% höfðu lokið 

háskóla eða faglegri menntun. Tæp 20% komu af heimili með yfir 100.000 dollara (rúmlega 

11 milljónir króna) í árstekjur og 46% voru í hárri stöðu eða starfi sem krafðist sérþekkingar. 

Tæp 38% voru nemar. Langstærsti hluti þátttakenda voru hvítir, eða 80%. Meirihlutinn, 58%, 

eyðir 2-4 klukkustundum á internetinu á degi hverjum en 22% verja meira en 6 tímum á dag á 

internetinu. Næstum 70% sögðust nota færanlegan spilara til að hlusta eða horfa á hlaðvörp. 

Notendur hlaða niður allt frá einu til fimmtíu hlaðvörpum á viku.124 

Þessi samsetning hlustendahópsins kemur heim og saman við niðurstöður Websters sem 

hefur gert rannsóknir á því hverjir hlusta á hlaðvörp. Þær rannsóknir eru ræddar í fjórða kafla. 

Þessi rannsókn flokkaði ástæðurnar fyrir því að fólk notar hlaðvarp í fimm flokka: 

1. Afþreying. Þau eru skemmtileg og gleðja fólk. 

2. Hægt er að hlusta/horfa og hlaða þeim niður hvar og hvenær sem er og notendur 

ráða á hvað þeir hlusta. 
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Media 17.1 (2010), bls. 88-89. 
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3. Til að byggja hlaðvarpssafn. Þeir hlaða niður þáttum og safna þeim. 

4. Þeir styðja fyrirtækin sem auglýsa í hlaðvarpi og hlusta á auglýsingarnar. 

5. Félagslegar ástæður. Notendur geta rætt um hlaðvörp við vini sína, notendur hlaða 

niður hlaðvörpum sem vinir þeirra segja þeim frá og notendur ræða um hlaðvörp við 

aðra aðdáendur.125 

 

Sumir þátttakendur í könnuninni sögðust hlaða niður allt að 50 hlaðvarpsþáttum á viku. Það er 

sennilegt að þetta séu notendur sem eru að safna hlaðvarpsþáttum til að hlusta eða horfa á 

síðar.  

Af 354 þátttakendum voru 113 sem hlóðu niður átta hlaðvarpsþáttum á viku eða fleiri. 

Þessir notendur voru líklegri til að segjast styðja fyrirtækin sem auglýsa í hlaðvarpi og hlusta 

og horfa mun frekar á auglýsingarnar en þeir sem hlaða niður færri en átta þáttum á viku.126 

Það kemur á óvart hve margir þátttakendur í könnuninni voru jákvæðir gagnvart 

auglýsingum. Það er í andstöðu við niðurstöður Websters, sem benda til að 

hlaðvarpsneytendum sé illa við auglýsingar. Það kann að vera að hlaðvarpsneytendur geri sér 

grein fyrir því hve nauðsynlega þættirnir þurfa styrktaraðila og auglýsingar til að geta haldið 

áfram, en auglýsingar í hlaðvörpum eru líka oft með öðru sniði en almennt. Þær koma yfirleitt 

bara í byrjun og/eða enda þáttar, þannig að þær trufla ekki þáttinn og þær eru yfirleitt sniðnar 

að hlustendum, sem er oft einsleitur hópur, því mörg hlaðvörp hafa mjög afmarkað 

umfjöllunarefni.127 Auk þess eru þær oft ekki jafn formlegar og venjulegar auglýsingar og 

stjórnandinn getur líka oft valið styrktaraðila sem selja vöru sem viðkomandi notar og/eða 

hefur trú á og þá verða auglýsingarnar einlægri. Þessi ólíki stíll getur verið auðmeltari en 

venjubundnar auglýsingar og það gæti verið ástæðan fyrir umburðarlyndi notenda fyrir 

auglýsingum í hlaðvörpum.  

                                                   

 

 

 
125 Steven McClung og Kristine Johnson: „Examining the motives of podcast users.“ Journal of Radio and Audio 
Media 17.1 (2010), bls. 88. 
126 Steven McClung og Kristine Johnson: „Examining the motives of podcast users.“ Journal of Radio and Audio 
Media 17.1 (2010), bls. 89. 
127 Steven McClung og Kristine Johnson: „Examining the motives of podcast users.“ Journal of Radio and Audio 
Media 17.1 (2010), bls. 93. 
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Þeir sem hlaða niður átta þáttum á viku eða meira eru líka líklegri til að njóta þess að ræða 

hlaðvörp,128 þeir njóta s.s. félagslega hlutans af hlaðvarpsneyslu. 

Það er áhugavert að þó þægindi séu vissulega stór hluti af ástæðunni fyrir notkun hlaðvarps 

þá er það enn efnið sjálft sem neytendur kunna mest að meta. Félagslega hliðin á þessum 

fjölmiðli er mjög mikilvæg fyrir notendur, rétt eins og hún var fyrir fjölmiðlanotendur fyrir 

rúmum 60 árum þegar Harold Lasswell bar kennsl á ástæður þess að fólk notaði útvarp.129  

 

5.3 - Rannsókn á hlaðvarpsnotkun háskólanema 

Douglas Swanson gerði rannsókn á hlaðvarpsnotkun háskólanema í Bandaríkjunum árið 

2009. Rannsóknin var unnin með spurningalista á vefnum og þátttakendur voru fundnir með 

svokölluð snjóboltaúrtaki. Sú aðferð getur skilað þátttakendum sem hafa góða þekkingu á 

rannsóknarefninu en er líka ódýr og fljótleg. Háskólanemar sem unnu að rannsókninni dreifðu 

hlekk á rannsóknina í gegnum samfélagsmiðla og tölvupóst.130 Alls bárust 223 svör sem voru 

notuð til að svara fjórum rannsóknarspurningum um hve mikið háskólanemar hlusta á 

hlaðvarp og hvaða skoðanir þeir hafa á miðlinum og umfjöllunarefni hans. Meðalaldur 

þátttakenda var 21,9 ár og 99% þátttakenda voru frá Bandaríkjunum. Tæpur helmingur, eða 

49,3% voru í einhvers konar fjölmiðlanámi. 

 Fyrsta rannsóknarspurningin sem var reynt að svara var hversu mikið háskólanemar 

hlaða niður, hlusta á og deila hlaðvörpum. 

 Flestir náðu í hlaðvörp í gegnum iTunes, eða 82%. Næstflestir náðu í þau á 

heimasíðum stjórnendanna, 21%. Á eftir fylgdi Google með 13% og 3% notuðu aðrar 

leitarvélar.131 

                                                   

 

 

 
128 Steven McClung og Kristine Johnson: „Examining the motives of podcast users.“ Journal of Radio and Audio 
Media 17.1 (2010), bls. 89. 
129 Steven McClung og Kristine Johnson: „Examining the motives of podcast users.“ Journal of Radio and Audio 
Media 17.1 (2010), bls. 91. 
130 Douglas J. Swanson: „Tuning in and Hanging out: A preliminary study of college students‘ use of podcasts 
for information, entertainment, and socializing.“ The Social Science Journal 49 (2012), bls. 185-6. 
131 Douglas J. Swanson: „Tuning in and Hanging out: A preliminary study of college students‘ use of podcasts 
for information, entertainment, and socializing.“ The Social Science Journal 49 (2012), bls. 186. 
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Meirihluti þátttakenda, 58%, sögðust hlaða niður einum hlaðvarpsþætti eða minna í 

hverjum mánuði. Nítján prósent sögðust hlaða niður tveimur eða þremur á mánuði og 22% 

sögðust hlaða niður minnst einum þætti á viku.132 

Langstærsti hluti þátttakenda, heil 78%, sögðust bara hlaða niður þáttum úr einni eða 

tveimur ólíkum hlaðvarpsþáttaröðum en 21% sögðust sækja milli þrjár til tíu ólíkar þáttaraðir. 

Einungis þrír þátttakendur, eða 1%, sögðust sækja fleiri en tíu ólíkar þáttaraðir.133 

Rétt rúmlega helmingur allra þátttakenda, 51%, sagðist hlusta á hlaðvarp í einungis 

klukkustund eða minna á mánuði. Um þriðjungur þátttakenda, 32%, sögðust eyða 1-5 

klukkustundum á mánuði í að hlusta á hlaðvarp og lítill hluti þátttakenda, 16%, sögðust hlusta 

í meira en fimm klukkustundir á mánuði.134 

Fimmtíu og átta prósent svarenda sögðu að enginn kennara sinna hefðu nokkurn tímann 

notað hlaðvarp. Það þýðir að strax árið 2009 höfðu heil 42% þátttakenda fengið námsefni á 

hlaðvarpsformi. En þó að 41% svarenda hefðu tekið námskeið þar sem hlaðvarp var hluti af 

námsefninu sögðust aðeins 16% hlusta reglulega á þau hlaðvörp.135 

Flestir hlusta á hlaðvarp einir en rétt rúmur helmingur, 51%, sagðist „stundum“ deila 

þáttum eða upplýsingum um þætti. Margir sögðust „aldrei“ deila hlaðvarpsefni, eða 36%, og 

einungis 12% sögðust „reglulega“ eða „alltaf“ deila hlaðvörpum með öðrum.136 

Önnur rannsóknarspurningin sem reynt var að svara var hvers konar hlaðvarpsþættir væru 

vinsælastir meðal háskólanema. Niðurstöðurnar eru í eftirfarandi töflu. Hver hlustandi gat 

valið fleiri en eina tegund efnis. 223 svarendur nefndu alls 608 tegundir af efni og hver 

hlustandi valdi 2,73 tegundir að meðaltali.137 

                                                   

 

 

 
132 Douglas J. Swanson: „Tuning in and Hanging out: A preliminary study of college students‘ use of podcasts 
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for information, entertainment, and socializing.“ The Social Science Journal 49 (2012), bls. 186. 
134 Douglas J. Swanson: „Tuning in and Hanging out: A preliminary study of college students‘ use of podcasts 
for information, entertainment, and socializing.“ The Social Science Journal 49 (2012), bls. 186. 
135 Douglas J. Swanson: „Tuning in and Hanging out: A preliminary study of college students‘ use of podcasts 
for information, entertainment, and socializing.“ The Social Science Journal 49 (2012), bls. 186. 
136 Douglas J. Swanson: „Tuning in and Hanging out: A preliminary study of college students‘ use of podcasts 
for information, entertainment, and socializing.“ The Social Science Journal 49 (2012), bls. 186. 
137 Douglas J. Swanson: „Tuning in and Hanging out: A preliminary study of college students‘ use of podcasts 
for information, entertainment, and socializing.“ The Social Science Journal 49 (2012), bls. 186. 
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Uppáhalds efni hlaðvarpsþátta meðal háskólanema 

Efni hlaðvarps 

Fjöldi 

hlustenda Hlutfall 

Fréttir og stjórnmál 84 38% 

Gamanefni 79 35% 

Sjónvarp,kvikmyndir, 

poppmenning 71 32% 

Tónlist 68 30% 

Menntun, fræðsluefni 57 26% 

Trú og andleg málefni 44 20% 

Tækni 35 16% 

Listir, bókmenntir 33 15% 

Íþróttir og afþreying 31 14% 

Viðskipti 24 11% 

Vísindi og læknisfræði 24 11% 

Stjórnvöld 21 9% 

Heilsa 17 8% 

Leikir og tómstundaiðjur 13 6% 

Börn og fjölskylda 7 3% 

 

 

Svarendur hlaða niður fleiri þáttum en þeir hlusta á. Rétt tæpur fjórðungur, 23%, sögðust 

hlusta „reglulega“ eða „alltaf“ á þættina sem þeir hlaða niður. Flestir, 55%, sögðust 

„stundum“ hlusta og heil 22% sögðust „aldrei“ hlusta á hlaðvarpsþættina sem þau hlaða 

niður.138  

                                                   

 

 

 
138 Douglas J. Swanson: „Tuning in and Hanging out: A preliminary study of college students‘ use of podcasts 
for information, entertainment, and socializing.“ The Social Science Journal 49 (2012), bls. 186. 
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Á meðan notendur borga ekki fyrir niðurhal en framleiðendur borga fyrir bandvídd og 

hýsingu þá er slæmt fyrir hlaðvarpsframleiðendur ef margir hlaða niður þáttunum þeirra en 

hlusta ekki. Það liggur þá við að þeir séu að borga neytendum fyrir að hlusta kannski á 

þættina þeirra. Þetta verður þó sífellt minna vandamál eftir því sem internettengingar verði 

öflugri og gagnaflutningar ódýrari. Hlaðvarpsþættir eru flestir bara hljóð og því ekki stórar 

skrár, milli 50-200 megabæti, misjafnt eftir lengd þáttanna, en þegar margir hlaða niður 

hverjum þætti er þetta fljótt að telja. 

Þriðja rannsóknarspurningin sem reynt var að svara var hvernig háskólanemar blönduðu 

hlaðvarpshlustun við önnur verkefni dagsins. Niðurstöðurnar má sjá í eftirfarandi töflu. Hver 

hlustandi gat valið fleiri en eitt verkefni. 223 svarendur nefndu 463 verkefni og hver hlustandi 

valdi 2,08 verkefni að meðaltali. Undir „Annað“ fellur m.a. „ég er ekki að gera neitt annað“,  

„ég sit á klósettinu“, „ég slaka á“,  „ég borða“, „ég er uppi í rúmi“, „ég er í hléi frá lærdómi“, 

„ég elda“, „ég spila tölvuleiki“.139  

 

Verkefni sem háskólanemar sögðust sinna á meðan þeir hlusta á hlaðvarp 

Ég hlusta þegar: 

Fjöldi 

hlustenda Hlutfall 

Ég les eða læri 109 49% 

Ég þríf eða sinni húsverkum 87 39% 

Ég keyri 67 30% 

Ég geng eða hjóla 60 27% 

Ég stunda líkamsrækt  53 24% 

Annað 45 20% 

Ég er í almenningssamgöngum 42 19% 

Ég sinni öðru í tölvunni 14 6% 

Ég er í vinnunni 3 1% 

 

                                                   

 

 

 
139 Douglas J. Swanson: „Tuning in and Hanging out: A preliminary study of college students‘ use of podcasts 
for information, entertainment, and socializing.“ The Social Science Journal 49 (2012), bls. 187. 



47 

Fjórða og síðasta rannsóknarspurningin sem Swanson vildi svara var hvaða álit 

háskólanemar hefðu á aðgengi, tæknilegum gæðum, notagildi og skemmtanagildi hlaðvarpa.  

Til að fá svar voru þátttakendur beðnir um að taka afstöðu til nokkurra fullyrðinga 

varðandi aðgengi, tæknileg gæði, gagnsemi og skemmtanagildi hlaðvarpsþátta. Svarendur 

sögðust vera sammála, ósammála eða óvissir varðandi eftirfarandi fullyrðingar. 

Fullyrðingarnar eru skáletraðar. 

 

Aðgengi  

Að finna og hlaða niður hlaðvörpum er mikið mál: Stærsti hópurinn er ósammála þessu, 63% 

eða 140 svarendur voru ósammála. 

Tæknileg gæði  

Tæknileg gæði hlaðvarpsþátta eru oft betri en í útvarpi: Stærsti hópurinn er sammála þessu, 

67% eða 148 svarendur voru sammála. Aðeins 6% eða 14 svarendur voru ósammála. 

Notagildi 

Það er gaman að hlusta á hlaðvarp og deila svo því sem ég heyrði með vinum: Stærsti 

hópurinn var sammála þessu, 49% eða 110 svarendur voru sammála. Rúmur þriðjungur, 35% 

eða 77 svarendur, voru hvorki sammála né ósammála. 

Flestir þættir sem ég hlusta á eru frekar einhæfir (þeir hljóma eins og síðasti þáttur af sama 

hlaðvarpi): Stærsti hópurinn var ekki viss með þetta, 41% eða 91 svarandi var ekki viss. 

Næstflestir voru ósammála, 34% eða 76 svarendur voru ósammála. 

Ég læri sjaldan eitthvað nýtt þegar ég hlusta á hlaðvarp: Langflestir voru ósammála þessu, 

70% eða 157 svarendur voru ósammála. 

Skemmtanagildi 

Ég hlakka til að hlusta á ný hlaðvörp og nýja hlaðvarpsþætti: Rétt rúmur meirihluti, 51% eða 

115 svarendur voru sammála þessu. Þriðjungur, 33% eða 73 svarendur voru hvorki sammála 

né ósammála. 

Hlaðvörp bjóða mér upplýsingar og/eða afþreyingu sem ég gæti ekki fengið á neinum öðrum 

stað: Stærsti hópurinn var sammála þessu, 46% eða 102 svarendur voru sammála. Aðeins 

29% eða 65 svarendur voru ósammála. 
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Flest hlaðvörp eru bara að reyna að selja mér eitthvað: Langflestir voru ósammála þessu, 

68% eða 152 svarendur voru ósammála.140 

 

Meira en tveir þriðju svarenda, eða 68%, sögðust oftast hlusta á hlaðvörp í gegnum tölvuna 

sína.141 Það kemur á óvart, því það stangast á við niðurstöður McClung og Johnson þrátt fyrir 

að rannsókn Swanson sé tæpu ári yngri. Líklega skýrist þetta þó af ólíkum eiginleikum 

hópanna sem eru til skoðunar. Annars vegar er um að ræða yfirlýsta aðdáendur hlaðvarps sem 

hafa tileinkað sé miðilinn og fagna honum og hins vegar er um almenna háskólanema að 

ræða, sem fæstir hlusta mikið á hlaðvarp og margir þeirra hafa e.t.v. bara kynnst miðlinum 

sem námsefni. Það kemur kannski ekki á óvart að þar sem meirihlutinn hlustar lítið á hlaðvarp 

hefur hann ekki fullkomlega tileinkað sér miðilinn og nýtir því ekki alla möguleika hans. 

Svarendur höfðu mjög ólíkar skoðanir á hæfilegri lengd hlaðvarpsþátta. Stærsti hópurinn, 

34%, sagði að 15-30 mínútur væri tilvalin lengd, en næststærsti hópurinn, 26%, vildi hafa þá 

stytti, 10-15 mínútur. Næstum jafn margir, eða 21%, vildu hafa þá ennþá styttri, undir 10 

mínútum. Fæstir, eða 19%, vildu hafa þættina 30 mínútur eða lengri.142 Mjög margir vinsælir 

hlaðvarpsþættir eru í kringum klukkustund að lengd en til eru dæmi um mun lengri þætti. 

Hlaðvarpsþáttur grínistans Joe Rogan, „The Joe Rogan Experience“, er t.d. yfirleitt um 3 

klukkustundir á lengd og hann gerir oft margra þætti á viku. Þáttur Rogan er samt einn 

vinsælasti hlaðvarpsþátturinn á iTunes. 

Niðurstaða rannsóknar Swanson er m.a. sú að þó háskólanemar segi almennt að internetið 

sé „stöðugur og ómissandi“ þáttur í lífi þeirra hlusta svarendur almennt mjög lítið á hlaðvarp. 

Rúmlega helmingur svarenda sagðist eyða klukkustund eða minna í að hlusta á hlaðvarp á 

mánuði þrátt fyrir að 49% þátttakenda væru í fjölmiðlatengdu námi, svo þeir ættu að þekkja 

margar ólíkar miðlunarleiðir og vera miklir neytendur fjölmiðlaefnis. 

                                                   

 

 

 
140 Douglas J. Swanson: „Tuning in and Hanging out: A preliminary study of college students‘ use of podcasts 
for information, entertainment, and socializing.“ The Social Science Journal 49 (2012), bls. 188. 
141 Douglas J. Swanson: „Tuning in and Hanging out: A preliminary study of college students‘ use of podcasts 
for information, entertainment, and socializing.“ The Social Science Journal 49 (2012), bls. 187. 
142 Douglas J. Swanson: „Tuning in and Hanging out: A preliminary study of college students‘ use of podcasts 
for information, entertainment, and socializing.“ The Social Science Journal 49 (2012), bls. 187. 
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Það skýtur skökku við að svarendur hlusti eins lítið á hlaðvarp og svör þeirra gefa til kynna 

og geti á sama tíma nefnt 608 ólíkar tegundir af uppáhalds hlaðvarpsefni.143 Það gæti verið að 

svarendur ætli sér að hlusta meira en þeir gera. 

Það er erfitt að nota niðurstöður rannsóknar Swanson til að fullyrða eða alhæfa neitt um 

skoðanir eða hegðun háskólanema í heild, bæði vegna þess að þátttakendur voru fáir og vegna 

þess hvernig úrtakið var valið. Snjóboltaúrtakið var valið því það gerir það fljótlegt og auðvelt 

að safna gögnum en á móti kemur að úrtakið er ekki valið af handahófi. Þátttakendur höfðu 

vinatengsl í gegnum samfélagsmiðla við fjölmiðlanemana sem aðstoðuðu Swanson. Það 

kemur því ekki á óvart að rétt tæplega helmingur svarenda hafi verið í einhvers konar 

fjölmiðlanámi.144 Það mætti þó ætla að það væru kannski ekki síst fjölmiðlanemar sem væru 

duglegir að tileinka sér nýja tækni, sérstaklega þá sem viðkemur fjölmiðlun. Auk þess eru 

fjölmiðlanemar oft miklir neytendur fjölmiðlaefnis. Það hefði því mátt búast við því að 

rannsókn Swanson sýndi meiri hlaðvarpsnotkun en gengur og gerist meðal almennra 

háskólanema. Ómögulegt er að fullyrða neitt um hvort svo sé eða ekki, en notkunin var a.m.k. 

almennt mjög lítil. 

Thomas Ruggerio sagði að ef notagildiskenningunni væri beitt til að skoða fjölmiðlanotkun 

væri bæði erfitt að útskýra neitt eða spá neinu fyrir utan hópinn sem er til rannsóknar og að 

skilja félagslegar afleiðingar fjölmiðlanotkunar.145 Þessi vandamál eru til staðar í rannsókn 

Swanson.146 

 

5.4 – Félagslega hliðin 

Af því að það er auðvelt og ódýrt að búa til hlaðvarp eru margir hlaðvarpsframleiðendur 

áhugamenn. Mjög oft eru þessir þáttastjórnendur einlægir, hreinskilnir og heiðarlegir og 

margir laðast að þeirri hlið á hlaðvarpi. Þetta er ferskur blær inn í skemmtanaiðnað sem er 

                                                   

 

 

 
143 Douglas J. Swanson: „Tuning in and Hanging out: A preliminary study of college students‘ use of podcasts 
for information, entertainment, and socializing.“ The Social Science Journal 49 (2012), bls. 187. 
144 Douglas J. Swanson: „Tuning in and Hanging out: A preliminary study of college students‘ use of podcasts 
for information, entertainment, and socializing.“ The Social Science Journal 49 (2012), bls. 188. 
145 Thomas E. Ruggerio: „Uses and Gratifications Theory in the 21st Century.“ Mass Communication & Society 
3.1(2000), bls. 12. 
146 Douglas J. Swanson: „Tuning in and Hanging out: A preliminary study of college students‘ use of podcasts 
for information, entertainment, and socializing.“ The Social Science Journal 49 (2012), bls. 189. 
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meira og minna staðlaður, fínpússaður og ópersónulegur. Margir sem eru hrifnir af 

hlaðvarpsmiðlinum laðast að þessum eiginleikum, sem heyrðust áður hvergi.147 Dæmi um 

þetta er hlaðvarp hlaðvarpsfrumkvöðulsins Adam Curry. Í hlaðvarpinu talar Curry beint til 

hlustandans á eðlilegan og einlægan hátt um líf sitt. Þar sem Curry þarf ekki að hafa áhyggjur 

af siðareglum getur hann kvartað yfir því sem hann vill, talað frjálslega um kannabisneyslu 

sína og notað blótsyrði.148 Curry hefur verið hálfgerður trúboði fyrir hlaðvarpsmiðilinn og 

talað um fæðingu hans í dagblöðum, tímaritum, útvarpi og sjónvarpi. Kynningarstörf hans 

hafa óneitanlega haft mikil áhrif á hve hratt miðlinum hefur tekist að vaxa.149 

Það er sterk samkennd meðal hlaðvarpsframleiðenda, sem skýrist líklega fyrst og fremst af 

því að það eru ekki mjög margir að framleiða hlaðvörp og langflestir gera það af hreinni 

ástríðu. Stjórnendur hlaðvarpsþátta eru mjög duglegir við að mæta sem gestir í önnur 

hlaðvörp til að spjalla. Þannig auglýsa þeir hlaðvörp og verkefni hvors annars auk þess að 

rækta sambandið sín á milli. Slík samvinna leiðir svo stundum til meira samstarfs. Það er s.s. 

ekki mikill samkeppnisandi meðal flestra hlaðvarpsframleiðenda, heldur leggjast þeir á eitt og 

og hjálpast að. 

Það eru fáir miðlar þar sem framleiðendur eiga í svo miklum samskiptum og eru jafn 

duglegir við að benda hlustendum sínum á að leita uppi verk annarra. Þessi samvinna byggir 

samfélag meðal grasrótarinnar og mörgum hlustendum finnst það upplífgandi og 

ánægjulegt.150 

 

 

 

 

 

 
                                                   

 

 

 
147 Deborah Potter: „iPod, You Pod, We all Pod“ American Journalism Review. Febrúar/mars 2006. 
148 Richard Berry: „Will the iPod kill the Radio Star? Profiling Podcasting as Radio.“ The International Journal 
of Research into New Media Technologies 12.2 (2006), bls. 151. 
149 Richard Berry: „Will the iPod kill the Radio Star? Profiling Podcasting as Radio.“ The International Journal 
of Research into New Media Technologies 12.2 (2006), bls. 152. 
150 Richard Berry: „Will the iPod kill the Radio Star? Profiling Podcasting as Radio.“ The International Journal 
of Research into New Media Technologies 12.2 (2006), bls. 152 
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6. kafli: Tæknilega hliðin og réttindadeilur 

 
6.1 - Tæknilega hliðin 

Hver sem er getur búið til hlaðvarp, ekki þarf sérstakt útsendingarleyfi til þess að byrja og 

stofnkostnaðurinn er ekki hár. Eftirspurnin er sannarlega til staðar, færanlegir spilarar eru í 

almannanotkun og fólk notar þá til að neyta alls kyns efnis. Í gegnum RSS þjónustu er síðan 

auðvelt að koma efni til skila til hlustenda.151 Það að hægt sé að tala um hvað sem maður vill í 

hlaðvarpi er önnur ástæða fyrir því að hver sem er getur gert hlaðvarp,152 það versta sem getur 

gerst er að enginn hlusti. 

Það er grundvallaratriði að kaupa góða hljóðnema og nota einfaldan og góðan hugbúnað til 

að flækja hlutina ekki að óþörfu. Það er mjög algengt að hafa einhvers konar tónlist og sumir 

myndu mæla með að hafa grundvallarþekkingu á klippiforritum. Það er þó misjafnt hve langt 

fólk vill ganga í eftirvinnslu þegar upptökum er lokið. Það er mikið af leiðbeiningum á 

vefnum til að gera hlaðvarp, eins og kom fram í öðrum kafla. 

Það er mjög mikilvægt að finna góða hýsingu fyrir skrárnar og að mörgu leyti er þetta það 

erfiðasta við hlaðvarpsframleiðslu. Niðurhal á skrám kostar bandvídd og þegar mörg þúsund 

manns hlaða niður hverjum þætti getur þáttur sem er aðeins nokkrir tugir megabæta kostað 

tugi gígabæta í bandvídd. Kostunaraðilar og auglýsingasala dekka yfirleitt þennan kostnað 

þegar um vinsæla þætti er að ræða en fyrir ung og upprennandi hlaðvörp getur þessi kostnaður 

verið vandamál. Til eru vefsíður sem bjóða fólki að hýsa hlaðvörp ókeypis, en þær takmarka 

geymslupláss og bandvídd verulega. Slíkar síður geta sinnt notkuninni fyrir hlaðvörp sem eru 

notuð í skólastofunni, en ekki fyrir hlaðvörp fyrir almenning.  

                                                   

 

 

 
151 Richard Berry: „Will the iPod kill the Radio Star? Profiling Podcasting as Radio.“ The International Journal 
of Research into New Media Technologies 12.2 (2006), bls. 145. 
152 Stephanie Watson: „How Podcasting Works“ HowStuffWorks. 26. mars, 2005. 
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Það er ókeypis og auðvelt að skrá hlaðvarp. Það þarf einfaldlega að slá veffang RSS-

streymisins inn í skráningarkerfi og láta mynd fylgja. Til að skrá hlaðvarp á iTunes þarf t.d. 

bara að slá inn veffang í réttan kassa og iTunes sér um afganginn,153 svo lengi sem hlaðvarpið 

er merkt rétt. Til að framleiða hlaðvarp er hægt að fylgja eftirfarandi skrefum í stórum 

dráttum: 

 

1. Tengja hljóðnema við tölvu eða upptökutæki. 

2. Setja hljóðvinnslu- og/eða upptökuforrit upp í tölvunni. 

3. Búa til hljóðskrá með því að taka upp efni, vista hana á tölvunni og merkja hana. 

4. Setja upptökuna inn á vefinn, búa til RSS kóða og skrá streymið á iTunes. 

5. Dreifa RSS kóðanum og öðrum leiðum til að nálgast hlaðvarpið.154 

 

Það þarf að leggja aðeins meira á sig til að gera hlaðvarp með myndefni, en það er ekki flókið 

ferli. En það þarf auka græjur, s.s. myndbandupptökuvél og e.t.v. klippibúnað og jafnvel ljós 

líka. Það er síðan meira mál að finna góða hýsingu fyrir myndbandsskrár, sem eru miklu 

stærri en hljóðskrár. Þetta eru grunnskrefin til að búa til hlaðvarp með myndefni: 

 

 1. Taka upp myndband. 

 2. Setja myndbandið inn á tölvu og merkja það. 

 3. Klippa, laga og bæta við eftir þörfum í klippiforriti. 

4. Setja myndbandið á vefinn í þægilegri stærð og kóðun svo auðvelt sé fyrir fólk að 

hlaða því niður og horfa. 

5. Finna hýsingu fyrir hlaðvarpið sem ber gagnamagnið. 

6. Búa til RSS kóða og skrá hlaðvarpið. 

7. Dreifa RSS kóðanum og öðrum leiðum til að nálgast það.155 

 

                                                   

 

 

 
153 S.E. Kramer: „Instructor How-To Tech Guide: Podcasts.“ Instructor ágúst 2009, bls. 42. 
154 Stephanie Watson: „How Podcasting Works“ HowStuffWorks. 26. mars, 2005. 
155 Stephanie Watson: „How Podcasting Works“ HowStuffWorks. 26. mars, 2005. 



53 

Sumir streyma hlaðvörp með myndefni í beinni útsendingu á internetinu. Þá þarf að tengja 

upptökuvélar og tölvur við vefinn og hafa öfluga internettengingu svo hægt sé að hlaða upp 

myndbandsefni til margra aðila í einu. 

Hlaðvörpin sem eru á internetinu eru eins misjöfn og þau eru mörg hvað varðar stíl, 

vinnslu, frágang og framsetningu. Það er til marks um hve aðgengilegur þessi miðill er fyrir 

bæði hlustendur og framleiðendur. Hver sem er getur gert hlaðvarp og það er greinilegt að 

mjög fjölbreyttur hópur fólks nýtir möguleikann.156 

 

6.2 - Réttindadeilur 

Í júní 2006 gaf Apple út iTunes 4.9, sem var fyrsta iTunes útgáfan sem studdi hlaðvörp. Þetta 

gerði hlaðvörp mun aðgengilegri en áður en svo gott sem endaði tæknilega þróun 

hlaðvarpsmiðilsins meðal sjálfstæðra forritara. Apple gekk enn lengra og skipaði höfundum 

ýmissa hlaðvarpsforrita og ýmsum þjónustuaðilum fyrir hlaðvarp að hætta að nota orðin 

„iPod“ og „Pod“ í vörumerkjum sínum og hótaði lögsókn.157 Apple sótti hart að fyrirtækjum 

sem notuðu orðið „pod“, sérstaklega þeim sem nota orðið sem endingu eins og MyPodder, 

Video Pod og TightPod.158 En 16. nóvember 2006 sagði leyfismáladeild Apple að fyrirtækið 

væri ekki á móti því að þriðji aðili notaði orðið „podcast“ til að lýsa hlaðvarpsþjónustu og að 

Apple seldi ekki notkun á hugtakinu. Apple tók samt ekki fram hvort fyrirtækið teldi sig eiga 

rétt á orðinu.159 

En það er ný ógn sem steðjar að hlaðvarpsmiðlinum. Það eru lögsóknir frá fyrirtæki sem 

heitir Personal Audio. Fyrirtækið Personal Audio er kallað „patent troll“ eða „einkaleyfatröll“ 

af flestöllum sem skrifa og fjalla um fyrirtækið. „Einkaleyfatröll“ er fyrirtæki sem gengur út á 

að eiga almenn einkaleyfi og fara í mál við þá sem fyrirtækið telur brjóta á einkaleyfinu. 

Enginn annar rekstur á sér stað. Það er mjög dýrt að verjast lögsóknum frá slíkum 

fyrirtækjum, yfirleitt er kostnaðurinn á bilinu 1-2 milljónir dollara, jafnvel fyrir þann sem 

vinnur. Þess vegna kjósa margir að greiða frekar fyrir sátt í málinu og hlýða.160 

                                                   

 

 

 
156 Stephanie Watson: „How Podcasting Works“ HowStuffWorks. 26. mars, 2005. 
157 Evan Blass: „With "pod" on lockdown, Apple goes after "podcast"“. Engadget. 24. september, 2006. 
158 Brian Heater: „Apple's Legal Team Going After 'Pod' People.“ PCMag.com. 24. mars, 2009. 
159 Dave & Cait – The Global Geek Podcast: „Apple Letter.“ 29. nóvember, 2006. Flickr.com. 
160 Drew Curtis: „How I beat a patent troll“ TED. Febrúar 2012.og Daniel Lehman: „Who owns podcasting?“ 
Backstage 54.7 (febrúar 2013), bls. 10. 
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Personal Audio segist hafa 

búið til og eiga einkarétt á „kerfi 

til að dreifa fjölmiðlaefni í 

númeraðri röð“. Það hefur orðið 

venja að hlaðvarp séu gefin út í 

númeraðri röð rétt eins og flest 

annað og því hefur fyrirtækið 

ráðist gegn framleiðendum 

hlaðvarpa. Framleiðendur hafa 

tekið höndum saman með hópum 

sem berjast fyrir réttindum á 

internetinu, eins og The 

Electronic Frontier Foundation 

og ætla að berjast gegn lögsóknum Personal Audio.161 

Personal Audio hóf að lögsækja framleiðendur hlaðvarpa í febrúar 2013 og heimta 

höfundarlaun. Fyrirtækið sendi lögsóknir til stórra framleiðenda eins og CBS, NBC, „The 

Adam Carolla Show“ og „HowStuffWorks“ en hefur líka ráðist gegn minni framleiðendum. 

Þar sem margir hlaðvarpsframleiðendur græða lítið eða ekkert á hlaðvörpum sínum og 

framleiða þau eingöngu af ástríðu getur svona lögsókn stoppað þá í að halda áfram og ef stóru 

miðlarnir greiða fyrir sátt í málinu eða tapa því getur Personal Audio notað það fordæmi til að 

halda áfram að ráðast gegn hlaðvarpsframleiðendum.162 Þess vegna veltur framtíð 

hlaðvarpsmiðilsins að nokkru leyti á úrslitum þessara lögsókna. Ef Personal Audio sigrar 

þessa deilu gæti það þýtt endalok ókeypis hlaðvarpa, því framleiðendur þyrftu að rukka 

hlustendur um áskriftargjald eða eitthvað slíkt til að greiða Personal Audio höfundarlaun. 

Því miður er orðalagið í einkaleyfinu svo óljóst og vítt að það getur náð yfir öll hlaðvörp 

þó það útskýri ekkert hvernig kerfið myndi virka. Þess vegna getur Personal Audio sakað alla 

                                                   

 

 

 
161 Daniel Lehman: „Who owns podcasting?“ Backstage 54.7 (febrúar 2013), bls. 10. 
162 Daniel Nazer: „Help Save Podcasting!“ Electronic Frontier Foundation, 30. maí, 2013 og Julie Samuels: 
„Podcasting Community Faces Patent Troll Threat; EFF Wants to Help.“ Electronic Frontier Foundation. 5. 
febrúar, 2013 og Daniel Lehman: „Who owns podcasting?“ Backstage 54.7 (febrúar 2013), bls. 10. 

Tekið af Facebook-síðu Adam Carolla 24. mars 2014. 

(upprunaleg mynd: Caitlin Kenney/NPR) 
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hlaðvarpsframleiðendur um að brjóta gegn einkaleyfinu.163 Fyrirtækið var stofnað árið 2009 

og á fimm einkaleyfi sem tengjast hljóðefni. Árið 2011 fór það í mál við Apple vegna 

einkaleyfis sem það hefur á spilunarlistum og vann málið. Fyrirtæki eins og Amazon og Sirius 

fylgdu fordæmi Apple og borguðu fyrir notkun á leyfinu. 

Richard Baker, varaforseti leyfismála hjá Personal Audio sagði í viðtali við tímaritið 

Backstage að fjárfestarnir á bakvið fyrirtækið, Jim Logan, Dan Goessling og Charles Call séu 

einfaldlega að sækjast eftir að fá greitt fyrir vel unnin störf. „Einkaleyfakerfið er leið til að 

greiða fjárfestum fyrir að deila tækni sinni með heiminum,“ sagði Baker. „Herra Logan, herra 

Call og herra Goessling birtu uppfinningu sína svo aðrir gætu skilið hana og þeir þurfa að fá 

greitt fyrir vinnu sína. Ég veit ekki hvort hægt sé að kalla okkur „einkaleyfatröll“. Herra 

Logan er raðathafnamaður sem stofnaði mörg fyrirtæki og eitt af þeim var Personal Audio. Ég 

held að það hafi verið á undan 

sinni samtíð og það fór á 

hausinn. En hann fjármagnaði 

það fyrirtæki sjálfur og hélt 

eignarhaldi á einkaleyfunum.“164 

Baker vildi ekki gefa upp hve 

mikið það myndi kosta 

hlaðvarpsframleiðendur að borga 

fyrir leyfisveitingu.165 

Grínistinn og 

hlaðvarpsframleiðandinn Adam 

Carolla hefur tekið forystu í 

baráttu gegn lögsóknum 

Personal Audio og ætlar að mæta 

þeim í dómsalnum. En hann er 

ekki svo ríkur að geta staðið einn 

                                                   

 

 

 
163 Julie Samuels: „Podcasting Community Faces Patent Troll Threat; EFF Wants to Help.“ Electronic Frontier 
Foundation. 5. febrúar, 2013. 
164 Daniel Lehman: „Who owns podcasting?“ Backstage 54.7 (febrúar 2013), bls. 10. 
165 Daniel Lehman: „Who owns podcasting?“ Backstage 54.7 (febrúar 2013), bls. 10. 

Auglýsing fyrir fjáröflunarsýningu fyrir lagadeiluna 

við Personal Audio. 
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undir kostnaðinum, sem hann segir að sé um 1,5 milljón dollara. Risastór herferð hefur því 

farið af stað til að reyna að safna fyrir málskostnaðinum. Tekið er á móti fjárframlögum á 

síðunni Fundanything.com og þar að auki eru haldnar skemmtanir og sýningar til að afla fjár. 

Electronic Frontier Foundation er einnig með fjárölfunarátak í gangi til að safna fyrir þessa 

baráttu. 

Þegar þetta er skrifað (í lok apríl 2014) er ómögulegt að segja hvernig þessi mál fara og 

hvaða áhrif þetta hefur á hlaðvarp til lengri tíma litið. 
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7. kafli: Notkun á hlaðvarpi Ríkisútvarpsins 

 
Það eru sama og engar upplýsingar að finna um hvernig, af hverjum og hversu mikið hlaðvarp 

er notað hér á Íslandi. Einn vinsælasti, reyndasti og stærsti hlaðvarpsframleiðandi Íslands er 

Ríkisútvarpið (RÚV) og því var leitað til þeirra til að reyna að fá upplýsingar um hvernig 

hlaðvarpsnotkun er háttað hér á landi. 

 

7.1 – Framkvæmd rannsóknarinnar 

Á vef RÚV er sjónvarps- og útvarpsefni sem þegar hefur verið sent út aðgengilegt á tveimur 

undirsíðum sem heita „Sarpurinn“ og „Hlaðvarp“. 

Á Sarpnum er sjónvarps- og útvarpsefnið aðgengilegt sem streymi í gegnum vafra. 

Sarpurinn er ekki hlaðvarp, það er engin RSS þjónusta, það er ekki hægt að hlaða skrám niður 

og aðeins er hægt að horfa og hlusta með streymi í gegnum vafra. Auk þess eru takmarkanir á 

streymi á sjónvarpsefni fyrir þá sem eru utan Íslands. 

Þættir sem eru framleiddir fyrir sjónvarp eru sjaldan í hlaðvarpsformi, heldur eru ýmis 

konar streymiþjónustur yfirleitt notaðar til að dreifa slíku efni eftir að það hefur verið sýnt í 

sjónvarpi. Það eru til dæmi um að sjónvarpsþættir séu aðgengilegir sem hlaðvarp án 

myndefnis en RÚV býður ekki upp á slíkt. 

Í gegnum undirsíðuna Hlaðvarp býður RÚV upp á hefðbundna hlaðvarpsþjónustu þar sem 

bæði nýir og gamlir útvarpsþættir eru aðgengilegir. Ákveðið var að kanna notkunina á 

Hlaðvarpi en láta Sarpinn eiga sig, þar sem þar er um annars konar þjónustu að ræða en er til 

athugunar í þessari ritgerð. 

Haldinn var fundur með Nýmiðladeild RÚV sem sér um vef RÚV og eftir hann var 

ákveðið að leita einnig til Markaðsdeildar til að sjá hvort hún hefði einhverjar gagnlegar 

upplýsingar um hvernig notkuninni á hlaðvarpinu er háttað. Í ljós kom að RÚV hefur ekki 

unnið neins konar markaðsrannsóknir tengdar Hlaðvarpinu. Í gegnum tölvupóstssamskipti var 

síðan gengið eftir gögnum til að svara nokkrum spurningum sem saman gætu gefið mynd af 

hlaðvarpsnotkuninni hér á landi: 

1. Hvenær er hlaðvarpsþjónustan notuð? 
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2. Hvernig er hlaðvarpsþjónustan notuð? 

3. Hvaða efni er vinsælt í hlaðvarpi? 

4. Hverjir nota hlaðvarpsþjónustuna? 

5. Hversu mikið er hlaðvarpsþjónustan notuð? 

6. Hefur notkunin á hlaðvarpinu breyst síðan hlaðvarpsþjónustan fór í gang? Ef svo er, 

hvernig? 

7. Er eitthvað efni vinsælla í hlaðvarpi heldur en í venjulegri útvarpsútsendingu? 

 

Mikið af gögnunum frá Nýmiðla- og Markaðsdeild RÚV komu ekki að gagni því þar voru 

engar upplýsingar um hlaðvarpið sérstaklega, heldur einungis um vefinn www.ruv.is í heild 

eða Sarpinn. Hlaðvarpið hefur svo lítið verið rannsakað að afar litlar tölur eru til um 

notkunina. 

 

7.2 – Niðurstöður rannsóknarinnar 

Því miður var ekki hægt að safna miklum gögnum um hlaðvarpsnotkun á Íslandi en þær litlu 

upplýsingar sem bárust koma þó að gagni. Sú staðreynd að svo litlu var hægt að safna segir 

líka mikið um stöðu hlaðvarpsmiðilsins á Íslandi. Enn í dag, 10 árum eftir að þessi miðill varð 

til, þá er notkunin hér á landi svo lítil að það er ekki einu sinni talið vert að fylgjast með henni 

eða rannsaka hlaðvarp á neinn hátt. Því eru ekki til neinar góðar upplýsingar um notkunina.  

Úr gögnum RÚV er samt hægt að fá nokkra hugmynd um hversu mikið 

hlaðvarpsþjónustan er notuð og hvað er vinsælast. Helgi Páll Þórisson, sérfræðingur RÚV í 

hlaðvarpsmálum, gat auk þess gefið svör við nokkrum spurningum, en því miður var ekki 

hægt að styðja öll svörin með neinum heimildum eða tölum. 

 

1. Hvenær er hlaðvarpsþjónustan notuð?  

RÚV hefur engar mælingar á því hvenær hlaðvarpsþjónustan er notuð. Helgi Páll segir að 

flestir sæki nýjustu þættina um leið og þeir koma út af því að margir láti áskriftarþjónustu 

hlaða þáttunum niður sjálfkrafa um leið og hægt er. Helgi segir nýja þætti mikið sótta á fyrstu 

24-36 klukkustundunum eftir útgáfu en svo falli umferðin niður og haldist stöðug þannig. 
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Ákveðnir þættir eru alltaf sóttir á ákveðnum árstímum, á jólunum eru t.d. Passíusálmar, 

Jólamessur og annað slíkt efni alltaf vinsælt.166 

 

2. Hvernig er hlaðvarpsþjónustan notuð? 

Því miður eru ekki til neinar haldbærar upplýsingar um hvernig fólk nýtir þjónustuna en Helgi 

Páll segir langflesta notendur nota forrit eins og iTunes, iPodder og önnur hliðstæð 

hlaðvarpsforrit til að sækja þætti. Hann segir það þó hafa færst í vöxt að fólk noti vafra til að 

nálgast og spila hlaðvarpsþætti. Það er misjafn eftir vöfrum hvernig þetta virkar en í Firefox 

er hægt að skoða RSS-straum hlaðvarpsþátta og nota vafrann sem spilara, sem gerir fólki 

kleift að spila hljóðskrána beint af þjóni án þess að hlaða henni niður til sín fyrst.167 Það að 

flestir noti forrit eins og iTunes er í takt við við rannsókn Swanson meðal háskólanema.168 

 

3. Hvaða efni er vinsælt í hlaðvarpi?  

RÚV hefur tölur yfir fjölda niðurhala á mp3-skrám hlaðvarpsþátta. Þessar tölur ná bæði yfir 

niðurhal og streymi á hlaðvarpsþáttum RÚV, enginn greinarmunur er gerður þar á í 

talningunni. Sú tala gefur mjög góða mynd af því hvaða efni er vinsælast í hlaðvarpi. 

Ákveðið var að greina tölur yfir 30 vinsælustu dagskrárliðina í hlaðvarpi því það gefur 

góða mynd af því hvað er vinsælt auk þess sem langstærsti hluti heildarniðurhala á tímabilinu 

sem er til skoðunar, 1. mars – 31. mars 2014, er á þessum 30 dagskrárliðum. Alls var 50.442 

þáttum hlaðið niður og 40.048 af þeim tilheyrðu þessum dagskrárliðum. 

Á eftirfarandi töflu eru tölur yfir 30 vinsælustu dagskrárliðina í hlaðvarpi RÚV á 

tímabilinu 1. – 31. mars 2014.169 Efnisflokkar eru fengnir af vef RÚV. Dagskrárliðir sem eru 

ekki lengur á dagskrá voru ekki merktir með efnisflokki svo samhengi og umfjöllunarefni 

þeirra réð hvernig þeir voru flokkaðir hér. Flokkurinn „Íslendingasögur“ er tilbúinn og ekki 

fenginn af vef RÚV. 

 

                                                   

 

 

 
166 Helgi Páll Þórisson: „Upplýsingar um hlaðvarpið.“ Skilaboð til höfundar. 28. apríl, 2014. 
167 Helgi Páll Þórisson: „Upplýsingar um hlaðvarpið.“ Skilaboð til höfundar. 28. apríl, 2014. 
168 Douglas J. Swanson: „Tuning in and Hanging out: A preliminary study of college students‘ use of podcasts 
for information, entertainment, and socializing.“ The Social Science Journal 49 (2012), bls. 186. 
169 Helgi Páll Þórisson: „Upplýsingar um hlaðvarpið.“ Skilaboð til höfundar. 28. apríl, 2014. 
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Tölur yfir 30 vinsælustu dagskrárliðina í hlaðvarpi RÚV á tímabilinu 1. - 31. mars 2014 

Sæti Dagskrárliður 

Fjöldi 

niðurhala Efnisflokkur Útvarpsstöð 

1 Spegillinn 6348 Samfélag Rás 1 og 2 

2 

Nei hættu nú 

alveg 4047 Afþreying Rás 2 

3 Virkir morgnar 3533 Afþreying Rás 2 

4 Víðsjá 3076 Menning Rás 1 

5 Hádegisfréttir 2392 Fréttatengt Rás 1 og 2 

6 Lemúrinn 1970 Menning Rás 1 

7 Sagnaslóð 1893 Samfélag Rás 1 

8 Árið er 1546 Tónlist Rás 2 

9 Leynifélagið 1524 Börn Rás 1 

10 Flakk 1421 Samfélag Rás 1 

11 

Kapphlaupið til 

tunglsins 991 Samfélag Ekki á dagskrá 

12 Kvöldgestir 972 Samfélag Ekki á dagskrá 

13 Skorningar 836 Menning Ekki á dagskrá 

14 Útvarpsleikhúsið 814 Útvarpsleikhús Ekki á dagskrá 

15 Albúmið 814 Tónlist Rás 2 

16 Kvöldfréttir 790 Fréttatengt Rás 1 og 2 

17 Vikulokin 701 Fréttatengt Rás 1 

18 

Morgunútvarp 

Rásar 2 665 Samfélag Rás 2 

19 

Síðdegisútvarp 

Rásar 2 626 Samfélag Rás 2 

20 Sjónmál 597 Samfélag Rás 1 

21 Egils Saga 566 Íslendingasögur Ekki á dagskrá 

22 Njálssaga 563 Íslendingasögur Ekki á dagskrá 

23 

Jóladagatal 

Baggalúts 535 Afþreying Ekki á dagskrá 

24 Litla flugan 505 Tónlist Ekki á dagskrá 

25 Orð skulu standa 484 Menning Ekki á dagskrá 

26 Íslendingasögur 413 Samfélag Ekki á dagskrá 

27 Órangútan 371 Afþreying Rás 2 

28 

Grínistar 

hringborðsins 371 Afþreying Ekki á dagskrá 

29 Hringsól 363 Samfélag Ekki á dagskrá 

30 Grettissaga 321 Íslendingasögur Ekki á dagskrá 
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Vinsælasti flokkurinn er „samfélag“, tíu af 30 vinsælustu dagskrárliðunum í marsmánuði 

2014 eru í þeim flokki, þar á meðal „Spegillinn“, sem er í efsta sæti. Þar af eru þrír sem eru 

ekki lengur á dagskrá. Einn af fimm efstu dagskrárliðunum er í þessum flokki og hann er 

efstur en annars dreifast dagskrárliðir í þessum flokki frekar jafnt yfir listann.  

Dagskrárliðir í þessum flokki fjalla um alls kyns fólk og málefni. Margir þeirra hafa 

fræðsluhlutverk og mjög oft ræða stjórnendur þáttanna við gesti.  

Það kemur á óvart að RÚV flokki „Spegilinn“ undir „samfélag“ því þessa lýsingu er 

að finna á heimasíðu þáttarins: „Spegillinn er kvöldfréttatími útvarpsins sem er á dagskrá alla 

virka daga klukkan 18 á báðum rásum. Í þættinum eru allar helstu fréttir dagsins, 

fréttaskýringar og viðtöl. Spegillinn leitast við að vera gagnrýninn fréttaskýringarþáttur sem 

finnur aðra fleti á málum.“ Miðað við þessa lýsingu ætti „Spegillinn“ að vera flokkaður sem 

fréttaefni. 

Næstvinsælasti flokkurinn er „afþreying“. Það eru helmingi færri dagskrárliðir í 

þessum flokki en flokknum „samfélag“, fimm af 30 vinsælustu dagskrárliðum marsmánaðar 

eru í þessum flokki. Þar af eru tveir sem eru ekki lengur á dagskrá. Tveir af fimm vinsælustu 

dagskrárliðunum eru í þessum flokki og þeir verma annað og þriðja sætið Hinir þrír sem eru á 

listanum eru frekar neðarlega, í sætum 23, 27 og 28. 

Dagskrárliðir í þessum flokki eru mjög fjölbreyttir en eiga það sameiginlegt að vera í 

léttari kantinum. 

Í þriðja sæti er flokkurinn „menning“, með fjóra fulltrúa, aðeins einum færri en 

flokkurinn „afþreying“. Þar af eru tveir sem eru ekki lengur á dagskrá. Dagskrárliðurinn sem 

situr í 4. sæti er í þessum flokki og hinir dreifast jafnt yfir listann, í sjötta, þrettánda og 25. 

sæti. 

Þættir í þessum flokki fjalla eins og nafnið gefur til kynna um menningarlíf, 

bókmenntir og tungumál. 

Rétt á eftir koma flokkarnir í fjórða sæti, „tónlist“, „Íslendingasögur“ og „fréttatengt“, 

en þrír dagskrárliðir falla í hvern flokk. Í tónlistarflokknum er einn dagskrárliður sem er ekki 

lengur á dagskrá og efsti dagskrárliðurinn í þessum flokki er í áttunda sæti, en hinir í 15. og 

24. sæti. Dagskrárliðirnir í flokknum „tónlist“ fjalla um tónlist frá ólíkum sjónarmiðum. 

Engin af „Íslendingasögunum“ eru enn á dagskrá en þær njóta þó enn nægra vinsælda 

til að komast í 21., 22. og 30. sæti. Dagskrárliðirnir í þessum flokki eru í raun hljóðbækur á 

hlaðvarpsformi, í hverjum þætti er hluti af þessum sígildu sögum lesinn. 

Undir „fréttatengt“ falla dagskrárliðirnir „Hádegisfréttir“ , „Kvöldfréttir“ og 

„Vikulokin“. Þátturinn „Vikulokin“ er settur í þennan flokk á vef RÚV og ákveðið var að nota 
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sama flokk fyrir fréttatímana. „Hádegisfréttir“ ná alla leið í fimmta sæti en „Kvöldfréttir“ og 

„Vikulokin“ eru töluvert neðar, í 16. og 17. sæti. Eins og áður sagði mætti e.t.v. líka setja 

þáttinn sem er í 1. sæti, „Spegillinn“, í þennan flokk.  

Mjög margir horfa á kvöldfréttir í sjónvarpi þar sem þær eru sýndar á þeim tíma þegar 

fólk er almennt heima, en flestir eru að heiman að sinna vinnu eða námi þegar 

hádegisfréttirnar eru sendar út og því kemur ekki á óvart að rúmlega þrefalt fleiri kjósi að 

nálgast hádegisfréttirnar í gegnum hlaðvarp en kvöldfréttir. 

Flokkarnir „Börn“ og „Útvarpsleikhús“ eiga hvor sinn fulltrúa. Dagskrárliðurinn í 

flokknum „Börn“ er enn á dagskrá en sömu sögu er ekki að segja um útvarpsleikritin. 

Alls voru tíu dagskrárliðir af þeim 30 vinsælustu af Rás 1 og tíu af Rás 2. Þar af voru 

þrír sem voru á báðum rásum, „Hádegisfréttir“, „Kvöldfréttir“ og „Spegillinn.“ Engan mun er 

því að sjá á vinsældum stöðvanna í hlaðvarpi. 

Tíu vinsælustu þættirnir eru allir á dagskrá í útvarpinu og það eru einu þættirnir sem 

eru með yfir 1000 niðurhöl, en það hafa þeir allir. Alls eru 17 af 30 vinsælustu þáttunum á 

dagskrá, en 13 eru ekki á dagskrá lengur. Mikill munur er á fjölda niðurhala á dagskrárliðnum 

í 10. sæti og 1. sæti. Örfáir þættir njóta mikilla vinsælda en tölurnar lækka hratt. „Spegillinn“ 

trónir á toppnum með meira en 50% fleiri niðurhöl en „Nei hættu nú alveg“, sem er í öðru 

sæti og 100% meira en „Víðsjá“, sem er í fjórða sæti. 

Það kemur á óvart að „Jóladagatal Baggalúts“ fékk 535 niðurhöl í marsmánuði 2014. 

Nýjasti þátturinn er frá desember 2011 og enginn byrjar að telja dagana fram að jólum í mars. 

Almennt njóta spjallþættir og dægurmálaþættir vinsælda í hlaðvarpi RÚV og töluvert 

mikið er af fræðsluefni, sem endurspeglar áherslur og framboð Rásar 1 og 2. 

 

4. Hverjir nota hlaðvarpsþjónustuna? 

Engin notandagreining hefur farið fram hjá RÚV á þeim sem nota hlaðvarpsþjónustuna. Það 

eru því engar nákvæmar upplýsingar til um þennan hóp. En Helgi Páll fullyrðir þó að út frá 

könnunum sem Nýmiðladeildin hefur gert á vef RÚV og annars staðar sé „óhætt að áætla að 

sá/sú sem notar [hlaðvarp] sé einstaklingur yfir meðaltekjum (eða hefur efni á að eiga og reka 
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iPhone, iPad eða iPod) og hafi sæmilega tæknilega þekkingu“.170 Þetta passar við niðurstöður 

rannsókna á hlaðvarpsnotendum í Bandaríkjunum. 

 

5. Hversu mikið er hlaðvarpsþjónustan notuð? 

Á tímabilinu sem er til skoðunar, 1. mars – 31. mars 2014, var samtals 50.442 þáttum hlaðið 

niður frá hlaðvarpi RÚV. Af þessum 50.442 þáttum tilheyrðu 40.048 einum af 30 vinsælustu 

dagskrárliðunum. Þessar tölur þýða að um 1627 þáttum að meðaltali var hlaðið niður á 

hverjum degi.  

Af rannsókn Swanson á hlaðvarpsnotkun háskólanema lærðum við að fáir hlaða niður 

mörgum hlaðvarpsþáttum á mánuði,171 fáir eyða miklum tíma í að hlusta á hlaðvarp172 og að 

sumir hlusta ekki á það sem þeir sækja.173 M.a.s. yfirlýstir aðdáendur hlaðvarps ná fæstir í 

marga þætti á viku, af 354 þátttakendum í rannsókn McClung og Johnson voru 113 sem hlóðu 

niður átta hlaðvarpsþáttum á viku eða fleiri. 174 Auðvitað eiga þessar rannsóknir ekki við alla 

íslensku þjóðina nokkrum árum síðar en þær gefa okkur hugmynd um hvernig neyslan gæti 

verið og þessi atriði eiga mjög líklega við hér á landi. Í það minnsta hlýtur að vera óhætt að 

áætla, ef maður hefur þetta og meðalfjölda niðurhala í huga, að nokkur hundruð manns nýti 

hlaðvarpsþjónustu RÚV á hverjum degi og hlusti á efnið þaðan. Fjöldi notenda gæti jafnvel 

verið yfir þúsund á dag. 

 

6. Hefur notkunin á hlaðvarpinu breyst síðan hlaðvarpsþjónustan fór í gang? Ef svo er, 

hvernig? 

Engar tölur eru til yfir hvernig notkunin á hlaðvarpsþjónustunni hefur þróast. Helgi Páll segir 

hlaðvarp ekki hafa notið mikilla almennra vinsælda en að aukin aðsókn í ákveðna þætti á 

ákveðnum tímum skekki meðaltalið. Hann segir óhætt að draga þá ályktun að notkunin hafi 
                                                   

 

 

 
170 Helgi Páll Þórisson: „Upplýsingar um hlaðvarpið.“ Skilaboð til höfundar. 28. apríl, 2014. 
171 Douglas J. Swanson: „Tuning in and Hanging out: A preliminary study of college students‘ use of podcasts 
for information, entertainment, and socializing.“ The Social Science Journal 49 (2012), bls. 186. 
172 Douglas J. Swanson: „Tuning in and Hanging out: A preliminary study of college students‘ use of podcasts 
for information, entertainment, and socializing.“ The Social Science Journal 49 (2012), bls. 186. 
173 Douglas J. Swanson: „Tuning in and Hanging out: A preliminary study of college students‘ use of podcasts 
for information, entertainment, and socializing.“ The Social Science Journal 49 (2012), bls. 186. 
174 Steven McClung og Kristine Johnson: „Examining the motives of podcast users.“ Journal of Radio and Audio 
Media 17.1 (2010), bls. 89. 
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aukist lítillega með tilkomu fleiri tækja sem geta hlaðið niður og spilað hlaðvarp.175 Þetta 

passar við framtíðarspár eMarketer frá 2008.176 

 

7. Er eitthvað efni vinsælla í hlaðvarpi heldur en í venjulegri útvarpsútsendingu? 

Engar mælingar hafa verið gerðar á þessu svo ómögulegt reyndist að svara þessari spurningu. 

En Power Point skjal frá Markaðsdeildinni sem heitir „Áhorf og hlustun 2013: 

Markaðsrannsóknir RÚV“ sýnir að hlustunin á Rás 1 og 2 hefur aukist lítillega á árinu 2012-

13 samanborið við árið 2011-12177 sem þýðir að hlaðvarpsnotkun bitnar ekki á útvarpshlustun 

RÚV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 
175 Helgi Páll Þórisson: „Upplýsingar um hlaðvarpið.“ Skilaboð til höfundar. 28. apríl, 2014. 
176 „Heard the latest about Podcasting?“ eMarketer. 4. febrúar, 2008. 
177 Valgeir Vilhjálmsson: „Áhorf og hlustun 2013: Markaðsrannsóknir RÚV.“ RÚV. Ódagsett. 
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8. kafli: Umræða og ályktanir 

 
8.1 – Samantekt og ályktanir 

Nú á internetöld, þar sem aðgengi að upplýsingum og internetinu hefur aukist gríðarlega, hafa 

margir vanið sig á að sækja sér skemmti- og fræðsluefni í stað þess að bíða eftir því að stóru 

miðlarnir mati sig með því sem þeir velja. Með tilkomu snjallsíma eru margir tengdir við 

netið allan daginn, alls staðar og margir hafa tekið að leita til internetsins til að koma í staðinn 

fyrir gamla góða útvarpið, rétt eins og fólk sækir sér sjónvarpsefni í gegnum internetið í stað 

þess að horfa á dagskrá stóru, staðbundnu sjónvarpsstöðvanna.  

Ein af nýjungunum sem hafa komið fram á internetöldinni er hlaðvarp, ný tegund miðlunar 

sem leyfir fólki að hlusta og horfa á alls kyns dagskrárgerð hvar og hvenær sem er, yfirleitt án 

endurgjalds. Notendum býðst líka að nýta áskriftarþjónustu, svo efnið sem fólk vill berist til 

þeirra jafnóðum og það kemur út. Með tilkomu snjallsíma og þráðlausra internettenginga er 

fólk næstum stöðugt tengt við netið og snjallsímarnir veita fólki aðgang að óteljandi mörgum 

hlaðvörpum á internetinu. Margir kjósa að velja sér hlaðvarpsefni sem þeir geta hlustað á eftir 

hentugleika í stað þess að hlusta á útvarpið og í dag eru til fjölmörg forrit sem auðvelda fólki 

að nálgast og hlusta á hlaðvarp. 

Hlaðvarpsmiðillinn hefur vaxið hratt frá því hann kom fyrst fram á sjónarsviðið árið 2004 

og alls kyns þjónusta, hugbúnaður og tæki hafa verið þróuð fyrir og í kringum hlaðvarp síðan 

þá. Hlaðvarp naut fyrst vinsælda hjá tæknisinnuðu fólk en hefur síðan náð vinsældum hjá 

almenningi. 

Sumir sérfræðingar segja að hlaðvarp eigi enn langan veg fyrir höndum áður en það nær til 

fjöldans, en ekki er hægt að neita vaxandi vinsældum miðilsins. Það er hugsanlegt að hlaðvarp 

eigi eftir að ná sömu vinsældum og bloggin hér um árið, sem fjölgaði frá nokkrum þúsundum 

í lok 10. áratugs til nokkurra milljóna á öndverðri 21. öld. Sumir hlaðvarpsþættir fá þúsundir 

niðurhala á hverjum degi og eru ekki bara að skemmta hlustendum heldur líka að skila tekjum 

til framleiðenda. 

Það er óvenjulegt við hlaðvarp að það er næstum jafn auðvelt að framleiða efni eins og að 

neyta þess. Framleiðendur eru neytendur og neytendur framleiðendur og þeir ræða mikið 

saman. Það er lítil samkeppni milli hlaðvarpsframleiðenda og enn um sinn er hlaðvarp laust 
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við reglugerðir svo það er almennt mun frjálslegra og óheflaðra en aðrir miðlar. Af því að það 

er svo auðvelt að hefja framleiðslu á hlaðvarpi búa margir áhugamenn til hlaðvarpsþætti. Til 

eru hlaðvarpsþættir sem fjalla um næstum allt milli himins og jarðar og mörg hlaðvörp 

einblína á þröng áhugasvið. 

Það er gríðarlegur vöxtur í hlaðvarpsmiðlun. Árið 2013 fór fjöldi hlaðvarpsáskrifenda hjá 

iTunes yfir einn milljarð, sem er mikilvægur áfangi fyrir miðil sem margir hafa litið á sem 

aukaatriði. Mörg af vinsælustu hlaðvörpunum, eins og „The Nerdist“ og „This American 

Life“ frá NPR, fá milljónir niðurhala. 

Stórfyrirtæki hafa tekið þátt í hlaðvarpsframleiðslu og nota miðilinn á ýmsan hátt til 

fræðslu og auglýsingamennsku og stórir fjölmiðlar úti í heimi nýta miðilinn líka. Auk þess 

hafa fræðimenn, kennarar, stjórnmálamenn og rithöfundar allir séð tækifæri í hlaðvarpi. Í dag 

er áætlað að meira en 90.000 hlaðvörp séu til á internetinu. 

Útvarpshlustun meðal ungs fólks hefur minnkað á síðastu árum, bæði í Bretlandi og 

Bandaríkjunum. Rannsóknir sýna að útvarp svari ekki þörfum ungs fólks nógu vel.178 Það er 

því ljóst að útvarp þarf að þróast til að bregðast við breyttum aðstæðum og kröfum. Útvarpið 

hefur tekið hlaðvarpsmiðlinum vel og í dag bjóða margar útvarpsstöðvar upp á 

hlaðvarpsþjónustu og aukna gagnvirkni til að koma til móts við breyttar aðstæður. 

Hlaðvörp geta nýst útvarpsiðnaði á margvíslegan hátt. Það krefst lítillar vinnu að gera 

útvarpsefni aðgengilegt í hlaðvarpi og með því að gera tilbúna útvarpsþætti aðgengilega í 

hlaðvarpi býðst hlustendum að nálgast þættina á nýjum vettvangi. Ef þættirnir eru í 

aðgengilegir sem hlaðvarp þurfa aðdáendur aldrei að missa af þætti og geta stjórnað hvar, 

hvenær og hvernig þeir hlusta. Þessar og fleiri ástæður þýða að hlaðvörp geti verið ný leið til 

að miðla útvarpsefni til yngra fólks sem hlustar ekki mikið á útvarp. Í stað þess að veita 

útvarpi samkeppni gæti hlaðvarp þvert á móti orðið nýr vettvangur fyrir útvarpsefni. Kannski 

getur útvarp nýtt hlaðvarp best með því að auglýsa það sem endurbætta útvarpsupplifun sem 

gerir áhugasömum hlustendum kleift að fá sem mest út úr útvarpi og sínum uppáhalds 

útvarpsþáttum. 

Það er vöxtur í hlaðvarpsauglýsingum, en margir auglýsendur eru hikandi, því auglýsendur 

vilja sömu upplýsingar um notendur og þeir fá frá hefðbundnum miðlum þegar þeir kaupa 

                                                   

 

 

 
178 OFCOM og The Knowledge Agency: „The iPod Generation.“ 23. júlí, 2004. 
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auglýsingar á internetinu. Auglýsendur hafa þurft að læra að treysta, eða a.m.k. samþykkja, 

markaðsrannsóknir frá þriðja aðila fyrir hlaðvarpsmiðilinn.  

Auglýsingar í hlaðvarpi eru yfirleitt annars eðlis en í venjulegu útvarpi. Í fyrsta lagi er mun 

minna af þeim en þær eru líka oft mjög markvissar og hnitmiðaðar af því að umfjöllunarefni 

þáttanna eru oft svo skýrt afmörkuð að auðvelt er að auglýsa vörur eða þjónustu sem 

hlustendur eru líklegir til að vilja eða þurfa. 

Hlaðvarp er notað í kennslu. Það getur breytt kennslu og námi því það býður þann 

möguleika að sníða skipulag og afhendingu upplýsinga að þörfum og námsaðferðum 

einstaklinga. En það er ekki sjálfgefið að allir vilji nota hlaðvarp til náms og því er algengt að 

nemendur kjósi að stunda nám á annan hátt. Nemendur eru eins misjafnir og þeir eru margir 

og ólíkar námsaðferðir henta ólíku fólki. Kennarar í grunn- og framhaldsskólum hafa líka 

látið nemendur framleiða hlaðvörp þannig að skólaverkefnin þeirra séu aðgengileg 

almenningi. Fyrir vikið er meira í húfi og nemendur vanda sig oft meira. Fræðimenn hafa líka 

notað hlaðvarp til að útskýra niðurstöður rannsókna sinna og ýmis konar fræðsluefni í 

hlaðvarpsformi hefur verið vinsælt meðal almennings. 

Mjög margir grínistar hafa tileinkað sér þennan miðil og það er mjög algengt að grínistar í 

Bandaríkjunum séu með sinn eigin hlaðvarpsþátt til að vekja á sér athygli. Slíkt 

afþreyingarefni nýtur stöðugra vinsælda. 

Ungir og upprennandi rithöfundar hafa nýtt hlaðvarpsmiðilinn til að koma verkum sínum 

til markhópsins án þess að þurfa útgáfusamning. Til eru höfundar sem byrjuðu þannig og 

hefur tekist að ná gríðarlegri velgengi í hefðbundinni bókaútgáfu síðar meir. Sumir telja að án 

útgáfufyrirtækjanna, sem áður virkuðu sem sía sem hleypti ekki illa skrifuðum og lélegum 

bókum í gegn, komi lélegar bækur út og blandist við það sem er vandað og því þurfi notendur 

sjálfir að sía ruslið frá. En orðspor, meðmæli og dreifing á samfélagsmiðlum drífur vinsældir 

ótal margra hluta á internetinu og það er engin ástæða til að ætla að það sama myndi ekki 

virka á þessum markaði eins og öðrum. Einhvern veginn ná ákveðin hlaðvörp meiri 

vinsældum en önnur og sama má segja um myndbönd á Youtube. Markaðurinn finnur það 

sem hann vill.  

Tækniframfarir og aukin vitneskja um miðilinn hafa stuðlað að auknum vinsældum 

hlaðvarps. Notendum hlaðvarps fjölgaði hratt á fyrstu árum tækninnar en það hefur þó hægst 

á fjölgun hlustenda í seinni tíð. Af rannsóknum á hlaðvarpsneytendum má draga þá ályktun að 

flestir neytendur hlaðvarpa séu ungir, efnaðir, tæknivæddir og eyði miklum tíma á internetinu. 

Samkvæmt notagildiskenningu Lasswell notar fólk fjölmiðla til að svara ákveðnum 

þörfum.  Í fyrsta lagi sagði hann að áhorfendur noti miðla til að fylgjast með, í öðru lagi sagði 
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hann að áhorfendur noti miðla til tengingar og samanburðar, í þriðja lagi sagði hann miðlar 

væru notaðir til að viðhalda menningu og í fjórða lagi sagði hann að miðlar hefðu notagildi í 

félagslegum samskiptum, þeir gefa fólki t.d. eitthvað sameiginlegt til að tala um. 

Helstu ástæður fyrir því að fólk kýs hlaðvarp fram yfir aðra miðla samkvæmt rannsóknum 

eru þær að sumum finnst þær skemmtilegri en hefðbundnari dagskrárgerð, hægt er að nálgast 

hvaða efni sem maður vill, hvenær sem maður vill, hægt er að búa til safn af efni til að hlusta 

á síðar, auglýsingarnar eru fólki meira að skapi og að notendur geta rætt um hlaðvörp við vini 

sína. Notendur hlaða niður hlaðvörpum sem vinir þeirra segja þeim frá og notendur ræða um 

hlaðvörp við aðra aðdáendur. Þó þægindi séu vissulega stór hluti af ástæðunni fyrir notkun 

hlaðvarps þá er það enn efnið sjálft sem neytendur kunna mest að meta. Félagslega hliðin á 

þessum fjölmiðli er einnig mjög mikilvæg fyrir notendur, rétt eins og hún var fyrir 

fjölmiðlanotendur fyrir rúmum 60 árum þegar Harold Lasswell bar kennsl á ástæður þess að 

fólk notaði útvarp. 

Stjórnendur hlaðvarpsþátta eru oft einlægir, hreinskilnir og heiðarlegir og margir laðast að 

þeirri hlið á hlaðvarpi. Þetta er ferskur blær inn í skemmtanaiðnað sem er meira og minna 

staðlaður, fínpússaður og ópersónulegur. Margir laðast að þessum eiginleikum, sem áður 

heyrðust hvergi. Það eru líka fáir miðlar þar sem framleiðendur eiga í svo miklum 

samskiptum og eru jafn duglegir við að benda hlustendum sínum á að leita uppi verk annarra. 

Þessi samvinna byggir samfélag meðal grasrótarinnar og mörgum hlustendum finnst það 

upplífgandi og ánægjulegt.179  

Það er enginn sem stjórnar umræðum í hlaðvarpi, enginn hefðbundinn „lyklavörður“ til að 

samþykkja hvað fer í útsendingu og margir þættir hafa engin auglýsingahlé. Þegar fólk í 

hlaðvarpi spjallar saman ótruflað í klukkustund eða meira og þarf lítið að passa sig á því hvað 

þau segja kemst umræðan oft á mjög gott skrið. Oft gleymir fólk sér í spjalli, þau hætta að 

vera jafn vör um sig og deila meira og tala af meiri einlægni en þau myndu nokkurn tímann 

gera í hefðbundnum miðli. 

Þar sem hlaðvörp fjalla um næstum hvað sem er og viðfangsefni eru oft þröngt afmörkuð 

geta þeir sem eiga litla samleið með meginstraumnum eða eru að einhverju leyti utanvelta í 

samfélaginu stundum fundið hóp af fólki með svipuð viðhorf og hugmyndir í gegnum 

                                                   

 

 

 
179 Richard Berry: „Will the iPod kill the Radio Star? Profiling Podcasting as Radio.“ The International Journal 
of Research into New Media Technologies 12.2 (2006), bls. 152. 
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hlaðvarp. Í gegnum internetið getur viðkomandi haldið sambandi við þennan hóp og slík 

tengsl geta hjálpað einförum og sérvitringum að komast út úr félagslegri einangrun og finna 

sig. 

Hver sem er getur búið til hlaðvarp, ekki þarf sérstakt útsendingarleyfi til þess að byrja og 

stofnkostnaðurinn er ekki hár. Það er mun einfaldara að fara út í hlaðvarpsframleiðslu en alla 

aðra fjölmiðlun. Það er því upplagt fyrir áhugamenn um fjölmiðlun að byrja með sitt eigið 

hlaðvarp. Það er hægt að tala um hvað sem maður vill í hlaðvarpi og það versta sem getur 

gerst er að enginn hlusti. Það sem helst getur verið erfitt og kostnaðarsamt er að finna hýsingu 

fyrir hlaðvarpið. 

Það er ógn sem steðjar að hlaðvarpsframleiðendum og miðlinum öllum. Það eru lögsóknir 

frá fyrirtæki sem heitir Personal Audio. Personal Audio segist hafa búið til og eiga einkarétt á 

„kerfi til að dreifa fjölmiðlaefni í númeraðri röð“ og hefur farið í mál við 

hlaðvarpsframleiðendur sem fyrirtækið segir að brjóti á þessu einkaleyfi. Það er mjög dýrt að 

verjast þessum lögsóknum, yfirleitt er kostnaðurinn yfir milljón dollurum, jafnvel fyrir þann 

sem vinnur. Þess vegna kjósa margir að greiða frekar fyrir sátt í málinu og hlýða. Þar sem 

margir hlaðvarpsframleiðendur græða lítið eða ekkert á hlaðvörpum sínum getur svona 

lögsókn stoppað þá og ef hlaðvarpsframleiðendur greiða fyrir sátt í málinu eða tapa því getur 

Personal Audio notað það fordæmi til að halda áfram að ráðast gegn öðrum 

hlaðvarpsframleiðendum. Því veltur framtíð hlaðvarpsmiðilsins að nokkru leyti á úrslitum 

þessara lagadeilna. Ef Personal Audio sigrar gæti það þýtt endalok ókeypis hlaðvarpa, því 

framleiðendur þyrftu að rukka hlustendur um áskriftargjald eða eitthvað slíkt til að greiða 

Personal Audio höfundarlaun. Enn um sinn er ómögulegt að segja hvernig þessi mál fara og 

hvaða áhrif þetta hefur á hlaðvarp til lengri tíma litið. 

 

8.2 – Niðurstöður rannsóknar á hlaðvarpi RÚV 

Til að varpa ljósi á hvernig hlaðvarpsnotkun er háttað á Íslandi var gerð rannsókn á notkun á 

hlaðvarpsþjónustu Ríkisútvarpsins, en RÚV er stærsti hlaðvarpsframleiðandi landsins. Sjö 

spurningar voru lagðar fram til að fá mynd af notkuninni: 

 

1. Hvenær er hlaðvarpsþjónustan notuð? 

2. Hvernig er hlaðvarpsþjónustan notuð? 

3. Hvaða efni er vinsælt í hlaðvarpi? 

4. Hverjir nota hlaðvarpsþjónustuna? 

5. Hversu mikið er hlaðvarpsþjónustan notuð? 
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6. Hefur notkunin á hlaðvarpinu breyst síðan hlaðvarpsþjónustan fór í gang? Ef svo er, 

hvernig? 

7. Er eitthvað efni vinsælla í hlaðvarpi heldur en í venjulegri útvarpsútsendingu? 

 

Til að svara þessu var tímabilið frá 1. – 31.mars 2014 skoðað. Því miður tókst ekki að fá svör 

við öllum þessum spurningum. Við sumum þeirra fengust fullnægjandi svör sem voru studd 

tölfræðigögnum, öðrum spurningum reyndi sérfræðingur RÚV að svara eftir besta megni en 

öðrum var alls ekki hægt að svara. 

Ekki var unnt að svara fyrstu spurningunni, engar tölfræðigögn voru til hjá RÚV sem gátu 

varpað ljósi á hvenær hlaðvarpsþjónustan er notuð. Sérfræðingur RÚV sagði þó að nýir þættir 

séu venjulega mikið sóttir á fyrstu 24-36 klukkustundunum eftir útgáfu en svo falli umferðin 

niður og haldist stöðug þannig. Árstíðabundnir þættir njóti auk þess alltaf vinsælda á sínum 

árstíma. 

Engin tölfræðigögn voru heldur til um það hvernig fólk notar þjónustuna en sérfræðingur 

RÚV sagði langflesta notendur hlaðvarpsþjónustu RÚV nota forrit eins og iTunes, iPodder og 

önnur hliðstæð hlaðvarpsforrit til að sækja þætti. Það passar við niðurstöður í rannsókn 

Swanson meðal háskólanema. Þó er aukning á að fólk noti vafra til að hlusta á hlaðvarp. Það 

skýrist ef til vill af tveimur ástæðum. 

Í fyrsta lagi eru internettengingar sífellt að batna og í dag eru margir á Íslandi með 

svokallaða ljósleiðaratengingu, sem býður upp á mikinn niðurhalshraða. Fyrir vikið er ekkert 

mál að spila hljóðskrá hnökralaust með streymi af vefnum. Áður fyrr var algengara að 

hljóðskrár myndu hökta ef reynt var að spila þær í gegnum streymi, því niðurhalshraðinn hélt 

ekki alltaf í við spilunarhraða. Því var betra að hlaða allri skránni niður fyrst og spila hana 

svo, til að forðast hökt og hnökra.  

Í öðru lagi er nýtt fólk sífellt að kynna sér hlaðvarp því miðillinn er smám saman að verða 

þekktari hér á landi með hverjum degi. Þeir sem eru að kynnast þessum miðli í fyrsta sinn 

þekkja eðlilega ekki þá flóru hlaðvarpshugbúnaðar sem er í boði og eru því líklegir til að fara 

einföldustu leiðina, sem er að nota vafrann. Þá hlustar fólk á hlaðvarpið rétt eins og hverja 

aðra hljóðskrá á internetinu. Margir notendur þekkja væntanlega ekki muninn á hlaðvarpi og 

öðrum hljóðskrám á internetinu. 

Það reyndist auðvelt að svara því hvaða efni var vinsælt í hlaðvarpi RÚV því RÚV var 

með tölur yfir fjölda niðurhala á hverjum dagskrárlið. RÚV flokkar dagskrárliði sína enn 

fremur í nokkra flokka og ákveðið var að nota sömu flokka til að fá enn skýrari mynd af því 

hvers konar efni er vinsælt, en ekki bara hvaða efni. 
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Vinsælasti flokkur dagskrárliða var flokkurinn „samfélag“, þeir þættir fjalla um alls kyns 

málefni og fólk. Margir þeirra hafa fræðsluhlutverk og mjög oft ræða stjórnendur þáttanna við 

gesti. Langvinsælasti dagskrárliðurinn var „Spegillinn“ sem fjallar um alls kyns 

samfélagsmálefni og fréttatengt efni. Samkvæmt lýsingunni á heimasíðu þáttarins ætti 

„Spegillinn“ þó hugsanlega meira heima í flokknum „fréttatengt“.  

Þættir í flokknum „afþreying“ voru líka mjög vinsælir,  þeir eru innbyrðis mjög ólíkir en 

eiga það sameiginlegt að eiga fyrst og fremst að vera skemmtilegir. Almennt njóta spjallþættir 

og dægurmálaþættir vinsælda í hlaðvarpi RÚV og töluvert mikið er af fræðsluefni, sem 

endurspeglar áherslur og framboð Rásar 1 og 2. 

Ekki reyndist mögulegt að svara fjórðu spurningunni, hverjir nota hlaðvarpsþjónustuna. 

Engin notendagreining hefur farið fram hjá RÚV á þeim hópi. Sérfræðingur RÚV hélt því 

fram að það notendur væru almennt yfir meðaltekjum og með sæmilega tækniþekkingu en 

það var ekki hægt að styðja þetta með neinum gögnum. Þetta passar við niðurstöður 

rannsókna á hlaðvarpsnotendum í Bandaríkjunum og kemur því ekki á óvart. 

RÚV var með gögn sem gáfu nokkra hugmynd um hversu mikið hlaðvarpsþjónustan er 

notuð. Á tímabilinu sem var til skoðunar, 1. mars – 31. mars 2014, var samtals 50.442 þáttum 

hlaðið niður frá hlaðvarpi RÚV. Það þýðir að um 1627 þáttum að meðaltali var hlaðið niður á 

hverjum sólarhring. Ef miðað er við rannsóknir í Bandaríkjunum á því hvernig neysla 

hlaðvarpsþátta fer fram má áætla út frá þessu að minnst nokkur hundruð manns noti 

hlaðvarpsþjónustu RÚV á hverjum degi og notendur gætu vel verið yfir þúsund á dag. Þrátt 

fyrir að hlaðvarpsmiðillinn sé lítt þekktur hér á landi er greinilega minnihlutahópur sem er 

mjög virkur í neyslu á hlaðvörpum og sækir þau reglulega. Þessi miðill er því kominn í 

notkun meðal lítils minnihluta á Íslandi. Líklega er sá hópur líkur þeim sem var fyrstur til að 

byrja að nota hlaðvarp í Bandaríkjunum, ungur og mjög tæknivæddur. 

Ekki var hægt að svara sjöttu spurningunni, því RÚV hafði engin gögn yfir notkun á 

hlaðvarpsþjónustunni aftur í tímann. Því var ekki hægt að svara því hvernig notkunin á 

hlaðvarpsþjónustunni hefur þróast. Sérfræðingur RÚV sagði óhætt að draga þá ályktun að 

notkunin hafi aukist lítillega með tilkomu fleiri tækja sem geta hlaðið niður og spilað 

hlaðvarp. Þetta stemmir við framtíðarspár eMarketer frá 2008 og kemur í raun ekki á óvart, en 

því miður er ómögulegt að staðfesta þetta með neinum gögnum. 

Sjöundu spurningunni var heldur ekki hægt að svara. Engar mælingar reyndust fyrir hendi 

á vinsældum dagskrárliða í útvarpi, en ef svo væri hefði verið hægt að bera þær saman við 

fjölda niðurhala á hlaðvarpi sama dagskrárliðar. Gögn RÚV sýna hins vegar að hlustunin á 
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Rás 1 og 2 hefur aukist lítillega á árinu 2012-13 samanborið við árið 2011-12180 sem þýðir að 

hlaðvarpsnotkun bitnar ekki á útvarpshlustun RÚV. 

Rannsóknin leiddi í ljós að hlaðvarpsþjónusta RÚV er töluvert notuð, þó notendur séu enn 

í miklum minnihluta. Þó engin gögn séu til sem sýna fram á slíkt má leiða líkur að því að 

hlaðvarpsnotkun sé í vexti hér á landi, en hann virðist þó löturhægur. Þrátt fyrir að 

hlaðvarpsmiðillinn sé lítt þekktur á Íslandi er greinilega minnihlutahópur sem er mjög virkur í 

neyslu á hlaðvörpum og sækir þau mjög reglulega. Þessi miðill er því kominn í notkun meðal 

lítils minnihluta á Íslandi.  

Snemma á árinu 2014 fór í loftið fyrsta íslenska vefsíðan sem var hönnuð sérstaklega í 

kringum hlaðvarp, alvarp.is. Alvarpið hýsir átta hlaðvarpsþáttaraðir, hver með sína áherslu. 

Nú þegar er mikið af efni komið inn á vefinn og sífellt bætist meira við, en framleiðendur eru 

mjög virkir. Stofnun vefsíðunnar er greinilegt merki um aukinn áhuga á þessari miðlunarleið 

hérlendis og gæti vel aukið vinsældir hlaðvarps hér á landi. 

Það eru a.m.k. tveir aðrir staðir þar sem Íslendingar sem ekki þekkja til hlaðvarps gætu 

komist í kynni við hlaðvarpsmiðilinn hér á landi. Veffréttamiðillinn Kjarninn er með sitt eigið 

hlaðvarp, í þættinum er aðallega rætt um stjórnmál og Kjarninn birtir nýjan þátt í hverri viku. 

Auk þess notar kristilega útvarpsstöðin Lindin þessa tækni til að koma sínum boðskap til 

skila. Hægt og rólega virðist þessi miðlunarleið vera að vaxa hér á landi. 

Rannsóknin á hlaðvarpsþjónustu RÚV gefur örlitla hugmynd um hvernig hlaðvarpsnotkun 

á Íslandi er háttað. En hún er takmörkuð. Það vantar samanburð milli fjölda útvarpshlustenda 

og hlaðvarpshlustenda, til að sjá t.d. hve mikill munur er á fjölda þeirra sem hlustar á 

„Spegilinn“ í útvarpi annars vegar og hlaðvarpi hins vegar. Því miður eru engar slíkar tölur til. 

Í raun segja tölurnar sem eru til rannsóknar líka fremur lítið, því einn mánuður úr árinu 

segir ekki svo mikið. Ef gögnin hefðu verið fyrir hendi hefði verið upplagt að bera gögn 

marsmánaðar 2014 við marsmánuði fyrri ára og sjá hvort greina mætti einhver mynstur. Tölur 

yfir fjölda niðurhala á lengra tímabili hefðu líka getað gefið skýrari mynd en bara einn 

mánuður. Aftur á móti hefðu dagskrárliðir sem njóta sérstakra vinsælda á ákveðnum árstímum 

e.t.v. verið mjög ofarlega á vinsældalistanum ef allt árið væri til skoðunar og það gæfi ekki 

jafn góða mynd af því hvað fólk nær í hversdaglega. 

                                                   

 

 

 
180 Valgeir Vilhjálmsson: „Áhorf og hlustun 2013: Markaðsrannsóknir RÚV.“ RÚV. Ódagsett. 
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Þessi rannsókn leiddi skýrt í ljós að gríðarlegur skortur er á gögnum yfir hlaðvarpsnotkun 

hér á landi. Fjölmiðlafræðingar þurfa að skoða þennan miðil eins og aðra, sérstaklega í landi 

þar sem almenningur er vel stæður og vel menntaður, eins og hér á landi. Engar rannsóknir 

eða kannanir hafa verið gerðar í tengslum við þennan miðil hér á landi, en hann hefur verið 

rannsakaðar árum saman í Bandaríkjunum, þar sem hann varð til. 

Það væri sérstaklega áhugavert að skoða hvernig hlustendahópurinn er samansettur, 

hvernig fólk nálgast hlaðvarpsþætti, hvar og hvenær fólk hlustar, bera saman hlustun í útvarpi 

og hlaðvarpi og gera langtímarannsókn til að sjá hvernig hlaðvarpsnotkun er að þróast. Ef 

Alvarpið nýtur vinsælda gæti það t.a.m. boðið upp á áhugaverð rannsóknartækifæri. 

 

8.3 – Áhrif hlaðvarps á útvarp 

Upphaflega var stefnt á að reyna að svara því hver áhrif hlaðvarps gætu verið á útvarpsstöðvar 

og hlustun á útvarp, ef einhver. Ómögulegt er að svara þeirri spurningu á fullnægjandi hátt en 

það er þó vel þess virði að velta henni fyrir sér. 

Markaðsrannsóknir RÚV sýna að hlustunin á Rás 1 og 2 hefur aukist lítillega á árinu 

2012-13 samanborið við árið 2011-12181 sem þýðir að hlaðvarpsnotkun er ekki að bitna á 

útvarpshlustun RÚV. Það er ómögulegt að segja hvað gerist með hlustun á Rás 1 og 2 á næstu 

árum en í bili er a.m.k. ekki hægt að sjá nein merki minnkandi hlustunar. 

En að útvarpi steðja ógnir úr mörgum áttum svo hefðbundnar útvarpsstöðvar hafa þurft 

að bregðast við. Gervihnattaútvarp sem nær til allra borga í Bandaríkjunum er í vexti og hefur 

til dæmis veitt staðbundnum útvarpsstöðvum samkeppni þar í landi.182 Ótal þjónustur á 

internetinu veita fólki líka aðgang að tónlist, bæði sem streymi og niðurhal. Þar er mun minna 

af auglýsingum og hlustendur fá meira úrval og geta stjórnað meira hvað þeir hlusta á.183 

Algengt er að hefðbundnar útvarpsstöðvar bjóði alls kyns gagnvirkni á móti, þær taka 

við símtölum frá hlustendum og bjóða fólki t.d. að nota Twitter og aðra samfélagsmiðla til að 

gefa álit og athugasemdir og kjósa um spilunarlista og ýmislegt þess háttar. Þær hafa líka 

reynt að draga úr auglýsingatíma184 og bjóða nýjungar eins og HD útvarp, sem gerir 

                                                   

 

 

 
181 Valgeir Vilhjálmsson: „Áhorf og hlustun 2013: Markaðsrannsóknir RÚV.“ RÚV. Ódagsett. 
182 Joseph Turow: Media Today: An introduction to mass communcation, bls. 454. 
183 Joseph Turow: Media Today: An introduction to mass communcation, bls. 455. 
184 Joseph Turow: Media Today: An introduction to mass communcation, bls. 456. 
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stöðvunum kleift að senda út í betri hljómgæðum, senda út textaupplýsingar með dagskránni 

og bjóða upp á fleiri en eitt streymi. Þannig getur sama útvarpsstöðin verið með bæði 

tónlistarstreymi og fréttastreymi eða spilað tvær mismunandi tónlistarstefnur á sitt hvoru 

streyminu. Þetta gerir staðbundnum útvarpsstöðvum kleift að keppa meira við internetið en 

fyrir þetta þarf sérstök útvarpstæki185 sem fáir fjárfesta í, á meðan næstum allir eiga 

internettengdan snjallsíma. Sumar útvarpsstöðvar hafa þó tekið stafræna hlutverkið sitt mjög 

alvarlega og nýta vefsíðuna sína mjög mikið og á fjölbreyttan hátt.186 

Þessi nýi miðill hefur áhrif á útvarpsmiðilinn á nýjan og ófyrirsjáanlegan hátt.187 Það 

er hugsanlegt að með tíð og tíma verði hlaðvarp bara ný leið fyrir fólk til að neyta 

hefðbundins útvarpsefnis. Hlaðvarp RÚV hefur einmitt þetta hlutverk og e.t.v. á það eftir að 

bæta við hlustendum fyrir RÚV í framtíðinni. Það gæti jafnvel verið að þessi nokkur hundruð 

notenda sem nýtir hlaðvarpsþjónustu RÚV á hverjum degi séu hlustendur sem RÚV hefði 

ekki án hlaðvarpsþjónustunnar. Hlaðvarp RÚV gæti verið að ná til unga fólksins og venja það 

á útvarpshlustun. 

En það kann líka að vera að hlaðvarp taki forystuna og útvarp lendi í öðru sæti þar á eftir. 

Hlaðvarpsfrumkvöðlarnir tveir, Adam Curry og Dave Winer eru ósammála um framtíðaráhrif 

hlaðvarps. Curry telur að hlaðvarp eigi eftir að gjörbylta útvarpsiðnaðinum en Winer er ekki 

sömu skoðunar. Hann telur að það sem eigi aðallega eftir að breytast sé hver talar og hver 

hlustar. Samræðurnar flæði nú í allar áttir og stjórnendur hlusti á þá sem þeir litu áður á sem 

„áheyrendur“.188 

Sumir telja að hlaðvarp þýði endalok útvarps á meðan aðrir telja að það verði skammlíf 

tíska, en líklega er það einfaldlega liður í þeirri langtímabreytingu sem er að verða á 

fjölmiðlaumhverfi um þessar mundir189 vegna tækniframfara, aukins aðgengis að internetinu, 

aukins framboðs skemmtiefnis á internetinu og aukins sjálfstæðis áhorfenda. 

                                                   

 

 

 
185 Joseph Turow: Media Today: An introduction to mass communcation, bls. 457. 
186 Joseph Turow: Media Today: An introduction to mass communcation, bls. 458. 
187 Richard Berry: „Will the iPod kill the Radio Star? Profiling Podcasting as Radio.“ The International Journal 
of Research into New Media Technologies 12.2 (2006), bls. 144. 
188 Richard Berry: „Will the iPod kill the Radio Star? Profiling Podcasting as Radio.“ The International Journal 
of Research into New Media Technologies 12.2 (2006), bls. 158. 
189 Richard Berry: „Will the iPod kill the Radio Star? Profiling Podcasting as Radio.“ The International Journal 
of Research into New Media Technologies 12.2 (2006), bls. 158. 
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Það eru nokkrir hlutir sem hlaðvarp tekur seint af útvarpi. Hlaðvarp er yfirleitt frekar 

persónulegur og einlægur miðill sem gerir það að verkum að hann hentar ekki í hópi á meðan 

útvarp í beinni við morgunverðarborðið eða þegar stórir íþrótta- eða fréttaviðburðir eiga sér 

stað er ekki að fara neitt á næstunni. En þeir sem starfa í útvarpi verða þó að aðlagast nýjum 

aðstæðum og bjóða eitthvað sem ekki er hægt að fá annars staðar.190 

Það að grasrótarframleiðendur hlaðvarps geti keppt við stórfyrirtækin á jafnræðisgrundvelli 

er upplífgandi og sýnir að það er enn og aftur efnið sem skiptir máli, ekki umbúðirnar eða 

auglýsingarnar. Þá lexíu þarf útvarpsiðnaðurinn að læra af hlaðvarpi.191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 
190 Richard Berry: „Will the iPod kill the Radio Star? Profiling Podcasting as Radio.“ The International Journal 
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Verklegi hluti lokaverkefnisins 
Tveir hlaðvarpsþættir 

 

Fyrir verklega hluta þessa lokaverkefnis voru gerðir tveir hlaðvarpsþætti. Annar þeirra 

fjallar um verkefnið og niðurstöður rannsóknarinnar, en í hinum er rætt við tvo fulltrúa frá 

Alvarpinu, nýjum íslenskum vef sem sérhæfir sig í hlaðvarpsframleiðslu. 

Þar sem um hlaðvarpsþætti er að ræða, en ekki útvarpsþætti, eru þetta fremur 

óformlegt og hrátt efni. Lítið er um klippingar og aðra slíka tæknilega vinnu og áherslan er á 

að leyfa annars vegar spjallinu og hins vegar hugrenningum höfundar að hafa sinn gang. Mjög 

lítið er lagt í allar umbúðir í kringum það. 

Þættirnir gætu vakið áhuga hvers sem langar að fræðast meira um þennan nýja miðil. Í 

þættinum þar sem rætt er um ritgerðina og rannsóknina er rætt almennt um hlaðvarpsmiðilinn, 

sem ætti að geta þjónað sem ágætis kynning fyrir hvern sem vill forvitnast um þetta fyrirbæri. 

Þeir sem vilja heldur hlusta á hlaðvarpsþátt en lesa langa ritgerð gætu líka kunnað að meta 

þessa útgáfu. 

Þátturinn þar sem rætt er við fulltrúa Alvarpsins gæti vakið áhuga þeirra sem vilja vita 

meira um hlaðvarp á Íslandi og hvernig Alvarpið gengur. Dyggir hlustendur Alvarpsins kynnu 

því að hafa áhuga á þættinum, sem og hver sá sem hefur áhuga á stöðu þessa miðils hér á 

landi. 

Þættirnir eru hugsaðir til netdreifingar, eins og aðrir hlaðvarpsþættir. Þessir þættir eru 

þó ekki birtir sem hlaðvarpsþættir, heldur einfaldlega eins og venjulegar hljóðskrár á 

internetinu, a.m.k. í bili. 

Það sem þyrfti að gera til að gera þessa þætti aðgengilega sem hlaðvarp, nú þegar mp3 

skrárnar eru tilbúnar, er í fyrsta lagi að búa til RSS streymi fyrir hlaðvarpið. Það er gert með 

því að búa til XML skrá sem samræmist alþjóðlegum RSS stöðlum, inniheldur nauðsynlegar 

merkingar til að bera kennsl á þáttinn og vísar á þættina. Það er fjöldinn allur af forritum og 

þjónustu á internetinu til að aðstoða fólk við að búa til XML skrá, það er jafnvel hægt að nota 

einfalt textaforrit til þess. Svo þarf að búa til mynd fyrir hlaðvarpið, sem þjónar eins og kápa á 

bók. 

Þegar þetta er komið þarf að setja RSS skrána, kápumyndina og hljóðskrárnar á þjón 

sem er aðgengilegur almenningi og styður streymi, svo notendur geti streymt þættina og þurfi 

ekki að hlaða þeim niður áður en þeir hlusta. Það er gríðarlega mikilvægt að þjónninn sem er 
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notaður til að geyma hlaðvarpið sé góður og áreiðanlegur. Síðan þarf bara að skrá veffang 

RSS streymisins inn í iTunes.  

Það er mjög mikilvægt að velja góðan titil og merkja hlaðvarpið vandlega til að 

auðvelt sé að finna það og það laði að hlustendur. Það er gott að nýta möguleikana sem 

iTunes býður upp á við merkinguna, því þeim mun betur sem hlaðvarpið er merkt og þeim 

mun betri sem lýsingin á því er, þeim mun líklegra er að fólk viti um hvað það fjallar og að 

efnið vekji áhuga.  

Það er líka mjög gott að setja öll leitarorð sem maður vill tengja við hlaðvarpið inn í 

lýsinguna, svo meiri líkur séu á að hlaðvarpið komi upp í internetleit um skylt efni. Það þarf 

líka að passa að setja hlaðvarpið í réttan flokk, svo það sjáist á réttum stað í iTunes. Ef 

flokkarnir eru fleiri en einn getur hlaðvarpið líka sést víðar í iTunes. 

 

 

Höfundur tónlistar í hlaðvarpsþáttunum var Finnbogi Jökull Pétursson. 

 

Hlekkir á hlaðvarpsþættina: 

 

https://soundcloud.com/studentafrettirhi/um-verkefni-nyr-fjolmiill-faeist/s-1ddqM 

 

https://soundcloud.com/studentafrettirhi/almennt-spjall-um-hlavarp-og-alvarpi/s-wYJcf 

https://soundcloud.com/studentafrettirhi/um-verkefni-nyr-fjolmiill-faeist/s-1ddqM
https://soundcloud.com/studentafrettirhi/almennt-spjall-um-hlavarp-og-alvarpi/s-wYJcf

