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Útdráttur 

 

Tilgangur rannsóknarinnar var að greina tónlistarspilun á útvarpsrásum ríkisins, Rás 1 

og Rás 2, með það að markmiði að komast að því hvaða tónlistarstefnur væru þar 

mest áberandi, hvert væri hlutfall innlendrar og erlendrar tónlistar, og hvert 

kynjahlutfall flytjenda og höfunda tónlistarinnar væri. Farið var yfir lista STEF um 

spiluð lög frá báðum rásum vikuna 3. - 9. febrúar 2014 og lög flokkuð eftir 

áðurnefndum þáttum. Þá var efnið sett í samhengi við kenningar í fjölmiðlafræði, 

kenningar um hlutverk tónlistar og almannaútvarps og sögu Ríkisútvarpsins. Helstu 

niðurstöður eru þær að hlutfall kvenna sem flytjenda og höfunda tónlistar er mjög 

lágt, í úrtaksvikunni voru meira en 70% flytjenda og yfir 80% höfunda laganna karlar. 

Þá spilar Rás 2 nánast einungis popptónlist, meðan á Rás 1 var þriðjungur laga af 

klassískum toga og rúmlega 10% töldust til djasstónlistar. Hlutfall innlendra og 

erlendra flytjenda var nokkuð jafnt á báðum rásum en hlutfall erlendra höfunda var 

eilítið hærra en innlendra.  

 

Abstract 

 

The objective of this study was to get an overview of the music played in The 

Icelandic National Broadcasting Service two radio channels, Rás 1 and Rás 2. Songs 

played in the week 3. - 9. February 2014 on both channels were analyzed and 

categorized by musical genre, whether the performers and songwriters were domestic 

or foreign, or male or female. The subject was put into perspective by combining 

media studies with theories about the social role of music and the radio, while the 

origins of radio in Iceland and the history of the Icelandic National Broadcasting 

Service was told emphasizing its musical policy. The main results indicate that the 

songs played on both channels are overwhelmingly performed and composed by men; 

over 70% of the performers were male, while more than 80% of composers were 

male. Rás 2 plays almost exclusively pop music, while more than 30% of songs on 

Rás 1 are classical and about 10% jazz. The ratio of domestic to foreign performers 

was almost 50/50 for both channels, while approximately 60% of the composers were 

foreign.  
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1. Inngangur  

 

Ríkisútvarpið hefur verið mikið milli tannanna á fólki undanfarið meðal annars vegna 

niðurskurðar á starfsemi þess, uppsagna starfsfólks og mannaskipta í öllum helstu 

stjórnunarstöðum. Hvert er hlutverk útvarpsins í raun og hvert ætti það að vera? 

Hversu vel sinnir það þessu ætlaða hlutverki sínu? Hvergi er minnst á tónlist 

sérstaklega í lögum um Ríkisútvarpið, einungis að fjölmiðlaefni skuli hið minnsta 

vera „... Fréttir og fréttaskýringar, fræðsluþættir, íþróttaþættir, afþreying af ýmsum 

toga, lista- og menningarþættir og sérstakt efni fyrir börn og ungmenni.“
1
 Það er þó 

ljóst hverjum þeim sem hlustar að á báðum rásum ríkisútvarpsins er flutningur 

tónlistar og umfjöllun um hana viðamikill hluti dagskrárinnar. 

 

Í tveimur nýlegum meistararitgerðum rýndu höfundar í menningarumfjöllun dagblaða; 

Eyrún Eva Haraldsdóttir í Menning til umræðu - Birtingarmyndir íslenskrar 

listmenningar í dagblöðum, og Sunna Þrastardóttir í Hvernig hljóma blöðin? - Um 

áherslur í tónlistarumfjöllun íslenskra dagblaða. Í þessari ritgerð hyggst ég byggja 

ofan á þá grunnvinnu sem þær hafa lagt í og greina tónlistarspilun í hljóðvarpi 

ríkisins, Rás 1 og Rás 2.  

 

Spurningin sem ég leita svara við er hvert umfang og eðli tónlistarflutnings sé á 

ríkisrásunum tveimur og hver sé helsti munurinn á milli þeirra í tónlistarspilun og 

umfjöllun.  

 

Fyrst verður farið yfir kenningar um áhrif og hlutverk fjölmiðla með sérstakri áherslu 

á kenningar um almannaútvarp. Þá verða reifaðar kenningar um hlutverk og eðli 

tónlistarflutnings í útvarpi og minnkandi vægi dagskrárvalds í kjölfar tilkomu 

internetsins. Þvínæst verður farið yfir upphaf og sögu Ríkisútvarpsins með sérstakri 

áherslu á tilurð Rásar 2 og afnám einokunar ríkisins á ljósvakamiðlum. 

 

Rannsókn var framkvæmd á tónlistarspilun á Rás 1 og Rás 2 vikuna 3. - 9. febrúar og 

lögum raðað í flokka, byggða á fyrrnefndri ritgerð Sunnu Þrastardóttur; eftir því hvort 

                                                 
1 Lög um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu. Lög nr. 23 20. mars 2013. 
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tónlistin er innlend eða erlend, hvaða tónlistarstefnu hún tilheyrir, og hvort hún er flutt 

og samin af konum eða körlum.  
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2. Kenningar 
 

Hugtakið fjölmiðill er eitt gegnsæjasta orð í íslenskri tungu, vísar til þess sem miðlar 

til fjöldans. Samkvæmt skilgreiningu Denis McQuails (2010) varð ensk útgáfa 

hugtaksins, mass media, til í byrjun 20. aldarinnar til að lýsa því sem þá var nýtt 

fyrirbæri og einn af hornsteinum nýrrar samfélagsgerðar sem var byggð á iðnvæðingu 

og lýðræði. Hugtakið fjölmiðlar vísa því til opinberra samskipta sem geta miðlað efni 

til margra í einu úr fjarlægð á stuttum tíma. Kannski mætti segja að prentlistin og 

bækur hafi verið fyrsti fjölmiðillinn en í lok 19. aldar og byrjun þeirrar 20. kom á 

sjónarsviðið tækni sem gat náð til áður óþekkts fjölda fólks á talsvert styttri tíma en 

áður, svo sem dagblöð, tímarit, útvarp, plötuspilarar og kvikmyndin.
2
 Um miðbik 

aldarinnar leit svo sjónvarpið dagsins ljós og í lok hennar internetið.  

 Ýmsar kenningar eru um hvernig fjölmiðlar hafa áhrif og móta notendur sína. 

Ein þeirra er kenningin um dagskráráhrif fjölmiðla eða agenda-setting. Hún var sett 

fram af McCombs og Shaw í byrjun áttunda áratugarins og lýsti áhrifum fjölmiðla á 

málefni í kosningabaráttum. Samkvæmt henni segja fjölmiðlar ekki fólki hvað það á 

að hugsa, heldur hvað það á að hugsa um. Það hvaða málefni fjölmiðlar fjalli mest um 

verði í hugum fólks mikilvægustu málefnin og hvað það hugsar mest um.
3
  

Ef við yfirfærum þá kenningu yfir á tónlistarflutning og umfjöllun gætum við 

sagt að mikil útvarpsspilun á tilteknum listamönnum eða tónlistarstefnum fái 

almenning ekki endilega til að „fíla“ þá eða stefnuna, en bæði fái þau aukna vigt í 

hugum almennings. Til að mynda geti mikil umfjöllun um Miley Cyrus valdið því að 

hún sé ofarlega í huga fólks og skapi mikið umtal, og að sama skapi heyrist lítið af 

klassískri tónlist í útvarpi leiði það til þess að stefnan sé ekki ofarlega í huga 

almennings.  

 

2.1 Kenningar um almannaútvarp 

 

Þeir sem mæla fyrir almannaútvarpi segja ljósvakamiðlana útvarp og sjónvarp vera 

svo þýðingarmiklar auðlindir vitneskju almennings sem ættu að þjóna samfélaginu 

öllu. Þeir segja mikilvægt að ríkisstjórnir tryggi að útvarps- og sjónvarpsrekstur sé 

                                                 
2 McQuail, Denis. (2010). Bls. 4.  
3 McQuail, Denis. (2010). Bls. 512. 
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rekinn í almannaþágu sem sé ósamrýmanlegt fjölmiðlum sem reknir séu í gróðaskyni. 

Nálgunin á sér rætur í íhaldssömum, - sem og frjálslyndum lýðræðisviðhorfum. Fyrir 

íhaldsmenn er ríkisrekstur ljósvakamiðla leið til að hafa stjórn á fjölmiðlun til að 

standa vörð um siðgæðisviðmið samfélagsins. Fyrir þá sem aðhyllast frjálslynd og 

lýðræðisleg viðmið eru ríkismiðlar verkfæri sem tryggja að fjölbreyttar raddir fái að 

heyrast og mikilvægar fræðslustofnanir fyrir samfélagið sem ekki sé hægt að treysta 

einkareknum fyrirtækjum fyrir því þau sækist einungis eftir því að hámarka gróða. 

Samfélagið treysti ekki einkafyrirtækjum fyrir skólakerfinu og ljósvakamiðlarnir séu 

að vissu leyti hliðstæðir menntakerfinu og lúti því sömu lögmálum.
4
  

 Stefna og framkvæmd um almannaútvarp var fyrst mótuð í Bretlandi í byrjun 

þriðja áratugarins og John Reith, fyrsti forstjóri BBC átti stóran þátt í að móta það. 

Hans stefna fyrir BBC gekk út á að stöðin ætti að auka þekkingu og siðgæðisvitund 

almennings, efla smekk og auka samheldni og almannahag þjóðarinnar. Hugmyndin 

um algildi og almenna útbreiðslu var fyrir honum lykilatriðið – til þess að efla 

samheldni og upplýsingu þjóðarinnar væri nauðsynlegt að BBC hefði einokun á 

útsendingarrétti og útsendingar þess væru eins um allt landið. Það væri mikilvægt að 

stöðin hefði enga samkeppni og væri með öllu laus við íhlutun eða tengingu við 

gróðastarfsemi af nokkru tagi. Hann leit svo á að útvarpið væri allt of máttugur og 

merkilegur miðill til að höfða til lægsta mögulega samnefnara gróðaaflanna, það væri 

hórstarfsemi á krafti miðilsins og móðgun við vitsmuni almennings.
5
 

 Þrátt fyrir tal um vitsmuni almennings hafði Reith nokkuð föðurlega afstöðu 

gagnvart hlutverki almannaútvarpsins, sem grundvallaðist að miklum hluta á 

íhaldssömu afstöðunni gagnvart hlutverki almannaútvarps. Hann viðurkenndi 

opinberlega að hlutverk BBC ætti ekki að vera að gefa fólkinu það sem það vildi sjálft 

heldur það sem fræddi það og væri best fyrir það. Þegar hann var gagnrýndur fyrir 

þetta svaraði hann fyrir sig með því að „fæstir vita hvað þeir vilja og ennþá færri hvað 

er best fyrir þá.“
6
 

 Á upphafsárum BBC mætti segja að íhaldsöm gildi hafi ráðið miklu um 

dagskrárstefnuna en mikil áhersla var lögð á fréttir, hámenningu, þjóðleg gildi og 

kristilegt siðgæði. Til að stöðin væri óháð stjórnmálamönnum var hún fjármögnuð 

með útvarpsgjaldi sem lagðist á öll heimili sem áttu útvarp og sjálfstæð stjórn var sett 

                                                 
4 Hodkinson, Paul. (2011). Bls. 151.  
5 Hodkinson, Paul. (2011). Bls. 152. 
6 Hodkinson, Paul. (2011). Bls. 152. 
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yfir það. Á næstu áratugum voru víða í Vestur-Evrópu, auk landa eins og Japan, 

Kanada og Ástralíu stofnaðar ríkisútvarpsstöðvar eftir bresku fyrirmyndinni. Þó var 

mismunandi fyrirkomulag á fjármögnuninni, sums staðar var útvarpsgjald og sums 

staðar bein fjárveiting stjórnvalda, og einnig var misjafnt hvort ríkisstöðvunum var 

heimilt að fjármagna sig með auglýsingum eða ekki.
7
 

 Stefnur og markmið almannaútvarps í dag eru mismunandi eftir löndum en 

samkvæmt McQuail má finna meginstef sem eru sameiginleg með flestum. 

 Almenn útbreiðsla innan tiltekinna landamæra. Það á bæði við um útsendingar 

og móttöku. 

 Fjölbreytni í efnisvali sem höfðar til mismunandi smekks, áhugamála og þarfa, 

auk þess að sem flestar skoðanir og raddir fái að heyrast. 

 Að þjónusta minnihlutahópa (til dæmis með táknmálsfréttum). 

 Leggja áherslu á þjóðmenningu, tungumál og sjálfsmynd þjóðar. 

 Þjóna stjórnkerfinu, svo sem kynningu á stjórnmálaflokkum fyrir kosingar. 

 Útvarpa hlutlausum upplýsingum og fréttaflutningi af átakamálum. 

 Leggja sérstök áherslu á gæði og fagurfræði. 

 Að hámarka almannahagsmuni en ekki fjárhagslega.
8
 

 

Árið 2005 lagði Ofcom, breska fjarskiptastofnunin svo fram fjórar meginlínur sem 

breska ríkisútvarpinu var ætlað að fylgja.  

 Að fræða og upplýsa almenning og auka skilning hans á umheiminum í 

gegnum fréttir, fróðleik og greiningu á atburðum og hugmyndum nútímans. 

 Að endurspegla og styrkja menningarlega sjálfsmynd þjóðarinnar með hágæða 

dagskrárgerð.  

 Að auka áhuga og þekkingu á listum, vísindum, sögu og öðrum 

umfjöllunarefnum með efni sem er aðgengilegt og stuðlar að persónulegum 

þroska og þátttöku í samfélaginu.  

 Að stuðla að umburðarlyndu samfélagi sem útilokar engan, í gegnum efni sem 

endurspeglar líf og skoðanir ólíkra einstaklinga og hópa í Bretlandi, sem eykur 

                                                 
7 Hodkinson, Paul. (2011). Bls. 155.  
8 McQuail, Denis. (2010). Bls. 178. 
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skilning milli mismunandi menningarhópa og sjónarmiða, þjappar þjóðinni 

saman.
9
 

 

Margir hafa gagnrýnt kenningar um almannaútvarp. Frjálshyggjumenn telja að ríkið 

eigi ekki að hafa vit fyrir borgurunum hvers konar efni þeir ættu helst að horfa á og 

eigi því ekkert erindi á fjölmiðlamarkað, auk þess sem það skekki samkeppnisstöðu 

einkamiðlanna.
10

 Þá er það ákveðnum vandkvæðum háð að meta „gæðin“ sem 

almannaútvarpi er ætlað að leggja áherslu á. Franski félagsfræðingurinn Pierre 

Bourdieu segir til dæmis að fagurfræðilegu gæðin séu afleiðing af og viðhaldi 

djúpstæðri stéttaskiptingu þar sem elítan skilgreini eigin menningu sem „gæði“ en 

smekk alþýðunnar sem lágmenningu og barbarisma.
11

  

 McQuail segir helstu veikleika í kenningum um almannaútvarp liggja í 

ákveðinni spennu milli mismunandi hlutverka þess til dæmis á milli nauðsynlegs 

sjálfstæðis þess frá ríkinu og stjórnmálamönnum sem það þurfi að veita aðhald, og 

ábyrgðarskyldu þess gagnvart því að fjármunir sem það fær úthlutað séu vel nýttir og 

það sinni hlutverki sínu. Þá sé ákveðin mótsögn milli þess að bjóða upp á fjölbreytt og 

sérhæft efni sem ekki er markaður fyrir á einkastöðvum, og þess að njóta víðtækra 

almennra vinsælda. Þá hafi aukin hnatt- og markaðsvæðing undanfarinna áratuga 

veikt undirstöður almannaútvarpsins og gert því erfiðara fyrir að sinna hlutverki 

sínu.
12

 

 

2.2 Um tónlist og útvarp 

 

 Tónlist hefur fylgt mannkyninu frá því fyrir landbúnaðarbyltinguna og er enn 

þann dag í dag eitt allra vinsælasta listform plánetunnar. Undir lok 19. aldar varð þó 

grundvallarbreyting á því hvernig mannfólkið skynjaði tónlist með tilkomu 

grammafónsins. Áður hafði tónlistarupplifun verið félagslegt samspil milli flytjenda 

og áhorfenda en uppfinning Alexanders Graham Bell gerði það að verkum að hægt 

var festa flutning í plötur og hlustendur gátu því notið tónlistarinnar á heimilum 

                                                 
9 Hodkinson, Paul. (2011). Bls. 154. 
10 Hodkinson, Paul. (2011). Bls. 165. 
11 Hodkinson, Paul. (2011). Bls. 156. 
12 McQuail, Denis.  (2010). Bls. 179. 
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sínum, þess vegna í óravegu í rými og tíma frá tónlistarmönnunum sem höfðu skapað 

hana.
13

  

 Með tilkomu útvarpsins og þá sérstaklega útbreiðslu almannaútvarps breyttist 

þetta þó enn frekar. Miðstýring og einsleitni varð til þess að hægt var að miðla tónlist 

til áður óþekkts fjölda á sama tíma. Allt frá upphafi lagði til að mynda BBC talsverða 

áherslu á að útvarpa tónlist; þar á meðal kirkjutónleikum, óperum, frá tónleikahöllum 

og öðru. Fólk sem var dreift um allt land gat nú skyndilega hlustað á tóna, melódíur 

og raddir sem það hefði áður þurft að ferðast um langan veg til að heyra. Á árunum 

sem eftir komu gaf útvarpið óheyrilegum fjölda fólks um allan heim tækifæri til að 

kynnast tónlist sem það hafði aldrei heyrt áður. 

 Fyrir tilkomu BBC var mikill munur á tónlistariðkun eftir landshlutum. Það 

var munur milli borgar og sveitar, norður- og suðurhluta landsins á vinsælustu 

lögunum og tónlistarstefnum. En eftir komu útvarpsins minnkaði þessi munur milli 

svæða og tónlist smitaðist hraðar á milli sem jók tónlistarlega einsleitni landsins.
14

  

 Útvarp hefur alla tíð skipt sköpum í því að miðla tónlist til hlustenda og vegna 

gríðarlega mikillar útbreiðslu er það í lykilhlutverki við að móta vinsældir tiltekinna 

tónlistarstefna, listamanna og laga. Talsmenn útvarpsstöðva halda því oft fram að þær 

spili bara lögin sem fólk vilji heyra, en í rauninni ganga þau rök í hring. Útvarpsspilun 

kemur yfirleitt á undan og leiðir til vinsælda laga, frekar en að elta þær. Það sem 

verður vinsælt leiðir síðan til frekari útvarpsspilunar og þannig á sér stað gagnvirk 

keðjuverkun og snjóboltaáhrif sem eykur bæði frekari útvarpsspilun og vinsældir.
15

  

Í raun eru útvarpsstöðvar einn hlekkur í langri keðju sem lög þurfa að ferðast í 

gegnum áður en þau ná til hlustenda. Þar eru meðal annars umboðsmenn, upptöku-

stjórar og útgáfufyrirtæki en allir þessir aðilar stjórnast að stórum hluta eftir því 

hversu líklegt þeir telja að viðkomandi listamaður fái spilun í útvarpi og öðlist þannig 

vinsældir. Útvarpsstöðvar spila svo mikið til það sem útgáfufyrirtækin ýta á um og 

halda að verði vinsælt svo að sambandið milli allra þessara miðlunaraðila er flókið, 

margbreytilegt og óútreiknanlegt.
16

 

 James Lull segir í inngangi að bók sinni Popular Music and Communication 

að tónlist gegni ótal mörgum hlutverkum í bæði persónulegu og félagslegu lífi 

hlustenda. Hún léttir fólki lund við heimilisverkin og heimalærdóm, styttir 

                                                 
13 Negus, Keith. (1996). Bls. 17. 
14 Negus, Keith. (1996). Bls. 76-79. 
15 Rothenbuhler, Eric W. og McCourt, Tom. (1992). Bls. 103. 
16 Rothenbuhler, Eric W. og McCourt, Tom. (1992). Bls. 104-105. 
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ferðalöngum, leigu- og vörubílstjórum stundir á ferðum sínum, veitir fólki útrás í 

dansi eða líkamsrækt á heimilum sínum. Hún kveikir á minningum og fortíðarþrá og 

tengist ótal upplifunum á smáum og stórum stundum í lífi fólks. Í félagslegum 

aðstæðum ryður hún feimni og félagslegum hindrunum úr vegi, býr til samræður milli 

fólks, viðurkennir fólk sem hluta af menningarkima, er undirleikur og ýtir undir 

rómantísk kynni og kynferðislegt samneyti auk þess að vera megintilgangurinn með 

samneytinu svo sem í kórum eða hljómsveitum. Vinahópar myndast stundum 

sérstaklega í kringum sameiginlegan tónlistarsmekk auk þess sem tónlist gegndi 

lykilhlutverki í ungmennauppreisnum sjöunda áratugarins.
17

  

 En tónlist er líka notuð á stofnanabundinn og pólitískan hátt í ýmsum tilgangi. 

Ríki búa yfir þjóðsöngvum sem eru notaðir til að skapa þjóðerniskennd og þjappa 

fólksfjöldanum saman, til dæmis á stríðstímum. Til að mynda sendi yfirstjórn 

bandaríska hersins plötur með dægurtónlist til hermanna sem börðust í Evrópu í seinni 

heimsstyrjöldinni, upptökur af listamönnum á borð við Glenn Miller, Ellu Fitzgerald, 

Guy Lombardo og Frank Sinatra. Útvarpsstöðvar bandaríska hersins hafa í hinum 

ýmsu stríðum í fjarlægum heimshlutum, svo sem Kóreu, Víetnam og Írak, útvarpað 

kunnuglegri tónlist eins og rokki, kántríi, sálartónlist og rappi til að veita hermönnum 

menningarlega tengingu við heimahagana. Síðast en ekki síst hefur tónlist verið notuð 

til að hjálpa til við að koma á algjörri stjórnmála- og félagslegri stjórnun og einingu, 

eins og í Þýskalandi nasismans.
18

 

 Fjölmiðlafræðingurinn Marshall McLuhan segir í bók sinni Understanding 

Media frá 1964 að útvarpið hafi áhrif á fólk á mjög persónulegan og náinn hátt. Hann 

segir miðilinn bergmála tónlistarlegar helgiathafnir frumstæðra ættbálkasamfélaga, og 

hafi kraftinn til að umbreyta heilu samfélögunum í einsleitan bergmálssal. Hann tekur 

leikritið War of the Worlds eftir Orsons Welles sem dæmi um hið alltumlykjandi 

umfang miðilsins, en það hafði það mikil áhrif á fólk þegar það var frumflutt að skapa 

ofsahræðslu hjá almenningi um að raunveruleg árás geimvera á jörðina stæði yfir. 

McLuhan segir að Hitler hafi verið sá fyrsti til að nota „Orson Welles aðferðina“ til að 

ná tilteknu markmiði á mjög stórum skala og fullyrðir að útvarpið sem miðill hafi átt 

stærsta þáttinn í að koma honum til valda. McLuhan segir að það hefði verið 

                                                 
17 Lull, James. (1992). Bls. 23-24. 
18 Lull, James. (1992). Bls. 24. 
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ómögulegt fyrir Hitler að brjótast til valda og halda þeim ef sjónvarpið hefði verið 

komið fram og búið að ná mikilli útbreiðslu á þeim tíma.
19

 

 Lull segir að tónlist hafi djúp áhrif á þroska fólks alveg frá barnæsku. Tónlist 

hafi til að mynda áhrif á orðaforða, samskiptamáta, sjálfsþroska og tungumálahæfni. 

Þegar komið sé á unglingsárin verði tónlistin oft tæki til að tjá sjálfstæði frá foreldrum 

og andstöðu við önnur yfirvöld í lífi þeirra. Uppreisnin getur verið persónuleg en 

unglingar nota hana einnig til að mynda bönd sín á milli.
20

 Negus segir að tónlist sé 

nátengd sjálfsmynd einstaklinga og að merking hennar breytist ef hún sé tekin úr sínu 

upprunalega umhverfi, pönkið hafi til dæmis tekið allt aðra merkingu þegar það var 

flutt úr bresku umhverfi yfir í amerískt. Þá sé tónlistin mjög oft helsta bindiefni 

afskekktra menningarkima.
21

  

 Tónlist og útvarp hafa frá upphafi verið það samtvinnuð fyrirbæri að ein elsta 

hugmyndin sem heimildir eru til um varðandi útvarpstækni fyrir almennan markað 

skírskota til hennar beint. Það var í minnisblaði ungs starfsmanns Marconifyrir-

tækisins í Bandaríkjunum sem hann sendi yfirmönnum sínum þar sem hann talaði um 

útvarpið sem útvarpsspiladós, Radio Music Box, sem ætti að færa tónlist inn á hvert 

heimili.
22

 

 

2.3 Minnkandi vægi útvarps í kjölfar nýmiðla 

 

Þrátt fyrir að frá byrjun hafi tónlist tengst útvarpsmiðlinum órjúfanlegum böndum 

hefur internetið orðið til þess að fjölga mjög miðlunarleiðum tónlistar og hún er nú 

ekki jafn háð ægivaldi útvarpsins upp á útbreiðslu og fyrr. 

Miðillinn er skilaboðin sagði Marshall McLuhan og átti við að tæknin sem 

miðlaði upplýsingum væri mikilvægari en sjálft innihaldið. Þá vildi hann meina að 

skilaboðin væru í raun annar miðill, svo sem að skilaboð ritmáls væri mælt mál, 

skilaboð tals væri hugsanir og svo framvegis. Ef tekið er mið af þessu mætti segja að 

inn í internetinu séu í raun allir þeir miðlar sem áður hafa komið fram.
23

 

 Helsta breytingin sem internetið hefur í för með sér í fjölmiðlun er að allar 

upplýsingar, texti, hljóð, myndir og annað er samræmt yfir á stafrænt form. Dreifing 

                                                 
19 McLuhan, Marshall. (1964). Bls. 327. 
20 Lull, James. (1992). Bls. 26-27. 
21 Negus, Keith. (1996). Bls. 76-79. 
22 Þorbjörn Broddason. (2005). Bls. 64.  
23 Hodkinsson, Paul. (2011). Bls. 26-27. 
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og deiling þeirra er miklu auðveldari og fljótlegri en áður og það býður upp á meiri 

gagnvirkni í upplýsingamiðlun. Þá er mikill hreyfanleiki í boðskiptum, til dæmis með 

snjallsímum. Þá leiðir það einnig til sundrunar og brotakenndari menningarheims, auk 

þess að gera fjölmiðlun gagnvirkari en hún var áður og þar með skilin milli miðlara 

og móttakanda óljósari.
24

 

 Frá því að mp3 formið kom til sögunnar um miðbik tíunda áratugarins hefur 

verið hægt að hlusta á tónlist á internetinu eftir ótal leiðum bæði löglegum og 

ólöglegum. Það eru búðir eins og Itunes þar sem hægt er að kaupa stök lög eða plötur, 

það er hægt að hlusta á tónlist á youtube , það er hægt að kaupa sér áskrift að 

tónlistarveitum á borð við Spotify, hægt að niðurhala henni ólöglega. Einn vinsælasti 

popptónlistarmaður samtímans, Justin Bieber, var til að mynda uppgötvaður eftir að 

hann hlóð inn myndbandi á Youtube, og Gangnam Style,  eitt allra vinsælasta lag 

ársins 2012 varð einnig vinsælt eftir að margir deildu youtube myndbandinu á 

samfélagsmiðlum sem hafði snjóboltaáhrif og fór eins og eldur í sinu um 

heimsbyggðina.  

 Af ofangreindu má ráða að útvarp er ekki jafn afgerandi áhrifavaldur um 

vinsældir tónlistar og það var áður, þó það skipti ennþá miklu máli í að skapa og 

viðhalda vinsældum tiltekinna laga og listamanna.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 McQuail, Denis. (2010). Bls. 141. 
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3. Ríkisútvarpið – aðdragandi og upphaf 
 

Umræðan um hina nýju útvarpstækni hófst á Íslandi árið 1923 með innblásinni grein í 

tímaritinu Eimreiðinni undir fyrirsögninni „Töfrar loftskeytatækjanna.“ Þar er því 

haldið fram að útvarpið muni valda jafn mikilli menningarbyltingu í sögu 

mannsandans og prenttæknin og innan 20 ára muni þessi nýju tæki verða jafn 

ómissandi á hverju heimili og síminn.
25

 

 Fyrir stofnun útvarpsins var mikil uppgangur í menningarlífi á 

höfuðborgarsvæðinu. Tónlistariðkun fór vaxandi og 1925 var Hljómsveit 

Reykjavíkur, sem síðar varð að Sinfóníuhljómsveit Íslands, stofnuð. Þá færðist það í 

vöxt að erlendir hljóðfæraleikarar sæktu landið heim, meðal annars Fílharmóníusveit 

Hamborgar sem kom til landsins 1926 fyrir forgöngu Jóns Leifs tónskálds. Hafin var 

bygging Þjóðleikhússins 1928 og ári áður kom út skáldsagan Vefarinn mikli frá 

Kasmír eftir hinn þá unga og upprennandi Halldór Kiljan Laxness. Það var semsagt 

margs konar gerjun í þjóðlífinu á þriðja áratugnum og útvarpið kom með eðlilegum 

hætti inn í þá framvindu, nýtt tæki í menningarmiðlun sem miðlaði til landsfólks 

nokkru af því sem aðeins Reykvíkingar áttu áður kost á að njóta. Útvarpssendingar frá 

Reykjavík urðu til að festa höfuðstaðinn enn frekar í sessi sem menningarmiðstöð 

landsins og menntamenn, rithöfundar og tónlistarmenn fengu spánnýjan miðil til að 

koma boðskap og list á framfæri. Þannig gerði útvarpið sitt til að gera landið allt að 

einni menningarheild.
26

  

 Fyrstu útvarpsútsendingar landsins voru þó ekki á vegum ríkisins heldur 

einkaframtak símfræðingsins Ottós B. Arnar. Hann skrifaði margar greinar í blöð til 

að auglýsa tæknina og stofnaði hlutafélag um rekstur fyrstu útvarpsstöðvarinnar en 

hann hafði fengið leyfi fyrir því með lögum frá Alþingi 1925. Fyrsta útsendingin var 

31. janúar 1926 en um dagskrárstefnu þessarar fyrstu stöðvar sagði formaður 

útvarpsfélagsins svo:  

 

Prógröm þau, sem stöðin mun sjerstaklega senda út, miða í þá átt, að 

kynna og efla íslenska menningu og hljómlist. Hefir fjelagið farið þess á 

leit við Pál Ísólfsson, að hann taki að sjer að sjá um útvarp á söng og 

hljóðfæraslætti og er von um, að hann takist það starf á hendur. Þá mun 

                                                 
25 Gunnar Stefánsson. (1997). Bls. 11. 
26 Gunnar Stefánsson. (1997). Bls. 21. 
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stöðin varpa út messum, þingræðum, þingmálafundum, fyrirlestrum, 

veðurfrjettum, almennum frjettum, innlendum og útlendum, svo og 

hljóðfæraslætti frá erlendum stöðvum.
27

 

 

Hér er eftirtektarvert hversu mikil áhersla virðist lögð á tónlistarflutning strax í byrjun 

útvarpsrekstrar á landinu. Í einni af fyrstu tilraunaútsendingunni var til dæmis 

söngdagskrá en Morgunblaðið sagði svo frá henni 3. febrúar 1926 undir fyrirsögninni 

Íslenskur söngur í útvarpið: 

 

Í gærkvöldi klukkan 10:30 sungu 2 vinsælustu og kunnustu söngmenn 

bæjarins í útvarpsstöðina á Melunum, þeir Árni Jónsson frá Múla og 

Símon Þórðarson frá Hól. Var það vel til fundið af stjórn útvarpsins að 

fá einmitt þessa góðu söngmenn til þess að láta íslenzkan söng hljóma í 

fyrsta sinn í íslenzkt útvarp. Þeir sungu nokkrar dúetta úr Gluntarna og 

fóru jafnvel með þá og þeir eru vanir.
28

  

  

Eftir tilraunaútsendingar tók stöðin formlega til starfa 18. mars en ekki er mikið vitað 

um dagskrána þó að hálftíma útsending á morgnana og á kvöldin hafi verið 

upplestrar, leikrit og söngvarar. Stöðin varð ekki langlíf og átti alla tíð í 

fjárhagserfiðleikum, heimildir eru nokkuð á reiki hvenær hún lagði upp laupana en 

útsendingum virðist hafa verið haldið áfram eitthvað fram á árið 1928.
29

 

 Fljótlega komu fram hugmyndir utan og innan Alþingis um að ríkisvaldið yrði 

að koma að útvarpsrekstri og var um það góð samstaða meðal vinstri og hægri manna. 

Jakob Möller, þingmaður Frjálslynda flokksins, lagði fram þingsályktunartillögu 

sumarið 1927 þar sem skorað var á ríkisstjórnina að skipa nefnd til að rannsaka og 

gera tillögur um ríkisrekstur útvarps og sú tillaga var samþykkt einróma á Alþingi.
30

   

 Snemma árs 1928 var lagt fram á þingi frumvarp til laga um heimild til 

ríkisrekstrar á útvarpi sem byggt var á vinnu nefndarinnar. Í greinargerð frá nefndinni 

sem fylgdi frumvarpinu eru meðal annars tillögur um hlutfall dagskrárefnis, byggðar 

á efnisskiptingu BBC, sem hljóða svo:  

                                                 
27 Gunnar Stefánsson. (1997). Bls. 30. 
28 „Íslenskur Söngur í útvarpið“. Morgunblaðið. 3. febrúar 1926.  
29 Gunnar Stefánsson. (1997). Bls. 36. 
30 Gunnar Stefánsson. (1997). Bls. 39.  
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1. Tilkynningar, fregnir, veðurskeyti, tvisvar á dag. 365 st. á ári, 30,4%. 

2. Kennsla, 6 hálftímar á viku til jafnaðar. 150 st. á ári 12,5% 

3. Guðsþjónustur og kirkjusöngur, allt að 100 st. á ári 8,3 

4. Fyrirlestrar, upplestur og barnasögur. 220 st. á ári 18,3% 

5. Söngur, hljóðfærasláttur og endurvarp frá erl. stöðvum. 365 st. ári 

30,4%
31

 

 

Frumvarpið var samþykkt og undirbúningur að stofnun Ríkisútvarpsins var hafinn og 

Jónas Þorbergsson var ráðinn útvarpsstjóri en stefnt var að því að hefja útsendingar 

fyrir alþingishátíðina sumarið 1930 en það tókst þó ekki. Þar sem ljóst var að mikill 

hluti dagskrár yrði tónlist var Páli Ísólfssyni tónskáldi, sem var meðlimur útvarpsráðs, 

falin undirbúningsvinna við tónlistarstefnu. Hann lagði til að ráðnir yrðu fimm fastir 

hljóðfæraleikarar og það helst erlendir. Þessar tillögur voru samþykktar en ekki 

framkvæmdar nema að litlu leyti en gerður var samningur við Hljómsveit 

Reykjavíkur um 8-9 útvarpshljómleika á mánuði í sjö mánuði.
32

   

Í erindi sínu á fyrsta reglulega útvarpsdegi Ríkisútvarpsins 21. desember 1930 

skipti Sigurður Nordal íslenskri menningarsögu í fjögur tímabil eftir þeirri tækni sem 

menn höfðu yfir að ráð til að koma boðum sín á milli. Hið fyrsta frá upphafi 

landnáms og fram til 1100 þegar notast var við munnlegar orðsendingar sem 

sendimenn báru á milli, annað var ritöld sem hófst 1100 og hafi valdið byltingu í 

andlegu lífi þjóðarinnar, en hið þriðja hófst við siðaskiptin þegar prenttæknin ruddi 

sér til rúms. Síðan heldur hann áfram á dramatískan hátt: „Í dag, þegar útvarpsstöð 

ríkisins tekur til starfa, hefst hin fjórða öld, útvarpsöldin ... Í hverju þessi nýju 

tímamót verða fólgin, getur framtíðin ein vitað í öllum atriðum. En sumt má þegar sjá 

í hendi sér. Einangrunin minnkar í sveitunum, fréttir berast ört og reglulega um allt 

land, tónlistin verður daglegt brauð fyrir hvern þann, sem hefir viðtæki.“
33

 

Af ofangreindu má ráða að frá fyrstu hugmyndum manna um útvarps-

útsendingar og í allri undirbúningsvinnu fyrir Ríkisútvarpið var tónlistarflutningi gert 

hátt undir höfði og var ein af lykilstoðum hins nýja ríkismiðils. 

 

 

                                                 
31 Gunnar Stefánsson. (1997). Bls. 44.  
32 Gunnar Stefánsson. (1997). Bls. 55. 
33 Gunnar Stefánsson. (1997). Bls. 20. 
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3.1 Viðtökur, deilur og stofnun sinfóníuhljómsveitar 

 

Eftir um hálft ár af útsendingum flutti þáverandi útvarpsráðsmaður, Helgi Hjörvar, 

erindi þar sem hann fór yfir reynsluna og einnig athugasemdir og bréf sem hafi borist 

frá hlustendum. Sagði Helgi langflestar þessar athugasemdir snúa að 

„hljóðfæraslætti“, en þær hafi verið af ýmsum toga. Margir vildu auka veg 

hljómlistarinnar, aðrir að stórar tónsmíðar væru fluttar með skýringum eða fá meiri 

orgelleik. Ýmsir kvörtuðu undan hinni svonefndu „útlendu músík“ og áttu þá við hina 

föstu hljómleika og vildu í staðinn fá meira af rímum og harmónikkutónlist, enn aðrir 

vildu svo fá að heyra „jassmúsík.“ Þá telur Helgi Hjörvar að útvarpið hafi mikilvægu 

hlutverki að gegna þegar kemur að tónlistarlegu uppfræðsluhlutverki:  

 

„Útvarpið verður að vísu að vera „alþýðlegt“, í þess orðs beztu 

merkingu, en það má aldrei fyrir þær sakir gleyma hinum ströngu 

kröfum hreinnar og göfugrar listar. Í tónlistinni, sem öllum fögrum 

listum fremur á heima á sviði útvarpsins, verður það að leitast við að 

túlka fyrir allri alþýðu jafnvel hina hæstu og dýpstu tónsnilld og gera 

smátt og smátt hina torskildari fegurð í tónanna heimi augljós og 

aðlaðandi fyrir sem flesta ... Almenningur á Íslandi er mjög lítið vanur 

„klassískri músík“, eða þungskildum hljóðfæraleik, og engan þarf að 

undra það, þó að slíkt efni þyki „útlent“ fyrst í stað.
34

 

 

Þá vitnar hann einnig til þess að þrátt fyrir að Íslendingar væru mikil bókmenntaþjóð 

hafi það tekið þá ríflega mannsaldur að átta sig á hversu mikið skáld Einar 

Benediktsson væri, því hann væri þungskilinn. Þess vegna væri eðlilegt að það tæki 

tíma fyrir þjóðina að kunna að meta tónsmíðarnar sem hún væri nánast alveg óvön. Þá 

hafi einna flestar fyrirspurnir verið um meira af íslenskum lögum eða þjóðlögum, en 

með þessu hafi þó ekki endilega verið að biðja um íslensk lög, heldur fyrst og fremst 

sönglög með íslenskum textum.   

 

 Á fyrstu árum útvarpsins var ekki til mikið af íslenskri tónlist á plötum og það 

litla sem var til hafði verið hljóðritað erlendis. Það var því að undirlagi Jónasar 

                                                 
34 Gunnar Stefánsson. (1997). Bls. 71-72. 
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Þorbergssonar sem Columbia plötuútgáfan kom með þar til gerð tæki til landsins og 

hljóðritaði talsvert af kórlögum árið 1933. Þá voru ráðnir í fyrstu tveir 

hljóðfæraleikarar til útvarpsins, sem störfuðu þar við fullt starf, sem fjölgaði þó smám 

saman uns komin var fyrsta útvarpshljómsveitin. Þannig varð ríkisútvarpið mikið 

hreyfiafl í því að ýta undir atvinnumennsku í tónlist á landinu. Emil Thoroddsen, 

annar af fyrstu hljóðfæraleikurunum sem ráðnir voru til útvarpsins segir frá því að 

deilur hafi verið meðal tónlistarmanna og annarra um hvers kyns tónlist ættu að leika, 

sumir hafi eingöngu viljað venja fólk á „góða klassíska tónlist“, en hann hafi þó 

haldið því fram að til að fá almenning til að hlusta yrði líka að leika þjóðlög og lög 

sem fólk þekkti. Hann hafi í eitt skipti sett saman syrpu af íslenskum þjóðlögum fyrir 

fiðlur, selló og píanó og leikið utan dagskrár eitt kvöldið í hálfgerðri óþökk 

útvarpsráðs. Þessi alþýðulagakvöld urðu hins vegar svo vinsæl að þeim var haldið 

áfram og urðu að vikulegum viðburði.
35

 

 Útbreiðsla útvarpsins jókst hratt á fyrstu starfsárum þess. Á upphafsári 

Ríkisútvarpsins voru skráðir notendur 449, við árslok 1931 voru þeir 3880, árið 1932 

voru þeir komnir upp í 5360 og við lok árs 1933 voru notendur orðnir 8182. Af þeim 

upplýsingum sem hægt er að fá um dagskrá fyrsta starfsáratug útvarpsins liggur ljóst 

fyrir að lifandi tónlistarflutningur var á hverju kvöldi, auk tónlistar sem spiluð var af 

grammafónum.
36

 

 Árið 1947 er að finna elstu tillögur um stofnun Sinfóníuhljómsveitar Íslands 

varðveittar í skjölum Ríkisútvarpsins. Hún átti þá að vera fjármögnuð af 

Ríkisútvarpinu, Þjóðleikhúsinu og Tónlistarfélagi Reykjavíkur auk þess að sérstakur 

skattur á kvikmyndasýningar myndi renna til hennar. Í greinargerð með tillögunum er 

vikið að því að íslenska þjóðin sé eina sjálfstæða menningarþjóð í heimi sem búi ekki 

yfir fastskipaðri sinfóníuhljómsveit. Hljómsveitin eigi meðal annars að annast allar 

tónlistarþarfir Ríkisútvarpsins og Þjóðleikhússins sem þá var nýstofnað.
37

 

 Lokahrinan í stofnun hljómsveitarinnar varð svo 1950 en þá átti útvarpsráð 

frumkvæði að því að lofa fjárframlagi til sveitarinnar, þrátt fyrir að ekki hefði enn 

tekist að tryggja framlög frá ríkinu og Reykjavíkurborg eins og vonast var til. Voru 

um þetta miklar deilur bæði innan útvarpsráðs, Alþingis og borgarstjórnar. Varð 

                                                 
35 Gunnar Stefánsson. (1997). Bls. 96-98. 
36 Gunnar Stefánsson. (1997). Bls. 109. 
37 Gunnar Stefánsson. (1997). Bls. 307-308. 
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rekstur hljómsveitarinnar þungur baggi á fjárhag útvarpsins sem ekki var bögulegur 

fyrir og þurfti að skera ýmsa dagskrá niður til að styðja við hljómsveitina.
38

 

 Eftir þetta kom til margra ára deilna um fyrirkomulag, yfirstjórn og ekki síst 

fjárhag hljómsveitarinnar. Skilningur á gildi hennar var oft á tíðum takmarkaður bæði 

hjá almenningi og stjórnvöldum en ljóst er að án frumkvæðis Ríkisútvarpsins er nokk 

víst að löng bið hefði orðið á stofnun hljómsveitarinnar. Forganga útvarpsins í 

stofnun og starfrækslu Sinfóníuhljómsveitarinnar er glögglega til marks um hversu 

mikla áherslu það lagði á „hámenningu“ umfram alþýðumenningu. Þarna var að vissu 

leyti verið að þjóna minnihluta hlustenda, eins og margir útvarpsráðsmenn bentu á 

sem töldu hyggilegra að ráðstafa meira fé í dagskrárliði sem nytu almennrar hylli.
39

 

 Frá stofnun og fram til ársins 1960 hafði útsendingartími útvarpsins aukist 

mjög en árið 1939 var hann 5 klst. og 35 mínútur á dag en árið 1959 var hann kominn 

upp í 11 og hálfa klukkustund á dag. Viðbótin hafði orðið talsvert meiri í tónlist en 

töluðu máli og var hún komin í meirihluta dagskrártímans 1959. Útvarpsstjóri 

flokkaði tónlistina á því ári svo að klassísk tónlist hafi verið leikin í 47 þúsund 

mínútur en létt og blönduð tónlist 85 þúsund mínútur. Mestur hluti hennar hafi verið 

leikinn af plötum en þó hafi lifandi tónlist farið vaxandi.  

 

3.2 Rás 2 og einkarekið útvarp 

 

Þegar líða tók á áttunda áratuginn fór að gæta vaxandi óánægju með íhaldssama 

dagskrá ríkisútvarpsins, ekki síst á meðal ungmenna. Stjórnendur virtust hafa horn í 

síðu dægurtónlistar en kvartanir undan of miklu „sinfóníuvæli“ og skorti á popptónlist 

voru daglegt brauð í lesendabréfum dagblaða. Fyrir utan þætti eins og „Óskalög 

sjúklinga“ og „Á frívaktinni“ sem voru á dagskrá einu sinni í viku voru nýjustu 

popplögin nær eingöngu spiluð í „Lögum unga fólksins“ á þriðjudagskvöldum. 

Klassísk og léttklassísk tónlist var aftur á móti fyrirferðamikil á dagskránni alla daga 

vikunnar en samkvæmt hlustendakönnunum sem gerðar voru 1978 og 1979 var 

sáralítil hlustun á hana.
40

 

 Á áttunda áratugnum urðu líka raddir um að gefa útvarpsrekstur frjálsan, ekki 

síst innan Sjálfstæðisflokksins, æ háværari. Menn sem síðar áttu eftir að láta að sér 

                                                 
38 Gunnar Stefánsson. (1997). Bls. 312. 
39 Gunnar Stefánsson. (1997). Bls. 334. 
40 Guðjón Friðriksson. (2000). Bls. 281-282. 
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kveða eins og Þorsteinn Pálsson, Hrafn Gunnlaugsson, Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson og 

Markús Örn Antonsson orðuðu það opinberlega og þeir tveir síðast nefndu sóttu árið 

1976 um leyfi til að reka útvarpsstöð á höfuðborgarsvæðinu í tilraunaskyni, en var 

synjað. Ári síðar var lagt fram frumvarp á Alþingi um afnám einokunar Ríkisút-

varpsins sem var svo endurflutt af hinum ýmsu þingmönnum Sjálfstæðisflokksins 

næstu ár án þess að ná fram að ganga.
41

  

 Strax árið 1975 voru líka komnar fram háværar raddir um að fjölga rásum 

Ríkisútvarpsins til að höfða betur til fjölbreyttari hlustendahóps. Ekki voru þó allir á 

eitt sáttir um það og taldi Jón Múli Árnason þulur að það myndi bara leiða til 

sundrungar þjóðarinnar:  

 

Það væri ráð til að splundra þjóðinni. Þá væri dagskrá með væli, pípi, 

gauli og jafnvel klámi. Önnur væri aðeins smekklegri frá menningarlegu 

sjónarmiði ... Sú þriðja væri svo háklassísk og vísindaleg. Á hana myndu 

tómir sérvitringar hlusta. Með tímanum myndi svo ekkert samband 

verða milli þessara þriggja hópa. Það yrði hryllileg uppákoma. Hvað 

heldurðu að það yrðu margir sem hlustuðu á annað en vælið?
42

 

  

Árið 1981 voru stofnuð á borgarafundi samtök um frjálsan útvarpsrekstur og í 

skoðanakönnun Vísis sama ár kom í ljós að 64% svarenda voru fylgjandi því að 

hnekkja einkaleyfi Ríkisútvarpsins á útvarpsrekstri. Það var eins og stjórnendur Rúv 

hefðu vaknað af værum blundi við umræðurnar en árið 1982 var sett á laggirnar nefnd 

sem átti að gera tillögur um rekstur og dagskrá nýrrar rásar sem skyldi að langmestu 

leyti útvarpa léttri tónlist og átti að bera sig með tekjum af leiknum auglýsingum, en 

áður höfðu allar auglýsingar verið lesnar af þulum.  

 Rás 2 hóf útsendingar 1. desember 1983 undir stjórn Þorgeirs Ástvaldssonar 

og fékk strax góðar viðtökur þó hún næði ekki strax til alls landsins. Þungu fargi var 

létt af mörgum sem gátu nú hlustað á popptónlist alla daga þrátt fyrir að útsendingar-

tíminn hafi verið takmarkaður til að byrja með. Samkvæmt hlustendakönnun frá árinu 

1984 hlustuðu um 70% landsmanna á rásina og 98% unglinga í Reykjavík hlustuðu á 

hana.
43

 

                                                 
41 Guðjón Friðriksson. (2000). Bls. 281-282. 
42 Jón Múli Árnason. (1975). 
43 Guðjón Friðriksson. (2000). Bls. 284. 
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 Á sama tíma og Rás 2 fór í loftið voru umræður um ný útvarpslög í fullum 

gangi þar sem nefnd á vegum menntamálaráðherra hafði lagt til að einokun Rúv yrði 

afnumin. Enn var þá ágreiningur meðal stjórnmálamanna og ekkert þokaðist í málinu. 

Haustið 1984 var hins vegar afdrifaríkt en verkfall BSRB og bókagerðamanna varð 

þess valdandi að útvarps- og sjónvarpsútsendingar stöðvuðust og blaðaútgáfa einnig. 

Þá gripu áhugamenn um einkarekið útvarp tækifærið, og hópur sjálfstæðismanna m.a. 

Kjartan Gunnarsson framkvæmdastjóri flokksins, hóf útsendingar undir merkjum 

frjáls útvarps. Nokkrir starfsmenn DV gerðu slíkt hið sama en skömmu síðar var 

stöðvunum lokað með dómsúrskurði. Þær aðgerðir ollu talsverðum mótmælum meðal 

almennings sem jók enn þrýstinginn á afnám einokunar og loks var útvarpsrekstur 

gefinn frjáls með frumvarpi sem var samþykkt á Alþingi 13. júní 1985 en tók gildi 1. 

janúar 1986.
44

  

 Framan af ári nýttu menn sér þó ekki nýfengið frelsi í ljósvakamálum og 

Ríkisútvarpið hélt uppteknum hætti í dagskrárstefnu en um haustið reið útvarpsstöðin 

Bylgjan á vaðið og hóf útsendingar 28. ágúst. Hún náði í byrjun einungis til hlustenda 

á Faxaflóasvæðinu en varð þó strax mjög vinsæl og samkvæmt hlustendakönnun á 

fyrstu starfsdögum hennar virtist hún strax hafa náð um helmingi af allri 

útvarpshlustun. Stöðin var í eigu Íslenska útvarpsfélagsins en hluthafar í því voru 

meðal annars Jón Ólafsson í Skífunni og ýmis stórfyrirtæki, svo sem Vífilfell, 

Flugleiðir og Hagkaup. Dægurtónlist var uppistaðan í dagskránni fyrsta árið í bland 

við spurningaleiki, innhringiþætti og spjallþætti auk þess sem stuttar fréttir voru á 

klukkutíma fresti. Íslenska útvarpsfélagið gerði einnig tilraunir með að útvarpa 

sígildri tónlist á annarri rás sem þeir nefndu Ljósvakann, en hlustun á hana var lítil 

sem engin og var því hætt.
45

  

 Árið 1987 hóf Stjarnan útvarpssendingar auk ýmissa annarra smærri og 

staðbundnari stöðva. Sumarið 1987 komst Þorbjörn Broddason að því að framboð á 

útvarpsefni hafði ríflega fimmfaldast á örfáum árum, úr 18 til 20 tímum á sólarhring 

upp í 90 tíma. Fyrstu árin eftir afnám einokunarinnar hrundu auglýsingatekjur 

Ríkisútvarpsins um 40%. Til að bregðast við samkeppninni frá einkareknu stöðvunum 

var útsendingartími Rásar 2 lengdur sem árið 1987 var farið að útvarpa allan 

sólarhringinn og samtengja útsendinguna við Rás 1 og sjónvarpið þegar ekki voru 

                                                 
44 Guðjón Friðriksson. (2000). Bls. 285. 
45 Guðjón Friðriksson. (2000). Bls. 286. 
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útsendingar þar, auk þess var sett á fót dægurmálaútvarp undir stjórn Stefáns Jóns 

Hafsteins sem var á dagskrá morgna og síðdegis.
46

    

 Með tilkomu einkastöðvanna hafði spilun á dægurtónlist í útvarpi aukist 

gríðarlega og ekki voru allir á eitt sáttir með þá þróun og þótti skorta upp á 

fjölbreytileika. Í einni lesendagrein var ástandinu svo lýst:  

 

„Nú vita það allir sem vilja að „frjálsu“ stöðvarnar hafa orðið sífellt 

einhæfari og litlausari á síðustu mánuðum. Allri dagskrárgerð, 

umræðuþáttum og yfirleitt öðru en rokksíbylju og dægurlögum hefur 

verið kastað til hliðar. Tónlistarstefnur stöðvanna ganga í sömu átt, inn á 

miðjuna og meðalmennskuna. Sérstaðan, sem boðuð er, gengur út á það 

að vera á sömu hlustendaslóðum og allir hinir en með bara ofurlítið öðru 

yfirbragði. Allar yfirlýsingar um nýtt og nýstárlegt útvarp hafa fallið um 

sig sjálfar ... sérstakir fréttaþættir, viðtalsþættir, þættir um ákveðnar 

músíkstefnur eru löngu fyrir bí.“
47

 

 

Síðan útvarpsrekstur var gefinn frjáls hafa tugir stöðva verið starfræktar, margar 

þeirra í stuttan tíma. Líftími þeirra er algjörlega háður markaðnum og í BA-ritgerð 

Jóns Óskars Guðlaugssonar, kemur fram að tilraunir einkaaðila til að fara nýjar leiðir 

í útvarpsrekstri hafi ekki gengið vel, því þeir séu of háðir hlustunartölum og 

markaðnum. Hann færir rök fyrir því að einkareknar útvarpsstöðvar séu ekki 

sérstaklega „frjálsar“ þar sem umhverfið sem þær starfa í setji þeim ákveðnar skorður, 

bæði hvað varðar auglýsingatekjur og afskipti eigenda af starfsemi og innihaldi. Nú 

sé svo komið að einu frjálsu útvarpsstöðvarnar séu Rás 1 og Rás 2 þar sem 

dagskrárgerðarfólk hafi frjálsar hendur til að móta metnaðarfulla dagskrá án afskipta 

eigenda og auglýsenda.
48

 

 

 

 

                                                 
46 Guðjón Friðriksson. (2000). Bls. 287. 
47 Ómar Friðriksson. (1989). 
48 Jón Óskar Guðlaugsson. (2007).  
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4. Aðferðafræði 
 

Til að svara spurningunni um hvað ómaði helst í útvarpi allra landsmanna var farið 

yfir eina dagskrárviku frá ríkisrásunum tveimur, Rás 1 og Rás 2. Vikan 3. til 9. 

febrúar 2014 var valin til að mestar líkur væru á því að upplýsingar hefðu skilað sér. 

Haft var samband við Stef, Samband tónskálda og eigenda flutningsréttar, sem gæta 

hagsmuna tónskálda og höfunda texta að tónlist á sviði flutningsréttar. Samtökin létu 

höfundi í té tvær excel skrár með upplýsingum um lög sem hefðu verið flutt á báðum 

rásum Ríkisútvarpsins þá viku sem ákveðin hafði verið.  

 Hvert lag á listanum var flokkað eftir tónlistarstefnu, þjóðerni flytjenda og 

höfundar og kyni flytjenda og höfundar. Flokkunin átti sér fyrirmynd í ritgerð Sunnu 

Þrastardóttur, Hvernig hljóma blöðin, því þrátt fyrir ólíka miðla taldi ég eðlilegt að 

byggja ofan á þann þekkingargrunn sem þegar hafði verið hlaðinn. Flokkunin var þó 

að ýmsu leyti aðlöguð ólíku eðli gagnanna sem fyrir lágu, þar sem verið var að greina 

mikinn fjölda stakra laga sem höfðu verið spiluð á viku tímabili, en ekki fáar greinar 

(í samanburði) úr dagblöðum. 

    

Stefnur 

 

Klassík 

 

Vegna þess hversu gögnin voru umfangsmikil var tónlistin einungis flokkuð í þrjár 

grunnstefnur, klassík, djass og popp. Eins og áður hefur komið fram var klassísk 

tónlist mikill meirihluti tónlistarflutnings í Ríkisútvarpinu fram að stofnun Rásar 2 

árið 1983. Klassísk tónlist skiptist í marga undirflokka, svo sem barokk, 

kammertónlist, miðaldaklassík og nútímaklassík. Hún byggist á samhljómi og 

samspili margra svokallaðra klassískra hljóðfæra, sem eru yfirleitt órafmögnuð, svo 

sem fiðlur, málm- og tréblásturshljóðfæri og fleira. Undir skilgreininguna féll til að 

mynda allt flutt af Sinfóníuhljómsveit Íslands, óperur og efni flutt af hinum ýmsu 

strengjasveitum. 
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Djass 

 

 Djasstónlist er upprunnin meðal blökkumanna í suðurríkjum Bandaríkjanna 

upp úr aldamótunum 1900. Í honum gætir áhrifa frá blús, negrasálmum, 

vinnusöngvum, ragtime, dans- og lúðrasveitatónlist og hann einkennist af óreglulegri 

hrynjandi, sveiflu, spuna og bláum nótum. Í hefðbundnum djass er laglínan oftast 

fjórir eða átta taktar. Fyrstu djasshljómsveitirnar voru hópar áhugamanna sem komu 

saman til að leika við brúðkaup og jarðarfarir en síðar á dansleikjum. Fyrsta 

djassplatan, Dixie Jazz One Step, kom út 1917 með hljómsveitinni Original Dixieland 

Jazz Band. Upprunalegur djass er oft kenndur við New Orleans en ýmis afbrigði hafa 

komið fram, m.a. dixíland, sveiflutónlist, bopp, svalur djass, frjáls djass og 

bræðingstónlist. 

 

Popp 

 

 Popp er í víðum skilningi sem notast verður við í þessari ritgerð dægurtónlist 

sem höfðar til fjöldans. Á almennum nótum er það létt tónlist með áherslu á 

hrynjanda, sönglínur, vers og viðlög. Hún hefur ótal undirflokka, rokk, popp, 

raftónlist, hip hop, blús, kántrí, reggí, diskó, fönk, sálartónlist og ennþá fleiri 

undirundirflokka. Vegna umfangs gagnanna og oft óskýrra skila á milli mismunandi 

flokka var einungis notast við yfirflokkinn popp í yfirferð gagnanna.    

 

Rannsóknaraðferð 

 

Höfundur fékk eins og áður segir í hendurnar tvö excelskjöl, annað með lögum sem 

spiluð voru á Rás 1 vikuna 3. - 9. september og hitt fyrir sama tímabil á Rás 2. Fyrir 

utan stefnur var ákveðið að flokka lögin einnig eftir því hvort flytjendur þeirra væru 

íslenskir eða erlendir og einnig hvers kyns flytjendur og höfundar væru. Að mestu 

leyti var hægt að flokka lögin út frá þeim upplýsingum sem þegar lágu fyrir, t.d. 

þjóðerni höfunda og kyn þeirra út frá nöfnum þeirra. Ef um hljómsveitir var að ræða 

sem flytjendur var kyn söngvarans látið ráða. Ef hljómsveit var skráð sem höfundur 

var höfundur sagður karlkyns ef allir meðlimir hennar voru karlkyns, og öfugt, en 

bæði ef karlar og konur voru í hljómsveitinni var hún flokkuð beggja kynja.  
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Höfundur þessarar ritgerðar hefur nokkuð umfangsmikla þekkingu á 

popptónlist sem auðveldaði vinnsluna mikið. Eigi að síður var mikið notast við 

vefsíður á borð við Allmusicguide.com, wikipediu, tónlist.is, youtube.com og fleira ef 

uppi var vafi um tónlistarstefnu tiltekins lags, kyn eða þjóðerni flytjenda og höfunda 

þess. Þá ber þess að geta að eitthvað vantaði inn í þær upplýsingar sem fengust hjá 

Stef, svo virtist sem umsjónarmenn tiltekinna útvarpsþátta hefðu ekki ennþá skilað inn 

skýrslu um lögin sem spiluð voru, þau hétu bara lag 1, 2, 3 og svo framvegis. Þess 

gætti helst í lagalista Rásar 1, og átti við um kannski 50 lög en þeim var því sleppt við 

úrvinnslu gagnanna og einhverrar ónámkvæmni gætir í niðurstöðunum þess vegna. Þá 

vantaði í sumum tilvikum upplýsingar um flytjendur og höfunda sem reynt var að 

fylla upp í eftir bestu getu, sem tókst þó ekki alltaf. Það var þó varla í það miklum 

mæli að það hafi úrslitaáhrif á heildarmyndina sem niðurstöðurnar gefa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

5. Niðurstöður – Rás 1 
 

5.1 Rás 1 - Stefnur 

 

Eftir að búið var að sigta út stef og lög sem engar upplýsingar voru um, stóðu eftir 

565 lög til flokkunar sem spiluð voru á Rás 1 í úrtaksvikunni 3. til 9. febrúar árið 

2014. Ef þau eru skoðuð eftir stefnum kemur í ljós að 320 þeirra teljast til popp-

tónlistar, 183 til klassíkur og 62 flokkast undir djass. 

 

Mynd 5.1 Stefnur - Rás 1 

Stefna

320; 57%

62; 11%

183; 32%

Popp
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Það er nokkuð merkilegt því eins og áður hefur komið fram í ritgerðinni hefur rásin í 

sögulegu samhengi helst spilað sígilda og klassíska tónlist, og Rás 2 var sérstaklega 

stofnuð til að spila popptónlist. En eins og fram kemur í töflunni hér fyrir ofan sést að 

tæplega 60% laganna sem flutt voru á Rás 1 töldust til popptónlistar.  

  

Þjóðerni höfunda og flytjenda 

 

Flytjendur laga í úrtaksvikunni voru í tæplega 60% tilvika erlendir eða 312 en 

íslenskir 214. Í einungis sjö lögum voru flytjendur bæði íslenskir og erlendir eða 

innan við eitt prósent. 
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Mynd. 5.2. Þjóðerni flytjenda – Rás 1 
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Þegar kemur að lagahöfundum voru erlendir höfundar enn meira áberandi, en 73% 

laga sem spiluð voru tímabilinu voru eftir erlenda höfunda, eða 389, meðan 142 voru 

íslenskir. 

Mynd 5.3. Þjóðerni höfunda – Rás 1 
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Eins og gefur að skilja var mjög sjaldgæft að erlendir flytjendur flyttu lög eftir 

íslenska höfunda en þó nokkuð var um hið gagnstæða, að Íslendingar flyttu lög eftir 

erlenda höfunda.  Það er mjög skiljanlegt í ljósi þess að tónlist er alþjóðlegt tungumál 

og gagnvart öllum heiminum er íslensk tónlist eins og dropi í hafið og sjaldgæft að 

hún sé reglulega flutt af erlendum aðilum. 
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Tafla 5.1. Þjóðerni höfunda og flytjenda (öll tónlist) – Rás 1 

 Erlendur höfundur Íslenskur höfundur 

Erlendur flytjandi 309 (59%) 3 (˂1%) 

Íslenskur flytjandi 77 (15%) 136 (26%) 

 

 

Ef þjóðerni höfunda og flytjenda er skoðað eftir stefnum sést að ef eingöngu er litið á 

popplög sést að hlutfall laga sem eru algjörlega erlend er hið sama og heildarmyndin 

en hlutfall íslenskra höfunda er hærra, eða 33% í stað 26%, eins og sést á 

meðfylgjandi töflu. Það skýrist mikið til af því að í poppi er algengara að höfundar 

flytji eigin lög heldur en í til dæmis djass og klassík.  

 

Tafla 5.2 Þjóðerni flytjenda og höfunda popplaga – Rás 1 

 Erlendur höfundur Íslenskur höfundur 

Erlendur flytjandi 183 (58%) 3 (1%) 

Íslenskur flytjandi 28 (9%) 100 (32%) 

 

Ef við skoðum hins vegar klassíkina sést að mjög stór meirihluti höfundar eru 

erlendir, eða 131 á móti 23 íslenskum. Það er því yfir 80% höfunda erlendir. 

 

Mynd 5.4. Þjóðerni höfunda – klassík – Rás 1 
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Hlutfallið milli innlendra og erlendra flytjenda er hins vegar töluvert jafnara, eða 84 

erlendir á móti 64 innlendum.  

 

Mynd 5.5 Þjóðerni flytjenda klassík – Rás 1 
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Tafla 5.3 – Þjóðerni flytjenda og höfunda – klassík – Rás 1 

 

 Erlendur höfundur Íslenskur höfundur Höfundar íslenskir 

og erlendir 

Erlendur flytjandi 84 (54%) 0 0 

Íslenskur flytjandi 47 (30%) 20 (13%) 0 

Flytjendur ísl og erl 1 (1%) 3 (2%) 1 (1%) 

 

Þegar kemur að djasstónlist var svipað uppi á teningnum og í klassíkinni, það voru um 

þrír fjórðu hluta höfunda erlendir. 
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Mynd 5.6. Þjóðerni höfunda – Djass – Rás 1 
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Sama átti við þegar um flytjendur var að ræða þrátt fyrir að fjöldi innlendra flytjenda 

hafa verið aðeins hærri.  

 

Mynd 5.7. Þjóðerni flytjenda – Djass – Rás 1 
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5.2. Rás 1 - kynjahlutfall  

 

Einna skýrustu niðurstöður úr rannsókninni snúa að því hversu mikið hallar á konur, 

bæði sem flytjendur, en þó sýnu meira sem höfunda, tónlistar á ríkisrásunum. Af 

öllum þeim lögum sem spiluð voru í úrtaksvikunni voru 286 eingöngu flutt af 

karlmönnum, í 105 lögum voru flytjendur af báðum kynjum, en í 136 skipti voru 

eingöngu konur flytjendur. 
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Mynd 5.8. Kyn flytjenda á Rás 1 

Kyn flytjenda

54%

26%

20%

kk

kvk

bæði

  

 

Myndin verður þó ennþá ýktari þegar við skoðum höfunda laganna, en þar eru 

karlkyns höfundar að 438 lögum en bara 43 lög eru eftir konur.  

 

Mynd 5.9. Kyn höfunda á Rás 1 
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Þetta eru nokkuð sláandi og afgerandi niðurstöður þó þær geti átt sér ýmsar skýringar. 

Spyrja mætti hvort þessi mikli kynjahalli gangi ekki í berhögg við jafnréttisstefnu 

Ríkisútvarpsins en þar segir til að mynda, að „RÚV vill endurspegla sem flest  svið 

samfélagsins með því að gera röddum kvenna og karla jöfn skil.“
49

 Ef við skoðum 

                                                 
49 Jafnréttisáætlun Ríkisútvarpsins 2011-2014. 
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kynjaskiptinguna út frá stefnum kemur í ljós nokkur munur á milli þeirra. Klassíkin er 

nokkuð sér á báti þegar kemur að kyni flytjenda, en þar er yfir helmingur verka flutt 

af báðum kynjum.  

 

Mynd 5.10. Kyn flytjenda – Klassík – Rás 1 
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Þetta kann að skýrast af því að mikið af verkunum er flutt af fjölmennum sveitum, svo 

sem sinfóníuhljómsveitum sem yfirleitt eru skipaðar báðum kynjum. Þrátt fyrir það 

hefur lengi hallað á konur innan klassíska tónlistarheimsins. Á 19. öld höfðu konur til 

dæmis einungis tækifæri til hljóðfæranáms innan veggja heimilanna og var meinaður 

aðgangur að öllu hljómsveitarstarfi á opinberum vettvangi. Litið var á það þannig að 

konur hefðu hvorki greind né hæfileika til að skilja tónlist á við karla. Þá gerðu 

almenn karllæg gildi samfélagsins konum erfiðara fyrir að leggja fyrir sig tónlist þar 

sem þeim var ætlað að sjá um barnauppeldi og hefðbundin heimilisverk. Þegar konur 

hófu að sækjast eftir stöðum í sinfóníuhljómsveitum um miðja 20. öld þurftu 

innsækjendur að spila á bakvið tjald í áheyrnarprufum svo kyn þeirra væri ekki 

augljóst og enn í dag er víða notast við það fyrirkomulag. Konur hafa því þurft að 

berjast fyrir tilvistarrétti sínum innan tónlistarheimsins en viðhorf samfélagsins til 

þeirra hefur að mörgu leyti batnað síðan.
50

 

 Þegar kemur að höfundum klassískra laga var hins vegar allt annað upp á 

teningnum. Þar voru kvenkyns höfundar að einungis 5% laga, meðan karlar sömdu 

um 80% efnisins sem spilað var, en 15% var eftir ókunna höfunda, sem voru í 

einhverjum tilfellum þjóðlög en annars staðar vantaði upplýsingar í gögnin. 

                                                 
50 Harpa Jóhannsdóttir. (2011). Bls 4.  
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Mynd 5.11. Kyn höfunda – Klassík – Rás 1 
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Þetta gæti að vissu leyti átt sér þær skýringar að mikið af klassískum flutningi byggist 

á kanónunni, höfundum frá 18. og 19. öld þegar ekki var litið á tónsmíðar sem 

kvenmannsverk. Það virðist sem svo að þrátt fyrir að konum hafi tekist að koma sér 

inn í sinfóníuhljómsveitir hafi gengið talsvert hægar fyrir samfélagið að veita 

kvenhöfundum athygli og spilun. Til að mynda virðist tíðni klassískra kvenhöfunda 

sem spilaðir eru í breska ríkisútvarpinu BBC vera jafn lág og í hinu íslenska.
51

 

 

5.3 Kynjahlutfall í poppi – Rás 1 

 

Það var talsverður munur, bæði á höfundum og flytjendum popptónlistar þegar kemur 

að kynjahlutfalli. Samanborið við klassíska tónlist var talsvert minna hlutfall flytjenda 

beggja kynja, meðan ríflega tveir þriðju hlutar voru karlkyns. 

                                                 
51 Fiona Maddocks. (2011). 
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Mynd 5.12 Kyn flytjenda – Popp – Rás 1  
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Ef við skoðum svo kyn höfundanna kemur hins vegar upp svipuð mynd og í 

klassíkinni, það er að um 80% laga eru samin af karlmönnum.  

Mynd 5.13. Kyn höfunda – Popp – Rás 1 
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Í þeirri djasstónlist sem spiluð var í úrtaksvikunni var kynjamunurinn svo enn meira 

sláandi, en af 61 djasslagi sem flutt var var aðeins eitt eftir konu, tvö eftir ókunna 

höfunda, en allt hitt eftir karla. Staðan var eilítið skárri ef tekið er mið af flytjendum, 

þar voru konur um 13% flytjenda en karlar um 80% og rest flutt af báðum kynjum. 
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Mynd 5.14. Kyn flytjenda – Djass – Rás 1 
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6. Niðurstöður Rás 2 
 

6.1 Rás 2 – Stefnur 

 

Á Rás var í úrtaksvikunni spilað 1261 lag, eða yfir tvöfalt fleiri en á Rás 1. Þar bar þó 

svo við að í raun var öll tónlistin popptónlist, í víðasta skilning þess orðs sem notast er 

við í þessari ritgerð. Það þarf þó ekki að koma á óvart í ljósi sögunnar sem hefur verið 

farið yfir, þar sem tilgangurinn með stofnun stöðvarinnar var í raun að spila popp-

tónlist sem mikill skortur var á á Rás 1 á þeim tíma. Greiningunni milli tónlistarstefna 

verður því sleppt úr niðurstöðum fyrir Rás 2 en vikið meira að hlutfalli íslensks efnis 

gagnvart erlendu og kynjaskekkju.  

 

6.2 Rás 2 – Hlutfall innlends efnis 

 

Á Rás 2 var í úrtaksvikunni nokkuð jafnt hlutfall á milli innlendra og erlendra 

flytjenda, 609 lög voru flutt af Íslendingum en 634 af erlendum flytjendum og 

eitthvað á annan tug þar sem flytjendur voru íslenskir og erlendir. 

 

Mynd 6.1 Þjóðerni flytjenda – Rás 2 
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Ef við tökum svo mið af höfundum kemur í ljós að hlutfall erlendra höfunda er eilítið 

hærra en innlendra, en þeir eru 669 á móti 571 íslenskum. 
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Mynd 6.2. Þjóðerni höfunda – Rás 2 
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Þetta er nokkuð breytt mynd frá Rás þar sem yfir 70% höfunda laga voru erlendir. Það 

kann þó að skýrast að nokkru leyti af áherslum í stefnum. Rás 1 spilar talsvert af 

klassískri tónlist og djasstónlist þar sem meiri hefð er fyrir því að tónlistarmenn flytji 

svokallaða „standarda“, efni eftir meistarahöfunda fortíðarinnar. Eins og áður hefur 

verið talað um kemur skiljanlega meirihluti þeirra ekki frá 300.000 manna eyju nyrst í 

ballarhafi. Í rokk- og popptónlist hefur hins vegar alltaf verið meiri áhersla á að 

listamenn flytji eigið efni, sem kann að skýra jafnara hlutfall innlendra og erlendra 

höfunda á Rás 2. 

 

Tafla 6.1. Þjóðerni höfunda og flytjenda – Rás 2 

 Erlendur höfundur Íslenskur höfundur Höfundar íslenskir 

og erlendir 

Erlendur flytjandi 633(50%) 1 0 

Íslenskur flytjandi 36(3%) 569(45%) 3 

Flytjendur ísl og erl 0 1 17(1,5%) 

  

Þetta má að mestu leyti skýra með því að í meirihluta tilvika voru listamenn að flytja 

eigið efni, eins og áður var vikið að.  
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6.2 Rás 2 – Kynjahlutföll 

 

Rétt eins og á Rás 1 voru skýrustu niðurstöðurnar í rannsókninni á Rás 2 þær sem 

sneru að kynjahlutfalli listamanna sem spilaðir voru, bæði hvað snertir flytjendur og 

höfunda. Ef við skoðum fyrst hlutfall kynja meðal flytjenda kemur í ljós að rúmir þrír 

fjórðu hlutar laga, voru einungis flutt af körlum.  

 

Mynd 6.3. Kyn flytjenda – Rás 2 
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Konur eru minna en fimmtungur flytjenda og afar lítill hluti laga er fluttur af báðum 

kynjum. Þetta er nokkuð ólík staða frá Rás 1, þar sem 26% flytjenda eru konur og 

20% bæði kyn. Helsta breytan sem þar kemur inn er þó klassíska tónlistin sem spiluð 

er á Rás 1, en sú stefna skar sig frá hinum þegar kom að kvenflytjendum og 

flytjendum beggja kynja. Það má meðal annars rekja til þess að klassísk tónlist er oft 

flutt af sinfóníuhljómsveitum sem almennt eru skipaðar báðum kynjum, meðan 

algengt er að rokk- og poppsveitir séu eingöngu skipaðar körlum.  

 Ef við lítum svo á kyn höfunda þeirra laga sem spiluð voru á rásinni í 

úrtaksvikunni verður svo kynjaskekkjan enn meira sláandi.  
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Mynd 6.4. Kyn höfunda – Rás 2 
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Þessi mynd er í raun nánast eins og kakan fyrir Rás 1, það eru yfir 80% allra laga sem 

spiluð eru samin af körlum, og innan við 10% sneið hjá konunum. Ef við setjum svo 

höfunda og flytjendur inn í töflu kemur eftirfarandi mynd í ljós (ókunnum höfundum 

er sleppt þar sem fjöldi þeirra er hverfandi). 

 

Tafla 6.2. Kyn flytjenda og höfunda – Rás 2 

 Karlkyns höfundur Kvenkyns höfundur Höfundar beggja 

kynja 

Karlkyns flytjandi 957(76%) 0 2 

Kvenkyns flytjandi 72(6%) 108 (8,5%) 47(4%) 

Flytjendur beggja 

kynja 

31(2,5%) 1 34(3%) 

 

Þarna kemur í ljós að í þremur fjórðu hluta laga sem spiluð eru á Rás 2 koma konur 

hvorki við sögu sem flytjendur né höfundar. Aftur mætti spyrja sig hvernig það 

stemmi við jafnréttisáætlun Ríkisútvarpsins um að gera röddum kvenna og karla jöfn 

skil, þrátt fyrir að ekki sé minnst á tónlist sérstaklega í henni, þá eru raddir í 

bókstaflegri merkingu mjög mikilvægur hluti af tónlist, ekki síst popptónlist.  
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 Ef við lítum bara á innlenda flytjendur er myndin örlítið skárri en þegar hinir 

erlendu eru inni í myndinni, karlar eru 70% flytjenda í stað 76%, og konur rúmlega 

fimmtungur. 

 

Mynd 6.5 Kyn innlendra flytjenda – Rás 2 
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Ef við skoðum svo erlenda flytjendur með tilliti til kynjahlutfalla er staða kvenna öllu 

lakari, eða einungis 16% á móti 81% karla. 

 

Mynd 6.6. Kyn erlendra flytjenda – Rás 2  
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7. Niðurstöður – báðar rásir 

Ef við tökum sama upplýsingar um öll lög sem spiluð voru í úrtaksvikunni, bæði á 

Rás 1 og Rás 2, kemur í ljós að mikill meirihluti laga sem spiluð eru flokkast undir 

popptónlist. Þetta stafar ekki síst af þeirri staðreynd að á Rás 2 er spilað nær eingöngu 

popp og þar er spilaður mun meiri fjöldi af lögum, meira en tvöfalt fleiri en á Rás 1.  

 

Mynd 7.1. Tónlistarstefnur – Báðar rásir 

Tónlistarstefnur - Rás 1 og Rás 2

87%

10%
3%

Popp

Klassík

Djass

 

 

Hlutfall innlends og erlends efnis er hins vegar tiltölulega jafnt, sérstaklega þegar litið 

er til flytjenda laganna. 
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Mynd 7.2. Hlutfall innlendra og erlendra flytjenda – Báðar rásir 
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Ef við beinum sjónum okkar að höfundum laga er hins vegar hlutfall innlends efnis 

nokkru lægra, en í 713 lögum voru höfundar íslenskir á móti 1058 lögum sem samin 

voru af útlendingum. 

 

Mynd 7.3. Hlutfall innlendra og erlendra höfunda – Báðar rásir 

Þjóðerni höfunda - Rás 1 og Rás 2

40%

59%

1%

innlent

erlent

bæði

 

 



 46 

7.1 Báðar rásir – Kynjahlutfall 

 

Þegar við skoðum öll lög sem spiluð voru á báðum ríkisrásunum í úrtaksvikunni 3. - 

9. febrúar eru mest áberandi niðurstöðurnar hversu mikið hallar á kvenkyns flytjendur 

og höfunda. Ef flytjendur eru skoðaðir sér sjáum við að meira en 2/3 hluta laga eru 

flutt af körlum en einungis fimmtungur af konum. 

 

Mynd 7.4. Kyn flytjenda – Báðar rásir 
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Þegar litið er á höfunda laga er kynjahallinn svo ennþá meiri; 1498 lög voru samin af 

körlum en einungis 152 af konum, meðan 93 voru samin af báðum kynjum og 

höfundur var ókunnur í 46 tilvikum. 
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Mynd 7.5. Kyn höfunda – Báðar rásir 
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Það hversu lágt hlutfall tónlistar í ríkismiðlunum er flutt og samið af konum vekur 

upp ýmsar spurningar með tilliti til jafnréttisstefnu stofnunarinnar og opinberra 

jafnréttislaga og verður vikið að því í næsta kafla. 
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8. Umræður 

 

Í lögum um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu, frá 2013 stendur meðal annars að 

það skuli sinna menningarhlutverki sínu með því að „Bjóða fjölbreytt og vandað 

menningarefni og fjalla um ólík svið menningar, lista og íþrótta á Íslandi og erlendis, 

auk þess að vera vettvangur umræðna og skoðanaskipta um íslenska menningu og 

samfélag.“
52

 Í þeim segir einnig að Ríkisútvarpið eigi að leggja rækt við íslenska 

tungu, menningu og menningararfleifð.  

 Þrátt fyrir að ekki sé sérstaklega vikið að tónlist í lögunum er víða vikið að 

því, til að mynda í ársskýrslu Ríkisútvarpsins frá 2013, að eitt þeirra helsta hlutverk sé 

að styðja við íslenska tónlist.
53

 Þá hefur Rás 2 lengi auglýst sig undir slagorðinu 

„Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.“ Niðurstöður rannsakanda gefa til kynna að 

ríkisrásirnar báðar leggi talsverða rækt við íslenska tónlist, ef Rás 1 og Rás 2 eru 

teknar saman kemur í ljós að hlutfall erlendra og innlendra flytjenda í úrtaksvikunni er 

nánast jafnt. Hlutfall innlendra flytjenda á Rás 1 er aðeins lakara, um 40% en verður 

þó að teljast nokkuð viðunandi árangur.  

 Þegar kemur að tónlistarstefnum kemur í sjálfu sér ekki á óvart að Rás 2 spili 

aðallega popp, þar sem eins og áður hefur komið fram var hún stofnuð ekki síst með 

það að markmiði. Hins vegar mætti spyrja sig hvort að eðlilegt sé að rúmlega 

helmingur laga sem spiluð voru á Rás 1 í úrtaksvikunni séu einnig popp, í ljósi þess 

að Rás 2, sem spilar talsvert meira af tónlist, spili það nánast eingöngu. Þetta mætti þó 

skýra með þeirri víðtæku skilgreiningu á popptónlist sem notast er við í þessari 

ritgerð, en fróðlegt væri að flokka poppið niður í frekari undirflokka. Þó það hafi ekki 

verið markvisst kannað af rannsakanda, bentu gögnin þó til þess að það sem flokkað 

var sem popp á Rás 1 hafi að nokkru leyti verið fjölbreyttari flóra en það sem spilað 

var á Rás 2, til að mynda meira af tónlist frá öðrum heimshlutum en vesturlöndum og 

hinni engilsaxnesku menningu. 

                                                 
52 Lög um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu. Lög nr. 23 20. mars 2013.  
53 Ársskýrsla Ríkisútvarpsins 2013.  
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8.1 Umræður – Kynjahlutfall 

 

Langskýrustu niðurstöðurnar voru hins vegar þegar kom að kyni þeirra sem koma við 

sögu í lögunum sem ómuðu á ríkisrásunum tveimur í úrtaksvikunni. Á báðum rásum, 

sama hvort litið var til höfunda eða flytjenda eða innlends efnis eða erlends voru 

konur alls staðar í miklum minnihluta. Eini flokkurinn þar sem ekki hallaði á konur 

voru flytjendur klassískrar tónlistar, þar sem flytjendur voru af báðum kynjum í meira 

en helmingi laga, og eingöngu kvenflytjendur eilítið fleiri en karlar (sbr. Mynd 1.8 hér 

fyrir ofan).  

 Það skýtur nokkuð skökku við að einungis karlar komi að flutningi um 70% 

laga sem spiluð voru og að karlar hafi verið höfundar rúmlega 80% verka. Á þessu 

geta verið ýmsar skýringar. Mögulega eru færri konur en karlar að fást við 

tónlistarsköpun en erfitt er að segja til um það með vissu. Fram hefur komið til að 

mynda að stelpur eru talsvert færri en strákar meðal keppenda í Músíktilraunum sem 

er árleg hljómsveitakeppni fyrir ungar og upprennandi hljómsveitir.
54

 Þó er vert að 

benda á það að árið 2006 voru til að mynda stúlkur 2/3 af nemendafjölda í 

tónlistarskólum á framhaldsskólastigi, sem gæti skýrt hvers vegna staða þeirra er hvað 

styrkust í klassískri tónlist.
55

 

 Ef raunin er að færri konur fáist við tónlistarsköpun og séu þess vegna minna 

spilaðar, mætti að sjálfsögðu spyrja hinnar sígildu spurningar um hvað sé hæna og 

hvað sé egg, eða hvort hænan og eggið stuðli sameiginlega að tilvist hvors annars og 

viðhaldi þannig núverandi ástandi. Ýmislegt bendir þó til þess að tónlistariðnaðurinn 

og flest sem honum tengist sé ákaflega karllægur bransi. Í meistararitgerð Sunnu 

Þrastardóttur, Hvernig hljóma blöðin, kom til að mynda fram að í 40% greina þar sem 

fjallað var um tónlist í Fréttablaðinu og Morgunblaðinu hafi eingöngu verið fjallað um 

karla, en einungis 4% tilvika einungis um konur. Þar kom líka fram að á lista sem 

Rolling Stone tímaritið tók saman yfir bestu plötur frá 1950-1990 hafi einungis 10% 

þeirra verið eftir konur.
56

 Þá má nefna að hið vinsæla breska tónlistarrit, Uncut, hefur 

í útgáfusögu sinni einungis haft konur á forsíðunni á fimm tölublöðum af 200.
57

  

 Tónlistarkonan Lára Rúnarsdóttir vann rannsókn ásamt Gyðu Margréti 

Pétursdóttur á síðasta ári þar sem leitast var við að kortleggja stöðu íslenskra kvenna í 

popp- og rokktónlist. Þar er staða kvenna í tónlistarheiminum sett í samhengi við 

                                                 
54 Árni Matthíasson. (2013).  
55 Gylfi Magnússon. (2006). Bls. 8.  
56 Sunna Þrastardóttir. (2013). Bls. 14. 
57 Arnar Eggert Thoroddsen. (2013). 
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kenningar Walby um kynjakerfið í samfélaginu sem liggi djúpt í félagslegum 

grunngerðum og birtist á margvíslegan hátt, í félagslegum athöfnum og 

samskiptatengslum. Þar sé hið kvenlæga metið skörinni lægra en hið karllæga að 

virðingu og launum og hið sama eigi við í menningarheiminum. Þar fari fáir aðilar 

með menningarlegt auðmagn og þó konur fái að taka þátt rati þær sjaldnast í 

áhrifastöður í menningarstofnunum og sjáist síður í efstu sætum lagalista og sölulista 

tónlistar.
58

  

 Í rannsókn þeirra kemur jafnframt fram að fáar konur stýri eða sitji í stjórnum 

helstu fagráða og félaga sem snúa að popptónlist, svo sem FÍH (Félagi íslenska 

hljómlistarmanna), STEF (Sambandi tónskálda og eigenda flutningsréttar), Útón 

(Útflutningsskrifstofu íslenskrar tónlistar) og FÍT (Félagi íslenskra tónlistarmanna). 

Þá séu mjög fáar konur sem stýri tónlistarhátíðum og sjái um að bóka hljómsveitir á 

þær. Þær nefna til að mynda að Iceland Airwaves, Sónar Reykjavík, Reykjavík Folk 

Festival, Jazzhátíð Reykjavíkur, Myrkir Músíkdagar, Tectonics og All Tomorrow‘s 

Parties sé öllum stýrt af körlum.
59

 

 Í rannsókn þeirra kemur líka fram að eingöngu karlar stjórni stærstu 

útgáfufyrirtækjum landsins. Framkvæmdastjóri, deildarstjóri tónlistardeildar og 

vörustjóri íslenskrar tónlistar hjá Senu, stærsta útgáfufyrirtæki landsins, séu allir 

karlar og minni fyrirtækjunum, Geimsteini, Dimmu, Record Records, Smekkleysu, 

Kongó og 12 tónum sé einnig stjórnað af körlum. Þá séu karlar meirihluti dagskrár-

gerðarmanna á öllum útvarpsstöðvum nema Rás 1.  

Ekki nóg með það heldur hafi engar konur skrifað tónlistargagnrýni í 

Fréttablaðið á tímabilinu september 2010 til desember 2012 meðan örfáar hafi skrifað 

fyrir Morgunblaðið. Þá kom einnig fram að orðræðan í tónlistardómunum hafi verið 

kynjuð, mjúk lýsingaorð hafi verið notuð um flutning og verk kvenna meðan kraftur 

oft sagður einkenna verk karla. Þær telja augljóst að það halli á tónlistarkonur á 

Íslandi og nauðsynlegt að skoða frekar hvaða þættir hafa áhrif á framgang 

tónlistarmanna, svo sem sambönd, aldur, hagsmunir og kunningjatengsl sem ekki hafi 

beint að gera með hæfni tónlistarmanna en geti haft áhrif á framgang og umfjöllun.
60

 

                                                 
58 Lára Rúnarsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir. (2013). Bls. 1. 
59 Lára Rúnarsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir. (2013). Bls. 3-4.  
60 Lára Rúnarsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir. (2013). Bls. 7. 
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9. Lokaorð 
 

Í þessari ritgerð hefur verið farið um víðan völl í umfjöllun um snertifleti tónlistar og 

útvarps. Í byrjun voru reifaðar ýmsar kenningar í fjölmiðlafræði og farið yfir hin 

svokölluðu dagskráráhrif, það er að fjölmiðlar móti það hvað er efst í huga fólks og 

það telji að skipti mestu máli. Fjallað var um kenningar um almannaútvarp, sögu 

slíkra miðla og hvaða hlutverki þeir gegna sem er ólíkt einkareknum miðlum.    

 Fjallað var um samfélagslegt gildi tónlistar og farið yfir það hvernig saga 

tónlistarupptöku og útvarps tengjast órjúfanlegum böndum, fyrsta hugmyndin sem sett 

var fram um útvarp sem fjölmiðil lagði til að helsta hlutverk þess væri að miðla tónlist 

til almennings. Þá var fjallað um upphaf útvarpsreksturs á Íslandi og stofnun 

Ríkisútvarpsins í kjölfar þess. Farið var yfir sögu Ríkisútvarpsins og sérstök áhersla 

lögð á tónlistarstefnu þess og tengsl útvarpsins við tónlistarlífið, svo sem stofnun 

Sinfóníuhljómsveitar Íslands sem Ríkisútvarpið átti stóran þátt í að koma á koppinn.   

Í upphafi ritgerðar var spurt hvers eðlist tónlistin sem spiluð er í hljóðvarps-

rásum ríkisrásanna væri og hverjir fluttu hana og semdu. Gerð var rannsókn á þeim 

lögum sem spiluð voru á ríkisrásunum vikuna 3. - 9. febrúar og þau flokkuð eftir 

tónlistarstefnu, kyni og þjóðerni flytjenda og höfunda. Helstu niðurstöður eru þær að 

hlutfall erlendrar og innlendrar tónlistar er nokkuð jafnt, en karlar eru hins vegar í 

miklu meirihluta höfunda og flytjenda, bæði á Rás 1 og Rás 2. Sérstaklega hallar á 

konur sem höfunda tónlistar en karlar voru höfundar meira en 80% efnis á báðum 

rásum.     

Ef hægt er að heimfæra dagskráráhrif yfir á tónlistarspilun í útvarpi gæti þetta 

leitt til þess að í hugum almennings þyki tónlist kvenna ekki jafn mikilvæg og tónlist 

karla. Þá bendir rannsókn Láru Rúnarsdóttur til þess að karlar stýri helstu stofnunum 

og fyrirtækjum sem snúa að tónlistarbransanum og það standi konum fyrir þrifum. Þá 

hefur þeirri spurningu verið velt upp hvort þetta sé í samræmi við jafnréttisstefnu 

Ríkisútvarpsins. Í henni er ekki sérstaklega vikið að tónlistarspilun en þar segir þó 

meðal annars að Ríkisútvarpið eigi að „endurspegla sem flest svið samfélagsins með 

því að gera röddum kvenna og karla jöfn skil.“
61

 Niðurstöðurnar rýma jafnframt við 

útkomu úr rannsókn Láru á tónlistargagnrýni og rannsókn Sunnu Þrastardóttur á 

                                                 
61 Jafnréttisáætlun Ríkisútvarpsins 2011-2014. http://www.ruv.is/files/jafnrettisaaetlun.pdf 
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tónlistarumfjöllun í Fréttablaðinu og Morgunblaðinu, það er að tónlist kvenna sé 

minna áberandi í fjölmiðlum heldur en tónlist karla.
6263

 

Að því sögðu eru ákveðnir annmarkar á rannsókninni sem geta dregið úr gildi 

niðurstaðnanna. Sú vika sem notuð var sem úrtak gæti hafa verið á einhvern hátt 

ólýsandi fyrir heildina, þrátt fyrir að ekkert sérstakt bendi til þess. Þá hafa undanfarnir 

mánuðir verið nokkrir umbrotatímar hjá Ríkisútvarpinu þar sem uppsagnir, manna-

breytingar í yfirmannsstöðum og ágreiningur um stefnu þess hafa verið áberandi. Þá 

vantaði gögn um lög úr einstaka þáttum, en umfang þess getur varla talist það mikið 

að það hafi stór áhrif á heildarniðurstöðurnar. 

Áhugavert væri þó ekki hafi gefist tóm til þess í þessari ritgerð að rannsaka 

tónlistarspilun ríkisrásanna enn frekar, til dæmis með tilliti til fleiri þátta og einnig 

fíngerðari flokkunar. Til að mynda greina popptónlist í undirflokka, auk þess að 

flokka erlenda flytjendur nánar, svo sem eftir löndum eða heimsálfum. Þá væri 

áhugavert að sjá svipaða rannsókn framkvæmda síðar, á því hvort hlutfall kvenna í 

tónlistarspilun hafi aukist við það að nýr útvarpsstjóri virðist ætla að leggja aukna vigt 

á jafnréttisstefnu Ríkisútvarpsins, til að mynda við mannaráðningar í æðstu stöður.
64

  

                                                 
62 Lára Rúnarsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir. (2013). 
63 Sunna Þrastardóttir. (2013). 
64 „Þau voru ráðin í yfirmannsstöður hjá RÚV í dag“. 
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