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Útdráttur 

Viðfangsefni þessara ritgerðar er útvarpshlustun ungs fólks. Markmið verkefnisins er að 

svara því hvert hlutverk útvarps hjá ungu fólki á 21. öldinni sé. Fjallað er um sögu útvarps, 

breytilegt hlutverk þess í gegnum árin og þær tæknibreytingar sem hafa orðið. Til þess að 

svara rannsóknarspurningunni voru tekin viðtöl við tvo útvarpsmenn þau Ómar Úlf 

Eyþórsson á X977 og Valdísi Eiríksdóttur á FM957.  Einnig var rætt við fjóra einstaklinga sem 

falla að markaðshóp þessara stöðva.  Öll voru spurð spurninga um hlutverk útvarps í 

nútímasamfélagi þar sem sífellt meira aðgengi er að hverskyns stafrænu fjölmiðlaefni.  

Ennfremur var skoðað  hvort samhljómur væri milli viðhorfa útvarpsmannanna og hlustenda. 

Niðurstaða verkefnisins er sú að hlutverk útvarps hefur breyst mikið frá því sem áður var. 

Úrvalið af tónlist og öðru efni á Internetinu er gríðarlega mikið og útvarpið virðist alls ekki 

vera fyrsta val hjá ungu fólki. Samkvæmt svörum viðmælanda tengir fólk frekar 

tónlistarveitur í bílana sína til þess að hlusta á það sem þau vilja.   
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Abstract 

The main purpose of this thesis is to answer the question what role does the radio have in 

young peoples life in the 21st century. The history of the radio will be tracked along with it’s 

history in Iceland and the technical changes throughout the years will also be discussed. To 

answer the question  interviews were  performed with two radio hosts, Ómar Úlfur 

Eyþórsson on channel X977 and Valdís Eiríksdóttur on channel FM957 as well as four other 

individuals that fit into the age category of these radio channels. It is examined whether 

there is any context in the approach between the radio hosts and listeners.  The conclusion 

of this assignment is that the radio’s role today is not the same as it used to be before. The 

variety of media is extremely high and the radio does not seem to be the younger people’s 

first choice. According to the interviewees answers young people are more likely to plug 

their music devices to their cars to be able to choose themselves what to listen to. 
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1. Inngangur 
Útvarp í þeirri mynd sem það var stærstan hluta 20. aldar, byggðist á tækni sem upphaflega 

var þróuð til að geta komið skilaboðum þráðlaust milli staða.  Sú staðreynd að hver sem er gat 

hlustað á það sem sent var frá einni sendistöð þótti raunar galli fremur en kostur við þessa 

tækni.  Útvarpsstöðvar sem sendu út dagskrá með það að markmiði að almenningur gæti 

hlustað má þannig að einhverju leyti rekja til tilraunastarfsemi þeirra sem kanna vildu notagildi 

tækninnar.  Sú hugmynd að senda út tónlist og skemmtiefni frá sendistöðvum sem 

almenningur gæti hlustað á þótti sumum jafnvel hreinasta misnotkun á uppfinningu sem 

annars gæti nýst mannkyninu til góðra verka ( Briggs & Burke, 2005).  . Stjórnvöld í flestum 

löndum settu ýmsar takmarkanir á starfsemi aðila sem vildu standa fyrir útvarpi.  Það má 

annars vegar skýra með því að takmarkað rými var til útvarpssendinga á þeim tíðnisviðum sem 

nýtileg voru í árdaga þessarar tækni og nauðsynlegt þótti að tryggja hernaðarleg afnot af ýmsu 

tagi.  Hins vegar þótti líka mikilvægt að ekki væri „hver sem er“ að miðla upplýsingum til 

almennings með þessum hætti.  

Útvarp var miðill sem frá fyrstu tíð hafði augljóst gildi í landi á borð við Ísland. Auðveldara var 

að flytja fréttir á milli bæja og ná til breiðari hóps en áður hafi verið.  Heilu fjölskyldurnar komu 

saman og hlustuðu á útvarpið, en yfirleitt var einungis eitt tæki á hverju heimili. Með auknu 

úrvali af útvarpsstöðvum og fleiri tækjum á hverju heimili fór hlutverk útvarpsins að breytast.  

Áherslan á fræðslu minnkaði en afþreyingarefni fékk meira rými.  

Fræðimenn hafa spáð því að dagar útvarpsins sem fjölmiðils væru taldir, allt frá því að 

sjónvarpið kom fram á sjónarsviðið og samskonar spár hafa verið settar fram með tilkomu 

internetsins (Oliveira, Portela & Santos, 2011).  Í þessari rannsókn er leitast við að svara hvert 

sé hlutverk útvarps á 21 öldinni hjá ungu fólki á Íslandi. Í fræðilega kafla ritgerðarinnar verður 
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farið yfir hlutverk útvarps í upphafi og hvernig það hlutverk hefur breyst. Farið verður lauslega 

yfir fyrirbæri á borð við Snapchat og Spotify sem fléttast við útvarpsnotkun hlustenda. Eins 

verður lítillega fjallað um hlaðvarp og áhrif þess á útvarpið. Að lokum fjallað verður um tengsl 

tónlistar og útvarps. Í niðurstöðukaflanum verður farið yfir viðtöl sem tekin voru við 

útvarpsmennina Ómar Úlf Eyþórsson og Valdísi Eiríksdóttur sem og fjóra hlustendur á 

aldrinum 18 – 23 ára. Einnig var tekið viðtal við Ragnar Hansson, eiganda Alvarpsins. Að lokum 

er umræðukafli þar sem framtíð útvarpsins verður velt upp. 

2. Fjölmiðlar og eðli þeirra 
Fólk notar fjölmiðla á mismunandi hátt og ólíkir fjölmiðlar svara mismunandi þörfum fólks. 

Þannig getur verið misjafnt hvort verið er að drepa tímann, fræðast eða einfaldlega láta 

skemmta sér (Rosales, 2013). Samkvæmt notagildiskenningunni þarf að átta sig á því til hvers 

fólk notar fjölmiðla til að vita hvernig miðillinn virkar. Sem dæmi gæti unglingsstúlka hlustað 

á útvarpið til að drepa tímann en faðir hennar lesið dagblöðin til þess að vita hvað er að gerast 

í heiminum. Þegar skoða á hlutverk fjölmiðla í nútíma samfélagi þarf að skoða til hvers fólk 

notar þá (Rosales, 2013). Hvernig miðlar eru notaðir getur ráðist af félagslegri stöðu 

einstakingsins, efninu sem miðillinn sendir frá sér og aðgenginu að miðlinum (Ferguson og 

Reardon, 2007). Sem dæmi má benda á að verkamaður í erfiðisvinnu getur ekki tekið upp 

símann í miðju verki til að velja tónlistina sem hann hlustar á og kýs þá frekar hlusta á útvarpið.  

Þegar rætt er um stöðu ólíkra fjölmiðla verður ekki hjá því komist að líta til hugmynda 

McLuhans (1964) þar sem lögð er áhersla á mikilvægi miðlunarformsins.  Grundvallarhugmynd 

í kenningu McLuhans er að það sé miðillinn sem flytur efnið sem skipti máli, miklu fremur en 

efnið sem verið er að flytja. Þannig verðum við að skoða miðilinn til að skilja hlutverk hans. 

Hann rökstyður kenningu sína með því að benda á þau áhrif sem miðillinn hefur á skilningarvit 
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okkar.  Þessvegna skipti það ekki höfuðmáli hverju er verið að miðla heldur með hvaða hætti 

viðkomandi miðill bætir við skilningarvit okkar. Samkvæmt þessu ætti sjónvarp að hafa meiri 

áhrif á neytendann þar sem það örvar bæði augu og eyru á meðan að útvarpið örvar einungis 

eyru þess sem hlustar (McLuhan,1964).  Á þessum grundvelli vill McLuhan skipta miðlum í 

flokka eftir því hvort þeir væru heitir eða kaldir. Kenningin um heitan og kaldan miðil fjallar 

um það hversu mikið miðillinn matar þig á upplýsingum og hversu mikið þú þarft sjálfur að 

fylla inn í. Sjónvarp er þannig kaldur miðill. Neytandinn þarf að setja í samhengi það sem hann 

sér og heyrir og fylla sjálfur upp í það sem vantar upp á. Hinsvegar er útvarpið heitur miðill þar 

einstaklingurinn er mataður af miklum upplýsinum án nokkurrar kröfu um þáttöku þess sem 

hlustar. Lítið er skilið eftir fyrir hlustandann til að fylla sjálfur upp í (Berger, 1995) 

 

3. Saga útvarpsins 
Árið 1888 sýndi vísindamaðurinn Heinrich Hertz fram á að rafmagn getur ferðast í 

andrúmslofti. Þetta sannreyndi Marconi árið 1896 þegar hann sendi loftskeyti yfir 

Ermasundið, marga kílómeta vegalengd. Hugmynd þeirra sem unnu að þróun þessara nýju 

tækni var fyrst og fremst sú að hana yrði hægt nota svo að fólk gæti haft þráðlaus samskipti í 

margra kílómetra fjarlægð (Briggs & Burke, 2005). Tækninni fleygði ört fram og fljótlega var 

farið að nota loftskeytatæki sem öryggisbúnað á skipum. Þannig gátu skip haft samband við 

sendistöðvar í landi og önnur skip, t.d. ef slys hafði átt sér stað. Menn áttuðu sig þó fljótt á 

því að skilaboðin fóru ekki aðeins til þeirra sem erindi áttu heldur gátu allir hlustað. Uppfrá 

því var farið að gera tilraunir með þessa nýju tækni sem enginn vissi í raun hvað ætti að gera 

við (Briggs og Peter, 1988). Fleiri fóru að notfæra sér þessa tækni og rétt fyrir fyrri 

heimstyrjuöldina voru tæplega 1000 leyfishafar fyrir fjarskiptum í Bretlandi. Í þeim öllum var 

þó þaggað þegar heimstyrjöldin fyrri skall á og nýta þurfti loftskeytatækin á skipum, 
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skriðdrekum og flugvélum til hernaðar (Þorbjörn Broddason, 2005).  

Eftir heimstyrjöldina hélt þróunin áfram þó væri enn ljóst hlutverk útvarp ætti að hafa í 

samfélaginu. Á árunum eftir fyrra stríð fóru ýmis Bandarísk fyrirtæki að stofna 

útvarpsstöðvar sem sendu út stöðuga tónlist og sala á viðtækjum stór jókst. Fyrst um sinn 

fengust tekjur af sölu viðtækja en fljótlega áttaði fólk sig á því að auglýsingar væru hentugri 

tekjulind fyrir útvarpið og var það hefðin, m.a. í Ameríku. Tæknin var þó takmörkuð hvað 

varðaði fjölda útvarpsstöðva. Í flestum löndum fékk ríkisvaldið því það hlutverk að úthluta 

leyfum til útvarps. Í kjölfarið varð víða til  einokun ríkisins á útvarpi en rökin voru að á meðan 

hlutverk þessa nýs miðils væri enn óljóst væri best að hann væri í höndumríkisins (Þorbjörn 

Broddason, 2005). 

Árið 1922 urðu ákveðin vatnaskil í þróun útvarpsins þegar  John Reith var ráðinn til BBC sem 

þá var nýstofnað. Hans skoðun var sú að til þess að marka stefnu útvarpsins þuyrfti BBC að 

hafa einokun á markaðinum. Stefnan hans var að útvarpið ætti að upplýsa, fræða og 

skemmta – í þessari röð. Ólíkt því sem var annarsstaðar í heiminum fannst Reith að 

auglýsingar ættu alls ekki að vera í útvarpi og því hafði BBC tekjur sínar af seldum 

útvarpstækjum – og leyfum. Stefna Reith var ennfremur að útvarpið væri miðill sem ætti að 

þjóna öllu landinu en ekki einstaka samfélagshópum. Þarna má segja að hlutverkið hafi í 

fyrsta skipti fengið skýrt hlutverk. Þessi stefna hefur haldist í gegnum tíðina en BBC er enn 

ríkisrekin stöð (Oxford refrence, e.d.) (Briggs og Peter, 1988).. Þegar ríkisútvarpi vark komið á 

fót á Íslandi var meðal annars litið til þeirrar stefnu sem Reith hafði markað BBC (Gunnar 

Stefánsson, 1997).  

Saga útvarps á Íslandi hófst nokkru fyrir stofnun Ríkisútvarpsins. Þann 31. janúar 1926 hóf 

einkarekin stöð, H.f. Útvarps starfsemi og Fyrsta útvarpssendingin á Íslandi var þannig einungis 

fjórum árum eftir stofnun BBC. Sú tilraun gekk ekki vel enda dreifing þess um landið mjög 
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takmörkuð og útsendingum var hætt árið 1928. Á Akureyri sama ár var önnur útvarpsstöð 

stofnuð af Arthúr Gook trúboða. Útvarpið átti að flytja veðurskeyti, nýjustu innlendar og 

erlendar fréttir og tónlist. Stöðin var ekki langlíf vegna þess að ekki fékkst leyfi hjá 

atvinnumálaráðherra og hún lagðist niður (Gunnar Stefánsson, 1997). 

Ríkisstjórnin hafði ekki sýnt útvarpsrekstri áhuga en með erindi Jakobs Möller á alþingi um að 

útvarpinu yrði best borgið í höndum hins opinbera var stefnan mörkuð um hvernig 

útvarpsrekstri skyldi hagað í landinu. Ríkisútvarpið hóf svo útsendingar 20. desember árið 1930 

og var hún í höndum ríkisvaldsins. Á Íslandi var mjög horft til Bretlands sem fyrirmynd fyrir 

dagskrágerð og stefna Ríkisútvarpsins var, líkt og hjá BBC að upplýsa, fræða og skemmta 

(Gunnar Stefánsson, 1997). 

Dagskrá Ríkisútvarpsins fyrstu árin var stutt og fábrotin. Á daginn voru fyrst veðurfréttir en 

kvölddagskrá hófst ekki fyrr en klukkan 19:05. Þá var tungumálakennsla á dagskrá, síðan erindi, 

fréttir og tónleikar. Um helgar var guðþjónusta, hljómleikar, barnatími og leikrit. Margs konar 

fræslu var haldið upp í útvarpinu. Á þessum fyrstu árum var ekki mikið til af íslenskri tónlist en 

útvarpið tók það í sínar hendur og lét hljóðrita tónlist meðal annars kórlög. Í framhaldi var 

stofnuð útvarpshljómsveit sem flutti lifandi tónlist til landsmanna.  

EftIirspurnin eftir fjölbreyttara efni sem hæfði öllum aldursflokkum var búin að vera til staðar 

í þónokkuð langan tíma áður en Ríkisútvarpið ákvað að svara þessari eftirspurn með stofnun 

Rásar tvö árið 1983. Hlutverk stöðvarinnar var að sinna yngri kynslóðinni t.d. með því að spila 

popptónlist en á þessum árum heyrðist popptónlist aðeins í útvöldum þáttum, nokkra 

klukkutíma á viku (Guðjón Friðriksson. 2000). 

Haustið 1984 fór BSRB í langt verkfall sem átti eftir að hafa miklar afleiðingar fyrir útvarp á 

Íslandi. Útvarps – og sjónvarpsútsendingar stöðvuðust en á sama tíma fóru prentarar í verkfall. 

Það þýddi að landið varð alveg fjölmiðlalaust. Nokkrir menn sem nýttu sér þetta verkfall og 
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stofnaðar voru tvær útvarpsstöðar. En samkvæmt útvarpslögum á þessum tíma var RÚV með 

einkaleyfi á útvarpi og stöðunum tveimur var því lokað með lögregluvaldi. Af þessu spruttu 

heitar umræður á Alþingi um nauðsyn þess að breyta útvarpslögunum sem svo á endanum 

gekk í gegn árið 1986. Í kjölfarið spruttu upp fjöldinn allur af einkareknum stöðvum. Fremst í 

flokki var Bylgjan en það er eina stöðin sem enn er til. Þetta markaði endalok einokunar á 

útvarpi sem hafði staðið allt frá stofnun RÚV árið 1930 (Gunnar Stefánsson, 1997). 

4.Tónlist í útvarpi  

Það er ekki hægt að tala um útvarp án þess að minnast á áhrifin sem tónlist hefur haft á það. 

Að sama skapi hefur útvarpið haft gríðarleg áhrif á tónlist. Tónlist er mjög stór hluti af 

dagskrágerð útvarps og margir hlusta á útvarp eingöngu vegna tónlistarinnar. Margar 

útvarpsstöðvar eru svokallaðar Topp 40 stöðvar sem hafa þá stefnu að flytja hlustendum 

vinsælustu lögin á hverjum tíma. Þekkt er að umboðsmenn forðast að gera samning við 

tónlistarmenn ef tónlistin þeirra passar ekki inn í útvarpsumhverfið þ.e. að lögin henti svo til 

flestum og að þau séu um það bil þrjár mínútur að lengd.  

Með aukinni samkeppni á útvarpsmarkaðnum hafa margar stöðvar keppast um að ná til sem 

flestra og er það yfirleitt gert með því að spila vinsælustu tónlistina. Útvarpið hefur að mörgu 

leiti það hlutverk að kynna þessi lög fyrir hlustendum sínum (Lull, 1992). Í upphafi var 

útvarpið agaður miðill sem mátti alls ekki hneyksla. Þegar byrjað var að spila dægurtónlist í 

útvarpi voru ákveðnar kröfur gerðar til tónlistarinnar sem var spiluð og ef að lag stóðst ekki 

þessar kröfur var platan einfaldlega rispuð á þeim stað sem lagið var svo það yrði alls ekki 

spilað Gunnar Lárus Hjálmarsson. (2012) 

Með breyttum tíðaranda um 1960 fór yngra fólk að láta til sín taka. Lög urðu lengri en hinar 

hefðbundnu þrjár mínútur og venjulegt útvarpsumhverfi hentaði ekki uppreysnagjörnum 
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unglingum. Á þessum grunnu urðu til óháðar (e. alternative) stöðvar. Reglurnar á þeim 

stöðvum eru rýmri heldur en á öðrum stöðvum. Minna er um fyrirfram ákveðna spilunarlista 

og þáttastjórnandinn hefur meira rými til að spila það sem hann langar. Þessar stöðvar hafa 

sjaldnast það að markmiði að höfða til sem flestra heldur einmitt frekar að þjónusta 

ákveðinn hóp fólks. Það má þó ekki gleyma því að þessar stöðvar eru einnig á 

auglýsingamarkaði því eru ákveðnar reglur sem þeim er skylt að fylgja eftir (Lull,. 1992) Ekki 

er mikið um slíkar stöðvar á Íslandi, enda markaðurinn lítill (Petter og Petersson, 2010).  

Árið 2011 voru 19 útvarpsstöðvar á Íslandi, þar af átta stöðvar sem gefa sig út fyrir að vera 

tónlistarstöðvar. Stefna stöðvanna er misjöfn eftir hlutverki þeirra. Stefna og hlutverk RÚV 

hefur haldist nánast óbreytt enda hlutverk þess lögbundið. „Hlutverk RÚV er, samkvæmt 

lögum um félagið, rekstur fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu. Sérstaklega er lögð rækt við 

íslenska tungu, sögu þjóðar, menningararfleifð og tengsl við almenning“. RUV hefur ríkustu 

lagaskyldu allra stöðva sem hlutverk almannavarna. Þannig er hægt að nota RUV til þess að 

koma mikilvægum skilaboðum til almennings ef neyðarástand ríkir. (Ruv, e.d.) Bylgjan er eina 

einkarekna stöðin sem eftir er eftir verkfall BSRB. Stefna hennar er að „leika fjölbreytta og 

góða tónlist í bland við dægurmál, traustar fréttir, fróðleik og létt spjall.“ (Fjölmiðlanefnd, e.d.) 

Tónlistarstöðvarnar hafa öðruvísi hlutverk en þær eru að mestu hugsaðar sem afþreying, létta 

fólki lífið í amstri dagsins. Stefna þeirra er að spila vinsælustu tónlist hvers tíma og þær 

markaðsetja sig einkum fyrir unga fólkið. (fjölmiðlanefnd, e.d.) 

 

5. Stafræna byltingin 
Útvarpið fékk nokkuð fljótt samkeppni af ákveðnu tagi þegar sjónvarpið kom fram á 

sjónarsviðið (Briggs & Burke, 2005).  Sjónvarp hefur þann augljósa kost umfram útvarp að geta 



8 
 

sent út bæði hljóð og mynd.  Hins vegar var sú tækni sem útvarpið byggist lengst af mun 

auðveldari í meðförum sem gaf útvarpinu færi á að þróa ákveðna sérstöðu. Stafræna byltingin 

hefur hins vegar breytt því í grundvallaratriðum hvernig við notum fjölmiðlana. Útvarpið er 

miðill sem fólk hlustar á á meðan það það sinnir öðrum störfum. Það eru liðnir þeir tímar að 

heilu fjölskyldurnar setjist niður við útvarpið til að hlusta á skemmtiefnið sem þar er flutt. 

Útvarpið hefur þannig orðið persónulegri miðill sem fólk hlustar á í einrúmi (Petter og 

Petersson, 2010). Með tilkomu internetsins hefur fólk miklu meira val. Fólk er ekki lengur hátt 

því að bíða eftir dagblaðinu sínu á morgnanna til að lesa nýjustu fréttir eða hlusta á útvarpið í 

marga klukkutíma til að bíða eftir að heyra uppáhalds lagið sitt. Hvort tveggja er hægt að gera 

á netinu í símanum.  

Með aukinni tækni minnkuðu takmörk útvarpsins og eru nú engin takmörk á því hversu margar 

stöðvar geta sent út. Samkeppnin er því gríðarlega mikil á markaðnum sem þýðir að stöðvarnar 

reyna að ná til sem flestra. Dagskráin er þar að leiðandi yfirborðskenndari og vægi afþreyinga 

meiri (Petter og Petersson, 2010). 

Með árunum kom snjallsíminn. En þetta litla tæki þjónar tilgangi nánast allra tækni sem við 

notum í daglegu lífi myndavél, útvarp, vekjaraklukka o.s.fr. Með snjallsímanum er aðgangengið 

að Internetinu enn meiri og þörfin fyrir gamla tækni, líkt og útvarp eða geislaspilara töluvert 

minni áður. 

Tónlistarveitur á borð við Spotify hafa náð miklum vinsældum en árið 2015 hafði Spotify yfir  

75 milljón áskrifendur. Á Spotify er hægt að hlusta á fjöldan allan af tónlistarfólki, búa til 

spilunarlista og fylgst með því á hvað aðrir eru að hlusta. Einnig er möguleiki sem kallast 

útvarp en þá býr Spotify til spilunarlista útfrá lagi, tónlistarmanni eða stefnu sem notandinn 

velur. Þannig er hægt að laga þjónustuna að því sem vekur áhuga hjá einstaklingnum. Spotify 

er í boði sem smáforrit í síma og því hægt að taka tónlistina með hvert sem er. Sé greidd 
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áskrift þarf ekki nettenginu til að hlusta á fyrirfram niðurhöluð lög og þannig hægt að taka 

tónlistina með hvert sem er. (Crook og Tepper, 2015). 

Ýmsar leiðir hafa verið nýttar til að gefa hlustendum möguleika á að taka meiri þátt í því sem 

er að gerast í útvarpinu.  Ein þessara leiða er með smáforritinu Snapchat. Snapchat er forrit 

sem gerir notandanum kleyft að senda myndir til vina sinna sem einungis er hægt að skoða í 

tíu sekúndur í einu en einnig er hægt að tala saman skriflega og það samtal eyðist, líkt og 

myndirnar þegar farið er út úr samtalinu (Crook og Escher, 2015). Útvarpsfólk hefur verið 

duglegt að nýta sér Snapchat til að gera miðilinn enn persónulegri en hlustandinn getur 

beðið um óskalag, haft samband við útvarpsmanninn og á sama tíma hefur 

þáttastjórnandinn persónulegra aðgengi að hlustandanum.  

Hlaðvarp er sarpur á netinu þar sem útvarpsþættir hafa verið teknir upp fyrirfram og settir á 

netið. Þar getur hlustandið svo valið þá þætti sem hann vill hlusta á, hvenær sem er. Þættir í 

hlaðvarpi geta verið um allt á milli himins og jarðar en yfirleitt er verið að fjalla um frekar 

sérhæft efni líkt og tónlist eða kvikmyndir. Markmið Hlaðvarps virðist ekki vera að ná til sem 

flestra heldur til sértæks hóps. Vilji fólk hlusta á þætti í Hlaðvarpi þarf það að fara á Netið og 

velja á hvað það vill hlusta. Efninu er ekki matað í viðkomandi líkt og í útvarpinu. Þannig er 

ólíklegt að einstaklingur hlusti „óvart“ á Hlaðvarp á meðan útvarp er miðill sem er oft í gangi 

á meðan fólk sinnir öðrum störfum.  

6. Gögn og aðferð  
Rannsóknaspurning ritgerðinnar er hvert sé hlutverk útvarps á 21. Öldinni hjá ungu fólki. Til 

þess að svara þeirri spurningu var notuð orðræðugreining (Keller, 2013). Rætt var við tvo 

útvarpsmenn, þau Ómar Úlf Eyþórsson á X977 og Valdísi Eiríksdóttur á FM957 um viðhorf 

þeirra til útvarpsins og hlustendahópsins síns. Viðtalið við Ómar fór fram í hljóðveri X977 og 
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var hálf staðlað en viðtalið við Valdísi fór fram í gegnum tölvupóst en var einnig hálf staðlað. 

Þar sem verið var að skoða notkun ungs fólks á útvarpi var tilvalið að tala við þessa tvo 

útvarpsmenn þar sem markhópur þeirraer ungt fólk. (Fjölmiðlanefnd, e.d.). Einnig mælist 

FM957 með hæstu hlustun af stöðvum sem ætlaðar eru ungu fólki og X977 er vinsælasta 

óháða stöðin. (Gallup, 2017) Einnig var rætt við Ragnar Hansson eiganda Alvarpsins en það er 

líklega stærsta Hlaðvarpsþjónustan á Íslandi. Að lokum var rætt við fjóra einstklinga sem 

tilheyra markhópum stöðvanna tveggja um útvarpsnotkun þeirra. Þetta eru þau Elísabet Ósk 

Sverrisdóttir, 22 ára ferðaþjónusturáðgjafi úr Hafnarfirði. Bjartmar Freyr Hjaltason, 22 ára 

smiður úr Hafnarfirði, Júlía Sigrún Júlíusdóttir, 19 ára gömul, búsett á Húsavík og starfar í 

Pennanum Eymundsson og að lokum Guðbjörg Agnarsdóttir, 19 ára gömul. Nemi í 

framhaldsskóla. Búsett á Egilstöðum. Þessir einstaklingar voru valin í úrtakið með 

„snjóboltaaðfer“ eða með öðrum orðum var bent á þau sem mögulega viðmælendur.  Öll 

samþykktu að í þau mætti vitna með réttu nafni í ritgerðinni.   

Öll fengu sendar spurningar í tölvupósti sem þau voru svo beðin að svara í stuttu máli. Spurt 

var þessara spurninga; Hlustar þú á útvarp?  Ef nei, afhverju ekki? Á hvað hlustar þú? Ertu að 

fylgjast með útvarpsmanni á Snapchat? Hvar hlustar þú á útvarp og að lokum hvort að 

útvarpsnotkun hafi minnkað með tilkomu tónlistarveita.  
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7. Niðursöður 
Tónlist leikur stórt hlutverk í dagskrá útvarps og á mörgum útvarpsstöðvum er það eina 

dagskráefni stöðvarinnar. Útvarp er „heitur miðill“ í skilningi hugmynda McLuhans sem þó er 

hægt er að nota á mismunandi hátt eftir því hvað maður vill fá út úr hlustuninni. Á meðan 

einn notar útvarpið til að hafa af því félagsskap getur annar hlustað á útvarp til að fylgjast 

með málefnum líðandi stundar. Því er nauðsynlegt að skoða af hverju fólk notar útvarpið til 

þess að komast að því hvert hlutverk þess er í nútíma samfélagi. Guðbjörg og Elísabet líta 

báðar á útvarp sem tónlistarveitu frekar en eitthvað annað og af þeim fjórum viðmælendum 

sem tekið var viðtal við var aðeins einn sem ekki tengdi Spotify í bílinn eða notaði Spotify 

frekar en útvarpið.  

Ástæðurnar voru nokkuð á einn veg en það var möguleikinn á að geta ráðið tónlistinni 

sjálfur. „Mér finnst skemmtilegra að hlusta á tónlist ég hef valið sjálf“ (Júlía Sigrún)  

Bjartmar var sá eini sem sagðist hlusta frekar á útvarpsþætti en tónlistina. „Útvarpið er 

skemmtilegast á morgnana vegna þess að allir morgunþættirnir eru meira að fá gesti eða 

spjalla um atburði vikunnar og tónlist og auglýsingar fylla upp í þáttinn en eftir hádegi þá er 

eins og þættirnir snúist bara um tónlist eða bíómiða og þá missi ég oft áhugann og hlusta á 

Spotify“ (Bjartmar) 

Guðbjörg segir að það sé gott að hlusta á útvarpið vegna þess að það er ekki sama tónlist og 

hún hlustar á venjulega. „Ég hlusta almennt mjög mikið á tónlist og útvarpið er mjög góð leið 

til þess, án þess að stjórna nákvæmlega hvaða tónlist ég hlusta á“ (Guðbjörg) 

Ómar útvarpsmaður nefnir þetta einmitt sem einn af kostum útvarpsins að í því sé „element 

of surprise“. Það væri stundum gott að vita ekki hvaða kemur næst og það væri hlutur sem 

Spotify gæti ekki gefið. „Þú veist kanski ekkert nákvæmlega hvaða lag er að koma en þú veist 

svona ca á hvaða línu það er.“ (Ómar Úlfur). 
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Ómar Úlfur og Valdís tala bæði um aukna hlustun á sína þætti. „Margir hverjir sem eru 

einmana eru með stillt á útvarpið allan sólarhringinn til að hafa af því félagsskap.“ (Valdís) 

Þetta er í samræmi við hugmyndir notagildishefðarinnar, margir noti útvarpið einfaldlega til 

þess að hafa af því félagsskap. Fólk á aldrinum 18 – 23 notar miðilinn hins vegar frekar til að 

láta skemmta sér eða drepa tímann. Í því samhengi sögðust tveir einstaklingar ekki hlusta á 

útvarpið til að hafa af því félagsskap. „Mér finnst útvarpsfólk vera að reyna of mikið og nenni 

því ekki að hlusta á blaðrið í þeim“ (Elísabet). Sömu sögu hafði Júlía að segja; „Ég hlusta 

meira á Spotify vegna þess að þá þarf ég ekki að hlusta á alla blaðra...“ Tónlistina notar 

Elísabet frekar til að vera ekki einmana. „Síðast en ekki síst [nota ég Spotify] til að vera ekki 

einmana.“  

Það þarf þó að skoða líka í hvaða samhengi fólk notar miðilinn. Bjartmar er smiður. Hann 

hlustar alltaf á útvarpið í vinnunni. „Við erum með Peltor í vinnuni sem er útvarpsheyrnatól 

sem er líka hávaðavörn og þegar maður er vinnandi í kringum byggingasvæði þá er hávaðinn 

mikill svo þessi græja er nauðsyn og allir eiga svona. Svo það er aðal ástæðan fyrir því að ég 

hlusta á útvarp.“ Hinsvegar notar hann Spotify í bílnum því að forsendurnar fyrir notkuninni 

eru öðruvísi.  

Áður hefur verið nefnt að útvarpið er „heitur miðill“ sem skapar því ákveðna sérstöðu. Að 

hlusta á útvarp er átakalítið og hlustandinn þarf lítið að fylla í eyðurnar – hann fær nokkuð 

heildstæða mynd af því sem er að gerast. Að sama skapi er miðillinn persónulegur. „Þetta er 

persónulegur miðill sem býður upp á sterk tengsl við alls konar fólk í alls konar stöðu“ 

(Valdís). Hlustandinn getur í nokkuð miklum mæli haft áhrif á dagskrágerð, t.d. með því að 

hringja inn í símatíma eða beðið um óskalag. Það virðist sem þetta hlutverk útvarpsins sé að 

aukast ef miðað er við viðbrögðin sem Ómar Úlfur fær á Snapchat aðgangi sínum. „Eins og til 

dæmis snapchat, það hefur bara á síðastliðnu ári gefið aukna vídd í útvarpsstarfið hjá mér, 
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því ég er bara hérna einn þú veist, þar fær maður feedback þetta er ekkert fólk sem er bara 

að spá í músík, það er að sýna mér bara ótrúlegustu hluti útaf því að það tengir eitthvað við 

mig.“ (Ómar Úlfu) Í því samhengi má nefna þörfina til að hafa af útvarpinu félagsskap en það 

var þó enginn af viðmælendunum sem minntist á þetta atriði.  

Nokkuð ósamræmi var í því viðhorfi sem að útvarpsfólkið og hlustendur sögðu. „Ég finn 

svosem ekki fyrir breytingum í útvarpshlustun með tilkomu tónlistarveitanna. Fólk er svo háð 

því að það sé einhver hinu megin að tala og miðla upplýsingum.“ (Valdís). Svar Valdísar 

stangast á við það sem Elísabet, Bjartmar og Júlía Sigrún sögðu um sína útvarpsnotkun. 

„Útvarpsnotkun mín hefur minnkað töluvert eftir tilkomu veitanna. Ég til dæmis keypti mér 

sérstakt útvarp með aux tengi svo ég gæti fengið sjálfur að velja á hvað ég hlusta. Tónlistin í 

útvarpi verður oft þreytt í langtímakeyrslu“ (Bjartmar)  

„Ég hlusta ekki á útvarp því ég vil geta valið tónlistina sem ég hlusta á sjálf... Ég tengi Spotify í 

bílinn vegna þess að mér finnst best að geta valið sjálf tónlistina“ (Elísabet).  

Svör Elísabetar og Bjartmars eru í samræmi við það sem Ómar segir; „Aron Can, hann var 

ekkert spilaður og svo núna allt í einu er allt spilað með honum. Enginn mórall með Aron 

Can, það tók langan tíma að fá það inn í útvarpið. Þarna ertu að tapa, þú verður að vera með 

músíkina í lagi, annars fer fólk bara á Spotify.“ Bjartmar tók í sama streng og sagði „Ég hlusta 

á Spotify vegna þess að ég vil hafa Nirvana og Kaleo á sama playlista og hlusta á glænýtt efni 

með Úlfur Úlfur…“ Ómar segir að tæknin muni fléttast meira inn í útvarpið og gefa því nýjan 

tilgang. Hann talar um að deila efninu á fleiri stöðum.  

„Við erum á svo spennnandi tíma varðandi þetta, hvernig á að bræða saman 
streymið, aðgengið að músíkinni sem er alltaf að aukast svo mikið og svo líka 
kröfuna um „content“, að það sé alltaf eitthvað helst „video content“. Krafan 
um „video content“ og krafan um að tengja þetta saman er mjög stór. Dimma 
að koma með nýtt lag sem er bara risastórt nafn í íslensku tónlistarlífi. Þeir eru 
í viðtali hjá mér, frumflutningur á laginu, það verður í beinni á Facebook og á 
sama verður myndbandið frumflutt á Vísi. Meina, rás tvö gerir þetta með studio 
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12, taka það upp, alltaf á föstudögum, taka upp eitthvað band, sýna það á 
Facebook life og snapchat helst…“ 
 

Þetta er í samræmi við þá staðreynd að þegar að nýjir miðlar koma á markað taka þeir gömlu 

á sig nýtt hlutverk. Að því leitinu til trúir Ómar því að útvarpið muni lifa, þó svo formið verði 

öðruvísi.  

Niðurstaða rannsóknarinnar er sú að ef útvarpið er skilgreint sem tónlistarveita hefur það 

lítið hlutverk þar sem ungt fólk virðist frekar nota Spotify í þeim tilgangi. Þó eru alltaf 

einhverjir sem vilja frekar láta velja tónlistina fyrir sig og er útvarpið gott í það.  Aðeins einn 

sagðist nota útvarpið til að hlusta á umræður um málefni líðandi stundar og virðist sem að 

ungt fólk leiti annað í þeim tilgangi. Útvarpið er persónulegur miðill sem hægt er að hafa af 

félagsskap og þar virðist sérstaða hans vera. Þessi þáttur útvarpsins virðist vera að aukast 

með aukinni notkun Snapchat í útvarpi.  

8. Umræða 

Hafa verður í huga við gerð rannsóknar sem þessa að útvarpsfólkið er ekki hlutlaust. Það 

hefur trú á því sem það er að gera og svarar eftir því. Þeir vankantar sem eru á rannsókninni 

eru þeir að heldur fáir voru spurðir og því er ekki hægt að alhæfa út frá þessum 

einstaklingum. Samt sem áður er hægt að fá nokkuð góða mynd af útvarpshlustun ungs fólk 

af svörum þeirra að dæma. Niðurstöður rannsóknarinnar er í samræmi við tvær rannsóknir 

sem hafa verið gerðar um svipað málefni. Báðar rannsóknirnar skoðuðu hvort að notkun 

ungs fólks á útvarpi hafi minnkað með tilkomu MP3 spilarana (Ferguson og Reardon, 2007); 

Albarran, Anderson, Bejar, Bussart, Daggett, Gibson og Khalaf, T, 2007).  Báðar rannsóknirnar 

eru frá árinu 2007 en ætla má að útvarpsmenn hafi rankað við sér á þessum tíma og virðist 

sem útvarpsfólk hafi fundið leið til að samtvinna nýju tæknina útvarpsdagskránni. Að 

minnsta kosti ef litið er til þess sem útvarpsmennirnir í þessari rannsókn sögðu. En þeir eru 
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farnir að nota samfélagsmiðlana til að ná betur til hlustenda. Því virðist að útvarpið lagi sig að 

breyttu fjölmiðlaumhverfi. Hafa verður í huga að með nýjum miðlum breytist hlutverk gömlu 

miðlana og þeir eru því í stöðugri þróun. Úrvalið af öðrum miðlum er svo gríðarlega mikið og 

svör viðmælenda benda til að útvarpið virðist ekki vera fyrsta val hjá unga fólkinu. 

Útvarpsmennirnir töluðu um persónulegu þáttinn í útvarpinu. Samkvæmt rannsókn sem gerð 

var 2012 hefur það færst í aukanna að útvarpsfólk noti samfélagsmiðla til að auka 

persónulega þátt útvarpsins (Rosales, 2013).  Ætla má af því að sá þáttur er það sem 

útvarpsmennirnir trúa að gefi útvarpinu eiginleika sinn. Það verður forvitnilegt að sjá hvort 

að tæknin haldi áfram að þróa útvarpið eða hvort útvarpið sitji eftir í sífellt tæknivæddari 

heimi.    
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Viðaukar  
 

Svör viðmælanda 

Ómar Úlfur Eyþórsson; 

ég er búin að vera síðan 2004 í útvarpinu. Það hefur svosem ekkert mikið breyst á þessum tíma, jú 
samfélagsmiðlarnir. Það þarf að reyna að tengja þá inn í dagskrágerðina. Mér finnst útsendingarkerfin 
og formatið lítið hafa breyst. Hlustendahópurinn hefur hinsvegar víkkað út. Við verðum þó vör við það 
að yngra fólkið er meira að nota streymi. En ég held að stöð eins of FM957 finni frekar fyrir því. Þegar 
maður er að stærstum hluta tónlistarútvarp. þótt að þátturinn minn sé tónlistarútvarp – þá samt svona, 
fólk tengir við bullið sem maður er að segja og vill heyra það. Það náttúrulega hefur kanski bjargað 
mínum þætti frá streyminu 

Hérna í útvarpinu ertu sjálfum þér nægur, þú þarft að kunna á allar græjurnar sjálfur, þú þarft að taka 
allt upp sjálfur og þú ert bara í 5 mínútur að búa til 5 mínútur, svo ef eitthvað eitthvað gerist ef ég færi 
á Facebook og sæi að Hekla væri byrjuð að gjósa þá heyrir þú það fyrst í útvarpi. Kanski eru 
samfélagsmiðlarnir farnir fram úr útvarpinu en það fer enginn fram úr útvarpinu á að vera spontant og 
það er rosa gaman.   

Markhópurinn er, það er soldið verið að stíla inn á karlmenn 18 – 40 ára en ég er svosem ekkert 
endilega að hugsa  að ég ég þarf, ég vil reyna að ná öllum einhverntímann og sérstaklega eftir að maður 
fór að nota snapchat svona mikið til að hafa samskipti við hlustendur, þá sér maður hvað þetta er 
breiður hópur. Konur karlar, ungt og eldra fólk og ótrúlega skemmtileg viðbót við þetta. Þegar fólk er 
að setja sig í samband og maður sér eiginlega fólkið hvað það er að gera hinum megin á meðan það er 
að hlusta, hvernig þau eru að upplifa þetta. Börnin eru að hlusta á föstudagslagið, headbanga í bílnum 
þú veist þannig að ég held að það sé aðeins að víkka út. Hermageddon eru með miklu eldri og öðruvísi 
hlustendahóp en Xið á að standa fyrir, svo þetta er alltaf að teygjast og togast í allar áttir. En afþví að 
þetta er á auglýsingamarkaði að þá þarf maður að afmarka sig. 

365 var lengi að presentera tónlist.is og það var svona hálfgert no no að minnast á spotify, það var 
engin regla en það var svona að spotify væri samkeppnin og óvinurinn. en það er alveg hætt. Við erum 
að setja vinsældalistana inn á spotify og fólk hefur aðgengilega einhverja playlista frá mér og svona til 
að nota. Það er ekki hægt að berjast á móti þróuninni.  

þegar ég er í ræktinni og svona, þá er ég alveg með playlista, en samt finnst mér lúmskt gaman að því 
að hlusta á útvarp og vita ekkert hvað er að koma næst og þú ert alltaf að, það er reyndar til allskonar 
playlistar á spotify en ég nota þá bara þannig að ég set saman einhverja playlista og það er aldrei 
element of surprise, þú veist kanski ekkert nákvæmlega hvaða lag er að koma en þú veist svona ca á 
hvaða línu það er. Stundum langar þig að heyra eitthvað nýtt og spennandi og mig langar að það sé 
presentað fyrir mér. Mig langar að heyra já þetta er nýja lagið með Alt J og þeir hafa gert þetta og eru 
svona og svo er það auðvitað bara bullið sem vellur upp úr manni. 

 

ég var á klóstinu einhverntímann um daginn og ég hugsaði; afhverju snýr klósettrúllan svona og það er 
bara topic sem heldur áfram út í hið óendanlega. Það var bara heill þáttur sem fór í að ræða þetta og 
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fólk var bara í ruglinu afþví að ég vildi snúa þessu einhvernveginn öðruvísi. Það sem fólk tengir við, það 
heldur útvarpinu á lífi.  

En svo líka náttúrulega þessi umræða um málefni líðandi stundar eins og Reykajvík Síðdegis sem er 
ekkert inn á streyminu, en það eru podcost og svona sérvaldir þættir og eitthvað en það er samt 
eitthvað sem heldur útvarpinu, finnst mér fyrir mitt leyti – en ég er auðvitað hlutdrægur. En það verður 
mjög gaman að sjá hvernig þeir ætla að blanda þessu saman og hvernig þeir gera það hér á íslandi. Því 
þú getur ekkert sagt bara hey, við erum að keppa við spotify juju, við erum að gera það að vissu leiti, 
en ekki þannig að það sé hægt að segja bara hey, þetta er óvinurinn. Það verður að nýta þetta saman. 
Því þetta er svo brilliant. Spotify er snilldar forrit en mannlega þáttinn færðu ekki í gegnum Spotify.  

Hjá mér snýst þetta um músíkina. T.d. Xið hefur alltaf verið svona rokkstöð og verður það og alternative 
útvarpsstöð en td bara eins og það sem hefur vantað á útvarp finnst mér rosa mikið er íslenska hip-
hopið. Þú veist, þetta er bara orðið risa, þú veist Úlfur Úlfur, Emmsjé Gauti, hnetusmjör og Aron Can. 
Hann var ekkert spilaður og svo núna allt í einu er allt spilað með honum. Enginn mórall með Aron Can, 
það tók langan tíma að fá það inn í útvarpið. Þarna ertu að tapa, þú verður að vera með músíkina í lagi, 
annars fer fólk bara á Spotify. En svo er þetta fín lína, þú verður að höfða til markhópsins.  

Fólk á þessum aldri, 18 – 19 ára með alla þessa tækni fyrir framan sig, auðvitað nota þau þetta. Þannig 
að þú veist ég er bara miðaldra karl með tvö born á Xinu að bulla eitthvað. En ég meina, samt sem áður, 
hlustunin á þennan þátt og á Xið, hún hefur aldrei verið hærri. Þannig að það er auðvitað ánægjulegt. 
En þá erum við kanski að taka stærri köku af einhverjum öðrum útvarpsstöðum en ég meina útvarp per 
se er á einhverri niðurleið. 

 

þú getur einhvernveginn aldrei skrifað handrit, það eru alveg heilu útvarpsþættirnir þar sem er skrifað 
handrit og klukkan þetta ferðu í þessa innkomu og eitthvað. Ég er með þetta miklu meira loose, sem 
er svona kannski æj ég veit það ekki. Ég fer allavega ekki að breyta því frá þessu, allavega ekki meðan 
það virkar. Ég meina á meðan hlustunin eykst á þáttin en ég meina ef ég væri með öðruvísi þátt og eins 
og Rúnar Róberts á bylgunni ég veit að hann er með alveg skrifað niður, klukkan þetta spilar hann þetta 
og þetta er allt svona rundown. Og á sumum útvarpsstöðvum, ég ætla ekki að nefna nein nöfn, þá eru 
allar kynningarnar teknar upp og græjaðar til sko og sko föndrað og er þetta þarna og akkúrat á þessu 
beat‘i verður röddin að klárast – þá ertu farinn að taka töfrana úr þessu sko. bara þetta verður að vera 
spontant.  

Ég held að útvarp lifi. Það hefur rosalega oft verið spáð því að útvarpið deyji út. En hvert það 
nákvæmælega fer. Ég veit það ekki alveg. Við erum á svo spennnandi tíma varðandi þetta, hvernig á að 
bræða saman ss streymið, aðgengið að músíkinni sem er alltaf að aukast svo mikið og svo líka kröfuna 
um content, að það sé alltaf eitthvað helst video content. Krafan um video content og krafan um að 
tengja þetta saman er mjög stór. Dimma að koma með nýtt lag sem er bara risastórt nafn í íslensku 
tónlistarlífi. Þeir eru í viðtali hjá mér, frumflutningur á laginu, það verður í beinni á Facebook og á sama 
verður myndbandið frumflutt á Vísi. Meina, rás tvö gerir þetta með studio 12, taka það upp, alltaf á 
föstudögum, taka upp eitthvað band, sýna það á Facebook life og snapchat helst  
En svo verður þú líka soldið að passa þig hvernig þú notar þessa samfélagsmiðla. Það verður að vera 
eitthvað innihald í því sem þú sendir frá þér.  
Nýja tæknin er snilld þegar hún virkar, eins og td snapchat það hefur bara á síðastliðnu ári gefið aukna 
vídd í útvarpsstarfið hjá mér, því ég er bara hérna einn þú veist, þar fær maður feedback þetta er ekkert 
fólk sem er bara að spá í músík, það er að sýna mér bara ótrúlegustu hluti útaf því að það tengir eitthvað 
við mig. Segjum bara heyrðu ég er að fara að sækja um hérna í Listaháskólanum og þú veist ég er þvílíkt 
stressaðu, getur þú spilað eitthvað pepp lag og þá segir maður bara break a leg og svo fær maður alveg 
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söguna; komst inn í listaháskólann. Þetta er fólk sem þekkir mig ekki neitt. Það er rosa gaman, þá veit 
maður að maður er að gera eitthvað rétt sjálfur í útvarpinu að fólk tengir við mann og það svona drífur 
mann áfram. 

En það breytir því ekki að það er alveg sama hversu flott stúdíóið er, hversu flottar græjurnar eru og 
sendirinn, ef þú ert ekki að segja eitthvað rétt eða spila góða músík eða segja eitthvað sem fólk tengir 
við þá heldur þú ekki hlustandanum. Það má ekki vera feikaður í útvarpi, þetta verður að vera original.  

Ég held að tæknin eigi bara eftir að tengjast meira inn í þetta, en það gæti vel verið að útvarp deyji 
einhverntímann 

 

Valdís Eiríksdóttir  

Ég elska útvarpið. Þetta er persónulegur miðill sem býður upp á sterk tengsl við alls konar fólk í alls 
konar stöðu. 90% landsmanna hlusta á útvarp í hverri viku og því náum við ótrúlega breiðum hópi. Ég 
hef svo nýlega tekið við þessum tíma sem ég er á núna, svo það er kannski ekki alveg marktækt enn, 
en síðast þegar ég athugaði þá var mælanleg hækkun á hlustun þessa tíma frá því að ég tók við. 

FM höfðar náttúrulega helst til unga fólksins, þar sem við erum Top40 stöð og jafnvel þó ég vildi gjarnan 
markaðsetja þáttinn minn og miða hann að fullorðnara fólki, þá er mikilvægt að vera trúr brandinu. 

Ég finn svosem ekki fyrir breytingum í útvarpshlustun með tilkomu tónlistarveitanna. Fólk er svo háð 
því að það sé einhver hinu megin að tala og miðla upplýsingum. Margir hverjir sem eru einmana eru 
með stillt á útvarpið allan sólarhringinn til að hafa af því félagsskap. Eins erum við heilt yfir litið bara 
svo vanaföst tegund að við viljum halda í fréttatímana okkar o.s.frv.  
Við nýtum okkur ekki þessar tónlistarveitur en við nýtum samfélagsmiðlana aftur á móti mikið. 
Facebook, Snapchat og Instagram. 

Ég sé útvarpið í stanslausri áframhaldandi þróun. Ég myndi jafnvel ganga svo langt að kalla þetta 
sterkasta miðilinn. Útvarpið veltir til að mynda almennt meira en sjónvarpið og það hlýtur að vera 
ástæða fyrir því að auglýsendur sækja í það.  

Elísabet Ósk Sverrisdóttir 

Mér þykir þægilegt að hafa eitthvað í gangi á meðan ég keyri en yfirleitt vel ég tónlistina mína sjálf á 

spotify. Ef ég hlusta á útvarp þá vil ég helst bara hlusta á tónlistina. Ég skipti reglulega um stöð bara 

til að sjá hver sé að spila besta lagið. Manni líður ekki eins einmana þegar maður er að hlusta á 

eitthvað í bílnum. Fyrir mér er útvarp tónlistarveita. Kemur fyrir að ég heyri lag í útvarpinu sem ég hef 

aldrei heyrt áður. Ég elska að heyra ný góð lög. Svo finnst mér líka ágætt að heyra inn á milli einhverja 

gullmola um allt og ekkert. Ég hlusta bara á útvarpið ef að ég er ekki með snúruna til að tengja 

símann minn í bílinn eða ef ég er að fara eitthvað örstutt og það tekur því ekki að tengja símann sem 

er örsjaldan. Ég vel yfirleitt alltaf Spotify yfir útvarpið. Ég hlusta á spotify til að komast í ákveðinn gír, 

til að geta sungið með í bílnum, dreifa huganum og líða vel. Síðast en ekki síst til að vera ekki 

einmana. Ég er ekki að fylgjast með neinum útvarpsmanni á Snapchat.   

Mér finnst notkun mín klárlega hafa minnkað með tilkomu tónlistarveitanna.   

Bjartmar Freyr 
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Útvarpið er skemmtilegast í morgnanna vegna þess að allir morgunþættirnir eru meira að fá gesti eða 
spjalla um atburði vikunnar og tónlist og auglýsingar fylla upp í þáttinn en eftir hádegi þá er eins og 
þættirnir snúast bara um tónlist eða bíómiða og þá missi ég oft á áhugann og hlusta á Spotify vegna 
þess að útvarpið hefur ekki alltaf eh nýtt að bjóða. Ég hlusta á Xið, rás tvö, fmx, fm957 og flassback.  
Ég nota mest útvarpið í vinnuni en aðallega á morgnanna og í bílnum mínum en ef ég er að keyra 
langt þá hlusta ég oft á Spotify Útvarpið er frábær miðill og ég lít á það til að skemmta og fræða 
frekar en tónlistarveitu en ég skil fólk sem lítur á það öðrum augum vegna þess að útvarp er svo 
fjölbreytt. Ég hlusta á Spotify í ræktinni og stundum eftir hádegi í vinnuni og oft í bílnum mínum en þá 
aðallega í langtima keyrslu (ekki á leið í vinnuna eða heim) Ég hlusta á spotify vegna þess að ég vil 
hafa Nirvana og Kaleo á sama playlista og hlusta á glænýtt efni með úlfur úlfur eða fara á discover og 
finna nýja tónlist sem á vist að henta mér miðal við artista sem ég followa Þetta er svo vel heppnað 
app að það nær engri átt. Það er með alla gamla og nýja tónlist inn á og og kostar lítið og svo er hægt 
að skoða playlista hjá öðrum. Ég hlusta á spotify til að skemmta mér. Ég er að fylgjast með FM957 og 
omarulfur á Snapchat 
Útvarpsnotkun mín hefur minnkað töluvert eftir tilkomu veitanna. Ég t.d. keypti mér sérstakt útvarp 
með aux tengi svo ég gæti fengið sjálfur að velja á hvað ég hlusta. Tónlistin í útvarpi verður oft þreytt 
í langtímakeyrslu.  

Guðbjörg Agnarsdóttir  

Ég nota útvarpið helst til að hlusta á tónlist. Ég hlusta almennt mjög mikið á tónlist og útvarpið er 
mjög góð leið til þess, án þess að stjórna nákvæmlega hvaða tónlist ég hlusta á. Mér finnst útvarp 
vera mjög sniðugt fyrirbæri, og hentugt að geta hlustað á fréttir osfrv án þess að vera föst fyrir 
framan sjónvarpið. Ég nota útvarpið yfirleitt þegar ég er á ferð í bíl. Ég hlusta yfirleitt á spotify þegar 
ég er að læra. Ég næ að einbeita mér mun betur með tónlist í gangi og finnst spotify mjög þægilegt 
forrit. Svo nota ég líka spotify ef ég vil spila tónlist heima eða eitthvað svoleiðis. Ég flakka rosalega á 
milli stöðva eftir því hvað er í gangi hverju sinni. Ég hlusta mest á K100 og Iceland í bílnum en svo líka 
FM957, Bylguna og Rás2. 
Ég einfaldlega nenni ekki að tengja Spotify í bílinn. Yfirleitt finnst mér útvarpið bara fínt. Það er 
ágætis tilbreyting frá því sem ég hlusta á þegar ég læri.  
Ég fylgist ekki með neinum útvarpsmanni á Snapchat. 
Mér finnst útvarpsnotkun mín ekki hafa minnkað með tilkomu tónlistarveitana. Útvarpsnotkun mín 
hefur frekar minnkað frá því að ég flutti að heiman þar sem við eigum ekki útvarp eins og er.   

 

Júlía Sigrún Júlíusdóttir  

Ég nota útvarpið lítið sem ekkert. Einstaka sinnum set ég á útvarpið í bílnum, ef einhver annar er með 
mér. Ég hlusta oftast á spotify eða gamla diska því mér finnst skemmtilegra að hlusta á tónlist sem ég 
hef valið sjálf. Ég nota það ef það er ekkert annað í boði, þegar það eru fólk í kringum mig sem hefur 
ekki áhuga á sömu tónlist og ég. Þá er auðveldast að setja bara á útvarpið. Annars er stundum sett á 
útvarpið í vinnunni, og þá finnst mér skemmtilegast að hlusta á vitleysuna í Audda, Steinda og 
félögum í FM95BLÖ. Ég hef svosem enga skoðun á útvarpi því ég hlusta svo sjaldan á það. Annars 
hlustar maður auðvitað á útvarpið ef það er eitthvað sérstakt í gangi sem maður vill ekki missa af. 

Ég hlusta meira á Spotify vegna þess að þá þarf ég ekki að hlusta á alla blaðra og ég get valið sjálf á 
hvað ég hlusta. Ég er með FM957 á snapchat 

Já útvarpsnotkun mín er búin að minnka mikið eftir að ég fékk mér premium á Spotify, þá er hægt að 
hlusta endalaust á það sem maður vill án þess að það komi auglýsingar inn á milli  
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Ragnar á Alvarpinu, Nútímanum.is  

það er mismunandi á milli þátta hversu mikla hlustun þættirnir fá en það er á rófinu 1000-2500 á 

þátt... vinsælasti þátturinn er alveg með 2000plús hlustanir á hvern þátt  

Hlaðvarpið er Mun sérhæfðara. Hver þáttur fjallar í raun um frekar sérhæft efni og fær mun meira 

pláss og tíma í að ræða sitt... það er minna stress í flestum þáttum að halda tempói eða einhverjum 

tímaramma og þar sem þeir eru flestir unnir af ástríðu og launalaust þá er mun meira frelsi. Flestir 

þættir okkar er mjög nördalegir og fjalla um kvikmyndir, tónlist, sjónvarpsþætti og álíka á hátt sem 

gengi aldrei á stórri útvarpsstöð á íslandi. Helsti gallinn hjá okkur og þar af leiðandi munum milli 

okkar og útvarpsstöðvar er einmitt það að allir eru meira og minna að gera þetta af áhuga eingöngu, 

launalaust og að sínum frítíma... hins vegar lít ég ekki á það sem galla, þvert á móti tel ég það vera 

okkar helsti kostir og stór ástæða fyrir því að við erum enn í loftinu eftir rúm 3 ár... því peningar og 

það að reiða sig á stöðugt tekjuflæði í eins erfiðum bransa og íslenskir fjölmiðlar eru er rosalega erfitt 

og of mikill hausverkur færi í það... plús að ef að eitthvað er orðið vinnan þín.. og eitthvað sem þú 

ÞARFT að gera... þá getur ástríðan algerlega dáið 

Auglýsingar og markaðssetning hefur gengið mjög hægt en markaðurinn og auglýsendur eru loks 

núna aðeins að taka við sér. Skilningurinn á miðlinum hefur verið lítill, enda enn mjög nýr og 

óreyndur á Íslandi. Hins vegar er að verða vitundarvakning og skilningur á því gífurlega verðmæti sem 

felst í hlustun á hlaðvarp... því það er mun einbeittari og sérhæfðari hlustun en útvarpshlustun, því 

hún er sótt.. og þú ert ekki að hlusta "óvart" á hlaðvarp. 

Við höfum nú ekki gert vísindalega úttekt á þessu á markaðshópnum okkar... en miðað við viðbrögð 

og álíka áætlum við að aldurshópurinn sé á bilinu 20-45 ára... lang mest ungt og tæknivæddara fólk.. 

mikið af háskólanemum til dæmis 

Að mörgu leiti hefur hlaðvarp þegar tekið við útvarpinu, þar sem mikið af hlustun á því sem kallast 

hefðbundið útvarp á sér stað á einhverskonar sarpi á internetinu. Þeas að fólk hlustar eftir á, annað 

hvort í heild sinni eða búta sem fylgja til dæmis oft fréttum. 

Ég veit í raun ekki hvort hlaðvarp taki algerlega yfir, enda miðlarnir svo svakalega líkir og línan á milli 

meira verður óljósari með hverju árinu. 

Það ætti frekar að bera þetta saman við sjónvarpsefni í línulegri dagskrá á móti einhverskonar 

streymiþjónustu. Í grunninn er þetta sama efnið, bara mismunandi leiðir fyrir neytendur að njóta. 
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