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Útdráttur 

Tilgangur þessa verkefnis var að skoða stöðu útvarpsins, sér í lagi Rásar 2, út frá 

sögulegu samhengi sem og nýjungum á markaðnum á borð við Spotify. Einnig var 

farið yfir samband tónlistarfólks við útvarpsfólk. Rannsóknarspurningarnar voru; 

stafar útvarpinu ógn af tónlistarveitum á borð við Spotify og hver eru viðhorf 

tónlistarfólks til útvarpsins? Viðtal var tekið við fyrrum dagskrárstjóra Rásar 2 og 

núverandi tónlistarstjóra Rásar 2 og miðaðist því rannsóknin að miklu leyti við þá rás. 

Einnig var tekið viðtal við 7 tónlistarmenn og þeir spurðir út í samstarf sitt við 

útvarpsfólk sem og hvaða tilgangi þeim fyndist útvarpið gegna. Niðurstöður leiddu í 

ljós að það er margt líkt með þeirri þróun sem átti sér stað á Rás 1 á sínum tíma og er 

að gerast á Rás 2 í dag. Rásin virðist vera að missa tenginguna við yngri kynslóðina 

sem leitar á önnur mið. Unga kynslóðin notar Spotify í miklum mæli og telja 

flytjendur það æ mikilvægara tæki í markaðssetningu á tónlist. Tónlistarmenn sjá 

útvarpið meira sem tækifæri til þess á að koma sér á framfæri og vera í umræðunni 

heldur en beina tekjulind. Niðurstöður leiddu einnig í ljós að ef tónlistarfólk sækist 

eftir því að hljóma í útvarpi er allra best að þekkja útvarpsfólkið ellegar geti reynst 

erfitt að koma sér á framfæri. 

Lykilorð: Fjölmiðlar, útvarp, tónlist, Rás 2, Spotify. 
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Abstract 

The purpose of this dissertation is to research where the radio stands in the present 

day from a historical point of view and following all the new music services, like 

Spotify. Focus will also be on the collaboration between radio workers and musicians. 

The objectives are finding out the following; Are music services like Spotify a threat 

to radio stations? What are musicians’ attitudes towards the radio? 

The former program manager at Rás 2 and the current music manager at Rás 2 were 

interviewed therefore focus was on that radio station. In addition seven music artists 

were interviewed and they were asked about their opinion on the radio and what role 

they think it plays in the music industry. Findings showed that there is much 

similarity between the developments of Rás 1 about 40 years ago and Rás 2 today. 

The channel seems to be losing touch with the younger generation, as happened 40 

years ago, however now they are losing them to Spotify. Findings also showed that 

artists are starting to see the opportunities that Spotify offers when it comes to 

marketing their music and find that the radio plays a promoting role rather than a 

source of income. They agreed that it’s very important for them to have good 

connections into the radio business if they want to get their music aired.  

Keywords: Media, radio, music, Rás 2, Spotify. 
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1. Inngangur 

Þróun fjölmiðla í tímanna rás gerir skilgreiningu á greininni að nokkuð krefjandi 

viðfangsefni þar sem þróunin hefur leitt til mikils fjölbreytileika á markaðnum. Sumir 

líta á fjölmiðla sem fréttaveitu, aðrir sem öryggis- og upplýsingatæki enn aðrir vilja að 

fjölmiðlar séu aðhald við ríkisvaldið og stofnanir og svo eru þeir sem nota 

afþreyingarefni fjölmiðla sem dægrastyttingu. Kenningar hafa verið settar fram um 

skemntanagildið sé eini tilgangur fjölmiðla þegar öllu er á botninn hvolft 

(Menntamálaráðuneytið, 2005). 

Hlutverk fjölmiðla er mismunandi eftir eignarhaldi. Ríkisfjölmiðlar gegna öðrum og 

meiri skyldum en einkareknu miðlarnir, þó eru margir snertifletir þeirra á milli. Allir 

fjölmiðlar á Íslandi starfa eftir fjölmiðlalögum sem leggja meðal annars ríka áherslu á 

tjáningarfrelsið, sem telst ein af grunnstoðum lýðræðisríkja og varðar það við 

mannréttindabrot að svipta einstakling tjáningarfrelsinu (Fjölmiðlanefnd.is, 2014).  

Efni fjölmiðla má greina niður í mismunandi flokka; fréttir, upplifanir einstaklinga, 

menningarefni, samfélagsmál, afþreyingarefni, tónlist auk barnaefnis og auglýsinga. 

Allir þessir þættir hafa áhrif á daglegt líf einstaklinga í lýðræðissamfélögum en það er 

þó einstaklingsbundið hvaða þættir skipta meira máli en aðrir 

(Menntamálaráðuneytið, 2005).  

Frá því útvarpið kom á markað hefur það búið við þá sérstöðu að vera leiðandi afl 

tónlistaiðnaðinum. Nú, með tilkomu tónlistaveita á borð við Spotify, hefur margt 

breyst og það eru mismunandi skoðanir á því hvernig túlka eigi þetta breytta 

tónlistarumhverfi.  
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2. Fjölmiðlaumhverfið á Íslandi með áherslu á útvarpið 

Samkvæmt skilgreiningu Fjölmiðlanefndar er fjölmiðill stofnun eða fyrirtæki 

sem safnar upplýsingum í því skyni að dreifa þeim til hóps af fólki á ákveðnu svæði. 

Miðlun upplýsinga getur verið í formi dagblaðs, tímarits, sjónvarpsútsendingar, 

útvarpsútsendingar eða netmiðlunar. Fjölmiðlar eru helsta upplýsingalind fólks í 

nútíma samfélagi og byggir almenningur mikið af vitneskju sinni á upplýsingum sem 

hann fær úr fjölmiðlum. Fjölmiðlar hafa þá ábyrgð á herðum sér að setja fram 

staðreyndir málsins, styðjast við traustar og góðar heimildir og vanda innihald þess 

efnis sem sett er í kastljósið (Menntamálaráðuneytið, 2005, bls: 9). 

Ríkisútvarpinu á Íslandi er skylt að stuðla að lýðræðislegri umræðu, skapa 

samheldni í samfélaginu og ýta undir fjölbreytni, með það að leiðarljósi að spegla allt 

samfélagið í heild í umræðu sinni og fréttaflutningi. Ríkisútvarpið á að varðveita 

menningarlegan arf, sögu landsins, rækta íslenska tungu og höfða til allra aldurs- og 

menningarhópa. Einnig þarf Ríkisútvarpið að tryggja öryggisþjónustu í gegnum 

útvarpið og nást óslitið til allra byggða (Lög um Ríkisútvarpið, fjölmiðill í 

almannaþágu nr. 23/2013). 

  Fjölmiðlum ber að segja frá þeim upplýsingum sem þeir fá á borð til sín sama 

hverja málið varðar og sama hvort fréttin sé neikvæð eða jákæð, tjáningarfrelsið 

verndar þannig störf fréttamanna. Það veitir hverjum manni rétt á frjálsri skoðun og 

sannfæringu, ritskoðun má ekki viðgangast og eru þessi ákvæði varin af íslensku 

stjórnarskránni (Lög um Ríkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágu nr. 23/2013). 

Tjáningarfrelsið er fjölmiðlum öflugt vopn gegn spillingu og stuðlar að aðhaldi við 

ríkisvaldið og aðrar valdastofnanir, þess vegna er talað um fjölmiðla sem fjórða valdið 

í grunnstoðum lýðræðisríkja. Með því er átt við að fjölmiðlar séu fjórði liðurinn í 
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þrískiptingu ríkisvaldins við hlið löggjafarvalds, framkvæmdavalds og dómsvalds 

(Immi.is, e.d.). 

Fjölmiðlamönnum ber að sýna sjálfstæði í starfi og veita aðhald með faglegri 

umfjöllun um þau málefni sem þeir fást við og taka ekki afstöðu til þeirra 

(Menntamálaráðuneytið, 2005, bls: 12). Þetta getur verið erfitt að rekja og sérstaklega 

í því fámenningarsamfélagi sem Ísland hefur verið í gegnum tíðina, þar sem allir 

þekkja alla. Útvarpsmenn eru á milli steins og sleggju hvað þetta málefni varðar og 

þegar þeir velja hvaða lag er nógu gott til þess að fá spilun í útvarpi, taka þeir 

ósjálfrátt afstöðu með eða móti efninu. Flestar útvarpsrásir hafa hlustendaráð, skipað 

starfsmönnum viðkomandi rásar sem velur inn nýtt efni til spilunar. Sama má segja 

um hefðbundinn blaðamann sem velur hvaða frétt sé nægilega merkileg til þess að 

birtast. Þeir starfa þó í ólíku umhverfi þar sem tónlistarfólk sækist yfirleitt eftir því að 

fá að heyrast í fjölmiðlum en fréttamaður upplifir líklega ekki sömu pressu frá fólki í 

fréttum. 

2.1 Innihald fréttaefnis 

Fréttum má skipta upp í tvo flokka, harðar og mjúkar fréttir eftir innihaldi 

þeirra. Harðar fréttir innihalda málefni sem varða almannahagsmuni, til dæmis 

stjórnmál og lögreglufréttir. Innihald mjúkra frétta mætti flokka sem afþreyingarefni, 

til dæmis slúður, tónlist og fréttir af viðburðum (Birgir Guðmundsson, 2012). 

Afþreyingarefni fjölmiðla skilgreinist sem efni sem ekki er framleitt í þeim 

tilgangi að fræða notandann um eitthvað sérstakt viðfangsefni heldur í þeim tilgangi 

að skemmta fólki. Það fer eftir formi fjölmiðla hvernig þeir geta framreidd 

afþreyingarefni til neytendans. Dagblöð stóla á skrýtlur, ljósmyndir eða íþróttir, 

sjónvarp hefur fjölbreytt val um leiðir til afþreyingarframleiðslu svo sem 

sjónvarpsþættir, kvikmyndir eða íþróttir, afþreyingarefni útvarps getur verið 
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útvarpsleikrit og frásagnir en er að mestu leiti bundið í formi tónlistar, netmiðlar geta 

svo sameinað þetta allt saman.  

Fjölmiðlar eiga að bjóða upp á fjölbreytilegt efni og stuðla þar með að 

fjölmenningu í samfélaginu (Menntamálaráðuneytið, 2005, bls: 9). Þegar horft er til 

útvarpsins er oftar en ekki flokkað eftir tónlistarstefnum og það má bersýnilega greina 

hjá 365 Miðlum sem flokka tónlistina sem spiluð er á hverri útvarpsstöð eftir 

markhópum, dægurlög á Bylgjunni, rokk á X-inu, popp og raftónlist á FM-957, gömlu 

og góðu lögin á Gull Bylgjunni og léttmetið á Létt Bylgjunni (365.is). Ríkisútvarpið 

þarf að flokka sína markhópa í tvo flokka, Rás 1 og Rás 2. Fjölbreytnin snýr ekki 

síður að því að mismunandi leiðir til fjölmiðlunar eiga að standa til boða fyrir 

almenning og einstaklingar eiga að geta valið úr þeim miðlum sem þeir vilja nýta sér. 

Þetta getur leitt til þess að eldri miðlar verða úreltir með aukinni tækniframþróun og 

breyttum áherslum í samfélaginu (Menntamálaráðuneytið, 2005). 
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3. Aðferðafræði 

Rannsóknin skiptist upp í þrjá hluta. Fyrsti hlutinn snýr að sögu Ríkisútvarpsins og 

bornir eru saman mismunandi tímar á miðlinum þar sem stuðst er við ritaðar heimildir 

og eigindlegt viðtal við Stefán Jón Hafstein fyrrum dagskrárgerðarmann og 

dagskrárstjóra á Ríkisútvarpinu. Til þess að fá innsýn í starf Rásar 2 nú á dögum tók 

ég eigindlegt viðtal við Matthías Már Magnússon dagskrárgerðarmann og 

tónlistarstjóra Rásar 2. 

Annar hlutinn beinist að því að skoða þá mögulegu samkeppni sem tónlistarveitur á 

borð við Spotify eru gagnvart útvarpinu og í því samhengi komast að því hvort 

útvarpið sé á undanhaldi. Skoðaðar voru heimildir á alnetinu auk þess sem stuðst var 

við viðtöl við tónlistarflytjendur og Matthías Má. Til þess að greina muninn á þeirri 

tónlist sem er vinsæl á Spotify og útvarpinu bar ég saman vinsældalista Rásar 2 og 

lista á Spotify sem kallast ,,Top 50 Global Iceland”. Rásar 2 listinn er gefinn út einu 

sinni í viku, hann inniheldur 20 lög og á að endurspegla vinsældir laga á rásinni á 

hverjum tíma. Tekið var saman meðaltal úr síðustu 16 listum rásarinnar frá vikunni 1. 

- 7. janúar 2017 til vikunnar 23. - 29. apríl 2017. Spotify listinn inniheldur 50 lög og 

telur fjölda spilunar á hverju lagi á degi hverjum. 

 Þriðji hlutinn gengur út á ð skoða það viðhorf sem tónlistarmenn hafa til útvarpsins 

og hvað hlutverki þeim finnst útvarpið þjóna. Þar var að mestu stuðst við megindleg 

viðtöl við 7 tónlistarmenn. 
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4. Upphaf útvarps á Íslandi 

Útvarp á Íslandi varð 91 árs á árinu 2017. Eins og gefur að skilja hefur 

þróunin verið samfara þeirri menningu og tækniframþróun sem hefur átt sér stað í takt 

við tímann. Það deilir enginn um að símfræðingurinn Ottó B. Arnar hafi verið 

upphafsmaður útvarpsins eða víðvarpsins eins og það var gjarnan kallað á Íslandi á 

upphafsárunum (Guðjón Friðriksson, 2000). Það tók sinn tíma að koma útvarpinu á 

laggirnar en Ottó átti frumkvæði að frumvarpi sem hann fékk alþingismanninn Jakob 

Möller til þess að flytja á Alþingi árið 1924. Menn voru almennt sammála um að 

reksturinn ætti rétt á sér, þetta var tækni sem var að ryðja sér rúms í 

nágrannalöndunum og Bretlandi og því gátu menn ekki neitað því að framtíð væri í 

þessari nýju tækni. Það sem olli mestu fjaðrafoki í þingsal varðandi málið var hvort 

útvarpið ætti að vera ríkisrekið eða í einkarekstri. Málið fór nokkra hringi í þingsal en 

úr varð að einkarekið H.F. Útvarp væri veitt sérleyfi til rekstrar á Íslandi og fyrst var 

hægt að stilla inn þann 18. mars 1926. Í samningsgerðinni var getið á um að ríkið ætti 

forkaupsrétt á rekstrinum að 10 árum liðnum (Gunnar Stefánsson, 1997). 

Ottó stóð fyrir rekstri útvarpsins ásamt hópi manna og varð þeim fljótt ljóst að 

það væri á brattann að sækja. Ríkið reyndist ekki traustur bakhjarl útvarpsins, 

afnotagjöld voru of dýr fyrir almenna borgara og eftirspurn þar af leiðandi af skornum 

skammti Guðjón Friðriksson, 2000). Þegar það fór að halla undan fæti í rekstri 

útvarpsins hurfu samstarfsfélagar Ottós á braut einn af öðrum. Á endanum var Ottó 

orðinn einn eftir. Þá hafði starfsemin verið gangandi í tvö ár en útvarpstæki í landinu 

voru aðeins orðin um 500 talsins. Starfsemi H.F. Útvarps lagði upp laupana í mars 

mánuði árið 1928, þá hafði ríkisstjórnin komið af stað umræðu og verkferlum með 

það markmið að koma á laggirnar ríkisreknu útvarpi. 
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Ríkisútvarpið var sett á laggirnar 20 desember árið 1930. Jónas Þorbergsson 

varð fyrstur til þess að gegna embætti útvarpstjóra og hann hélt titilinum allt til ársins 

1953. Ríkisútvarpið tók þar af leiðandi við sem eina útvarpsstöð landsins og starfaði 

enn einfaldlega undir nafninu Útvarpið. Vinsældir útvarpsins jukust til muna með 

tilkomu Ríkisútvarpsins og eftir eitt starfsár voru skráð útvarpstæki á Íslandi orðin 

3880 (Guðjón Friðriksson, 2000). 

Menningargildi útvarpsins var gert hátt undir höfði og þegar deilur stóðu um tilkomu 

útvarpsins vó það þungt á vogarskálarnar sérstaklega þegar litið er til dreifbýlissvæða 

þó svo tíðnin hafi einungis náðst á Suðversturhorninu (Gunnar Stefánsson, 1997: 

24,32,33). Vinsældirnar leyndu sér ekki og fljótlega eftir stofnun Ríkisútvarpsins var 

það orðið vinsælasti fjölmiðill landsins (Ismennt.is, 2001). 

4.1 Betri tæki og tónar Ríkisútvarpsins 

Tónlistin byrjaði strax að ryðja sér til rúms í útvarpi og var hún bæði leikin í 

beinni útsendingu og spiluð af hljómplötum. Á þessum tíma voru það sinfónískir 

tónar sem réðu ríkjum, til að mynda var það Hljómsveit Reykjavíkur sem hóf leik á 

fyrsta útsendingardegi og Þjóðsöngurinn sló svo botninn í útsendinguna. Ekki eru til 

nákvæmar heimildir um dagskrárgerð upphafsdaga útvarpsins en þá var tónlist aðeins 

notuð sem uppfyllingarefni. Notast var við grammófónplötur og var þá Edison 

grammófónn látinn standa fyrir framan hljóðnemann á meðan leikin voru lög. Lifandi 

tónlist var einnig í fyrirrúmi og fengnir voru færir söngvarar til þess að grípa í 

hljóðnemann í beinni útsendingu með undirleik Gunnar Stefánsson, 1997). 

Með veigamikilli innspýtingu af fersku fjármagni ríksins til útvarpsins voru 

fest kaup á nýjum tækjum og tólum sem léttu undir rekstrinum. Einnig skapaðist 

svigrúm til þess að lækka afnotagjöld og fyrir vikið varð útvarpið aðgengilegra 

almenningi. Tónlistin sótti fljótt í sig veðrið útvarpi og fékk æ stærri sess og fréttir og 
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tónlist tóku hvort um sig tæpan þriðjung útsendingartíma. Þessi þriðjungur tónlistar 

var þó ekki algerlega tileinkaður tónlist heldur voru útsendingar frá útlöndum inni í 

þessum tíma og gat því einnig innihaldið talað mál erlendra útvarpsmanna. Það telst 

þó heldur lítil tónlistarspilun miðað við breska útvarpið sem var helsta fyrirmyndin á 

þessum tíma en þar var lögð minni áhersla á fréttalestur (Gunnar Stefánsson, 1997). 

Ástæðan fyrir þessum dræma tíma tónlistar í íslensku útvarpi um miðbik fjórða 

áratugarins var einfaldlega sú að það var til ákaflega lítið af útgefinni íslenskri tónlist 

á hljómplötum. Það sem til var mátti þakka tilstilli útgáfufélagsins Columbia sem árið 

1930 tók upp nokkuð efni af tónlist og þar á meðal fyrstu íslensku kórlögin sem 

rötuðu inn á hljóðupptöku. Þetta sama ár var Tónlistarskólinn í Reykjavík stofnaður 

og drög að veigamiklum tónlistarupptökum að frumkvæði Ríkisútvarpsins fóru í 

undirbúning. Það var hins vegar ekki sjálfgefið að fá tæki og tól til slíkra 

framkvæmda og rakst Jónas Þorbergsson þáverandi útvarpstjóri á marga veggi áður en 

þetta komst loks í framkvæmd árið 1933 með hjálp Columbia-félagsins. Áhersla var 

lögð á að taka upp nokkuð magn af sálmalögum þar sem engar hömlur voru á því 

hversu mikið sálmalög máttu heyrast í útvarpi en annað hljóðritað efni laut öðrum 

reglum og mátti einungis heyrast með vissu millibili (Gunnar Stefánsson, 1997). 

Strax við stofnun Ríkisútvarpsins var komið var á kopp sérstakri 

útvarpshljómsveit sem spilaði lifandi tónlist í beinni útsendingu og var hún helsta 

driffjöðurin í lifandi tónlist Ríkisútvarpsins auk þess sem frjótt samstarf var á milli 

Tónlistarskólans í Reykjavík og Ríkisútvarpsins þar sem skólinn hélt reglulega 

tónleika í beinni útsendingu. Fjölbreytnin í útvarpi á þessum upphafsárum 

Ríkisútvarpsins þótti ekki upp á marga fiska og fannst mörgum þeir félagar Emil 

Thoroddsen og Þórarinn Guðmundsson sem meðal annarra skipuðu 

útvarpshljómsveitina heyrast fullmikið. Hljómsveitin þurfti að fylla upp í það gat sem 
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skortur á hljóðrituðu efni skapaði á útvarpstíma og var útvarpshljómsveitin komin til 

að vera um langt skeið eða allt til ársins 1958 en starf hennar var alla tíð pólitískt og 

umdeilt (Gunnar Stefánsson, 1997). 

Árið 1939 komu fyrst fram formlegar tillögur þess efnis að efla ætti lifandi 

tónlistarflutning í útvarpinu með því að ráða inn fagfólk til þess að sjá um tónlist 

útvarpsins og flytja skildi kammertónlist. Þetta var gert að fyrirmynd erlendra 

útvarpstöðva og var mikil áhersla lögð á að hafa hljóðfæraleikinn á háu plani, 

kostnaðurinn við slíka sveit var hins vegar mikill og olli málið því fjaðrafoki. 

Einnig var stofnaður útvarpskór sem var heldur þægilegri í rekstri þar sem hann var 

ekki jafn féfrekur. 

Tónlistarmál Ríkisútvarpsins voru höfð að miklu deilumáli lengi framan af, 

það sem mönnum greindi oftast á um var kostnaður og fjárhagir. Hljóðfæri voru dýr 

og borga þurfti kórfólki og hljóðfæraleikurum fyrir vinnu sína. Mikill vilji var fyrir 

því að hafa sem allra færustu hljóðfæraleikarana við störf og þurfti því aukið fjármagn 

til þess halda þeim í starfi. Jónas Þorbergsson var nokkuð duglegur að styrkja 

tónlistarsköpun útvarpsins og gerði til að mynda veigamikil innkaup á 

strokhljóðfærum (Gunnar Stefánsson, 1997). 

Þessi stökkpallur sem útvarpið reyndist vera fyrir tónlistarmenn á þessum tíma var 

mikil auglýsing fyrir hljóðfæraleik. Tónlistarmönnum fjölgaði og með tilstilli 

Tónlistarskólans í Reykjavík urðu þeir færari í sínu fagi. Í kjölfar framfara 

hljóðfæraleikara var Sinfóníuhljómsveitin stofnuð árið 1950, skipuð 39 

hljóðfæraleikurum. Hún átti að sjá um alla tónlistarsköpun Ríkisútvarpsins og í 

kjölfarið var kórinn leystur undan störfum (Sinfonia.is, e.d.). 

Þrátt fyrir mikla framsækni tónlistar í útvarpi á fimmta áratugnum var hún 

ekki farin að leika aðalhlutverk í dagskrárgerðinni. Útsendingatímar voru stuttir yfir 
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daginn og það var ekki fyrr en að dagskráin lengdist á sjötta áratugnum að tónlistin 

var komin í fararbrodd. Árið 1959 varð meirihluti dagskrártímans í fyrsta sinn orðinn 

tónlist (Gunnar Stefánsson, 1997). Dagskrárliðir helgaðir tónlist urðu stærri þáttur í 

dagskrá útvarpsins á sjötta áratugnum. Þátturinn Óskalög sjúklinga sem hóf göngu 

sína árið 1953 er dæmi um tónlistarþátt sem átti ýtti undir flutning á dægurlagatónlist 

í útvarpi. Eins má nefna Þriðjudagsþáttinn sem fór fyrst í loftið árið 1956 í umsjá Jóns 

Jónssonar og Hauks Morthens þar sem Elvis Prestley var til að mynda fyrst kynntur til 

sögunnar í íslensku útvarpi (Ruv.is, e.d.). 

4.2 Rás 1 tekur að eldast 

Stefán Jón Hafstein segir að brýn þörf hafi verið á nýrri útvarpsrás undir lok 

áttunda áratugarins og allt þar til Rás 2 fór í loftið. Stefán starfaði fyrst um sinn sem 

frétta- og dagskrárgerðarmaður á Rás 1 árin 1979-1982 og síðar sem dægurmálastjóri 

og dagskrárstjóri á Rás 2 árin 1986 – 1991. ,,Það var ákveðin formföst uppskrift af 

dagskrá sem virkaði á Rás 1 og það var ákaflega vand með farið að ætla breyta þeirri 

ágætu uppskrift. Það sem gerist með tímanum er svo að hlustendurnir sem voru aðal 

markhópurinn til að byrja með eldast og dagskráin fylgir þeirri þróun” segir Stefán. Á 

áttunda og níunda áratugnum var ekki pláss fyrir hefðbundna popptónlist í útvarpinu 

og passað var upp á að hún heyrðist aðeins í vissum skömmtum. Óperur og sinfóníur 

réðu enn ríkjum og dagskráin var fyrst og fremst tengd við menningar- og 

fræðslugildi frekar en skemmtanagildi. ,,Það á eflaust enn við um Rás 1 enn þann dag 

í dag” (Stefán Jón Hafstein, 2017). 

Stefán á heiðurinn að ákveðnu frumkvöðlastarfi innan Ríkisútvarpsins, hann 

kom af stað næturútvarpi á Rás 1. Stefán nýtti sér þá góðvild yfirmanna sinna og sá 

sér leik á borði að koma nýrri og tilraunakenndri tónlist að í útvarpinu að næturlagi. 
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Hann segist hafa fengið nokkuð frjálsar hendur þrátt fyrir íhaldssemina sem hann lýsir 

í stjórnarháttum rásarinnar á þessum tíma. 

Allt þar til Stefán bryddaði upp á þessari nýjung var útvarpað 16 tíma 

sólahringsins, hann fékk að framlengja dagskrána um tvo til þrjá klukkutíma einu 

sinni í viku, þátturinn hét Rokkþing og hljómaði á Rás 1 sumarið 1982. Þátturinn var í 

loftinu á laugardögum frá miðnætti til tvö, þrjú um nóttina. 

Stefán lýsir Rás 1 á þessum tíma sem þröngsýnni menningarstofnun og fannst 

honum nóg komið af sinfóníu og óperutónlistinni. Stefna þáttarins var að spila 

óvinsælu lögin sem ekki höfðu verið í náðinni í útvarpi á Íslandi áður. Stefán reyndi 

frekar að grafa upp framúrstefnuleg íslensk bönd sem sjaldan eða aldrei höfðu heyrst í 

útvarpi og gefa þeim tækifæri á að heyrast. ,,Ég vildi bara opna útvarpið fyrir 

almenningi” segir Stefán. Pönkið var á þessum tíma að koma til sögunnar og áhrif 

heimildarmyndarinnar Rokk í Reykjavík voru allsráðandi. Pönkið átti enga von á að 

komast að í útvarpi allra landsmanna á björtum degi en Stefán segist hafa verið 

nokkuð lunkinn að koma sér að að næturlagi. ,,Þar var enginn útsending svona seint, 

útvarpið var bara búið og þeir íhaldsömu áheyrendur sem illa þoldu skynörvandi 

rokktónlist fussuðu bara og fóru að sofa, það var líka bara allt í lagi.” 

Útvarpsmenn á þessum árum byggðu sér upp tengslanet sem þeir notuðu til 

þess að afla sér nýrrar tónlistar til spilunar en það voru útgáfufyrirtæki og menn úr 

íslenska tónlistarumhverfinu sem hjálpuðu til með það. Á upphafsárum áttunda 

áratugarins fóru að heyrast í fyrsta skipti upptökur af tónleikum í útvarpi og var það 

ný sena. 

,,Þá var maður að plata hljóðmenn til að setja kasettu í mixerinn og taka upp tónleika 

og stundum vorum við með beina útsendingu frá tónleikum. Þetta var nú ekki í góðum 

gæðum en við spiluðum þetta nú samt og var nokkuð vinsælt. Þetta snerist allt um að 
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vera í sambandi við réttu mennina og ég fékk góða hjálp frá mönnum eins og Ása í 

Gramminu og fleirum sem hjálpuðu mér með að nálgast nýtt efni en vandamálið var 

oft gæðin, maður lét þau oftast njóta vafans og það var ekki mikið kvartað enda var 

lítið sem ekki neitt til af hljóðupptökum af íslensku rokki á þessum tíma.” 

Stefán hefur orð á því að við upphaf níunda áratugarins, þegar rokkið var að 

stimpla sig inn í íslenskt tónlistarlíf, hafi það verið mjög staðbundið og hljómaði nær 

einungis á fáförnum tónleikastöðum á höfuðborgarsvæðinu. Þess vegna hafði fólk út á 

landi að miklu leiti aldrei heyrt þessa tónlist áður þar sem hún hafði ekki hljómað áður 

í útvarpinu og var ekki til í föstu formi. ,,Þannig varð þessi bylgja til í þjóðarvitund 

unga fólksins sem hafði yfirleitt áhuga á þessari tónlist” (Stefán Jón Hafstein, 2017). 

Stefán vill ekki fjölyrða um mikilvægi útvarpsspilunar fyrir hljómsveitir á 

þessum tíma og segir að þær hefðu líklega haldið sínu striki hvort eð er en vissulega 

var þetta góð kynning fyrir þær og eflaust var þetta ákveðinn stökkpallur. Stefán segir 

að hljómsveitir hafi ekki sóst eftir því að vera spilaðar að sjálfsdáðum, það tækifæri að 

fá útvarpsspilun var nýtt á nálinni fyrir grasrótarbönd á áttunda og níunda áratugnum. 

Stórhljómsveitir og klassíkin höfðu einokað markaðinn og áttuðu flytjendur sig ekki á 

þessari nýjung í því að koma tónlist sinni á framfæri. Hljómsveitirnar voru þó 

gríðarlega ánægðar með að komast í spilun í útvarpi. Þegar Rás 2 fór síðan í loftið 

opnaðist útvarpið og engar tónlistarstefnur voru útilokaðar (Stefán Jón Hafstein, 

2017). 
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5. Undirspil í amstri dagsins á Rás 2 

Í 57 ár bjuggu Íslendingar við þá staðreynd að geta stillt inn á aðeins eina 

útvarpsrás, fyrst H.f. Útvarp eða Útvarpið sem síðar breyttist í Rás 1. Það var því 

tilefni til fagnaðar þann 1. desember árið 1983 þegar framboð útvarpsrása á Íslandi 

tvöfaldaðist við opnun Rásar 2. Megin forsenda stofnunar nýrrar útvarpsrásar var að 

höfða betur til yngri kynslóðarinnar. Popptónlist var höfð í fararbroddi ásamt spjall-, 

óskalaga- og þemaþáttum sem voru tileinkaðir tónlist. 

Við stofnun Rásar 2 var Þorgeir Ástvaldsson ráðinn dagskrárstjóri rásarinnar 

og stýrði hann tónlistarstefnunni sem mótaði Rás 2 á þessum tíma (Ruv.is, e.d.). Hann 

hafði þá betur en Stefán Jón Hafstein sem sótti einnig um stöðuna og þurfti að lúta í 

lægra haldi fyrir Þorgeiri. Stefán segir þó í dag að hann sé afar ánægður með þá 

niðurstöðu enda hafi Þorgeir staðið sína plikt með prýði. ,,Hann var fenginn inn í þetta 

þar sem hann hafði alveg gríðarlega gott popptónlistarnef. Þorgeir bjó til þessa 

dægurlagastefnu Rásar 2, hann kallaði þetta undirspil í amstri dagsins. Það átti mjög 

vel við, hann var algjörlega réttur maður á réttum tíma” (Stefán Jón Hafstein). Þorgeir 

tók strax þá ákvörðun að Rás 2 ætti að vera leiðandi afl í íslenskri tónlist bæði 

hljóðritaðri og lifandi tónlist af tónleikum eða úr hlóðveri rásarinnar. 

Það má þó greina á Stefáni að það hafi verið nokkur ringulreið í kringum þá 

stefnu sem tónlistin á Rás 2 átti að taka. ,,Það gat verið mikil barátta milli 

útvarpsmanna um hvað ætti að fá spilun og hvað ekki, allir höfðu sína skoðun á því og 

það reyndi bara á hversu lunkið fólk var að leita uppi gott efni og koma því að”. 

Stefán var á þessum tíma hluti af eldri kynslóð starfsmanna rásarinnar og fannst á 

tíðum nóg komið af tilraunakenndri tónlist sem yngri starfsmenn létu mikið með, það 

myndaðist þó ákveðið jafnvægi í þessu og úr varð fljótt rótgróin stefna og það var um 

það leiti sem Stefán tekur við sem dagskrárstjóri árið 1986. Hann var þá nýkominn úr 
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námi í Bandaríkjunum og segir ferska vinda frá útlöndum hafa ráðið ríkjum á þessum 

tíma Ríkisútvarpsins. ,,Það kom inn ný sena útvarpsmanna sem margir hverjir komu 

að utan og horfðu á þær fyrirmyndir sem voru erlendis og á níunda áratugnum byrja 

þessir menningarstofnunarmúrar að hrynja (Stefán Jón Hafstein, 2017). 

Viss kaflaskil urðu í útvarpinu þegar einkareknu útvarpsstöðvarnar koma inn á 

markaðinn, fyrst Bylgjan árið 1986 og Stjarnan ári síðar með Þorgeir við stjórnvölin. 

(365midlar.is, 2015) (Mbl.is, e.d.) (Páll Vilhjálmsson, 1989). 

,,Þá voru þrjár útvarpsstöðvar að spila sömu tónlistina og Rás 2 byrjaði að tapa 

baráttunni og varð að finna sér annan grundvöll en popptónlistina” (Stefán Jón 

Hafstein, 2017). Tónlistin fékk þá aðeins að víkja fyrir dægurmálum sem fengu stærri 

sess í dagskrá rásarinnar. Tónlistarþættir með þemu urðu veigameiri í dagskrá Rásar 2 

og með því varð umfjöllun í kringum tónlistina meiri og þróaðist rásin yfir í popprás 

með dægurmál í forgrunni og hefur hefur hún haldið þeirri stefnu til dagsins í dag. 

(Stefán Jón Hafstein, 2017) 

5.1 Tæknibylting og fleiri um hituna 

Í dag er verklagið í kringum val á nýrri íslenskri tónlist inn á Rás 2 með allt 

öðrum hætti en á áttunda og níunda áratugnum og hafa starfshættir að vissu leyti 

snúist við. Nú er vandamál að fara yfir allt það efni sem sent er inn á rásina frá 

flytjendum og útgefendum. ,,Við setjumst niður einu sinni í viku, ég og nokkrir valdir 

starfsmenn sem myndum hlustendaráð Rásar 2, og saman veljum við út það efni sem 

sem okkur þykir líklegt til vinsælda. Í hverri viku þarf því að hafna fjölda 

tónlistarmanna um spilun á rásinni. Þetta getur verið skemmtilegt og líka alveg 

rosalega leiðinlegt” segir Matthías Már Magnússon dagskrárgerðarmaður og 

tónlistarstjóri Rásar 2. ,,Það eru ákveðnar reglur sem fylgja því að starfa á ríkisstofnun 

og það er visst efni sem þarf að heyrast frekar en annað, til dæmis Evróvisjon lögin 
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sem þurfa öll að fá vissa spilun og ég eða aðrir fáum lítið um það að segja, við þurfum 

bara að láta þessa tónlist heyrast ákveðið mikið” (Matthías Már Magnússon, 2017). 

Matthías segir að það sem stuðlað hafi að mestri breytingu á íslenskri tónlist 

og vali hennar inn á Rás 2 og útvarp yfir höfuð sé aðgengi að upptökutækjum sem 

leiði til betri hljómgæða og meiri fjölbreytileika. ,,Gæðin hafa stökkbreyst og hvaða 

bílskúrsband sem er getur sent inn óaðfinnanlega upptöku hvað hljóðgæði og 

útsetningu varðar”. 

Matthías endurtekur sömu sögu og Stefán Jón Hafstein hafði að segja af stöðu 

Rásar 1 á sínum tíma þegar hann talar um markaðstöðu Rásar 2 í dag. Honum finnst 

dagskrárgerðin orðin barn síns tíma og segir hana ekki standa undir sínum 

upprunalegu formerkjum sem rás unga fólksins (Matthías Már Magnússon, 2017). 

Breytingar hafa verið gerðar á rásinni og reynt hefur verið að blása nýjum ferskum 

vindum í dagskrárgerðina með nýju starfsfólki sem á að höfða betur til yngri 

kynslóðarinnar, til að mynda kynna Salka Sól og Atli Már Steinarsson íslenskt rapp 

fyrir hlustendum og þannig hefur Rás 2 reynt að taka opnum örmum á móti íslensku 

rappsenunni sem líkja mætti við pönkbylgjuna sem Stefán talaði um að hafi verið 

erfitt að koma að á sínum tíma í útvarpinu. (Ruv.is, 2017) 

Matthías segir þessar tilraunir til að yngja upp rásina séu aðeins lítill plástur á 

stórt sár og langt frá því að duga til þess að bæta ástandið almennilega. ,,Það sem 

þyrfti náttúrulega að gera og það sem vantar er einfaldlega að stofna nýja útvarpsstöð, 

það sem auðvitað stoppar það eins og allt annað eru pólitík og peningar” (Matthías 

Már Magnússon, 2017). 
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6. Nýjar dreifileiðir tónlistar 

Fyrir ekki alls löngu síðan voru útvörp, geiskadiskar, vínyll og kasettur einu 

rafrænu boðleiðir tónlistar til hlustenda. Nú á tímum tölvuvæðingar hefur þetta form 

þróast nokkuð hratt og örugglega í aðrar áttir. Fólk fer í mikið minni mæli út í búð að 

versla sér tónlist í föstu formi svo sem geisladisk eða vínylplötu heldur hlustar það 

einfaldlega í gegnum tónlistarveitur eins og Spotify eða Youtube. Sala á geisladiskum 

á Íslandi minnkaði um 75 % á milli áranna 1999 til 2015 samkvæmt tölum 

Hagstofunnar (Hagstofa.is, 2015). 

 

 

Mynd 1. Sala geisladiska og hljómplatna í þúsundum eintaka frá árinu 1991 til ársins 

2014 í þúsundum eintaka (Hagstofa.is, 2015). 

Mynd 1 sýnir hrun á geisladiska og hljómplötusölu frá 1991-2014. Salan fer úr 

tæplega 900 þúsund eintökum niður í tæplega 200 þúund eintök. 

 

Um aldamótin fór þess að gæta að ólöglegar niðurhal síður voru farnar að ná 

nokkrum tökum á tónlistarmarkaðnum. Til þess að bregðast við þeirri þróun fóru 

löglegar tónlistarveitur sem bjóða upp á ótakmarkað aðgengi að tónlist gegn vægu eða 
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engu gjaldi að gera vart við sig. Árið 1999 kom fyrsta stafræna tónlistarveitan á 

markað, hún hét Napster og olli miklu fjaðrafoki þar sem tónlistarfólk leit á það sem 

hreinan stuld að fólk hlustaði á tónlistina án þess að borga fyrir hana með beinum 

hætti. Napster náði aðeins tveggja ára aldri sökum þess að tónlistarmenn og 

útgefendur drógu sig út úr verkefninu og fyrirtækið þurfti að sæta mörgum kærum 

vegna þess að tónlistarmenn töldu sig eiga inni vangoldin STEF-gjöld. Þetta var þó 

aðeins byrjun byltingarinnar og eftir þessa tilraun komu fjölmörg önnur fyrirtæki á 

markað sem reyndu fyrir sér í þessum bransa með misjöfnum árangri. 

• Musicnet var stofnað árið 1999 af útgefendafyrirtækjum þar sem 

neytandinn borgaði fyrir aðgang að lögum. Aðgangsgjaldið hindraði 

hins vegar frekari framgang fyrirtækisins sem náði aldrei flugi á 

markaðinum. 

• Bandcamp er óhefðbundin tónlistarveita en þar þrífast flytjendur á 

frjálsum framlögum hlustenda. Síðan var stofnuð árið 2007 og lifir 

góðu lífi í dag. 

• Youtube kemur á markað árið 2005 og náði fljótt að festa sig í sessi 

sem gríðarlega vinsæl leið fyrir tónlistarnotendur til þess að nálgast lög 

og tónlistarmyndbönd (News.bitofnews.com, 2015). 

• Soundcloud var stofnað árið 2008 og er hálfgert Facebook 

tónlistarfólks. Þar getur hver sem er sett inn óútgefið hljóðbrot eða 

fullsmíðað lag undir nafni og aðdáendur geta síðan sagt sína skoðun á 

efninu og verið í beinu samandi við tónlistarfólkið. Soundcloud hefur 

líklega að geyma stærsta gagnamagn tónlistar í heiminum og er veitan 

enn á fullu flugi (Soundcloud.com). 
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• Árið 2008 kemur Spotify á markað. Spotify er sænsk tónlistarveita sem 

gerir notendum kleift að hlusta frítt á útgefna tónlist hvar og hvenær 

sem er. Notendur geta lagt fram mánaðargjald upp á 1000-2000 krónur 

til þess að losna við auglýsingar sem fylgja fríu áskriftarleiðinni 

(News.bitofnews.com, 2015). 

• Apple Music er svar tölvufyrirtækisins Apple við Spotify og virkar á 

svipaðan máta nema notendur þurfa að greiða fyrir þjónustuna. Veitan 

hefur verið virk síðan árið 2015 og stækkar ört en ekki tekist að skáka 

Spotify og er með um 20 milljón notendur (Apple.com, 2015) 

(Forbes.com, 2016). 

6.1 Útbreiðsla Spotify 

Í dag eru yfir 100 milljón notendur Spotify skráðir frá 60 mismunandi löndum 

um allan heim (Press.Spotify.com, 2017). Forritið á sér þó nokkra óvini og hafa 

flytjendur reglulega tekið upp á því að taka tónlistina sína út af veitunni sökum þess 

hversu lítinn hagnað þeir sjá í því að hafa efnið sitt aðgengilegt þar inná. Það hefur 

ekki mikið að segja í stóra samhenginu og Spotify er í dag langvinsælasta 

tónlistarveita í heiminum. Því er nú haldið fram að eigandi Spotify, Daniel Ek, sé 

valdamesti maður tónlistarheimsins (News.bitofnews.com, 2015). 

Davíð Antonsson hljómsveitarmeðlimur Kaleo sem hefur getið af sér gott orð 

um allan heim segir að á erlendum markaði hafi Spotify spilað stærstan þátt í þeirra 

velgengni og að komast inn á vel metna lagalista á Spotify hafi reynst gulls í gildi. 

,,Við fórum inn á lista sem áhrifamikið fólk fylgdist með og upp úr því voru okkur 

boðnir samningar. Spotify býr líka til mjög vinsæla lagalista og þar nær maður til 

fólks sem þekkir ekki til okkar áður, líkt og í útvarpi” (Davíð Antonsson, 2017).  
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Útflutningsskrifstofa Íslenskrar Tónlistar ritar svipað erindi á heimasíðu sína, 

þar er bent er á þann gríðarlega stökkpall sem það er að komast inn á þessa lagalista. Í 

dag starfa menn við það eitt að koma lögum inn á lagalista á Spotify og eru þar af 

leiðandi að hverfa burt frá útvarpinu að nokkru leiti (Uton.is, e.d.). 

 

Ekki eru til gögn sem sýna aldursflokkun notenda Spotify á Íslandi en til eru tölur sem 

sýna notkun flokkaða eftir aldri í Bandaríkjunum. 

 

Mynd 3. Notendur Spotify í Bandaríkjunum flokkaðir eftir aldri (Statista.com). 

    Mynd 3; bersýnilega má sjá að yngri kynslóðir nota Spotify í miklu meiri mæli 

heldur en þeir sem eldri eru. Notendur á bilinu 13 til 29 ára eru 62 % notenda.  
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7. Dans útvarpsfólks og tónlistarfólks 

Mikilvægi góðra samskipta á milli tónlistarfólks og útvarpsmanna hefur ekkert 

breyst frá þeim tíma sem Rás 2 fór fyrst í loftið og til dagsins í dag. Rás 2 reynir að 

spila það sem flytjendur vilja að heyrist í útvarpi og gera sitt besta í að fara eftir þeim 

beiðnum sem þeir hafa fram að færa. 

,,Þegar tónlistarmenn gefa út plötu þá biðja þeir oftast um að ákveðin lög af plötunum 

komist í spilun og við virðum það. Stundum heyrir maður strax að það sé ekki að 

virka og þá kemur maður bara með vinalega athugasemd og bendir á að annað lag á 

plötunni gæti verið efnilegri smíð til útvarpsspilunar og yfirleitt er bara tekið vel í 

það” (Matthías Már Magnússon, 2017). Hann er mjög ánægður með samstarf 

útvarpsmanna og tónlistarmanna og segir að þessar stéttir vinni mjög vel saman og 

finnst það mikilvægur þáttur í starfi útvarpsins. ,,Þau þurfa á mér að halda og ég þarf á 

þeim að halda og þannig er þessi dans á hverju einasta ári” (Matthías Már Magnússon, 

2017). 

7.1 Að þekkja fólk sem þekkir fólk 

Tónlistarflytjendur tala sömuleiðis um mikilvægi þess að þekkja útvarpsmenn 

og eiga þannig greiðara aðgengi að útvarpinu í gegnum vinskap við þá. (Davíð 

Antonsson, 2017) (Eyvindur Þorsteinsson, 2017) (Magni Ásgeirsson, 2017) (Jón 

Jónsson, 2017). Matthías tekur ekki fyrir það að þetta geti haft áhrif á lagaval og hvort 

tónlistarmenn fái spilun í útvarpinu. ,,Það er í öllum bransa en ég hef oft sagt nei við 

vini mína og það er alveg skýr lína þarna á milli og þeir skilja það alveg en auðvitað 

kemur fyrir að menn séu ekki sáttir.” Matthías segir að dyrnar séu ávallt opnar fyrir 

nýjum tónlistarmönnum á Rás 2 og þeir eigi að hafa alveg jafn greiðan aðgang að 

spilun og þeir sem reyndari eru (Matthías Már Magnússon, 2017).  
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Davíð úr Kaleo segir að þegar hljómsveitin var að stíga sín fyrstu skref hafi 

verið erfitt að komast í spilun í útvarpi. ,,Ég fór með skrifaðan geisladisk inn á 

móttöku 365 Miðla og bað um að hann yrði afhentur X-inu, það skilaði engu. Því næst 

reyndum við að komast í samband við útvarpsfólk í gegnum kunningja. Þá fengum 

við smávægileg viðbrögð”. Það var þó ekki fyrr en Youtube myndband þeirra félaga 

sló í gegn að þeir fengu fyrst almennileg viðbrögð. Það sem þeir lærðu af þessu ferli 

var að besta leiðin til þess koma lagi að í útvarpi á Íslandi er að mynda sambönd eða 

persónuleg tengsl við útvarpsstöðvarnar (Davíð Antonsson, 2017). 

Magni Ásgeirsson söngvari hljómsveitarinnar Á Móti Sól tekur í sama streng 

og Davíð, hann segir að tengslin við útvarpsmenn skipti miklu máli. Jafnframt hefur 

það mikl áhrif á rekstur hljómsveitarinnar að fá mikla spilun í útvarpi og semur því 

bandið tónlist markvisst til þess að fá útvarpsspilun. ,,Við erum 20 ára gömul 

hljómsveit og hluti af þeirri kynslóð sem verslaði diska og hlustaði á tónlist í 

útvarpinu ólíkt Spotify kynslóðinni sem er nú að koma upp. Hjá okkur hefur verið 

beint samband á milli útvarpsspilunar og aðsóknar á tónleika, böll og plötusölu” 

(Magni Ásgeirsson, 2017). 

Jónas Sigurðsson söngvari Ritvéla Framtíðarinnar er af sömu kynslóð og 

Magni og hann segir einnig að útvarpsspilun skipti miklu máli og að hann hafi á 

vissan hátt þurft að aðlaga sig að þeirra kröfum og háttarlagi. Þegar hann vinnur að 

plötu finnur hann tvö til þrjú lög sem gætu átt erindi í útvarpið og vinnur þau lög með 

ákveðnum hætti. Jónasi finnst netmiðlar og tónlistarveitur sækja hratt í sig veðrið og 

það hafi æ meiri þýðingu fyrir rekstur hljómsveitarinnar að vera með mikla spilun á 

tónlistarveitum (Jónas Sigurðsson, 2017). 

Davíð úr Kaleo veit ekki hvort hljómsveitin hagnist svo mikið á útvarpsspilun 

á Íslandi en útvarpsspilunin hafði vissulega mikla þýðingu fyrir hljómsveitina til að 
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byrja með. Íslenskt útvarp hafi komið þeim á kortið og það var mikil kynning fyrir 

bandið að komast inn á vinsældalista útvarpsstöðvanna. Útbreiðsla tónlistarinnar í 

gegnum útvarpið vegur því meira en beinn fjárhagslegur hagnaður sem hlýst af 

útvarpsspilun á Íslandi. Kostinn við íslenskt útvarp segir Davíð að sé einfaldleikinn og 

hversu fljótt lag er að ná vinsældum í útvarpinu miðað við til dæmis í Bandaríkjunum 

þar sem það getur tekið 1-2 ár að koma lagi í virka spilun en 4 vikur á Íslandi (Davíð 

Antonsson, 2017).  

Tónlistarmanninum Jóni Jónssyni finnst ekki mikið til STEF-gjaldanna koma. 

,,Þau eru ekki svo gígantísk að þau skipti sköpum en þau eru samt alltaf skemmtilegur 

jólabónus”. Jón sér hlutverk útvarpsins meira sem kynningarhlutverk og mikil spilun 

geri hann eftirsóknarverðan til tónleikahalda. Jón er á sama máli og margir kollegar 

hans um að það sem skipti mestu máli varðandi útvarpsspilun sé að þekkja rétta 

fólkið. ,,Upphaflega kom ég mér á framfæri með því að tala við allt það fólk sem ég 

þekkti eða kannaðist við sem starfaði í útvarpi” (Jón Jónsson, 2017). 

 

8. Jaðartónlist í útvarpi 

Popptónlistarmenn eins og Jón Jónsson, Magni Ásgeirsson, Jónas Sigurðsson 

og drengirnir í Kaleo eiga það sameiginlegt að aðgengi þeirra að útvarpi er nokkuð 

gott. Hins vegar geta hljómsveitir sem einsetja sér að spila jaðartónlist ekki treyst á 

jafn gott aðgengi að útvarpinu. Fyrir þessa flytjendur skiptir því miklu máli að eiga 

sér talsmenn innan útvarpsins og skipta þema þættir eins og og Skúrinn, Dordingull 

og Langspil sem gefa óhefluðum tónlistarmönnum tækifræri á að heyrast í útvarpi 

miklu máli (Ruv.is, 2017). 

Hljómsveitin Pink Street Boys starfar undir þeim formerkjum að vera 

háværasta hljómsveit í heimi og eins og sú yfirlýsing gefur til kynna getur það reynst 
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þeim þrautin þyngri að heyrast í poppaðri dægurlagadagskrá Rásar 2. Þeir eru þó 

þakklátir fyrir þema þættina sem hafa gert þeim góð skil. Skúrinn á Rás 2 gaf þeim 

tækifæri á að koma fram og spila lifandi tónlist í hljóðveri og markaði það ákveðin 

tímamót að komast í spilun í þáttum eins og Langspili á Rás 2 og Straum á X-inu.  

,,Að fá viðtal í þáttum eins og Rokklandi á Rás 2 og Harmageddon á X-inu er ekki á 

færi allra og hljómsveitin þarf að vera orðin viðurkennd þegar það tækifæri gefst” 

segir Alfreð Óskarsson meðlimur Pink Street Boys. Aðeins þrjár útvarpsrásir; Rás 1, 

Rás 2 og X-ið hafa áhuga á að spila tónlist frá þeim þar sem efnið þykir ef til vill of 

þungt fyrir aðrar bylgjulengdir. Alfreð segir þetta þó ekki vera neitt vandamál fyrir 

hljómsveitina og þeir semji ekki sína tónlist í þeim tilgangi að fá útvarpsspilun, þeir 

eigi nóg með að treysta á netmiðla og tónlistarveitur.  

,,Fyrir okkur skiptir það litlu máli hvort útvarpsstöðvar spili tónlistina okkar. Það er 

vissulega plús og kítl fyrir egóið en með Youtube, Spotify, Bandcamp og Soundcloud 

þá verður tónlist mjög aðgengileg. Í dag hefur fólk val um hvernig, hvar og hvað það 

vill hlusta á” (Alfreð Óskarsson, 2017)  

Alferð segir að hljómsveitin skili ekki hagnaði af sínum störfum og 

viðurkennir að útvarpið gæti vissulega bætt úr því ef þeir fengju meiri spilun sem 

myndi þannig leiða til fleiri tónleikahalda sem hann segir vera bestu tekjuleiðina 

(Alfreð Óskarsson, 2017). 

Reggí tónlistarmaðurinn Eyvindur Þorsteinsson meðlimur hljómsveitarinnar 

Barr segir að mesti möguleikinn fyrir hans hljómsveit að heyrast í útvarpi sé í gegnum 

þætti sem sérhæfa sig í spilun á íslenskri tónlist. Þeir einsetji sér ekki að semja lög 

fyrir útvarpið en sé þó ávallt vel tekið þegar þeir hafi samband við útvarpsstöðvar en 

besta leiðin til þess sé að tala við þá sem þeir þekkja innhúss (Eyvindur Þorsteinsson, 

2017). 
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Annar tónlistarmaður sem vill ekki láta nafns síns getið en hefur getið sér gott 

orð sem ,,neðanjarðar” raftónlistarmaður segist alls ekki vilja heyrast í útvarpinu þar 

sem honum finnst það sem þar hljómi vera tómt drasl. Honum finnst Spotify mikið 

betri mælikvarði á það sem hans markhópur hlustar á.  

Matthías Már segir að þetta viðmót hafi alltaf verið til staðar og ekkert nýtt á 

nálinni. ,,Hins vegar breytist þetta þegar þessir flytjendur fara að fá STEF-gjöldin sín 

greidd”. Honum finnst þó eðlilegt að tónlistarmenn með markhóp sem hlustar meira á 

Spotify beini kröftum sínum þangað” (Matthías Már Magnússon, 2017). 

Fyrir jaðarbönd er Spotify betri grundvöllur til þess að ná vinsældum heldur 

en útvarp. 51 % þeirra laga sem er að finna á lagalistum á Spotify eru gefin út af jaðar 

útgáfufyrirtækjum en í útvarpi eru 94% laga sem eru spiluð gefin út af stórum 

útgáfufyrirtækjum (Recordoftheday.com, 2015). 

 

  



	 32	

  

Mynd 2. Íslensk tónlist og íslensk rapptónlist á Rás 2 og Spotify (Ruv.is, 2017) 

(Spotify.com, 2017). 

    Mynd 2 sýnir hversu há prósenta laga á Vinsældarlista Rásar 2 og Spotify eru 

Íslensk; merkt inn með bláum lit, ofan á bætist síðan við hlutfall íslenskra rapplaga 

merkt með rauðum lit. 39% laga á Vinsældalista Rásar 2 eru íslensk en aðeins 2% af 

heildarfjölda laga á listanum eru íslensk rapplög. 4% laga á Spotify listanum teljast 

sem íslensk popplög en 18 % af heildarfjöldanum eru íslensk rapplög. 

Þessar niðurstöður þurfa ekki að koma á óvart ef horft er til þess hverjir eru notendur 

Spotify og sýnir að unga kynslóðin sækir í jaðartónlist á Spotify frekar heldur en 

popptónlist eins og er við lýði á Rás 2. 
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9. Heldur útvarpið velli? 

Miðað við þá framþróun sem hefur átt sér stað á tónlistarmarkaðnum á 

gervihnattaöld mætti ætla að það hljóti að koma niður á rekstri útvarpsins. Það virðist 

hins vegar ekki vera staðreyndin samkvæmt Valgeiri Vilhjálmssyni 

markaðsrannsóknarstjóra Ríkisútvarpsins en hann segir að meðalhlustun 12 til 20 ára 

fólks á útvarp sé um klukkutími á dag og hefur hlustun á Rás 2 aukist um 3 % frá 

árinu 2010 til dagsins í dag. Auk þess segir hann að um 80.000 manns leggi við 

hlustir í hverri viku þegar hádegisfréttir Ríkisútvarpsins eru lesnar (Ruv.is).  

Samt sem áður fer útvarpshlustun landsmanna minnkandi samkvæmt tölum Gallup 

sem sýna 22% minnkun á útvarpshlustun frá apríl mánuði 2009 til apríl mánaðar 2017 

(Gallup.is, 2017).   

,,Útvarpið hefur eitthvað sem tónlistarveitur og hljóðvörp hafa ekki, það er núið. Við 

erum einhvern veginn öll saman þegar við hlustum á útvarpið og það er það sem gerir 

það svo sérstakt, það er þessi staður og stund. Þú veist aldrei hvað kemur næst og 

hefur enga stjórn á því. Þú heyrir þetta lag í útvarpinu af því að þessi maður á afmæli. 

Þegar þú spilar af Spotify getur þú alltaf bara ýtt á takka og þá kemur næsta lag og þú 

stjórnar því hvaða lag það er. Með útvarpið getur þú getur stillt inn á aðra rás en þú 

hefur ekkert vald á því hvað heyrist” (Matthías Már Magnússon) 

Matthías telur að útvarpinu stafi ekki nein ógn af Spotify heldur sé það heilbrigð 

viðbót við markaðinn. Matthías telur þess heldur að útvarpið muni alltaf njóta 

ákveðinnar sérstöðu og þurfi því ekki að hræðast nýja og breytta tíma þó það teljist 

ekki til hátíðarbrigða að stilla inn bylgjulengdir (Matthías Már Magnússon, 2017).  
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10. Hugrenningar og niðurstöður 

Það fer ekki á milli mála að Ríkisútvarpið hafði mikil áhrif á tónlistarlífið á 

fjórða og fimmta áratugnum á Íslandi og vann ákveðið frumkvöðlastarf í þágu 

tónlistarfólks. Hljóðfæraleikarar fengu mikla hvatningu til framfara og þeir gátu séð 

fyrir sér að lifa á því að spila á hljóðfæri auk þess sem útvarpið setti krafta í að koma 

tónlistarfólki í hljóðver og samstarf við tónlistarskóla gerði hljóðfæraleik faglegri.  

Það er gömul saga og ný að sagan endurtaki sig en það virðist eiga ágætlega 

við um tónlistarheiminn. Unga kynslóðin flykkist á bak við ákveðna tónlistarstefnu 

sem eldra fólk fussar yfir og segir að nú sé allt að fara til fjandans. Það má sjá mörg 

líkindi með pönksenunni á áttunda áratugnum og rappsenunni sem er við lýði í dag. 

Hvorug senan virðist þó vera tilefni til mikillar útvarpsspilunar á Ríkisútvarpinu.  

Við upphaf níunda áratugarins var mikil gróska í tónlistarlífinu á 

höfuðborgarsvæðinu og pönkið að stimpla sig inn en landsbyggðarfólkið hafði ekki 

sama aðgengi að hljómleikum og menningu og þeir sem búsettir voru í Reykjavík. 

Með því að miðla þessari nýju senu í tónlistarlífinu í gegnum útvarpið var ekki bara 

verið að miðla nýrri tónlistarbylgju heldur einnig framandi menningu og það má því 

segja að útvarpið hafi haft mikla þýðingu fyrir landsbyggðina í menningarlegu 

samhengi. 

10.1 Úttekt á Ríkisútvarpinu 

Athyglisvert er að bera saman tíma Stefáns og Matthíasar á Ríkisútvarpinu. 

Þeir lýsa sumum háttum og þáttum með einhverjum líkindum, annað er gjörbreytt 

enda 25 ár síðan Stefán lét af störfum. Báðir tala þeir um mikilvægi tengsla við 

tónlistarfólkið en samt sem áður á mismunandi vegu. Stefán þurfti að ganga á eftir 

sínu efni á meðan Matthías opnar pósthólfið sitt í hverri viku stútfullt af lögum 

sendum inn frá tónlistarmönnum hvaðan af á Íslandi. Þannig hefur krafa um hæfileika 
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útvarpsmannsins til þess að geta grafið upp góð lög til spilunar færst yfir í að hafa 

hæfileika til þess hafna vondum lögum til spilunar. Sjónarhorn Stefáns á Rás 1 á 

níunda áratugnum og sjónarhorn Matthíasar á Rás 2 í dag er mjög keimlíkt. Þróun 

rásanna virðist vera að endurtaka sig með 40 ára millibili ef horft er til þess sem 

Stefán og Matthías hafa að segja um markaðstöðu rásanna hver á sínum tíma. Einnig 

ef horft er til þeirra tölfræðiupplýsinga sem farið er yfir í ritgerðinni varðandi mikla 

notkun Spotify hjá ungu kynslóðinni og ósamræmi á vinsældalistum Rásar 2 og 

Spotify. Rásin, hlustendur, dagskrárgerðin og tónlistin eldist í takt við hvort annað. 

Það skal því engan undra að Matthías segi að tími sé kominn á nýja útvarpsrás á 

vegum Ríkisútvarpsins og því get ég verið sammála. Ef ekki er unnin bót á málum er 

hætta á að yngri hlustendur snúi sér alfarið að tónlistarveitum á borð við Spotify. Í dag 

hefur fólk val um leiðir til þess að hlusta á tónlist og það þarf enginn útvarpið til þess 

að heyra nýjustu smellina eða fréttir, þetta er allt að finna á alnetinu. Matthías og 

Stefán lýsa báðir frjálsræði í starfi þökk sé yfirmanna á Ríkisútvarpinu en þær 

formföstu reglur og venjur sem gilda um ýmsa starfshætti hamla ramför rásanna að 

þeirra mati. Matthíasi finnst til að mynda Evróvisjón lögin taka pláss af öðrum 

frambærilegum lögum sem hafa meira erindi í útvarpið heldur en þeir keppendur sem 

fá kynningu í útvarpinu í kringum keppnina. Hins vegar eru engin ákvæði í lögum 

Ríkisútvarpsins sem fjalla með beinum hætti um tónlist sem þýðir að það eru hefðir 

og venjur sem stýra dagskránni (Lög um Ríkisútvarpið Ohf. 2007).  

Ég leyfi mér því að efast stórlega um að unga fólkið í dag sé að hlusta á Rás 2 

og það er varhugaverð þróun á ríkisfjölmiðli sem allir sjálfstæðir Íslendingar halda 

uppi í sameingu. Það þarf greinilega einhver breyting að verða á þessari þróun sama 

hvort það sé í formi nýrrar útvarpsstöðvar eða kúvendingu á dagskránni. Elstu tölur 

Gallup, frá janúar 2009 sýna 40 % markaðshluteild Rásar 2 á útvarpsmarkaði en hefur 
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hins vegar fallið niður í 30 % samkvæmt nýjstu könnun Gallup í apríl árið 2017 

(Gallup.is, 2017). Rás 2 líður fyrir fjölbreytileikann í tónlistarumhverfinu og með því 

að reyna að höfða til svo víðs markhóps eins og stefna þeirra gefur til kynna er 

erfiðara að halda í svo stóran hlustendahóp.  

Útvarpið hefur samt sem áður ákveðna sérstöðu eins og Matthías kemur inná, 

það er einhver sem situr í hljóðveri og býr til dagskrána og hlustandinn öðlast meiri 

núvitund í gegnum útvarpið heldur en hann gerir í gegnum spilunarlista á Spotify.  

Það kom mér svolítið á óvart hversu hreint út Matthías talaði um það að nú væri 

kominn tími til að stofna nýja útvarpsstöð og viðurkenndi það fúslega að Rás 2 væri 

ekki að höfða nægilega vel til unga fólksins.  

Ef gengið er út frá svörum þeirra tónlistarmanna sem voru viðmælendur mínir 

í þessari rannsókn þá er Rás 2 að standa undir sínu þegar að kemur að umfjöllun í 

þema þáttum og virðast þeir vera að halda utan um nokkuð vítt tónlistarsvið. Þættirnir 

eru á dagskrá að kvöldlagi eftir fréttir þegar hefðbundinni formfastri dagskrá er lokið 

og má segja að það sé áhrifa að gæta frá Stefáni Hafstein hvað þetta varðar; tónlistin 

sem má helst ekki heyrast á daginn heyrist nú á kvöldin en ekki nóttunni. Hún hefur 

sem sagt fengið aðeins meira vægi í dagskránni, þessi óvinsæla tónlist. Má í því 

samhengi nefna þætti eins og Skúrinn, Dordingul og Langspil sem gefa óhefluðum 

tónlistarmönnum tækifæri á að heyrast í útvarpi (Ruv.is). Þetta er þó alls ekki bundið 

við Rás 2. X-ið virðist vera að gera góða hluti í að gefa smærri böndum sénsinn 

samkvæmt svörum viðmælenda minna þó aðeins á sviði rokksins. Þetta kunna þessar 

minni hljómsveitir að meta og nefna þær það sérstaklega að þetta sé mikilvægur þáttur 

í tónlistarsenunni. Tónlistarfólk sem ekki tengist þessum hefðbundnu vinsældalistum 

útvarpstöðvanna fá þá tækifæri á að heyrast. 
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Hlutverk dagskrárgerðarmannsins er að halda áheyrandanum við efnið og ekki 

láta hann skipta. Það er auðvelt að skipta um rás og margar útvarpsstöðvar í 

samkeppni sem getur haft þær afleiðingar að útvarpsmenn verða ragir við það að taka 

áhættur sem getur orsakað einsleitni. 

10.2 Samböndin 

Það má greina á nær öllum viðmælendum mínum, bæði útvarpsmönnum og 

tónlistarmönnum, að gott samband þeirra á milli sé mjög mikilvægur partur af því að 

koma tónlistinni á framfæri. Að mínu mati getur þetta verið vafasamur leikur. 

Auðvitað er eðlilegt á Íslandi að þeir sem starfa innan sama geirans vingist hver við 

annan en hætta er á að útvarpsmönnum þyki erfiðara að hafna þeim sem eru komnir 

upp á arminn hjá þeim, þetta getur gerst bæði meðvitað og ómeðvitað. Svör 

viðmælenda gefa til kynna að það sé ómögulegt fyrir útvarpsmenn að starfa algjörlega 

óháðir vegna þess að þeirra skoðanir og sambönd hafa alltaf einhver áhrif á 

tónlistarval þeirra þar sem þrýsingur er úr öllum áttum. Það virðist hins vegar ríkja 

gagnkvæmur skilningur og sátt um þetta þeirra á milli en mögulega dálítið þvingaður 

skilningur af hálfu tónlistarmanna. 

10.3 Viðhorf tónlistarmanna til útvarpsins 

Það er greinilegt að tónlistarflytjendur horfa á útvarpið sem góða kynningu 

fyrir sitt efni og mikilvægan millilið í því að fá bókanir á viðburði, tónleika eða böll 

sem jafnframt virðist vera þeirra helsta tekjulind. Hins vegar eru ekki allir á sama máli 

varðandi þær tekjur sem hljótast af útvarpsspilun. Til dæmis sagði Magni að það væri 

varla grundvöllur fyrir rekstri hljómsveitarinnar ef ekki væri fyrir útvarpsspilun en 

Jón Jónsson segir þetta vera aðeins vera góðan jólabónus. Það er mögulega 

varhugavert að ætla sér að kafa eitthvað dýpra í þessi svör þeirra þar sem þetta getur 
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verið mismunandi túlkun þeirra á viðfangsefninu en vissulega eru þetta athyglisverðir 

pólar sem þarna mætast.  

Tónlistarmenn sjá útvarpið alls ekki sem úreldan miðil sem hefur ekkert vægi í 

tónlistarlífinu. Það þarf að hlúa vel að þeim sem eiga ekki jafn greiðan aðgang að 

útvarpinu til þess að stuðla að fjölbreytileika í tónlistarlífinu. Ef ekki væri fyrir 

tónlistarveitur væri ekki víst að jafn mikil gróska væri í tónlistarlífinu á Íslandi og 

raun ber vitni. Þess vegna eru íslenskir tónlistarþættir sem sérhæfa sig í að grafa upp 

minni þekkt bönd mjög mikilvægir fyrir senuna.  

Kynningin sem flytjendur fá í gegnum útvarpið er eitthvað sem þeir kunna 

allir að meta og skiptir þá miklu máli í því samhengi að fá fleiri bókanir á viðburði 

sem er þeirra helsta tekjulind. Það er greinilegt að vægi STEF-gjalda er umdeilt atriði 

og fyrir sumum óljóst hversu mikill hagnaður hlýst af því að fá góða spilun í útvarpi 

en það er efni í aðra og stærri ritgerð. Einnig mætti rannsaka betur markaðsstöðu 

Rásar 1 og Rásar 2, hlustun á þær er að dragast saman og Bylgjan er til að mynda 

orðin vinsælasta útvarpsstöð landsins á kostnað Rásar 2. Þetta kann að vera vegna 

þess að 365 miðlarnir búa að því að geta flokkað tónlistina niður í fleiri markhópa 

heldur en Ríkisútvarpið á möguleika á að gera sökum þess að tvær útvarpsstöðvar eru 

starfræktar og því þarf Rás 2 að reyna að höfða til ákaflega fjölbreytts markhóps og 

verður dagskráin því ekki jafn hnitmiðuð fyrir vikið.  

10.4 Jaðartónlist og unga kynslóðin á Spotify 

Fyrir jaðartónlist er Spotify ákjósanlegri grundvöllur til vinsælda sökum þess 

að aðeins 6 % laga í útvarpi koma frá jaðar útgáfufyrirtækum, þó skal athuga að þetta 

eru alþjóðlegar tölur sem gæti skekkt myndina. Hins vegar eru 51% þeirra laga sem 

sitja á lagalistum Spotify gefin út af jaðarböndum og að koma lagi þar inn er ávísun á 

tvöföldun eða þreföldun á vinsældum lagsins (Uton.is).  
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 Unga fólkið sækir greinilega mikið í Spotify og það staðfestist í þeim 

rannsóknum sem gerðar hafa verið í Bandaríkjunum á notkun eftir aldri. Vinsældir 

rappsins sem flokkast sem jaðartónlist á Íslandi endurspeglast greinilega á 

vinsældalista Spotify en engan veginn á Vinsældalistum Rásar 2.  

Út frá þeim skrifum og upplýsingum sem ég hef aflað mér í kringum vinnuna 

á þessari ritgerð þá hefur vægi tónlistar í útvarpi minnkað með tilkomu tónlistarveita 

og þá sér í lagi Spotify. Þetta á sérstaklega við um yngri kynslóðina sem leitar minna í 

útvarpið nú á tímum en áður fyrr. Þegar útvarpið kemur fyrst á markaðinn og alveg 

fram að því að tónlist fór að verða aðgengileg á alnetinu hafði útvarpið mikið meira 

og stærra hlutverk í tónlistarheiminum og jafnframt menningarlega séð.  

10.5 Framkvæmd 

Þegar ég sendi út spurningarlista á tónlistarmenn reyndist fyrst um sinn 

nokkuð erfitt að fá svör frá þeim og ég gekk þá enn meira á stéttina eftir svörum og að 

lokum fékk ég 6 heilsteypta spurningarlista með svörum til baka. Það óheppilegasta 

var hins vegar að ég fékk engin svör frá kvenkyns tónlistarmönnum og það er eitthvað 

sem hefði verið gott að fá inn í myndina, það er að segja hvort það sé munur á 

viðhorfi þeirra til viðfangsefnisins.  

Þessi úttekt á útvarpinu einskorðangs að vissu leyti mikið við Ríkisútvarpið og 

gott hefði verið að fá sjónvarmið dagskrárgerðarmanna frá öðrum útvarpsstöðum inn í 

verkefnið en það gekk ekki í þetta skiptið og hættan hefði þá einnig verið að úttektið 

hefði orðið of viðtæk fyrir þetta verkefni.  

 Alltént gekk þó verkefnið nokkuð snuðrulaust fyrir sig og heildarmyndin 

hefur að mínum dómi skilað nokkuð athyglisverðum niðurstöðum sem vert er að rýna 

í. 
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