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Útdráttur	

Tilgangur	og	markmið	rannsóknarinnar	er	að	varpa	ljósi	á	hlutverk	rafrænna	mælinga	út	

frá	sjónarhorni	 ljósvakamiðla	en	mælingunum	er	ætlað	að	skýra	hverjir	séu	neytendur	

ákveðinna	 ljósvakamiðla.	Fjölmiðlar	væru	ekki	eins	og	við	þekkjum	þá	 í	dag	nema	fyrir	

tilstilli	auglýsingatekna	og	skapast	því	rík	þörf	miðlanna	til	að	vita	hverjir	notendur	þeirra	

eru.	Niðurstöður	 rafrænna	mælinga	eru	notaðar	 af	 auglýsendum	 til	 greiningar	 á	þeim	

einstaklingum	sem	þeirra	auglýsing	náði	 til.	Þá	nýta	miðlarnir	upplýsingarnar	einnig	 til	

uppbyggingar	 dagskráar	 eða	 verðskrá.	 Líkt	 og	 flest	 önnur	 mælitæki	 hafa	 rafrænar	

mælingar	verið	gagnrýndar	en	þó	hefur	ekkert	annað	mælitæki	komið	fram	sem	hefur	

sýnt	 fram	 á	 betri	 niðurstöður.	 Ætlun	 rannsóknarinnar	 er	 að	 veita	 innsýn	 í	 hlutverk	

mælinganna	og	lýsa	eiginleikum	mælitækisins	með	tilliti	til	örra	tækniþróanna.	Mikilvægt	

er	að	rannsaka	viðhorf	þeirra	sem	starfa	við	mælingarnar	en	engin	sambærileg	rannsókn	

hefur	verið	framkvæmd	hér	á	landi.		

Rannsakandi	 tók	 viðtöl	 við	 fimm	 einstaklinga	 á	 útvarps-	 og	 sjónvarpsmarkaði.	

Niðurstöður	rannsóknarinnar	sýna	fram	á	að	með	tilkomu	sinni	á	markað	gjörbylti	tækið	

mælingum	í	því	formi	sem	þær	þekktust	áður.	Þó	er	ljóst	að	mælitækið	hefur	ekki	þróast	

samhliða	tækniþróunum	síðustu	ára	og	því	hafa	miðlarnir	fundið	sínar	eigin	leiðir	til	að	

mæla	raunáhorf	eða	-hlustun.	Þá	leiddu	niðurstöður	einnig	í	ljós	að	úrtak	mælinganna	eru	

að	mati	 viðmælenda	 ekki	 nógu	 breytt	 til	 að	 hægt	 sé	 að	 alhæfa	 niðurstöðurnar	 yfir	 á	

íslensku	þjóðina	 en	 auglýsingamarkaðurinn	 veltir	milljörðum	á	 ári	 og	því	 er	 gríðarlega	

mikið	fjármagn	í	höndum	úrtaksins.	Rannsóknin	varpar	ljósi	á	mikilvægi	þess	að	breytinga	

er	þörf	hvað	varðar	mælitækið	og	þá	leggur	rannsóknin	grunn	fyrir	frekari	rannsóknir	á	

sviði	rafrænna	ljósvakamælinga.	
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1 Inngangur	

Tilgangur	fjölmiðlarannsókna	er	að	greina	notendur	fjölmiðlanna	og	auka	skilning	á	þeim	

en	 út	 frá	 félagsfræði	 (e.	 social	 science)	 er	 hægt	 að	 setja	 fram	 þrjú	 viðmið	 sem	 slíkar	

mælingar	þurfa	að	uppfylla.	Í	fyrsta	lagi	er	það	áreiðanleiki	(e.	reliability)	sem	segir	til	um	

að	ef	sama	rannsóknin	yrði	framkvæmd	aftur	myndi	hún	skila	sömu	niðurstöðum.	Í	öðru	

lagi	er	það	gildi	(e.	validitity)	sem	segir	til	um	það	að	niðurstöðurnar	hafi	merkingu	fyrir	

það	sem	átti	að	mæla	og	að	hægt	sé	að	túlka	þær	innan	umfjöllunarefnisins.	Í	þriðja	og	

síðasta	lagi	er	það	yfirfærsla	(e.	generalizability)	sem	segir	til	um	það	hvort	hægt	sé	að	

alhæfa	úrtakið	yfir	á	þýðið.	Þó	svo	að	fjölmiðlarannsóknir	séu	ekki	innan	félagsfræðinnar	

er	áhugavert	að	þrátt	fyrir	ólík	mælitæki	taki	fjölmiðlamælingar	aðeins	til	yfirfærslunnar	

en	 hvorki	 gildis	 né	 áreiðanleika	 þeirra	 (Ruddock,	 2001).	 Rannsakendur	 þurfa	 út	 frá	

fræðunum	að	gera	sér	grein	fyrir	því	að	niðurstöður	fjölmiðlamælinga	geti	verið	litaðar	af	

rannsóknaraðferðum	og	sjónarmiðum	(Höjer,	1999).	

Upphaf	 fjölmiðlamælinga	má	 rekja	aftur	 til	 ársins	1930	þegar	Bandaríkin	urðu	 fyrst	

þjóða	 til	 að	 mæla	 sjónvarpsáhorf	 með	 skoðanakönnunum.	 Stuttu	 seinna	 fundu	 tveir	

prófessorar	við	MIT	(The	Massachusetts	Institute	of	Technology)	upp	á	nýju	mælitæki	sem	

Arthur	 Nielsen	 keypti	 einkaleyfi	 á	 árið	 1939	 en	 það	 átti	 seinna	 eftir	 að	 gjörbreyta	

fjölmiðlarannsóknum.	Tækið	kallast	People	Meter	(hér	eftir	PM)	en	seinna	meir	kom	fram	

önnur	útgáfa	sem	kallast	Portable	People	Meter	(hér	eftir	PPM).	Mælitækin	sinna	sama	

hlutverki	en	PM	mælitækið	er	bundið	við	ákveðna	staðsetningu	og	er	því	ekki	hreyfanlegt	

en	 erlendis	 er	 tækið	 notað	 fyrir	 mælingar	 á	 sjónvarpsáhorfi.	 PPM	 mælitækið	 er	

hreyfanlegt	og	er	nýtt	í	mælingar	fyrir	bæði	sjónvarp	og	útvarp.	Mælitækin	framkvæma	

mælingar	 yfir	 daginn	 af	 þátttakendum	úrtaks	 á	 vegum	 rannsóknarfyrirtækja	og	 sendir	

tækið	niðurstöður	rafrænt.	Því	geta	kaupendur	mælinganna	séð	niðurstöður	daginn	eftir	

að	mæling	fer	fram	(Bourdon	og	Méadel,	2014).	

Rafræna	mælitækið	var	fyrst	notað	til	mælinga	árið	1942	og	var	tækinu	komið	fyrir	á	

Bandarískum	heimilum	og	mældi	hvaða	útvarpsstöðar	heimilisfólk	hlustaði	á.	Það	var	svo	

sjö	árum	seinna,	eða	árið	1949,	sem	það	varð	notað	til	að	mæla	þær	sjónvarpsútsendingar	

sem	 heimilisfólk	 horfði	 á.	 Nielsen,	 sem	 var	 þá	 eigandi	 mælitækisins,	 mætti	 nokkurri	
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gagnrýni	 þar	 sem	 enn	 var	 verið	 að	 notast	 við	 eldri	 aðferðir,	 líkt	 og	 símakannanir	 og	

dagbækur,	sem	þóttu	þá	áreiðanlegri	mælitæki.	Það	var	ekki	fyrr	en	í	byrjun	8.	áratugsins	

sem	Bretland	og	Þýskaland	 gengu	 til	 samstarfs	 við	Nielsen	og	hófu	þar	með	 rafrænar	

mælingar	á	fjölmiðlum	(Bourdon	og	Méadel,	2014).	Árið	1992	kom	Bandaríska	fyrirtækið	

Arbitron	 fram	með	samskonar	 tæki	en	það	mælitæki	hafði	ýmsa	vankanta	eins	og	 t.d.	

rafhlöðuendingu.	 Gagnrýnt	 var	 harðlega	 að	 notendur	 mælitækisins	 þyrftu	 að	 setja	

mælitækið	í	hleðslu	á	hverri	nóttu	til	þess	að	hægt	væri	að	nota	það	daginn	eftir.	Fram	að	

árinu	 2009	 höfðu	 yfir	 80	 lönd	 um	 allan	 heim	 stuðst	 við	 mælitækin	 en	 árið	 2012	

sameinuðust	 fyrirtækin	 Nielsen	 og	 Arbitron	 og	 ganga	 þau	 í	 dag	 undir	 nafni	 Nielsen.	

Mælingarnar	eru	framkvæmdar	á	hlustenda-	og	áhorf	einstaklinga	í	útvarpi,	sjónvarpi	og	

í	gegnum	internetið	(Bourdon	og	Méadel,	2014;	Kolessar	og	Patchen,	e.d.).	

Þau	mælitæki	sem	hafa	verið	notuð	við	sjónvarpsáhorf	og	útvarpshlustun	hafa	öll	verið	

gagnrýnd	þegar	kemur	að	nákvæmni,	aðferðarfræði,	áreiðanleika	og	notkun	niðurstaðna.	

Slík	gagnrýni	hefur	þó	hvorki	fengið	mótbyr	hjá	auglýsendum	né	seljendum	mælinganna	

(Bogart,	1966;	Consterdine,	1968;	Napoli,	2011;	Reel,	1979)	og	er	það	einna	helst	vegna	

þess	 mikla	 fjármagns	 sem	 veltur	 á	 mælingunum	 (Boyer,	 1988).	 Áætla	 má	 að	

auglýsingatekjur	 séu	stærsti	 tekjuliður	 ljósvakamiðla	og	því	hafa	gagnrýnendur	gripið	 í	

tómt	 þar	 sem	 ekkert	 annað	mælitæki	 gæti	 sýnt	 fram	 á	 algjöran	 áreiðanleika	 (Napoli,	

2015).	 Samkvæmt	 Bertrand	 og	 Hughes	 (2005)	 eru	 tengsl	 á	 milli	 bakgrunnsbreyta	 og	

áhorfsvenjum	einstaklinga	sem	gerir	það	að	verkum	að	hægt	sé	að	nýta	gögnin	í	frekari	

rannsóknir.	Skiptar	skoðanir	eru	á	áreiðanleika	mælinganna	en	þá	einna	helst	vegna	þess	

að	niðurstöður	mælinganna	eru	háðar	vinsældum	hvers	tíma.	Slíkt	er	í	samræmi	við	þá	

gagnrýni	sem	fram	hefur	komið	og	þá	sérstaklega	skort	á	áreiðanleika	þar	sem	það	er	ekki	

möguleiki	fyrir	kaupendur	þjónustunnar	að	sannreyna	niðurstöður	mælinganna	(DeFleur	

og	Dennis,	1985).		

Rannsóknarefni	þessar	ritgerðar	snýr	að	rafrænum	mælingum	ljósvakamiðla	og	einnig	

hvert	sjónarmið	ljósvakafyrirtækja	sé	gagnvart	þeim.	Markmið	ritgerðarinnar	er	að	veita	

innsýn	í	hlutverk	mælitækisins	og	hvert	leið	rafrænna	mælinga	liggur	með	tilliti	til	örra	

tækniþróanna	 frá	 sjónarhorni	 ljósvakafyrirtækjanna.	 Því	 eru	 settar	 fram	 þrjár	

rannsóknarspurningar;	Hver	hefur	hagsmuni	að	gæta	gagnvart	PPM	mælitækinu?,	Hverjir	

eru	eiginleikar	PPM	mælitækisins?	og	að	lokum	Hver	er	framtíð	PPM	mælinganna?	Mikið	
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hefur	verið	fjallað	um	mælitækið	erlendis	en	hér	á	landi	hefur	ekki	verið	gerð	rannsókn	á	

mælingunum	 og	 hlutverki	 mælitækisins	 út	 frá	 sjónarhorni	 ljósvakamiðla.	 Því	 leggur	

ritgerðin	 grunn	 að	 frekari	 rannsóknum	 á	 sviði	 rafrænna	 mælinga	 og	 varpar	 ljósi	 á	

mikilvægi	þess	að	mælitækið	haldi	í	við	tækniþróanir.	

Ritgerð	þessi	skiptist	í	fræðilegt	yfirlit,	aðferðafræði	og	gagnasöfnun,	niðurstöður	og	

að	lokum	umræður.	Fræðilegt	yfirlit	fjallar	um	auglýsingar	og	hvað	aðgreinir	auglýsingar	í	

sjónvarpi	og	útvarpi.	Þá	er	einnig	fjallað	um	ljósvakamiðla	og	hvað	skilgreinir	notendur	

þeirra	 og	 að	 lokum	 um	 rafrænar	 mælingar	 þar	 sem	 fjallað	 er	 um	 eldri	 mælitæki,	

samanburð	á	Íslandi	og	Norðurlöndunum	og	framtíð	mælitækisins.	

2 Hvað	er	auglýsing?	

Auglýsingar	á	því	formi	sem	við	þekkjum	einna	helst	í	dag	eiga	uppruna	sinn	að	rekja	til	

ársins	1631	þegar	Cardinal	Richelieu	stofnaði	fyrsta	franska	dagblaðið	en	hann	er	jafnan	

kallaður	faðir	einkamálaauglýsinga.	Það	var	svo	1786	sem	William	Taylor	opnaði	fyrstu	

auglýsingastofuna	í	London.	Síðan	þá	hefur	auglýsingastofum	svo	sannarlega	fjölgað	og	

eru	 þær	 í	 samstarfi	 við	 ákveðin	 fyrirtæki	 og	 sjá	 um	 framleiðslu,	 hugmyndavinnu	

auglýsingaherferða	eða	birtingar	fyrir	þá	aðila	(Tungate,	2007).		

Hlutverk	 auglýsinga	 er	 að	miðla	 upplýsingum	 og	 leiðbeiningum	 um	 vöru	 og	 hvetja	

auglýsingar	 því	 neytendur	 til	 að	 kaupa	 nýja	 vöru	 eða	 framkvæma	 endurtekin	 kaup.	

Auglýsingar	 skilgreina	 og	 aðgreina	 vöru	 eða	 þjónustu	 frá	 samkeppnisaðilum	 (Ólafur	

Stephensen,	 1987).	 Auk	 auglýsinga	 í	 ljósvakamiðlum,	 fréttamiðlum	 og	 internetinu	 er	

einnig	 notast	 við	 tímarit,	 aukablöð,	 veggspjöld,	 umhverfisgrafík	 (e.	 billboards),	

sérmerkingar	 í	 verslunum	 (e.	 in-store	 displays)	 og	 vöruinnsetningar	 (e.	 product	

placement)	 (Belch	og	Belch,	 2018;	 Potter,	 1998).	 Í	 dag	 verða	 einstaklingar	 einnig	 fyrir	

áreiti	auglýsinga	í	sjónvarpi,	dagblöðum	og	beinni	markaðssetningu	líkt	og	markpósti	og	

tölvupósti.	Þá	er	hægt	að	áætla	að	einstaklingar	verða	fyrir	áreiti	auglýsinga	milli	3.000	til	

5.000	sinnum	á	degi	hverjum.	Slíkur	fjöldi	auglýsinga	og	áreiti	þeirra	gerir	það	að	verkum	

að	 neytendur	 verða	 óánægðir	 með	 sína	 upplifun	 af	 til	 að	 mynda	 ljósvakamiðlum	

(Armstrong	og	Kotler,	2011;	Belch	og	Belch,	2018).		
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Til	að	greina	auglýsingaherferðir	er	stuðst	við	dekkun	(e.	reach)	sem	segir	til	um	hversu	

margir	innan	markhópsins	urðu	fyrir	áreiti	af	auglýsingunni	á	ákveðnum	tíma	og	tíðni	(e.	

frequency)	 sem	 tilgreinir	 hversu	 oft	markhópur	 verður	 fyrir	 áreiti	 af	 auglýsingunni.	 Sé	

dekkun	margfölduð	með	tíðni	er	hægt	að	greina	auglýsingaáreitið	og	að	lokum	snertiverð	

sem	tilgreinir	kostnað	á	hvern	einstakling	innan	markhópsins	(Armstrong	og	Kotler,	2011;	

Belch	og	Belch,	2018).	Til	að	greina	árangur	auglýsinga	er	notast	við	boðskiptaárangur	(e.	

communication	 effect)	 eða	 sölu-	 og	 hagnaðarárangur	 (e.	 sales	 and	 profit	 effect).	

Boðskiptaárangur	segir	til	um	hvort	auglýsingin	komi	skilaboðum	til	neytenda	á	þann	hátt	

sem	auglýsendur	vilja.	Til	að	tryggja	þann	árangur	eru	auglýsingar	eða	auglýsingaherferðir	

oft	 bornar	 undir	 rýnihóp	 og	 gerðar	 kannanir	 á	 skilaboðum	 þeirra	 áður	 en	 háum	

fjárhæðum	er	eytt	í	birtingar.	Söluárangur	segir	til	um	söluaukningu	og	hagnað	og	er	það	

sú	mæling	sem	auglýsendur	kjósa	að	miða	við	fremur	en	aðrar	mælingar	þegar	kemur	að	

árangri	auglýsinga	(Armstrong	og	Kotler,	2011).	

Á	síðustu	árum	hafa	auglýsendur	nýtt	sér	internetið	í	auknum	mæli	en	auglýsingar	í	

gegnum	internetið	hafa	nánast	fimmfaldast	frá	árinu	2010	eins	og	sjá	má	í	töflu	1:	

Tafla	1:	Auglýsingatekjur	fjölmiðla	2010	-	2016	í	milljónum	króna	(Hagstofa	Íslands,	2017)	

Ár	 Fréttablöð	 Tímarit	 Útvarp	 Sjónvarp	 Vefir	

2016	 5.483	 754	 2.231	 2.994	 2.026	

2015	 4.826	 727	 1.847	 2.490	 1.723	

2014	 4.971	 661	 1.863	 2.394	 1.268	

2013	 4.952	 699	 1.684	 2.662	 996	

2012	 4.629	 652	 1.694	 2.622	 883	

2011	 2.590	 658	 1.602	 2.552	 889	

2010	 3.825	 573	 1.469	 2.221	 495	

 

Árið	 2015	 námu	 auglýsingatekjur	 fjölmiðla	 samtals	 tæpum	 12	 milljörðum	 króna	 en	

upplýsingarnar	 eru	 byggðar	 á	 ársreikningum.	 Þar	 af	 er	 ekki	 tekið	 tillit	 til	 erlendra	

auglýsingamiðla	líkt	og	Facebook,	Twitter,	Instagram	og	Google	(Hagstofa	Íslands,	2017).	

Því	er	um	gríðarlega	stóran	markað	að	ræða	þar	sem	auglýsingatekjur	allra	miðla	aukast	

milli	ára.	Þá	hafa	rannsóknir	sýnt	fram	á	jákvæð	tengsl	milli	markaðssetningar	á	netinu	og	
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söluaukningu	(Manchanda,	Dubé,	Goh	og	Chintagunta,	2006)	og	heimsókna	á	heimasíðu	

(Braun	og	Moe,	2013;	Hoban	og	Bucklin,	2015).	

2.1 Sjónvarpsauglýsingar	
Auglýsingar	 eru	 stór	 tekjuliður	 sjónvarps	 (Alaei	 og	 Ghassemi-Tari,	 2011)	 og	 eru	

auglýsingapláss	seld	fram	í	tímann	þar	sem	áhorf	á	ákveðna	þætti	eða	tímahluta	er	áætlað	

fyrirfram	(Benoist,	Bourreau	og	Rottembourg,	2007).	Vegna	mikils	fjölda	auglýsinga	sem	

birtast	neytendum	á	degi	hverjum	er	mikilvægt	að	skilaboð	þeirra	grípi	áhuga	neytenda	

og	að	þær	verði	minnisstæðar	í	huga	þeirra.	Því	þurfa	auglýsingar	að	vera	samþættar	á	

öllum	miðlum	til	að	tryggja	að	skilaboðin	séu	þau	sömu.	Þá	hefur	það	einnig	færst	í	aukana	

þegar	kemur	að	sjónvarpi	að	vöruinnsetningar	séu	nýttar	í	þáttum	og	kvikmyndum.	Með	

þeim	hætti	verður	auglýsing	þannig	til	staðar	sem	í	 innihaldi	þess	efnis	sem	neytendur	

kjósa	að	horfa	á	og	því	ekki	hlaupið	yfir	í	auglýsingahléi	(Armstrong	og	Kotler,	2011).	

Hægt	 er	 að	 skipta	 auglýsingamarkaði	 sjónvarps	 í	 tvo	 hluta,	 annars	 vegar	 eftir	

markaðshluta	 og	 hins	 vegar	 tímahluta.	 Skipting	 markaðshluta	 er	 eftir	 Bandarískri	

fyrirmynd	sem	lagði	grunninn	að	markaðshlutun	sjónvarpsstöðva	víðs	vegar	um	heiminn	

þegar	 kemur	 að	 línulegri	 dagskrá.	 Áætla	 má	 að	 ólíkir	 menningarheimar	 hafi	 ólíka	

markaðshluta	en	markaðshlutun	sjónvarps	skiptist	hér	niður	í	sex	hluta	eftir	vinsældum	

(Webster,	Phalen	og	Lichty,	2000)	eins	og	sjá	má	í	töflu	2:	

Tafla	2:	Skipting	sjónvarpsáhorfs	eftir	markaðshlutum	að	Bandarískri	fyrirmynd	(Webster	o.fl,	2000,	bls	
14-16).	

Markaðshluti	 Tími	

Forstjóratími	(e.	prime	time)	 Alla	virka	daga	20:00-23:00	nema	á	sunnudögum	þá	
19:00-23:00		

Dagtími	(e.	day	time)	 Virka	daga	7:00-16:30	

Íþróttatími	 Mismunandi	

Kvöldfréttir	 Eftir	kvöldmatartíma		

Spjallþættir	(e.	late	nights)	 Frá	23:00	til	7:00	

Barnatími	 Snemma	um	helgar	og	eftir	leikskóla/grunnskóla	

 

Forstjóratíminn	hefur	að	geyma	 langstærsta	áhorfendahópinn	og	er	því	dýrasti	 tíminn	

fyrir	 auglýsendur.	 Þar	 er	 hægt	 að	 ná	 til	 einstaklinga	 sem	 vinna	 á	 daginn	 og	 kveikja	 á	
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sjónvarpinu	að	vinnudegi	loknum	en	á	þeim	tíma	er	hægt	að	ná	til	sem	flestra	einstaklinga	

í	einu.	Dagtíminn	er	næst	vinsælasti	 tíminn	 fyrir	auglýsendur	þar	 sem	hann	beinist	að	

heimavinnandi	húsmæðrum	en	á	þeim	tíma	eru	aðallega	auglýsingar	fyrir	hreinlætis-	og	

matarvörur	 sem	 ætlaðar	 eru	 þeim	 markhópi.	 Íþróttatíminn	 hefur	 flesta	 karlkyns	

áhorfendur	en	auglýsingar	fyrir	bjór	og	bíla	eru	vinsælar	á	þeim	tíma.	Sá	tími	er	hins	vegar	

mismunandi	eftir	því	hvaða	íþróttir	eru	í	gangi	hverju	sinni.	Kvöldfréttir	hafa	að	geyma	

fréttaskýringarþætti	 líkt	 og	 „60	 Minutes"	 sem	 eru	 sýndir	 eftir	 kvöldmatartíma.	

Áhorfendur	þeirra	eru	eldri	og	birtast	þá	einna	helst	auglýsingar	fyrir	heilsuvörur	og	lyf.	

Spjallþættir	eru	seint	á	kvöldin	og	hefur	sá	 tími	 lítinn	áhorfendahóp.	Að	 lokum	er	það	

barnatíminn	sem	er	oft	snemma	um	helgar	og	á	miðjum	degi	á	virkum	dögum.	Á	þeim	

tíma	 má	 sjá	 auglýsingar	 fyrir	 morgunkorn,	 leikföng	 og	 sælgæti	 en	 fyrir	 ákveðna	

auglýsendur	er	sá	markaðshluti	einn	sá	vinsælasti	(DeFleur	og	Dennis,	1985;	Webster	o.fl,	

2000).	

Hin	aðferðin	við	að	skipta	auglýsingamarkaði	er	eftir	tímahluta	sem	er	sú	tímalengd	frá	

því	 að	 auglýsing	 er	 keypt	 og	 þangað	 til	 auglýsingin	 er	 spiluð.	 Tímahlutum	 er	 skipt	 í;	

fyrirfram	 ákveðin	 pláss	 (e.	 upfront),	 dreifingapláss	 (e.	 scatter)	 og	 tækifærispláss	 (e.	

opportunist).	Fyrirfram	ákveðin	auglýsingapláss	eiga	við	þegar	auglýsendur	tjá	söluaðilum	

ljósvakamiðla	hvaða	áhorfendahóps	þeir	vilja	ná	til	á	næstu	mánuðum.	Söluaðilar	svara	

því	með	tilboði	þar	sem	verð	auglýsingaplássa	er	tilgreint	auk	upplýsinga	um	væntanlegan	

áhorfendahóp.	Sú	leið	er	langtímaleið	sem	bindur	fjármagn	auglýsenda	í	ákveðinn	tíma	

en	veitir	einnig	lengri	tíma	til	að	framleiða	betri	auglýsingarnar.	Dreifingapláss	eru	styttri	

auglýsingaherferðir	sem	eru	jafnvel	árstíðabundnar	og	að	lokum	eru	tækifærispláss	þar	

sem	miðlar	selja	auglýsingapláss	sem	eftir	eru	þegar	nær	dregur	útsendingu	og	fylla	þarf	

auglýsingapláss	með	stuttum	fyrirvara	(Webster	o.fl,	2000).	

Kostir	sjónvarpsauglýsinga	eru	einna	helst	sameining	á	bæði	hljóð	og	mynd	sem	veitir	

aukna	 upplifun	 og	 hefur	 þannig	 meiri	 áhrif	 á	 áhorfendann.	 Sjónvarp	 býður	 upp	 á	

sköpunargáfu,	sveigjanleika	og	mikla	dekkun.	Gallarnir	eru	hins	vegar	kostnaðurinn	þar	

sem	dýrt	er	að	 framleiða	sjónvarpsauglýsingar	og	einnig	eru	auglýsingapláss	 sjónvarps	

dýrari	en	hjá	öðrum	miðlum.	Auk	þess	eru	margir	einstaklingar	sem	eru	ekki	með	athygli	

á	 sjónvarpinu	þegar	auglýsingahlé	eiga	 sér	 stað	þar	 sem	auðvelt	er	að	 skipta	um	stöð	

þegar	auglýsingar	birtast	og	því	er	athygli	einstaklinga	ekki	fullkomin.	Þá	er	einnig	mikil	
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truflun	(e.	clutter)	sem	á	sér	stað	þegar	einstaklingar	horfa	á	sjónvarp	sem	minnkar	enn	

frekar	athygli	neytenda	þar	sem	margar	auglýsingar	birtast	á	stuttum	tíma	og	erfitt	að	

verða	minnisstæður	í	huga	neytenda	(Armstrong	og	Kotler,	2011;	Belch	og	Belch,	2018;	

Riebe	og	Dawes,	2006).	

Sjónvarp	hefur	lengi	verið	mikilvægur	miðill	fyrir	auglýsendur	sem	vilja	ná	til	margra	

einstaklinga	 í	 einu	 og	 koma	 áhrifaríkum	 skilaboðum	 á	 framfæri	 með	 gerð	

sjónvarpsauglýsinga.	 Með	 tilkomu	 snjallsjónvarpa,	 streymisveita	 og	 VOD	 (e.	 video	 on	

demand)	hefur	það	þó	færst	í	aukana	að	neytendur	velji	að	sniðganga	auglýsingar.	Í	dag	

er	áætlað	að	rúmlega	helmingur	heimila	í	Bandaríkjunum	hafi	slíkt	kerfi	sem	gerir	línulega	

dagskrá	óþarfa	og	gerir	neytendum	kleift	að	horfa	á	þá	þætti	eða	kvikmyndir	á	þeim	tíma	

sem	þeir	óska	eftir	(Belch	og	Belch,	2018).		

2.2 Útvarpsauglýsingar	
Þeir	sem	hlusta	á	útvarp	eru	á	 ferðinni	 í	bíl	eða	 í	almenningssamgöngum,	 í	verslun	að	

kaupa	inn	vörur	eða	í	vinnunni	og	eru	því	ekki	alltaf	meðvitaðir	um	það	hvaða	útvarpsstöð	

þeir	eru	að	hlusta	á	hverju	sinni	(Albertazzi	og	Cobley,	2010).	Útvarpsmiðlar	eiga	þó	við	

sömu	vandamál	að	stríða	og	sjónvarpmiðlar	vegna	streymisveita	þar	sem	neytendur	geta	

hlustað	á	tónlist	að	eigin	vali	og	sniðganga	þar	með	auglýsingar	(Belch	og	Belch,	2018).	

Helsti	kostur	útvarpsauglýsinga	er	sá	að	hægt	er	að	skapa	ákveðna	upplifun	með	því	

að	 tengja	 saman	 útvarps-	 og	 sjónvarpsauglýsingu.	 Þannig	 rifjar	 hlustandinn	 upp	

sjónvarpsauglýsingu	í	minningunni	þegar	hann	verður	fyrir	áreiti	útvarpsauglýsinga.	Þá	er	

framleiðsluferlið	 þegar	 kemur	 að	 útvarpsauglýsingum	 einnig	 ódýrara,	 fljótlegra	 og	

einfaldara	heldur	en	ferli	sjónvarpsauglýsinga	og	hefur	auk	þess	lægri	birtingarkostnað.	

Þá	er	einnig	auðvelt	að	ná	 til	ákveðins	markhóps	með	útvarpsauglýsingum	vegna	þess	

hvernig	útvarpsstöðvar	eru	bundnar	við	ákveðna	einstaklinga	en	þó	eru	gallar	sem	fylgja	

útvarpsauglýsingum.	Til	að	mynda	er	sköpunargáfa	framleiðanda	takmörkuð	og	einnig	er	

erfitt	að	halda	athygli	hlustenda	þar	sem	einstaklingar	eru	oft	annars	hugar	þegar	kemur	

að	útvarpsauglýsingum.	Þá	er	mikil	truflun	til	staðar,	líkt	og	með	sjónvarpsauglýsingar,	þar	

sem	mikill	 fjöldi	 auglýsinga	 birtast	 á	 skömmum	 tíma.	 Þá	 geta	 hlustendur	 einnig	 skipt	

auðveldlega	yfir	 á	 aðra	 rás	þegar	auglýsingar	eiga	hefjast	 (Armstrong	og	Kotler,	 2011;	

Belch	og	Belch,	2018;	Riebe	og	Dawes,	2006).		
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3 Ljósvaka-	og	auglýsingamiðlar	

Markaður	 ljósvaka-og	 auglýsingamiðla	 sinnir	 tvíþættu	 hlutverki	 hvað	 varðar	 þarfir	

neytenda	annars	vegar	og	hins	vegar	sem	tækifæri	seljenda	til	að	nálgast	sinn	markhóp	

með	því	að	miða	sínar	auglýsingar	að	þeim.	Slíkur	markaður	er	þó	óhefðbundinn	þar	sem	

neytendur	miðlanna	eru	um	margt	fjölbreyttari	hópur	heldur	en	á	hefðbundnum	markaði.	

Fjölmiðlarannsóknir	hafa	það	hlutverk	að	veita	upplýsingar	um	neytendur,	til	dæmis	er	

varðar	notkun	þeirra,	stærð,	skoðanir	og	einkenni.	Mikilvægt	er	að	afla	slíkra	upplýsinga	

um	neytendur	 svo	hægt	 sé	 að	þjónusta	þá	 eftir	 bestu	 getu.	 Til	 þess	 að	þóknast	 bæði	

markhópnum	og	auglýsendum	eru	það	oft	óháð	fyrirtæki	eða	ljósvakamiðlarnir	sjálfir	sem	

framkvæma	 mælingar	 í	 þeim	 tilgangi	 að	 greina	 hlustenda-	 og	 áhorfendahópinn.	 Þau	

mælitæki	sem	notuð	eru	í	þeim	tilgangi	eru	umdeild	líkt	og	komið	hefur	fram,	en	þó	er	

þörf	 á	 slíkum	mælingum	 til	 að	meta	 vinsældir	 og	 áhorf	 á	 hverjum	 tíma.	 Niðurstöður	

mælinganna	veita	auglýsendum	upplýsingar	um	fjölda	einstaklinga	sem	hægt	er	að	ná	til	

á	 ákveðnum	 tímapunkti	 auk	 upplýsingar	 um	 þá.	 Birtingaverð	 auglýsinga	 er	 byggt	 á	

niðurstöðum	 slíkra	mælinga	 en	 ef	 auglýsendur	 væru	 ekki	 til	 staðar	 í	 fjölmiðlum	 gætu	

miðlarnir	 ekki	 hagað	 sinni	 starfsemi	 eins	 og	 við	 þekkjum	 í	 dag	 (Napoli,	 2011,	 2015;	

Webster	o.fl,	2000).	

Saman	 hafa	 Norðurlöndin,	 ásamt	 Íslandi,	 skapað	 svokallað	 Norrænt	 módel	 sem	

samanstendur	 af	 líkri	 uppbyggingu	 og	 notkun	 einstaklinga	 á	 fjölmiðlum	 innan	

Norðurlandaþjóðanna.	Það	sem	einkennir	Norræna	módelið	er	mikill	lestur	á	dagblöðum	

og	 sterkum	 einkareknum	 fjömiðlum	 en	 saman	 hafa	 þessir	 eiginleikar	 endurspeglað	

auglýsingamarkaðinn	þar	sem	sterkir	fjölmiðlar	draga	til	sín	stóran	hluta	auglýsinga.	Hins	

vegar	er	reglugerð	á	Íslandi	ólík	því	sem	viðgengst	á	Norðurlöndunum	þegar	kemur	að	

ríkisreknum	 fjölmiðlum	 en	 Ísland	 er	 eina	 landið	 þar	 sem	 ríkisrekinn	 fjölmiðill	 er	 á	

auglýsingamarkaði	 auk	 þess	 sem	 Ísland	 er	 einnig	 minnsta	 þjóðin	 (Ohlsson,	 2015).	

Niðurstöður	 rafrænna	mælinga	 sýna	 fram	 á	 að	 RÚV,	 Stöð	 2	 og	 Sjónvarp	 Símans	 hafa	

samtals	92%	hlutdeild	á	íslenskum	sjónvarpsmarkaði	(Gallup,	2018b).	Samkvæmt	Gallup	

(2018c)	 sýna	 niðurstöður	 rafrænna	 mælinga	 útvarps	 fram	 á	 rúmlega	 32%	 hlutdeild	

Bylgjunnar	hjá	aldurshópnum	12-80	ára	en	rúmlega	43%	hjá	aldurshópnum	12-49	ára.	

Samkvæmt	 Ohlsson	 (2015)	 er	 útvarpsstöðin	 Bylgjan	 markaðsráðandi	 á	

útvarpsmarkaðnum	og	því	 í	 einokunarstöðu	á	 auglýsingamarkaði	útvarpsstöðva.	 Sama	
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tímabil	segir	til	um	að	þrjár	vinsælustu	útvarpsstöðvarnar	á	Íslandi	sem	eru	Bylgjan,	Rás1	

og	Rás2	hafa	rúmlega	87%	sameiginlega	markaðshlutdeild	(Gallup,	2018c).		

3.1 Notendur	ljósvakamiðla	
Hugtakið	áhorfandi	er	mismunandi	eftir	einstaklingum	en	til	að	mynda	geta	einstaklingar	

skammast	sín	fyrir	að	horfa	á	ákveðið	sjónvarpsefni	þrátt	fyrir	að	hafa	gaman	af	því	og	

viðurkenna	því	ekki	áhorf	(e.	guilty	pleasure).	Einnig	eru	til	neytendur	sem	segjast	horfa	á	

ákveðna	sjónvarpsþætti	sem	setur	þá	á	þann	samfélagslega	stall	sem	þeir	óska	eftir	að	

vera	á	þrátt	fyrir	að	það	sé	ekki	raunin.	Dæmi	um	það	er	að	horfa	á	fréttirnar	en	það	að	

horfa	 á	 fréttirnar	 gerir	 einstaklinga	 að	 hluta	 af	 samfélaginu	 og	 mögulega	 heiminum	

sjálfum,	þó	svo	að	einungis	sé	kveikt	á	sjónvarpinu	í	bakgrunninum	en	ekki	sé	setið	fyrir	

framan	 sjónvarpið	 með	 fullkominni	 athygli	 (Höjer,	 1999;	 Ruddock,	 2001).	 Þegar	

neytendur	nota	marga	miðla	 í	 einu	 (e.	media	multitasking)	 er	 ekki	 fullkomin	athygli	 á	

einum	miðli	heldur	geta	einstaklingar	horft	á	sjónvarpið	og	skoðað	símann	sinn	á	sama	

tíma.	 Þá	 er	 sjónvarpið	 sá	miðill	 sem	einstaklingar	 nota	 einna	helst	 samhliða	notkun	 á	

öðrum	miðlum	(Foehr,	2006;	Pilotta	og	Schultz,	2005;	Proulx	og	Shepatin,	2012).		

Þegar	kemur	að	auglýsingum	ljósvakamiðla	skiptir	fjöldi	áhorfenda	miklu	máli	vegna	

þeirra	tekna	sem	auglýsingar	veita	og	því	er	mikilvægt	fyrir	ljósvakamiðla	að	sýna	fram	á	

niðurstöður	fjölmiðlarannsókna.	Slíkar	niðurstöður	gera	auglýsendur	hamingjusama	þar	

sem	 hægt	 er	 að	 sýna	 fram	 á	 að	 auglýsingin	 veitti	 ákveðnar	 niðurstöður	 sem	 uppfyllti	

mögulega	væntingar	auglýsanda	en	hins	vegar	 fyrir	 frekari	 rannsóknir	og	 fræðgreinina	

sjálfa	er	það	svar	ekki	fullnægjandi	(Ruddock,	2001).	Rannsóknir	hafa	til	að	mynda	sýnt	

fram	á	að	neytendur	eru	mismunandi	eftir	landssvæði	og	menningu.	Þá	er	litið	á	fréttir	og	

upplýsingaflæði	sem	mikilvægan	hluta	lýðræðis	innan	Evrópu	því	þar	hafa	einstaklingar	

frelsi	til	að	heyra	og	vita	hvað	er	að	gerast	í	þeirra	landi	og	heiminum	öllum	(Höjer,	1999).		

Sjónvarp	 er	 ein	 algengasta	 afþreying	 einstaklinga	 sem	 fer	 fram	 á	 degi	 hverjum	 að	

undanskildum	svefnstundum	og	vinnustundum.	Að	meðaltali	fer	40%	af	daglegum	frítíma	

einstaklinga	í	sjónvarpsáhorf	innan	Evrópu	og	allt	að	50%	í	Ástralíu	og	í	Bandaríkjunum	er	

álitið	 að	 einstaklingar	 eyði	 3,5	 -	 4	 klukkustundum	 daglega	 fyrir	 framan	 sjónvarpið	

(Grøntved	og	Hu,	2011).	Þá	hefur	fjöldi	rannsókna	sýnt	fram	á	tengsl	milli	sjónvarpsáhorfs	

og	offitu,	hjarta	og	æðasjúkdóma	og	 sykursýki	 (Grøntved	og	Hu,	2011;	Hu,	 Li,	Colditz,	

Willett	og	Manson,	2003).	Fyrir	marga	einstaklinga	er	sú	afþreying	að	horfa	á	sjónvarpið	
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persónulegur	frítími	sem	fer	fram	í	lok	dags	og	oft	koma	fjölskyldur	eða	vinahópar	saman	

og	 horfa	 á	 sjónvarpið	 og	 getur	 því	 sjónvarpsáhorf	 verið	 félagsleg	 athöfn.	 Samkvæmt	

Abreu,	Almeida,	Teles	og	Reis	(2013)	horfa	58%	einstaklinga	á	sjónvarp	með	fjölskyldu	

eða	vinum	og	því	er	ómögulegt	að	sannreyna	niðurstöður	 fjölmiðlarannsókna	þar	sem	

ekki	 er	 hægt	 að	 vita	 með	 vissu	 hversu	 margir	 einstaklingar	 sitja	 fyrir	 framan	 hvert	

sjónvarp.	Líkt	og	Ang	(1991)	sýndi	fram	á	er	einnig	erfitt	að	greina	áhorfendatölur	vegna	

þess	hversu	erfitt	er	að	skilgreina	áhorfendurna.	Rafræna	mælitækið	er	byggt	á	þeirri	trú	

að	sjónarpsáhorf	sé	athöfn	sem	er	annað	hvort	framkvæmd	eða	ekki	þar	sem	annað	hvort	

er	kveikt	á	sjónvarpinu	eða	ekki.	Því	hafa	mælingarnar	ekki	tekið	til	greina	að	það	getur	

verið	 millivegur.	 Fjöldi	 annarra	 spurninga	 vakna	 líkt	 og	 hverjir	 horfðu	 með	 athygli	 á	

sjónvarpið	 og	 voru	 það	 enn	 fleiri	 fyrir	 framan	 hvert	 sjónvarp	 eða	 mögulega	 færri	

(Ruddock,	2001).	Vandamálið	er	að	ekki	er	hægt	að	fá	svar	við	þessum	spurningum	vegna	

þess	 að	 það	 vantar	 innsýnina	 sem	 eigindleg	 aðferðafræði	 gæti	 veitt.	 Í	 stað	 þess	 eru	

niðurstöðurnar	algjörlega	megindlegar	(Höijer,	1999;	Ruddock,	2001).		

Eins	 og	 Höijer	 (1999)	 bendir	 á	 eru	 til	 mörg	 mismunandi	 form	 af	 áhorfendum	 og	

hlustendum.	Það	eru	þeir	sem	hlusta	á	útvarpið	í	bílnum,	þeir	sem	sofna	alltaf	í	sófanum	

út	frá	sjónvarpinu,	þeir	sem	sitja	allan	daginn	eða	allt	kvöldið	fyrir	framan	sjónvarpið	og	

svo	eru	einnig	þeir	sem	horfa	aðeins	á	uppáhalds	þátt	barnanna	með	þeim.	Sem	dæmi	er	

hægt	að	nefna	fjögurra	manna	fjölskyldu	sem	horfir	saman	á	sjónvarpsþátt	eftir	kvöldmat.	

Faðirinn	 eru	með	 augun	 límd	 við	 skjáinn	 á	meðan	móðirin	 skoðar	 tölvupóstinn	 sinn	 í	

símanum.	Á	meðan	er	barnið	er	að	horfa	á	myndband	í	símanum	sínum	með	heyrnatól	

og	unglingurinn	er	 í	 leik	 í	 símanum	sínum.	Út	 frá	mælingunum	er	áætlað	að	allir	 fjórir	

fjölskyldumeðlmir	séu	áhorfendur	þegar	þeir	eru	það	í	raun	ekki.	Barnið	hlustar	hvorki	né	

horfir	á	meðan	unglingurinn	og	móðirin	heyra	í	sjónvarpinu	en	eru	ekki	að	horfa.	Það	að	

telja	þau	öll	sem	áhorfendur	gefur	í	skyn	að	þau	séu	öll	að	framkvæma	sömu	athöfnina	

þegar	þau	eru	ekki	að	veita	sjónvarpinu	þá	athygli	krefst	til	að	hægt	sé	að	skilgreina	þá	

sem	áhorfendur	(Ruddock,	2001).		

3.2 Rafrænar	mælingar	
Fram	að	árinu	1987	notaðist	Nielsen	annars	vegar	við	lýðfræðimælingar	í	formi	dagbóka	

og	hins	vegar	við	box	sem	tengt	var	við	sjónvarpið	og	mældi	hversu	lengi	horft	var	á	hverja	

og	eina	sjónvarpsstöð	í	gegnum	kapalinn.	Þessar	tvær	mælingar	voru	sameinaðar	í	eina	
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með	tilkomu	PM	mælitækisins	en	mikið	fall	varð	í	áhorfendatölum	þegar	mælingar	hófust	

þar	 sem	 stökkið	 úr	 dagbókunum	 var	 mikið	 (Adams,	 1994).	 Auglýsendur,	 stjórnendur	

ljósvakamiðla	 og	 rannsakendur	 voru	 ekki	 á	 sama	 máli	 hvað	 varðar	 réttmæti	 og	

áreiðanleika	mælitækisins	(Ogles	og	Howard,	1990;	Rubens,	1990)	en	þrátt	fyrir	gagnrýni	

hefur	mælitækið	 verið	 ríkjandi	 síðan	 (Adams,	 1994).	 Tækið	 nemur	 ákveðna	 tíðni	 sem	

komið	er	fyrir	í	útsendingum	miðlanna	og	greinir	því	hvaða	útvarps-	og	sjónvarpsstöðvum	

einstaklingar	verða	fyrir	áreiti	af	 í	umhverfi	sínu.	Merkið	er	þó	falið	 í	útsendingum	svo	

einstaklingar	 verða	 ekki	 varir	 við	 það	 (Dremner	 og	 Mills,	 2002;	 Gallup,	 2018a).	 PM	

mælitækið	hefur	þróast	með	árunum	en	ein	nýjung	var	sú	þegar	það	tók	upp	á	því	að	

blikka	eftir	ákveðinn	tíma	til	að	athuga	hvort	enn	væri	verið	að	horfa,	þegar	kveikt	var	á	

sjónvarpinu	 eða	 þegar	 skipt	 var	 um	 stöð.	 Þá	 þurftu	 þátttakendur	 að	 ýta	 á	 takka	með	

sérstakri	fjarstýringu	til	að	láta	vita	að	enn	væri	verið	að	horfa	á	sjónvarpið.	Tækið	þróaðist	

næst	í	PPM	mælitækið	sem	sinnir	sama	hlutverki	en	er	hreyfanlegt	tæki	sem	einstaklingar	

bera	á	sér	daglega	(Albertazzi	og	Cobley,	2010;	Webster,	2012).		

Bertrand	 og	 Hughes	 (2005)	 telja	 að	 helsti	 kostur	 rafrænna	 mælinga	 sé	 sá	 að	

niðurstöður	úrtaksins	séu	nógu	áreiðanlegar	til	að	hægt	sé	að	yfirfæra	þær	yfir	á	þýðið	en	

líkt	 og	 DeFleur	 og	 Dennis	 (1985)	 benda	 á	 hefur	 ekki	 verið	 sýnt	 fram	 á	 áreiðanleika	

mælinganna.	Þegar	mælingar	eru	framkvæmdar	er	það	úrtakið	sem	hefur	stórt	hlutverk	

þar	sem	niðurstöðurnar	eru	yfirfærðar	yfir	á	þýðið.	Ef	úrtakið	hefur	að	geyma	500	manns	

á	Íslandi	sem	er	rúmlega	350.000	manna	þjóð	(Hagstofa	Íslands,	2018)	þá	stendur	hver	

úrtaksmeðlimur	fyrir	700	einstaklinga.	Í	tölfræðiútreikningum	er	slíkur	líkindaútreikningur	

gildur	 en	 hins	 vegar	 eru	 alltaf	 einstaklingar	 innan	 úrtaksins	 sem	munu	 gefa	 einstaka	

hópum	of	mikið	eða	of	lítið	vægi.	Dæmi	um	það	er	að	eitt	úrtak	innihaldi	einstaklinga	sem	

fylgjast	sjaldan	með	fréttum	en	þá	hefur	sá	hópur	einstaklinga	sem	horfir	eða	hlustar	alltaf	

á	fréttirnar	minna	vægi	en	þeir	sem	fylgjast	ekki	með	fréttunum.	Því	getur	úrtakið	aldrei	

endurspeglað	algjörlega	þýðið	með	fullri	vissu	þar	sem	hópar	eru	ýmist	vanmetnir	eða	

ofmetnir	(Webster	o.fl,	2000).	

3.2.1 Eldri	mælitæki	

Áður	en	rafræna	mælitækið	leit	dagsins	ljós	höfðu	útvarps-	og	sjónvarpsstöðvar	til	dæmis	

notast	við	persónuleg	viðtöl,	símtöl	og	dagbækur	(Kolessar	og	Patchen,	e.d;	Webster	o.fl,	

2000).	Persónuleg	viðtöl	og	símtöl	eru	hluti	af	eigindlegri	aðferðafræði	sem	notast	er	við	
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í	markaðsrannsóknum	um	allan	heim.	Á	Íslandi	eru	slík	mælitæki	til	að	mynda	notuð	af	

fyrirtækinu	Markaðs-	og	miðlarannsóknir	(MMR)	sem	starfar	á	sviði	markaðsrannsókna	

(Markaðs-	og	miðlarannsóknir,	2018).	Hér	á	eftir	verður	fjallað	um	sögu,	kosti	og	galla	

eldri	mælitækjanna	þar	sem	fyrst	verður	fjallað	um	persónuleg	viðtöl,	því	næst	símtöl	og	

að	lokum	dagbækur.	

Persónuleg	viðtöl	voru	einna	helst	notuð	fyrir	mælingar	á	útvarpshlustun	en	þau	fóru	

fram	 bæði	 í	 rýnihópum	 og	 á	 heimilum	 hlustenda.	 Mælingin	 tók	 mið	 af	 þeim	

útvarpsstöðvum	sem	einstaklingar	hlustuðu	á	nokkrum	klukkutímum	áður	eða	deginum	

áður.	Talið	var	að	mælitækið	veitti	meiri	dýpt	og	nákvæmari	niðurstöður	heldur	en	aðrar	

mælingar	og	þá	tóku	viðtölin	einnig	mið	af	þeirri	hlustun	sem	fór	fram	utan	heimilisins.	

Mælingar	 með	 viðtölum	 byrjuðu	 í	 kringum	 1930	 en	 40	 árum	 seinna	 tóku	

dagbókarmælingarnar	algjörlega	við	og	lögðust	mælingar	með	viðtölum	þá	af	(Webster	

o.fl,	2000).	

Mælingar	með	símtölum	komu	fyrst	 fram	árið	1927	þegar	auglýsendur	óskuðu	eftir	

hjálp	fyrirtækisins	Crossley	Business	Reasearch	sem	hafði	verið	stofnað	árinu	áður	en	það	

var	í	fyrsta	skipti	sem	símtöl	voru	notuð	til	mælinga.	Hringt	var	í	ákveðið	úrtak	einstaklinga	

og	kannað	hvaða	útvarpsstöðvar	þeir	notuðust	venjulega	við	eða	notuðust	við	á	þeim	

tíma	sem	símtalið	átti	sér	stað.	Símtöl	gátu	einnig	beinst	að	minni	einstaklinga	þar	sem	

ákveðinn	þáttur	eða	einkenni	stöðvar	var	spilað	og	þátttakendur	beðnir	um	að	svara	hvort	

þeir	 könnuðust	 við	 miðlana.	 Ef	 svarað	 var	 játandi	 voru	 einstaklingar	 taldir	 notendur	

ljósvakamiðilsins.	 Símtölin	 leiddu	 af	 sér	 55-65%	 svarhlutfall	 sem	 var	 hærra	 hlutfall	 en	

önnur	 mælitæki	 voru	 að	 skila.	 Áreiðanleiki	 svaranna	 var	 einnig	 hærri	 heldur	 en	 í	

dagbókarmælingum	þar	sem	ekki	þurfti	að	sækja	svör	úr	minni	einstaklinga	aftur	í	tímann.	

Einnig	var	auðveldara	að	fá	yngri	einstaklinga	til	að	svara	spurningum	með	símtölum	en	

þeir	yngri	stóðu	sig	verr	í	að	halda	úti	áreiðanlegum	dagbókum.	Þó	voru	einnig	gallar	á	

mælingum	 símtalanna	 en	 til	 að	 mynda	 var	 ekki	 hægt	 að	 fá	 upplýsingar	 um	 vikulega	

hlustun	 þar	 sem	 hvert	 símtal	 beindist	 aðeins	 að	 sama	 degi	 eða	 deginum	 áður.	 Þegar	

kemur	að	símtölum	er	einnig	sá	möguleiki	til	staðar	að	viðmælandi	misskilji	eða	mistúlkar	

spurninguna	sem	fyrir	hann	er	lögð	en	það	veldur	rangri	gagnaöflun	(Webster	o.fl,	2000).	

Dagbókin	var	vikudagskrá	þar	sem	einstaklingar	skrifuðu	niður	jafnóðum	eða	í	lok	dags	

þær	sjónvarpsstöðvar	sem	heimilisfólk	horfði	á	og	hafði	dagbókin	um	40%	svarhlutfall.	
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Dagbókin	 beindist	 fyrst	 að	 sjónvarpsmælingum	 þar	 sem	 enn	 átti	 eftir	 að	 fullkomna	

mælitækið	 áður	 en	hægt	 væri	 að	 yfirfæra	það	 yfir	 á	 útvarp.	 Því	 voru	önnur	mælitæki	

notuð	 lengur	 fyrir	 útvarp.	 Á	 hverju	 heimili	 var	 ein	 dagbók	 fyrir	 hvert	 sjónvarp	 sem	

heimilisfólk	fyllti	út	og	einnig	þurfti	að	skrá	áhorf	heimsóknargesta.	Þegar	dagbókin	var	

yfirfærð	yfir	á	útvarp	var	hún	einstaklingsmiðuð	þar	sem	hver	þátttakandi	var	með	sína	

dagbók	 og	 því	 mögulegt	 að	 mæla	 hlustun	 sem	 átti	 sér	 stað	 utan	 heimilisins.	 Gallar	

mælitækisins	voru	nokkrir	en	líklegt	var	að	einstaklingar	skráðu	ekki	í	dagbókina	ef	áhorfið	

eða	hlustunin	var	mjög	stutt	eða	þegar	þeir	vissu	ekki	heitið	á	 stöðinni	eða	þættinum	

(Webster	o.fl,	2000).	Þá	var	gagnaöflun	háð	minni	þátttakenda	þar	sem	margir	skrifuðu	í	

dagbókina	í	lok	vikunnar	eða	rétt	áður	en	skila	átti	henni	inn	(Fletcher	og	Bowers,	1979)	

sem	olli	því	að	miðlarnir	voru	annað	hvort	ofmetnir	eða	vanmetnir	 (Abernethy,	1989).	

Eins	og	Ruddock	(2001)	bendir	á	er	annar	galli	við	dagbækurnar	sá	að	einstaklingar	vilja	

ekki	endilega	viðurkenna	að	þeir	horfi	á	ákveðið	sjónvarpsefni.	Annar	galli	var	sá	að	ekki	

var	 tekið	 tillit	 til	 sjónvarpsáhorfs	 sem	 átti	 sér	 stað	 utan	 heimilisins.	 Gögnin	 sem	

dagbækurnar	veita	eru	hrá	gögn	svo	hreinsa	þarf	gögnin	fyrst	til	að	hægt	væri	að	vinna	úr	

þeim	greiningar	en	hreinsun	gagna	er	það	 ferli	greiningarinnar	þar	sem	 líklegast	er	að	

villur	eða	mistök	eigi	sér	stað.	Dagbækurnar	voru	þá	bæði	sendar	og	þeim	skilað	útfylltum	

með	bréfpósti	svo	færa	þurfti	gögnin	á	tölvutækt	form	fyrir	úrvinnslu	en	í	dag	eru	þær	

útfylltar	 rafrænt.	 Ef	 bakgrunnsupplýsingar	 vantar	 í	 dagbókina,	 líkt	 og	 aldur	 eða	 kyn	

heimilisfólks,	 er	 gengið	 út	 frá	 slíkum	 upplýsingum	 með	 líkindatölfræði	 miðað	 við	

bakgrunnsupplýsingar	 annarra	 fjölskyldumeðlima.	 Nákvæmni	 dagbókarinnar	 er	 einnig	

sannreynt	sem	felur	í	sér	að	kannað	er	hvort	sjónvarpsþátturinn	sem	þátttakandi	skráði	í	

dagbókina	hafi	örugglega	verið	sýndur	á	þeim	tíma	(Webster	o.fl,	2000).		

Eftir	 að	 PPM	 mælitækið	 kom	 fram	 sýndu	 niðurstöður	 mælinganna	 fram	 á	 að	

sjónvarpsáhorf	væri	57%	hærra	en	dagbókarmælingar	höfðu	sýnt	 fram	á	og	þar	af	var	

áhorf	á	kapal	(e.	cable	networks)	allt	að	118%	hærra.	Einnig	hækkaði	áhorf	á	alla	tímahluta	

sjónvarpsins	með	 tilkomu	mælitækisins.	Þó	eru	einnig	mælitæki	 sem	skila	 af	 sér	engu	

áhorfi	(e.	zero	cells)	sem	er	ekki	hægt	að	nýta	í	niðurstöður	mælingarnar.	Það	eru	þeir	

þátttakendur	sem	settu	mælitækið	ekki	í	hleðslu	eða	höfðu	það	ekki	á	sér	á	öllum	tímum.	

Það	verður	til	þess	að	á	sumum	tímum	dagsins	mælast	stærstu	stöðvarnar	ekki	með	neitt	

áhorf	eða	hlustun	(Bremner	og	Mills,	2002).		
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3.2.2 Samanburður	Íslands	við	Norðurlöndin		

Gallup	hóf	PPM	mælingar	árið	2007	í	samstarfi	við	Kantar	Media	en	mælinganar	þurftu	

þó	 að	 fara	 í	 gegnum	 prófun	 áður	 en	 niðurstöðurnar	 þeirra	 urðu	 gjaldgengar	 á	

markaðnum.	Ásamt	mælingunum	eru	framkvæmdar	aðrar	mælingar	á	vegum	MMR	en	

PPM	mælingarnar	 tóku	 algjörlega	 við	 af	 eldri	 mælitækjum	 sem	 voru	 þá	 í	 notkun	 hjá	

flestum	 miðlum.	 Öllum	 sjónvarps-	 og	 útvarpsstöðvum	 er	 boðið	 að	 taka	 þátt	 í	 þeim	

mælingum	á	Íslandi	(Gallup,	2018a)	en	ekki	eru	allir	starfandi	ljósvakamiðlar	sem	nýta	sér	

slíkar	mælingar.	 Það	 getur	 verið	 kostnaðarsamt	 fyrir	 ljósvakamiðil	 að	 vera	 innifalinn	 í	

mælingunum	 en	 Samkeppniseftirlitið	 úrskurðaði	 svo	 að	mælingarnar	 á	 vegum	 Gallup	

gætu	 hindrað	 samkeppni	 á	 auglýsingamarkaði	 ljósvakamiðla	 þegar	 kemur	 að	 smærri	

ljósvakamiðlum	 og	 birtingaraðilum	 vegna	 kostnaðar	 sem	 fylgir	 mælingunum	

(Samkeppniseftirlitið,	2014).	

Þegar	kemur	að	sjónvarpsáhorfi	notast	aðrar	Norðurlandaþjóðir	við	PM	mælingar	að	

undanskyldu	 Íslandi	 sem	 notast	 við	 PPM	 mælingar.	 Danmörk	 byrjaði	 að	 nota	 slíkar	

mælingar	 fyrir	 sjónvarp	 árið	 1992,	 Finnland	 byrjaði	 árið	 1987,	 Noregur	 árið	 1992	 og	

Svíþjóð	árið	1993.	Þá	bætti	Noregur	við	mælingum	utan	heimilis	(e.	out-of-home-viewing)	

í	 formi	 PPM	 mælinga	 við	 sínar	 fyrri	 mælingar	 árið	 2014.	 Árið	 2016	 var	

meðalsjónvarpsáhorf	aðeins	99	mínútur	á	dag	á	Íslandi	á	meðan	þjóðir	mældust	með	allt	

að	181	mínútur	eins	og	sjá	má	í	töflu	3:	

Tafla	3:	Meðalsjónvarpsáhorf	Norðurlandaþjóða	árið	2016	(Harrie,	2017)	

Land	 Meðaláhorf	 Mælitæki	

Danmörk	 158	mínútur	 PM	

Finnland	 181	mínútur	 PM	

Ísland	 99	mínútur	 PPM	

Noregur	 167	mínútur	 PM	

Svíþjóð	 148	mínútur	 PM	

 

Árið	2013	höfðu	nærri	95%	íslenskra	heimila	sjónvarpstengingu	sem	var	þá	hæsta	hlutfall	

þjóða	 í	 Evrópu	 (Ohlsson,	 2015)	 en	 þó	 mælist	 Ísland	 með	 minnsta	 sjónvarpsáhorf	 af	

Norðurlandaþjóðunum	en	eins	og	fyrr	segir	er	Ísland	eina	þjóðin	sem	notast	ekki	við	PM	
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mælingar	 fyrir	 sjónvarp.	 Líkt	 og	 Ruddock	 (2001)	 benti	 á	 getur	 það	 átt	 sér	 stað	 að	

einstaklingar	einfaldlega	gleymi	hreyfanlega	mælitækinu	heima	hjá	sér	þar	sem	tækið	er	

ekki	 fast	við	útvarp	eða	sjónvarp	og	því	geta	niðurstöðurnar	aldrei	verið	nákvæmar.	Á	

meðan	PM	mælitækið	tekur	til	greina	hversu	margir	einstaklingar	eru	á	hverju	heimili	og	

eru	með	einhverja	athygli	á	sjónvarpinu	þá	getur	PPM	mælitækið	ekki	gert	slíkt.	Því	er	sá	

möguleiki	til	staðar	að	niðurstöður	mælinganna	séu	hærri	heldur	en	raun	ber	vitni	líkt	og	

hefur	komið	fram	með	meðalsjónvarpsáhorf	á	Íslandi	miðað	við	Norðurlöndin.		

Þegar	kemur	að	útvarpshlustun	er	það	aðeins	Finnland	sem	hefur	ekki	tekið	upp	á	PPM	

mælingum	og	notast	enn	við	dagbækur.	Rafræna	mælitækið	kom	fram	árið	2007	en	fór	í	

gegnum	prófun	og	aðlögun	áður	en	það	var	tekið	í	notkun.	Í	töflu	4	má	sjá	þau	mælitæki	

sem	Norðurlandaþjóðir	notuðust	við	annars	vegar	fram	að	árinu	2008	og	hins	vegar	eftir	

árið	2008:	

Tafla	4:	Mælingar	Norðurlandaþjóða	á	útvarpshlustun	(Harrie,	2016)	

Land	 Fram	að	árinu	2008	 Eftir	árið	2008	

Danmörk	 Dagbækur	 PPM	

Finnland	 -	 Dagbækur	

Ísland	 Dagbækur	 PPM	

Noregur	 Símakönnun	 PPM	

Svíþjóð	 Símakönnun	 PPM	

 

Á	Íslandi	inniheldur	úrtakið	einstaklinga	frá	12-80	ára	en	hjá	öðrum	Norðurlandaþjóðum	

fer	úrtakið	niður	í	allt	að	þriggja	ára	(Gallup,	2018a;	Harrie,	2017).	Sá	hópur	einstaklinga	

sem	hefur	sýnt	mestu	breytinguna	eftir	tilkomu	PPM	tækisins	eru	yngri	einstaklingar	á	

aldrinum	 6-17	 ára	 (Bremner	 og	Mills,	 2002)	 en	 það	 er	 hægt	 að	 rekja	 til	 þess	 hversu	

óáreiðanlegir	yngri	einstaklingar	voru	þegar	kom	að	dagbókinni	(Webster	o.fl,	2000).		

Markaðsumhverfi	 auglýsingamiðla	 hefur	 breyst	 með	 tilkomu	 internetsins	 þar	 sem	

auglýsingamarkaðurinn	 hefur	 flutt	 sig	 á	 stærri	 alþjóðlega	 miðla	 og	 því	 er	

auglýsingamarkaður	 fjölmiðla	ekki	 endilega	bundinn	við	 svæðisbundin	 fyrirtæki	 líkt	og	

áður	(Ohlsson,	2015).	Stór	hluti	einstaklinga	innan	Norðurlandanna	nota	einnig	internetið	

til	að	hlusta	á	útvarp	eða	horfa	á	sjónvarp	og	þá	eru	yngri	einstaklingar	minna	hliðhollir	



24	

hefðbundnari	miðlum	líkt	og	bókum	eða	tímaritum	en	þeir	eldri	(Syvertsen,	Enli,	Mjøs	og	

Moe,	 2014).	 Ísland	 er	 þar	 engin	 undantekning	 en	 er	 þó	með	minnsta	 hlutfallið	 innan	

Norðurlandanna	þegar	kemur	að	auglýsingum	í	vefmiðlum	eins	og	sjá	má	í	töflu	5:	

Tafla	5:	Auglýsingatekjur	eftir	tegund	fjölmiðla	á	Norðurlöndum	árið	2015	í	prósentum	(Hagstofa	
Íslands,	2017)	

	 Danmörk	 Finnland	 Ísland	 Noregur	 Svíþjóð	

Fréttablöð	 31	 43	 43	 28	 24	

Tímarit	 11	 9	 6	 5	 6	

Prentmiðlar	 42	 52	 49	 33	 31	

Útvarp	 4	 6	 15	 5	 3	

Sjónvarp	 24	 25	 21	 27	 20	

Vefmiðlar	 30	 18	 13	 24	 46	

 

Þá	 hefur	 Ísland	 einnig	 hlutfallslega	 hæstu	 auglýsingatekjur	 í	 útvarpi	 af	

Norðurlandaþjóðunum	 og	 hefur	 ásamt	 Finnlandi	 hæsta	 meðaltalið	 þegar	 kemur	 að	

auglýsingum	í	prentmiðlum.	Þó	er	söfnun	gagnanna	mismunandi	eftir	löndum	en	umfang	

auglýsingamarkaðarins	 byggist	 víða	 á	 mati	 og	 það	 á	 einkum	 við	 tekjur	 hefðbundinna	

fjölmiðla	 af	 vefauglýsingum.	 Þá	 taka	 auglýsingatekjur	 ekki	 til	 umhverfisauglýsinga,	

vörulista	né	erlendra	vefsíðna	(Hagstofa	Íslands,	2017).	

3.2.3 Framtíð	rafrænna	mælinga	
Rafræna	mælitækið	er	eins	og	fyrr	segir	símboði	sem	einstaklingar	bera	á	sér	daglega.	

Tækniþróanir	síðustu	ára	hafa	valdið	því	að	margir	einstaklingar	eru	með	farsíma	sína	á	

sér	daglega	sem	opnar	á	möguleika	þess	að	hafa	mælitækið	í	símunum.	Lovett	og	Peres	

(2018)	gerðu	samanburð	á	mælingum	PPM	tækisins	og	farsímum	einstaklinga	og	sýndu	

fram	á	að	90%	upplýsinga	mælitækisins	er	hægt	að	greina	í	gegnum	farsíma	á	meðan	hin	

10%	koma	frá	mælitækinu	sjálfu.	

Streymisþjónustur	 líkt	 og	 Netflix,	 Hulu	 og	 Amazon	 Prime	 hafa	 notið	 gríðarlegra	

vinsælda	 um	 allan	 heim	 ásamt	 innlendum	 áskriftarþjónustum	 eins	 og	 VOD-leigu	

Vodafone	og	Sjónvarpi	Símans	Premium	hér	á	landi.	Þá	hafa	jafnframt	komið	á	markaðinn	

snjallsjónvörp	sem	gerir	breiðband	og	 línulega	dagskrá	óþarfa	fyrir	notendur	sem	gerir	



25	

notkun	 mælitækisins	 enn	 flóknari	 og	 er	 því	 rík	 þörf	 er	 á	 endurskoðun	 mælinganna.	

Vandamálið	 við	 snjallsjónvörp	er	 að	engar	bakgrunnsbreytur	 eru	 til	 staðar	og	því	 ekki	

hægt	að	vita	með	vissu	hver	það	er	í	rauninni	á	heimilinu	sem	situr	og	horfir	á	útsendingu.	

Þá	væri	hægt	í	framtíðinni	að	skapa	gervigreind	sem	mun	nýtast	snjallsjónvörpum	hvað	

varðar	einstaklingsmiðað	viðmót	og	sérsniðnar	auglýsingar	(Rosa	og	Lucena,	2016).		

Til	að	hafa	aðgang	að	erlendum	streymisveitum	greiða	notendur	mánaðargjald	fyrir	

áskriftina.	 Engar	 auglýsingar	birtast	 við	notkun	þeirra	og	því	 engar	 auglýsingatekjur	 til	

staðar.	Áhugi	Íslendinga	á	streymisveitum	er	engin	undantekning	en	árið	2017	bjuggu	sex	

af	hverjum	tíu	Íslendingum	á	heimili	með	aðgengi	að	Netflix	og	hafði	streymisveitan	því	

rúmlega	40%	markaðshlutdeild	á	meðan	stærstu	áskriftarstöðvar	Sýn	og	Síminn	voru	með	

samanlagða	47%	markaðshlutdeild	(Kjarninn,	2017).	Vert	er	að	nefna	að	Nielsen	aðlagaði	

tækni	 PM	 mælitækjanna	 þannig	 hægt	 væri	 að	 mæla	 áhorf	 einstaklinga	 hjá	

streymisveitunni	 Netflix	 en	 mælingarnar	 höfðu	 áður	 miðast	 við	 línulega	 dagskrá.	

Niðurstöðurnar	voru	gríðarlega	háar	miðað	við	áhorfstölur	 línulegrar	dagskráar.	Netflix	

hafnaði	 alfarið	 þessum	 mælingum	 og	 sagði	 áhorfstölurnar	 vera	 ónákvæmar	 og	

endurspegla	ekki	áhorf	streymisveitunnar	(Levin,	2017).	Hvað	varðar	útvarpshlustun	eru	

streymisveitur	á	borð	við	Spotify	og	Tidal	 sem	bjóða	upp	á	 lagahlustun.	Veiturnar	eru	

háðar	internetinu	og	því	geta	fyrirtækin	séð	nákvæmlega	hversu	margir	einstaklingar	eru	

að	horfa	á	þætti	eða	kvikmyndir	í	gegnum	þjónustuna	á	hverjum	tíma.	Slíkar	þjónustur	

þurfa	því	ekki	á	PM	eða	PPM	mælingum	að	halda	þar	sem	þeirra	eigin	raunmælingar	eru	

áreiðanlegari.		

4 Aðferðafræði	og	gagnasöfnun	

Notast	 var	 við	 eigindlega	 aðferðafræði	 og	 gengið	 var	 út	 frá	 grundaðri	 kenningu	 (e.	

grounded	theory)	þar	sem	rannsakandi	nálgast	viðfangsefnið	af	opnum	huga.	Því	 leyfir	

leyfir	 rannsakandi	 viðfangsefninu	 að	 móta	 rannsóknina	 eftir	 þeim	 niðurstöðum	 sem	

greining	 gagnanna	 veitir	 en	 slík	 aðferð	 veitir	 djúpa	 innsýn	 (Strauss	 og	 Corbin,	 1998).	

Notast	var	við	opin	viðtöl	án	beinnar	uppbyggingar	sem	veita	breiðari	gagnaöflun	heldur	

en	 þau	 viðtöl	 sem	 eru	 fyrirfram	 vel	 skipulögð.	 Slík	 viðtöl	 veita	 dýpri	 skilning	 á	

viðfangsefninu	og	því	er	viðfangsefnið	takmörkunum	háð	(Fontana	og	Frey,	2000).		
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Markmið	 rannsóknarinnar	 er	 að	 rannsaka	 viðhorf	 starfsmanna	 á	 ljósvakamarkaði	 til	

rafrænna	mælinga	og	veita	innsýn	í	notkun	slíkra	mælinga.	Þar	sem	rafrænar	mælingar	

hafa	 ekki	 verið	 rannsakaðar	 hjá	 íslenskum	 starfsmönnum	 ljósvakamiðla	 er	markmiðið	

einnig	að	fá	innsýn	í	kosti	og	galla	slíkra	mælinga.	Með	þeim	tækniþróunum	sem	hafa	átt	

sér	 stað	 síðustu	 ár	 er	 einnig	 verðugt	 að	 rannsaka	 framtíð	 slíkra	 mælinga	 og	 hvort	

stjórnendur	eða	sérfræðingar	sem	hafa	unnið	með	slíkar	mælingar	sjái	 fyrir	 sér	annað	

mælitæki	sem	gæti	tekið	við	af	því	mælitæki	sem	notast	hefur	verið	árum	saman.	Settar	

voru	fram	þrjár	rannsóknarspurningar	sem	rannsóknin	leitast	eftir	að	svara	en	þær	eru:	

Ø „Hver	hefur	hagsmuna	að	gæta	gagnvart	PPM	mælinganna?" 

Ø „Hverjir	eru	eiginleikar	PPM	mælitækisins?" 

Ø „Hver	er	framtíð	PPM	mælinganna?"	

Þessi	 kafli	 skiptist	 í	 fjóra	 kafla	þar	 sem	 fyrst	 verður	 fjallað	um	þróun	viðtalsramma	og	

stöðu	 rannsakenda.	Því	næst	er	 fjallað	um	 framkvæmd	og	viðmælendur,	 gagnasöfnun	

ásamt	greiningu	gagna	og	að	lokum	annmarkanir	og	réttmæti	rannsóknarinnar.	

4.1 Þróun	viðtalsramma	
Viðtalsrammi	var	settur	saman	frá	grunni	en	að	hluta	til	frá	ýmsum	fræðigreinum	hvað	

varðar	 kosti,	 galla	 og	möguleg	mælitæki	 sem	 gætu	 tekið	 við	 af	 rafrænum	mælingum.	

Viðtalsramminn	inniheldur	inngang,	meginmál	og	lokaorð.	Þegar	viðtalsrammanum	lauk	

var	viðmælendum	gefinn	kostur	á	að	koma	sinni	reynslu	eða	sjónarmiðum	á	framfæri.	

Engin	 fyrirfram	ákveðin	 svör	voru	 sett	 fram	þegar	 spurningarnar	voru	 samdar	og	voru	

spurningarnar	algjörlega	opnar	til	að	leggja	grunn	að	frekari	rannsóknum.	Viðtalsramma	

má	sjá	í	viðauka	1.	

4.2 Staða	rannsakanda	
Rannsakandi	 hefur	 lokið	 við	 diplomanámi	 í	 fjölmiðla-og	 boðskiptafræði	 og	 hafði	 því	

mikinn	 áhuga	 á	 fjölmiðlum	og	 áhrifamætti	 þeirra.	 Í	meistaranáminu	 hafði	 Guðni	 Rafn	

Gunnarsson,	 sviðsstjóri	 fjölmiðlarannsókna	 hjá	 Gallup,	 komið	 sem	 gestafyrirlesari	 og	

fjallað	um	rafrænar	fjölmiðlamælingar.	Við	það	spruttu	upp	spurningar	rannsakanda	og	

varð	 viðfangsefnið	 í	 kjölfarið	 fyrir	 valinu.	 Rannsakandi	 hefur	 náin	 tengsl	 við	 aðila	 sem	

starfar	hjá	247	Miðlum	en	einn	viðmælandanna	kemur	frá	því	fyrirtæki.	Var	rannsakandi	
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meðvitaður	 um	 þau	 tengsl	 og	 var	 þess	 gætt	 að	 þau	 hefðu	 ekki	 áhrif	 á	 framkvæmd	

rannsóknarinnar	eða	niðurstöður	hennar.	

4.3 Framkvæmd	og	viðmælendur		
Sendur	var	tölvupóstur	á	ljósvakamiðla	þar	sem	rannsakandi	kynnti	sig	og	rannsóknina	og	

óskaði	 eftir	 viðtali	 til	 að	 ræða	 viðfangsefnið.	 Tölvupósturinn	 var	 áframsendur	 á	 milli	

starfsmanna	þar	sem	starfsmenn	bentu	á	þá	aðila	sem	verðugt	væri	að	ræða	við.	Því	var	

um	hentugleikaúrtak	(e.	convenience	sample)	að	ræða	sem	er	algengasta	úrtaksaðferðin	

þegar	 kemur	 að	 eigindlegri	 aðferðafræði	 (Merriam,	 2015).	 Viðmælendur	 voru	 allir	

stjórnendur	eða	sérfræðingar	hjá	 ljósvakamiðlum	og	var	það	gert	 til	að	 fá	 sem	dýpsta	

skilning	á	viðfangsefninu	vegna	reynslu	þeirra.	Allir	viðmælendur	voru	karlkyns	en	óskað	

var	 eftir	 viðtali	 við	 þá	 sem	 störfuðu	 eða	 höfðu	 umsjón	með	 slíkum	mælingum.	 Því	 er	

kynjahlutfallið	ekki	eitthvað	sem	rannsakandi	hafði	tök	á	að	breyta	eða	hagræða	þar	sem	

reynslumeiri	einstaklingar	með	starfsreynslu	að	baki	urðu	fyrir	valinu	en	þar	að	auki	var	

valið	 alfarið	 í	 höndum	 þeirra	 fyrirtækja	 sem	 haft	 var	 samband	 við.	 Starfsaldur	 allra	

viðmælenda	var	yfir	10	ár.	Niðurstöður	rannsóknarinnar	voru	unnar	á	þann	hátt	að	það	

sem	viðmælendur	vildu	ekki	láta	hafa	eftir	sér	er	ekki	birt	og	þá	voru	ekki	birt	ummæli	

sem	kæmu	sér	illa	fyrir	viðmælendur	né	heldur	nafngreining	á	öðrum	einstaklingum	eða	

ljósvakamiðlum.	 Þegar	 kemur	 að	 slíkri	 rannsókn	 er	 mikilvægt	 að	 halda	 nafnleynd	 við	

viðmælendur	en	þar	sem	ljósvakamarkaðurinn	er	ekki	stór	gætu	lesendur	því	gert	sér	í	

hugarlund	hverjir	viðmælendur	eru.	Því	var	ákveðið	að	bjóða	viðmælendum	nafnleynd	ef	

þeir	óskuðu	eftir	því	en	aðeins	einn	viðmælandi	óskaði	eftir	að	nafn	hans	yrði	ekki	birt.	

Því	var	einum	viðmælenda	gefið	dulnefni	og	kemur	ekki	fram	hjá	hvaða	fyrirtæki	hann	

starfar	eins	og	sjá	má	í	töflu	6:	
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Tafla	6:	Upplýsingar	um	viðmælendur	

Nafn	viðmælenda	 Staða/heiti	 Fyrirtæki	 Miðill	

Valgeir	Vilhjálmsson	 Markaðsrannsóknarstjóri	 RÚV	 Útvarp	og	

sjónvarp	

Kristján	Ingi	

Gunnarsson	

Verkefnastjóri	 Sýn		 Útvarp	

Karim	Djermoun	 Útvarpsstjóri/CEO	 247	Miðlar	 Útvarp	

Kári	Jónsson	 Sérfræðingur	 Síminn	 Sjónvarp	

Stefán	Stefánsson	 X	 X	 X	

	

Fyrst	var	tekið	viðtal	við	Valgeir	Vilhjálmsson,	markaðsrannsóknarstjóra	hjá	RÚV	og	fór	

það	viðtal	fram	þann	20.	 júní	 í	höfuðstöðvum	RÚV	í	Efstaleiti.	Því	næst	var	tekið	viðtal	

þann	27.	júní	við	Kristján	Inga	Gunnarsson,	verkefnastjóra	hjá	Sýn	og	fór	það	viðtal	fram	í	

nýjum	 höfuðstöðvum	 Sýn	 á	 Suðurlandsbraut.	 Því	 næst	 fór	 fram	 viðtal	 við	 Karim	

Djermoun,	 útvarpsstjóra	 og	 framkvæmdarstjóra	 247	 Miðla	 sem	 hefur	 umsjón	 meðal	

annars	með	útvarpsstöðinni	KissFM	en	það	viðtal	fór	fram	þann	25.	júlí	í	höfuðstöðvum	

þeirra.	 Þá	 var	 tekið	 viðtal	 við	 bæði	 Kára	 Jónsson	 sérfræðing	 hjá	 Símanum	 og	 Stefán	

Stefánsson	þann	31.	júlí	en	þau	viðtöl	fóru	fram	á	vinnustöðum	beggja	aðila.	

	

4.4 Gagnasöfnun	og	greining	gagna 
Misvel	gekk	að	fá	viðmælendur	til	að	finna	tíma	til	að	setjast	niður	og	veita	viðtal	enda	

sumarfrí	hjá	mörgum.	Allir	viðmælendur	voru	þó	mjög	viljugir	til	að	tala	við	rannsakenda	

enda	spila	 rafrænar	mælingar	stórt	hlutverk	 í	þeirra	daglega	starfi.	Það	 fór	örlítið	eftir	

viðmælendum	 hvort	 þeir	 hefðu	 mikið	 til	 málanna	 að	 leggja	 en	 með	 svo	 opinn	

viðtalsramma	var	ekki	við	öðru	að	búast.	Því	þurfti	að	taka	hvert	viðtal	og	afrita	það	sem	

fyrst,	svo	hægt	væri	að	koma	inn	á	sömu	atriði	í	næsta	viðtali	og	auka	þannig	þekkingu	og	

skilning	með	hverju	viðtali.		

Viðmælendum	 var	 tjáð	 í	 upphafi	 viðtala	 tilkynnt	 að	 hljóðritun	 færi	 fram	 sem	 allir	

viðmælendur	samþykktu.	Viðmælendum	var	ekki	tilkynnt	að	viðtalið	færi	fram	í	nafnleynd	

þar	sem	auðvelt	er	fyrir	aðra	starfsmenn	ljósvakamiðla	og	þeirra	sem	þekkja	til	að	gera	
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sér	í	hugarlund	hver	viðmælandi	er	þar	sem	markaðurinn	er	ekki	stór.	Til	að	fullvissa	alla	

viðmælendur	um	að	þeir	yrðu	nafngreindir	var	sendur	tölvupóstur	að	viðtali	 loknu	þar	

sem	viðmælendum	var	boðið	að	koma	fram	undir	nafnleynd	ef	þeir	óskuðu	eftir	því.	Einn	

viðmælandi	 þáði	 það	 og	 kemur	 hann	 því	 fram	 undir	 dulnefni.	 Viðtölin	 fóru	 öll	 fram	 í	

fundarherbergjum	á	vinnustað	viðmælenda	og	voru	á	bilinu	45-75	mínútur.	Afritun	fór	

fram	innan	þriggja	sólarhringa	eftir	að	viðtalið	fór	fram	en	minnisblað	fyrir	hvert	viðtal	var	

samið	 samdægurs.	Öll	 gagnavinnsla	 fór	 fram	 í	 tölvu	 þar	 sem	notast	 var	 við	Microsoft	

Word.	

Að	lokinni	afritun	fór	fram	ferli	sem	kallast	opin	kóðun	(e.	open	coding)	þar	sem	notast	

var	við	línu-fyrir-línu	aðferðina	þar	sem	vandlega	er	farið	yfir	ummæli	viðmælenda	þar	

sem	leitast	er	eftir	endurtekningum	á	orðum	og	ólíkar	forsendur	eða	notkun	fyrir	einstök	

orð.	Þegar	því	var	lokið	tók	við	greining	á	þemum	með	hjálp	litakóðunar	(Ryan	og	Bernand,	

2000)	en	rannsakandi	lagði	ekki	upp	með	ákveðin	þemu	heldur	voru	þau	greind	eftir	að	

afritun	viðtalanna	fór	fram.	Greind	voru	þrjú	þemu	og	fjögur	undirþemu	fyrir	hvert	þeirra	

eins	og	sjá	má	í	töflu	7:	

Tafla	7:	Þemu	og	undirþemu	

Þema	 Hagsmunir	 Mælitækið	 Framtíð	

Undirþema	 1.	Auglýsendur	 1.	Eldri	mælitæki	 1.	Streymisveitur	

	 2.	Ljósvakamiðlar	 2.	Úrtak	 2.	Myndlykill	

	 3.	Traust	

4.	Kostnaður	

3.	Vikmörk	

4.	Verðskrá	

3.	Heyrnatól	

4.	Internet	

 

4.5 Annmarkanir	og	réttmæti	
Þegar	kemur	að	rannsókn	sem	þessari	er	mikilvægt	að	halda	trúnaði	við	þátttakendur	og	

því	fóru	viðtölin	fram	sem	trúnaðarmál	og	þá	er	einnig	mikilvægt	að	upplýsa	þátttakendur	

um	það	hvað	rannsóknin	snýst	um	og	fá	samþykki	 fyrir	þátttöku	(Kvale	og	Brinkmann,	

2009).	Allir	viðmælendur	fengu	tölvupóst	þar	sem	þeir	voru	upplýstir	um	rannsóknina	og	

þeir	 beðnir	 um	 að	 veita	 viðtal.	 Þar	 að	 auki	 eru	 þær	 tilvitnanir	 sem	 notaðar	 eru	 í	

niðurstöðukaflanum	 ekki	 til	 þess	 fallnar	 að	 vega	 að	 æru	 starfsmanna	 annarra	
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ljósvakamiðla.	 Þá	 var	 þess	 gætt	 að	 rannsakandi	 tryggði	 réttmæti	 rannsóknarinnar	 í	

niðurstöðum	og	því	á	rannsóknin	að	endurspegla	sjónarhorn	allra	viðmælenda.		

Það	sem	einna	helst	getur	 litað	niðurstöðurnar	er	 starfsaldur	og	 staða	viðmælenda	

innan	 fjölmiðlafyrirtækjanna.	 Þá	 voru	 allir	 viðmælendur	 karlkyns	 og	 getur	 það	 litað	

niðurstöðurnar.	 Einnig	 eru	 allir	 viðmælendur,	 fyrir	 utan	 einn,	 nafngreindir	 sem	 getur	

orðið	til	þess	að	þeir	gæti	að	ummælum	sínum	og	tjái	sig	ekki	eins	og	þeir	myndu	gera	ef	

þeir	væru	undir	nafnleynd	en	ómögulegt	yrði	að	halda	nafnleynd	við	alla	viðmælendur	

þar	sem	auðvelt	er	að	gera	sér	í	hugarlund	hverjir	viðmælendur	eru.	Allir	viðmælendur	

koma	úr	 starfstétt	 ljósvakafyrirtækja	 sem	samanlagt	nær	yfir	90%	af	markaðshlutdeild	

sjónvarps-	og	útvarpsmiðla.	

5 Niðurstöður	rannsóknar		

Niðurstöðukaflinn	inniheldur	kafla	sem	tákna	þau	þemu	og	undirþemu	sem	greind	voru	

með	hjálp	litakóðunar.	Við	úrvinnslu	viðtala	komu	í	ljós	þrjú	þremu	og	undir	þeim	voru	

greind	fjögur	undirþemu.	Fyrsta	þemað	sem	kom	í	ljós	var	hagsmunir	sem	snýst	um	þau	

fyrirtæki	sem	eru	kaupendur	þjónustunnar	ásamt	þeim	kostnaði	og	trausti	sem	lagt	er	á	

rannsóknarfyrirtækið	sem	framkvæmir	mælingarnar.	Næsta	þemað	snýr	að	mælitækinu	

sjálfu	og	samanstendur	það	af	eldri	mælitækjum,	úrtakinu	sem	notast	er	við,	vikmörkin	

sem	fylgja	mælingunum	og	að	lokum	hvernig	ljósvakamiðlarnir	setja	upp	verðskrá	sem	

byggð	 er	 á	 niðurstöðum	 mælinganna.	 Þriðji	 og	 síðasti	 kaflinn	 fjallar	 um	 framtíð	

mælinganna	með	tilliti	til	streymisveitna,	myndlykla	og	internetsins.	Einnig	er	fjallað	um	

heyrnatólahlustun	og	hvernig	sú	hlustun	er	vigtuð	inn	í	mælingarnar	þar	sem	erfitt	er	að	

mæla	slíka	hlustun	með	mælitækinu.	

5.1 Hagsmunir	
Fyrsta	 þemað	 sem	 kom	 fram	 sneri	 að	 því	 hver	 hafi	 hagsmuna	 að	 gæta	 gagnvart	

mælitækinu.	Annars	vegar	á	mælitækið	að	þjónusta	fjölmiðlana	sjálfa,	bæði	til	þess	að	

selja	auglýsingapláss	en	einnig	eiga	niðurstöður	mælinga	þess	að	hjálpa	fjölmiðlunum	að	

koma	til	móts	við	neytendur	með	dagskráuppbyggingu.	Hins	vegar	eru	auglýsingastofur	

og	 birtingarhús	 einnig	 hagsmunaaðilar	 þar	 sem	 stofurnar	 eru	 einnig	 kaupendur	
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þjónustunnar	og	nýta	þau	niðurstöðurnar	til	að	þjónusta	sín	fyrirtæki.	Auglýsendur	sem	

ekki	fara	í	gegnum	auglýsingastofur	eða	birtingarhús	hafa	einnig	hagsmuna	að	gæta	ef	að	

þau	vilja	fá	niðurstöður	mælinganna	þegar	auglýsingapláss	eru	keypt	hjá	ljósvakamiðlum.	

Þessi	 kafli	 skiptist	 í	 auglýsendur,	 ljósvakamiðlana	 sjálfa,	 traust	 gagnvart	

markaðsrannsóknarfyrirtækinu	og	að	lokum	þann	kostnað	sem	fylgir	því	að	vera	hluti	af	

mælingunum.	

5.1.1 Auglýsendur	

Svo	 virðist	 sem	 smærri	 fyrirtæki	 sem	 auglýsa	 sína	 vöru	 eða	 þjónustu	 séu	 ekki	 jafn	

meðvituð	og	þau	stærri	um	tilvist	rafrænna	mælinga	og	þess	hlutverks	sem	mælingarnar	

hafa.	Valgeir	segir	til	að	mynda:	„Kannski	hafa	þau	ekki	endilega	þekkingu	í	það,	þessir	

minni	 auglýsendur"	 og	 nefnir	 hann	 einnig	 að	 smærri	 auglýsendur	 óski	 ekki	 eftir	

niðurstöðum	rafrænna	mælinga.	Karim	sem	rekur	sex	útvarpsstöðvar	en	er	ekki	hluti	af	

PPM	 mælingunum	 nefnir	 að	 það	 sé	 ómögulegt	 fyrir	 fyrirtækið	 að	 fara	 í	 gegnum	

birtingarhús	eða	auglýsingastofur	þar	sem	þau	eru	hagsmunaaðilar	og	kaupa	niðurstöður	

mælinganna	 og	 styðjist	 við	 þær	 vegna	 reglugerðar.	 Karim	 lýsir	 samstarfi	 sínu	 við	

birtingarhús	með	þessum	hætti:	„Möguleg	hugsanleg	smuga	að	við	gætum	kroppað	í	það	

ef	að	sölumaður	hringir	í	þig	á	réttum	degi	þegar	tunglsljósið	snýr	akkurat	rétt	og	neglir	

þig	þar	og	þá	mögulega	gæti	hann	sagt	já".	Kári	er	sammála	þessu	og	nefnir	að	Síminn	hafi	

íhugað	að	fara	úr	mælingunum	þar	sem	að	línuleg	dagskrá	sé	lítill	hluti	af	þeirra	þjónustu	

þar	sem	hún	fari	aðallega	fram	í	gegnum	myndlykla	þeirra.	Síminn	mælist	því	ekki	hátt	í	

rafrænum	mælingum	vegna	skorts	á	línulegri	dagskrá,	sem	mælitækið	mælir	einna	helst.	

Því	 segir	 Kári,	 og	 er	 það	 í	 takt	 við	 aðra	 viðmælendur:	 „Til	 þess	 að	 vera	 gjaldgengur	 á	

auglýsingamarkaðnum,	 til	 þess	 að	 geta	 selt	 auglýsingar,	 þarftu	 að	 vera	 með	 í	

mælingunum."		

Mjög	 nýlega	 hafði	 markaðsrannsóknarfyrirtækið	 Gallup	 ákveðið	 að	 koma	 með	

svokallaðar	 lífsstílskannanir	 samhliða	 PPM	mælingunum.	 Þær	 lífsstílskannanir	 snúa	 að	

áhugamálum	og	neyslu	einstaklinga	 í	úrtakinu	sem	er	svo	tengt	við	þeirra	hlustun	eða	

áhorf.	Valgeir	nefnir:	„Núna	erum	við	farin	í	fyrsta	skipti	getað	tengt	kannski	við	áhugamál	

og	hlustunina.	Við	sjáum	kannski	að	þeir	sem	að	hafa	áhuga	á	ferðalögum	þeir	eru	frekar	

að	hlusta	á	þátt	um	ferðalög	á	Rás1."	Valgeir	nefnir	einnig	að	auðveldlega	sé	hægt	að	

tengja	auglýsendur	við	slíkar	mælingar	en	þeir	sem	hafa	til	að	mynda	áhuga	á	að	kaupa	
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sér	nýjan	bíl	á	næstunni	eru	líklegri	til	að	horfa	frekar	á	ákveðið	sjónvarpsefni	frekar	en	

annað.	Stefán	er	ekki	sammála	Valgeiri	hvað	varðar	kosti	slíkrar	lífsstílsskannana	og	segir	

að	auglýsendur	séu	ekki	að	óska	eftir	upplýsingum	um	það	hvað	t.d.	kattareigendur	horfa	

á	í	sjónvarpi	og	segist	hann	efast	um	það	að	auglýsendur	geta	notað	þessar	upplýsingar.	

Kári	er	á	sömu	línu	og	segir:	„[Gallup]	eru	svona	að	reyna	að	ná	þessu	umfram	það	að	við	

mælum	í	gegnum	myndlykla	eða	eitthvað	til	að	skapa	sér	svona	sérstöðu."	Því	eru	Stefán	

og	Kári	á	sama	máli	hvað	varðar	slíkar	lífstílskannanirnar	og	segir	Kári	jafnframt:		

Það	er	alveg	nákvæmlega	sömu	vandamál	sem	að	eru	þar	sko	að	þú	ert	með	
rosalega	lítinn	hóp	og	ég	meina,	ég	var	að	skoða	eitthvað	dæmi	....	en	það	var	
varðandi	tísku	.	.	.	Bara	eitthvað	1%	af	þeim	sem	var	að	svara	sem	að	hafði	
mikinn	áhuga	á	tísku	.	.	.	á	ég	að	fara	að	plana	einhverjar	auglýsingabirtingar	
eftir	því	hver	hefur	áhuga	á	tísku	þegar	að	það	var	einn	sem	að	svaraði?	.	.	.	
Þetta	 er	 bara	 alveg	 sömu	 lögmálum	 háð,	 þetta	 er	 meingallað	 .	 .	 .	 Það	 er	
kannski	ekki	alveg	áreiðanlegt	.	.	.	Þetta	er	mjög	sniðugt	og	flott	hugmynd	en,	
en,	ég	held	að	þetta	muni	ekki	gjörbylta	neinu.	

Þó	voru	Valgeir	og	Kári	sammála	því	að	slíkar	lífsstílskannanir	eru	ekki	orðnar	fullkomnar	

og	ekki	hægt	að	nýta	þær	eins	og	er	þar	sem	báðir	bíða	eftir	því	að	gagnasafnið	stækki.	

Valgeir	er	þó	sá	eini	sem	telur	að	upplýsingar	muni	hjálpa	bæði	auglýsendum	og	þeim	sem	

sjá	um	dagskráuppbygginguna.	

5.1.2 Ljósvakamiðlar	
Mælingarnar	 hafa	 það	 hlutverk	 að	 þjónusta	 ljósvakafyrirtækin	 sjálf	 upp	 á	

dagskráuppbyggingu	að	gera	en	það	er	gert	 til	þess	að	vera	 fullviss	um	að	verið	sé	að	

þjónusta	neytendur	á	sem	besta	mögulega	hátt.	Valgeir	nefnir	að	mælingarnar	hjálpi	bæði	

sjónvarps-	og	útvarpsdagskránni	þar	sem	með	þeim	sé	hægt	að	sjá	til	hvaða	einstaklinga	

náist	ekki	nógu	vel	til.	Því	væru	einstakir	dagskráliðir	færðir	til	ef	ekki	væri	nógu	gott	áhorf	

eða	 hlustun.	 Aðrir	 viðmælendur	 voru	 sammála	 um	 að	 niðurstöður	mælinganna	 væru	

notaðar	jafnt	til	þess	að	byggja	um	dagskránna	og	til	þess	að	selja	auglýsingar.	Þó	nefnir	

Kristján	að	fjölmiðlafyrirtækin	hagræði	hlustenda-	eða	áhorfstölum	eftir	sínu	höfði	til	að	

láta	þeirra	miðil	líta	betur	út	þegar	kemur	að	áhorfs-	eða	hlustunartölum:	

Við	erum	eiginlega	sjálfum	okkur	verst	í	því	því	það	eru	margir	úti	á	örkinni	
ennþá	sem	eru	að	breyta	hlustendatölum	eða	áhorfstölum	eða	hvað	sem	það	
er,	eftir	sínu	höfði	til	að	láta	sig	líta	vel	út	og	okkar	fyrirtæki	hefur	alveg	dottið	
í	sama	pakka	með	það,	með	smærri	miðla	að	hérna,	að	í	rauninni	gera	hvað	
sem	er	til	að	láta	okkur	líta	vel	út	og	þá	um	leið,	við	erum	eiginlega	að	gjaldfella	
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miðilinn	 sem	 að	 hlustendatölur	 eru,	 eða	 áhorf.	 Því	 að	 einhvernveginn	 þá	
hættir	fólk	að	taka	mark	á	þessu.	

Kári	er	sammála	Kristjáni	og	nefnir	að	hann	geti	til	að	mynda	ekki	verið	fullviss	um	að	allir	

fjölmiðlarnir	 séu	 að	 nota	 upplýsingarnar	 á	 faglegan	 hátt	 og	 nefnir	 að	 traust	 gagnvart	

samkeppnisaðilum	sé	ekki	sjálfsagt.	Af	því	gefnu	að	hægt	sé	að	hagræða	hlustenda-	og	

áhorfendatölum	einstakra	ljósvakafyrirtækja	til	að	láta	rafrænu	mælingarnar	líta	betur	út	

nefnir	Kristján	aldursbilið	sem	rafrænar	mælingar	skipta	niðurstöðum	út	frá.	Samkvæmt	

Valgeiri	eru	til	fleiri	leiðir	til	að	eiga	við	mælingarnar,	sérstaklega	í	útvarpi,	þar	sem	einnig	

er	hægt	að	breyta	hljóðstyrknum	á	auglýsingum	á	þeirri	tíðni	sem	PPM	mælitækið	nemur.	

Ef	að	hljóðstyrkur	miðlanna	er	þannig	hækkaður	þá	er	líklegra	að	þeirra	stöð	sé	mæld	í	

PPM	mælingunum.	Valgeir	lýsir	því	á	þá	leið:	

Útvarpsstöðvarnar	eru	líka	svoldið	að	„pumpa”	upp	hljóðstyrkinn	hjá	sér,	til	
að	nást	betur	.	.	.	Með	sendana	þá	er	hægt	að	pumpa	þá	upp	og	annað	heldur	
en	100%,	og	þá	kemur	sko	mismunur	á	hljóðstyrk,	þá	ferðu	í	bílinn	þinn,	stillir	
útvarpið	á	10	og	skiptir	á	milli	stöðva	þá	heyriru	að	það	er	mismunandi,	ss	
mismunandi	 hljóðstyrkur,	 og	 þær	 stöðvar	 sem	 eru	 að	 pumpa	 aðeins	 upp	
hljóðstyrkinn	þær	sko	mælast	betur.	

Önnur	leið	til	að	eiga	við	mælingarnar	liggur	í	höndum	þeirra	sem	ganga	með	tækin.	Karim	

nefnir	þar	dæmi	um	einstakling	sem	setti	alltaf	tækið	á	hundinn	sinn	og	annan	sem	setti	

tækið	á	viftu.	Karim	segir	í	því	samhengi:	„Mér	finnst	ekki	gaman	að	vinna	með	svindli,	þó	

svo	að	aðrir	séu	að	svindla."	

5.1.3 Traust	
Í	 upphafi	 voru	 PPM	 mælingar	 sameiginlegt	 verkefni	 á	 milli	 stærstu	 miðlanna	 og	

rannsóknarfyrirtækisins	Gallup.	Þá	var	stofnuð	fjölmiðlanefnd	sem	hafði	það	markmið	að	

ákveða	 nýja	 leið	 eftir	 tíma	 dagbókanna	 til	 að	 mæla	 hlustunar-	 og	 áhorfstölur.	

Kostnaðurinn	við	það	að	byggja	upp	mælingarnar,	kaupa	mælitækið	og	hefja	mælingarnar	

var	hár	og	að	sögn	Kára:	„Dýrar	mælingar	sem	að	við	fórum	í	og	kostaði	rosa	mikið	og	

þetta	var	svona,	hvort	að	við	munum	fá	þetta	til	baka	ég	veit	það	ekki,	þennan	kostnað."	

Karim	nefnir	 einnig	að	 fjölmiðlanefndin	hafi	 samanstaðið	af	 fulltrúum	 ljósvakamiðlana	

ásamt	 Gallup	 og	 segir	 það	 skapa	 hagsmunaárekstra	 og	 segir	 því:	 „Þetta	myndi	 aldrei	

tíðkast	neinsstaðar	í	heiminum."	
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Svo	virðist	sem	enginn	viðmælandi	gæti	sagt	með	hreinni	vissu	að	þau	gögn	sem	rafrænu	

mælingarnar	veiti	séu	fullkomlega	áreiðanlegar	í	ljósi	þess	að	ljósvakamiðlarnir	hafi	ekki	

aðgang	að	upplýsingum	um	úrtakið	eða	mælitækið.	Stefán	nefnir	að	samstarfið	við	Gallup	

hafi	 ávallt	 verið	 gott	 og	 því	 treysti	 hann	 því	 Gallup	 mögulega	 of	 mikið	 fyrir	 þessum	

gögnum.	 Kári	 er	 sammála	 því	 og	 segir	 að	 hann	 einfaldlega	 treysti	 því	 að	 verið	 sé	 að	

framkvæma	mælingarnar	 rétt.	 Kristján	 segir:	 „Við	 verðum	náttúrulega	bara	að	 treysta	

Gallup"	 og	 heldur	 áfram	 og	 nefnir	 að	 það	 sé	 ókostur	 að	 geta	 ekki	 haft	 yfirsýn	 yfir	

mælingarnar:	

En	ókosturinn	er	hérna,	að	maður	kannski	hefur	ekki	yfirsýn,	ég	held	að	það	
séu	einhver	trúnaðargögn	sem	að	Gallup	er	með,	þannig	maður	hefur	kannski	
ekki	alveg	yfirsýn	yfir	hópinn	en	þeir	segja	að	[úrtakið]	sé	þú	veist,	ákveðið,	
það	sé	unnið	eftir	mjög	ströngum	reglum	sko	þannig	að	við	treystum	því.	

Kristján	nefnir	einnig	að	fyrirtækið	hafi	lent	í	rökræðum	við	Gallup	þegar	hlustunartölur	í	

útvarpi	 séu	 að	 breytast	 snögglega	 án	 útskýringa.	 Þá	 hefur	 hann	 leitast	 eftir	 nánari	

upplýsingum	um	úrtakið	en	í	eitt	skiptið	lét	hann	framkvæma	MMR	mælingu	til	að	bera	

saman	við	niðurstöður	PPM	mælitækisins.	Þá	kom	í	ljós	að	MMR	mælingin	sýndi	fram	á	

15%	 hlustun	 en	 niðurstöður	 rafræna	 mælitæksins	 sýndi	 fram	 á	 hlustun	 upp	 á	 2%.	

Viðmælendur	nefndu	 fleiri	 dæmi	um	það	að	niðurstöður	mælinga	PPM	hafi	 verið	ólík	

innanhúsmælingum	 eða	 öðrum	 mælingaraðferðum	 sem	 fyrirtækin	 sjálf	 framkvæma.	

Vegna	þess	hversu	ólíkar	mælingarnar	eru	á	tíðum	talar	Karim	um	eftirlitsaðila	og	vottanir	

sem	að	Gallup	hafi	ekki	fram	að	færa	og	segir:	

Ég	 treysti	 ekki	 Gallup	 sem	 einhverjum	 einum	 löggildum	 eftirlitsaðila	 fyrir	
mælingum	sem	að	þeir	hafa	sjálfir	hagsmuni	að	gæta,	það	þarf	þriðja	aðila	
sem	er	ekki	hagsmunaaðili.	Og	ég	spyr	um	vottanir,	eðlilega	þá	tíðkast	það	að	
vera	með	vottanir	fyrir	hinu	og	þessu,	það	eru	til	gæðavottanir	.	.	.	[Hann]	gat	
ekki	bent	mér	á	neinar	vottanir	.	.	.	Ég	sé	engar	vottanir	neins	staðar	þar	sem	
ég	get	séð	sem	tengist	PPM	mælingum.	Þú	getur	fengið	vottun	fyrir	því	að	þið	
séuð	vistvænn	vinnustaður	sko,	það	segir	mér	ekkert	um	PPM	mælingar.	Það	
er	engin	vottun	sem	þú	getur	fengið,	bara	svo	það	sé	á	hreinu.	

Karim	nefnir	 dæmi	 um	það	 vantraust	 sem	hann	 hefur	 gagnvart	Gallup	 og	 nefnir	 í	 því	

samhengi	þær	aðferðir	sem	notast	er	við	til	að	fá	þátttakendur	í	úrtak.	Að	hans	sögn	eru	

þeir	sem	fá	tæki	síaðir	út	með	tilliti	til	þess	hvaða	stöðva	þeir	hlusta	eða	horfa	á	áður	en	

þeir	fá	mælitæki.	Þannig	séu	þeir	einstaklingar	sem	eru	í	úrtakinu	valdir	fyrirfram	því	ef	

þátttakendur	eru	ekki	að	nota	þá	miðla	sem	eru	í	mælingunum	þá	sé	mælitækið	til	einskis.	
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Með	þessum	hætti	sé	það	tryggt	að	þeir	sem	eru	með	í	mælingunum	séu	með	tæki	sem	

nemur	 þær	 útvarps-	 og	 sjónvarpstöðvar	 sem	 eru	 í	 mælingum.	 Kári	 nefnir	 annan	

áhugaverðan	punkt	og	ítrekar	sitt	traust	gagnvart	Gallup	og	þeim	sem	þar	starfa	og	eru	

þar	helstu	sérfræðingarnir	á	Íslandi	sem	starfa	við	fjölmiðlamælingarnar.	Þó	nefnir	Kári	

að:	„Þetta	er	þeirra	vara	og	þeir	þurfa	að	standa	með	henni	og	þeir	munu	aldrei	segja	

annað	heldur	en	að	[þetta	sé]	besta	leiðin	sem	er	mögulega	fær."	

5.1.4 Kostnaður	

Viðmælendur	nefndu	að	hár	kostnaður	mælinganna	veldur	því	að	ekki	allar	stöðvar	séu	

mældar	og	voru	þeir	sammála	um	að	það	sé	galli,	sama	hvort	það	séu	minni	stöðvarnar	

sem	hafa	ekki	efni	á	að	vera	hluti	af	mælingunum	eða	hvort	það	séu	erlendar	stöðvar	sem	

nýta	sér	ekki	PPM	mælitækin.	Ljósvakamiðlar	þurfa	að	greiða	fyrir	það	að	vera	hluti	af	

mælingunum	og	 lýsir	Valgeir	þeim	kostnaði	með	orðinu:	 „Fokdýrt."	Þá	 tekur	Kristján	 í	

sama	streng	og	segir:	„Við	erum	að	borga	þeim	fleiri	milljónir	á	mánuði	fyrir	þessi	gögn."		

Eins	 og	 fram	 hefur	 komið	 úrskurðaði	 Samkeppniseftirlitið	 árið	 2014	 að	 kostnaður	 við	

mælingarnar	gæti	hindrað	aðgöngu	nýrra	aðila	í	þær.	Til	að	gera	aðgengi	allra	aðila	jafnara	

tók	Gallup	upp	svokallað	þrepakerfi	þar	sem	stærstu	aðilarnir	borguðu	mest	og	smærri	

miðlar	 borguðu	 minna	 og	 voru	 niðurstöður	 mælinganna	 nýttar	 til	 að	 greina	 stærð	

miðlanna.	Þá	tók	Gallup	einnig	upp	á	prufumælingum	sem	gerði	nýjum	miðlum	kleift	að	

prufa	mælingarnar	með	minni	kostnaði.	Karim	lýsti	þeirri	nýjung	á	þá	leið:	„[Var]	þvílíkur	

forsendubrestur	með	þessar	prufumælingar."	Útskýrir	Karim	ennfrekar	að	nýr	miðill	byrji	

ekki	stór	heldur	lítill	en	geti	ekki	stækkað	á	meðan	PPM	mælingar	séu	í	gangi	vegna	þess	

að	 PPM	 mælingar	 eru	 viðmiðið	 og	 því	 eigi	 miðlar	 erfitt	 með	 að	 stækka	 á	 meðan	

mælingarnar	séu	til	staðar.	Prufumælingarnar	voru	að	hans	sögn	ekki	gerðar	til	þess	að	

þjónusta	minni	miðla	og	segir	hann:	

Test-dæmið	var	algjör	forsendubrestur,	það	var	fyrirvari	á	þessum	test-fasa	
að	 við	 máttum	 ekki	 nota	 neinar	 tölur,	 við	 fengum	 ekki	 aðgengi	 að	 neinu	
greiningaforriti	 til	 að	sjá	neina	hlustun,	við	 fengum	enga	glærusýningu	eða	
útskýringu	um	þessa	tilteknu	vöru	sem	átti	þá	að	breyta	heiminum	að	öllum	
sögðum.	

Í	þessu	samhengi	nefnir	Kári	hversu	erfitt	það	sé	fyrir	litla	miðla	að	koma	inn	í	mælingarnar	

vegna	 kostnaðar	 og	 því	 sé	 ekki	 víst	 að	 þeir	 miðlar	 fái	 eitthvað	 út	 úr	 mælingunum.	

Viðmælendur	virtust	þó	 flestir	 vera	 sammála	því	að	ástæðan	 fyrir	því	að	minni	miðlar	
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væru	ekki	hluti	af	mælingunum	væri	sú	að	þeir	væru	ekki	ánægðir	með	niðurstöður	þeirra.	

Viðmælendur	nefndu	einnig	að	smærri	miðlar	væru	að	fá	1-2%	af	hlustun	eða	áhorfi	en	

þegar	kemur	að	prufumælingunum	var	Karim	ósammála	og	sagði	að	stærð	væri	ekki	það	

sem	stoppi	hans	miðla	í	að	vera	hluti	af	mælingunum	heldur	sú	staðreynd	að	hann	treystir	

ekki	mælitækinu	sjálfu.		

Það	er	því	ljóst	að	fyrir	smærri	aðila	hafa	þessar	prufumælingar	ekki	sinnt	því	hlutverki	

sem	lagt	var	upp	með	en	viðmælendur	voru	sammála	því	að	hár	kostnaður	væri	það	sem	

stoppar	smærri	miðla	við	að	koma	inn	í	mælingarnar.	Hins	vegar	voru	flestir	viðmælendur	

sammála	um	að	það	væri	gott	fyrir	alla	ef	að	allar	stöðvar	yrðu	mældar.	Í	því	samhengi	

segir	 Valgeir	 galla	 mælinganna	 vera:	 „Það	 eru	 ekki	 allar	 stöðvar	 innifaldnar,	 það	 eru	

kannski	tveir	stærstu." Stefán	tekur	í	sama	streng	og	segir:	„Það	væri	alveg	frábært	.	.	.	Því	

meira	 sem	 hægt	 er	 að	 fá	 því	 betra,	 þá	 getur	 maður	 bara	 síað	 út	 það	 sem	 er	 svona	

mikilvægast."	Kári	nefnir	að	kostnaður	fyrir	fjölmiðlana	ásamt	auglýsingastofum	til	þess	

að	 vera	 hluti	 af	 mælingunum	 sé	 á	 bilinu	 150-200	 milljónir	 á	 ári	 sem	 séu	 tekjur	 sem	

markaðsrannsóknarfyrirtækið	fær	á	sitt	borð	fyrir	að	framkvæma	mælingarnar.	

5.2 Mælitækið	
Viðmælendur	voru	sammála	því	að	þegar	PPM	kom	á	markaðinn	hafi	það	breytt	ásýnd	

mælinga	hjá	 ljósvakamiðlum.	Eldri	mælitæki,	 sem	er	 fyrsta	undirþema	kaflans,	eins	og	

dagbækur	sýndu	niðurstöður	á	hverjum	ársfjórðungi	en	þegar	PPM	kom	til	sögunnar	var	

hægt	að	sjá	hlustunar-	og	áhorfstölur	strax	daginn	eftir.	Rauði	þráðurinn	í	öllum	viðtölum	

sneri	að	úrtakinu	sjálfu	sem	er	annað	undirþemað	en	að	mati	flestra	er	úrtakið	ekki	að	

endurspegla	 íslensku	þjóðina	 í	 heild	 sinni.	 Þá	 nefndu	 sumir	 viðmælendur	 að	 þeir	 sem	

væru	í	úrtakinu	gætu	staðið	út	af	að	einhverju	leyti.	Þriðja	undirþemað	snýr	að	skekkju	og	

vikmörkum	sem	gæti	stafað	af	mælingunum	út	frá	tölfræðireikningum	sem	framkvæmdir	

eru	áður	en	gögnin	eru	send	áfram.	Síðasta	undirþemað	snýr	að	uppbyggingu	á	verðskrá	

auglýsingaplássa	ljósvakamiðlanna	sem	ákvörðuð	er	út	frá	niðurstöðum	mælinganna.		

5.2.1 Eldri	mælitæki	

Líkt	og	komið	hefur	fram	var	stuðst	við	önnur	mælitæki	fyrir	tilkomu	PPM	mælitækisins.	

Mælitæki	líkt	og	dagbækur	og	símakannanir	voru	notuð	lengi	vel	en	viðmælendur	voru	

sammála	 því	 að	 dagbækurnar	 voru	 erfiðar	 til	 nýtingar	 vegna	 þess	 hversu	 sjaldan	
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niðurstöður	 þeirra	 bárust.	 Flestir	 viðmælendur	 voru	 sammála	 því	 að	 niðurstöður	

dagbókarmælinganna	hafi	borist	þeim	á	ársfjórðungsfresti	en	Kári	nefnir	að	það	hafi	verið	

breytilegt	hversu	oft	niðurstöður	mælinganna	lágu	fyrir,	stundum	voru	það	tvær	stórar	

dagbækur	og	fjórar	litlar	en	oftast	bárust	niðurstöður	fjórum	sinnum	á	ári.	Stefán	nefnir	

að	 það	 hafi	 verið	 ársfjórðungslega	 en	 talar	 einnig	 um	 að	 þær	 niðurstöður	 hafi	 verið	

ónákvæmar	vegna	þess	hversu	hrá	gögnin	voru.	Stefán	heldur	áfram	og	segir:		

Þú	gast	eiginlega	ekkert	unnið	neitt	sérstaklega	mikið	með	það,	það	var	ekki	
niður	á	mínútu	eða	neitt	svoleiðis	og	þá	var	það	bara	niður	á	dagskráliði	og	þú	
gast	ekki	séð	neinar	sveiflur	eða	neitt	svoleiðis,	þetta	var	svona	stíft.	

Nú	 geta	 fjölmiðlar	 gefið	 út	 nákvæmari	 skýrslur	 en	 áður	 þá	 einna	 helst	 vegna	 þess	 að	

niðustöður	mælinganna	eru	komnar	strax	daginn	eftir.	Stefán	bætir	við	þetta	og	nefnir	

skjal	 sem	hann	býr	 til	 á	 hverjum	degi	 þar	 sem	hann	ber	 saman	 tölur	miðað	 við	 sama	

tímabil	árið	áður	eftir	hverri	mínútu.		

Dagbókarmælingarnar	höfðu	 reyndar	þann	kost	að	mati	viðmælenda	að	þær	höfðu	

betra	svarhlutfall	vegna	stærra	úrtaks	heldur	en	úrtak	rafrænna	mælinga.	Kári	segir:	„Það	

voru	kannski	1500	dagbækur	sendar	út	og	við	fengum	1200	til	baka	eða	1000	þannig	að	

við	 vorum	 með	 stærra	 úrtak."	 Karim	 tekur	 undir	 þetta	 og	 segir	 að	 úrtakið	 í	

dagbókarmælingunum	hafi	verið	stærra	og	fjölbreyttara.	Valgeir	er	ekki	sammála	því	að	

úrtakið	með	dagbækurnar	hafi	verið	stærra,	þvert	á	móti	sé	úrtakið	hjá	PPM	mælingunum	

stærra	heldur	en	hjá	dagbókunum	þar	sem	að	svarhlutfallið	með	dagbókunum	hafi	verið	

mikið	minna.	Því	segir	hann:	

Þó	svo	að	það	séu	500	manns	í	panel,	að	þá	er	alltaf	að	svissast	út	og	inn	fólk,	
þannig	 yfir	 árið	 erum	 við	 í	 raun	 og	 veru	 með	 miklu	 fleiri	 þátttakendur	 í	
könnuninni	 heldur	 en	ef	 við	 værum	með	dagbækur	 fyrir	 bæði	 sjónvarp	og	
útvarp	.	.	.	Og	þær	voru	alltaf	að	verða	stærri	og	stærri,	dagbækurnar	sjálfar,	
og	 það	 var	 alltaf,	 við	 vildum	 alltaf	 fá	 meiri	 og	 meiri	 upplýsingar,	 og	
svarhlutfallið	var	meira	og	meira	niður,	þannig	við	vorum	kannski	með	1200	
dagbækur	sendar	út	og	það	voru	kannski	að	koma	400-500	svör	sem	er	allt	of	
lágt	svarhlutfall	og	þetta	var	bara	líka	dýrt.		

Valgeir	nefnir	þó	að	undir	 lokin	hafi	dagbækurnar	verið	orðnar	það	stórar	að	ekki	hafi	

verið	 hægt	 að	 taka	mark	 á	 öllum	upplýsingunum	 sem	bárust.	 Þegar	 einstaklingar	 hafi	

orðið	kærulausari	við	að	fylla	inn	hvað	það	horfði	á	í	síðustu	viku	hafi	verið	hægt	að	taka	

minna	og	minna	mark	á	niðurstöðum	þeirra.	 Því	notaðist	RÚV	 til	 að	mynda	oftast	 við	
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fyrsta	eða	annan	dag	dagbókarmælinganna	og	sleppti	því	að	nýta	sér	þær	upplýsingar	

sem	bárust	eftir	því	sem	leið	á	vikuna	og	nefnir:	„Það	var	alltaf	minna	og	minna	mark	á	

þeim	eftir	því	sem	fór	að	líða	á	könnunina	eftir	vikuna."	

Karim	nefnir	einnig	ástæðu	þess	að	dagbókarmælingarnar	 lifðu	 lengur	vegna	þeirra	

leikja	eða	„jingull"	eins	og	Valgeir	talaði	einnig	um.	Það	á	einna	helst	við	um	útvarpsmenn	

þar	sem	reglulega	kom	fram:	„Þú	ert	að	hlusta	á	FM957"	sem	var	gert	í	þeim	tilgangi	til	

að	 láta	 hlustendur	 vita	 á	 hvaða	 útvarpsstöð	 var	 verið	 að	 hlusta	 en	 þannig	 gátu	

einstaklingar	tilgreint	þær	stöðvar	sem	þeir	hlustuðu	í	könnunum.	Karim	líkir	því	við	þá	

leiki	sem	fyrirtæki	eru	í	dag	með	á	Facebook	þar	sem	þarf	að	„líka"	við	síðu	til	að	eiga	

möguleika	á	að	hreppa	ákveðinn	vinning.	Karim	nefnir	 í	því	samhengi:	„En	sagan	hefur	

sýnt	að	þetta	deyr	alltaf	út,	svona	format	deyr	alltaf	út."	

Að	 sögn	 Kristjáns	 var	 fólk	 að	 fylla	 inn	 í	 dagbækurnar	 eftir	 minni	 eða	 eftir	

vinsældarkönnun	og	segir:	„Hvað	viltu	sýnast	vera	að	gera	og	svona,	það	er	ógeðslega	töff	

að	horfa	á	einhvern	fréttaskýringarþátt."	Karim	talar	einnig	um	aðrar	mælingar	sem	hann	

hefur	 látið	 framkvæma	hjá	 sínum	útvarpsstöðvum	og	 segir	 að	 spurningakannanir	 segi	

ekkert	til	um	það	hvað	fólk	væri	að	hlusta	á	heldur	segi	þær	meira	til	um	vörumerkjavitund	

(e.	brand	awareness).	Hann	nefnir	einnig	dæmi	um	að	einstaklingar	geti	sagt	að	þeir	hlusti	

á	ákveðna	útvarpsstöð	vegna	þeirrar	ímyndar	sem	einstaklingar	vilja	sýna.	Karim	nefnir	

dæmi	um	karlmann	sem	segist	hlusta	á	X-ið	því	að	það	gerir	hann	„Rosalega	harðann"	en	

gæti	í	rauninni	verið	í	bílnum	að	hlusta	á	allt	aðra	útvarpsstöð.	

5.2.2 Úrtak	

Það	 sem	 allir	 viðmælendurnir	 áttu	 sameiginlegt	 var	 að	 þeir	 álitu	 úrtaksstærðina	 sem	

unnið	er	eftir	vera	galla	við	mælingarnar	eins	og	Valgeir	nefnir:	„Það	er	náttúrulega	svolítill	

galli	hvað	það	eru	fáir	í	panel-inum."	Hann	nefnir	ennfremur	að	mælingarnar	séu	nú	þegar	

mjög	dýrar	og	það	að	fjölga	þátttakendum	myndi	kosta	enn	meira	fjármagn.	Valgeir	nefnir	

að	600-700	mælar	séu	í	gangi	hjá	úrtakinu	en	að	það	skili	ekki	nema	500	gildum	svörum	í	

hverri	viku.	Aðrir	viðmælendur	voru	sammála	því	að	Gallup	lofi	500-700	manna	úrtaki	en	

höfðu	þó	í	huga	aðra	tölu	um	það	úrtak	sem	næst	þar	sem	að	úrtakið	sé	að	detta	niður	í	

330-350	manns,	sem	er,	eins	og	Kári	segir:	„Rosalega	lítið	úrtak."	Stefán	tekur	undir	þetta	

og	 segir	 500	 manna	 úrtak	 ekki	 vera	 mikið	 og	 þegar	 lofað	 sé	 500	 manna	 úrtaki	 sé	

svarhlutfallið	að	lækka.	Stefán	bætir	við:	„Núna	eru	þeir	komnir	upp	í	430	eða	eitthvað	
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svoleiðis	og	eru	að	lofa	öllu	fögru	en	það	virðist	gerast	hægt,	þeir	segjast	allavega	ætla	að	

ná	yfir	500	því	að	þeir	eru	komnir	með	nýja	mæla	núna."	Kristján	er	sammála	og	nefnir	að	

úrtakið	sé	um	500	sem	fari	niður	í	380	en	gæti	verið	í	kringum	700.	Kristján	heldur	áfram	

og	segir:	„Við	treystum	Gallup	fyrir	því	að	þessar	kannanir	séu	marktækar	og	að	þýðið	sé	

það	sem	að,	það	sem	að	svona	sko	þeirra	staðlar	kveða	á	um	og	það	er	svoldið	svona,	

liggur	bara	svoldið	hjá	þeim."	Í	því	samhengi	talaði	Karim	um	auglýsingamarkaðinn	í	heild	

sinni	sem	sé	gríðarlega	stór	og	velti	milljörðum	á	ári	og	það	hvaða	áhrif	úrtakið	hefði	á	

markaðinn.	 Þá	 sagði	 hann	 það	 vera	 „sjokkerandi"	 að	 þeir	 milljarðar	 sem	

auglýsingamarkaðurinn	velti	sé	í	höndum	300	einstaklinga.	Hann	segir	einnig:	„Þessir	300	

manns	 hafa	 ekki	 hugmynd	 um	 það	 en	 þessir	 300	manns	 representa	 330.000-340.000	

manna	 samfélag."	 Kári	 er	 sammála	 því	 og	 segir:	 „Mér	 finnst	 skrýtið	 að	 svona	 stór	

markaður,	 eða	 stór	 lítill	markaður	 þar	 sem	það	 eru	 4	milljarðar	 kannski	 undir	 í	 svona	

mælingum	sem	er	í	besta	falli	sæmileg	skoðanakönnun."	

Flestir	viðmælendur	áttu	það	einnig	sameiginlegt	að	telja	aldursbilið	of	breytt	en	eins	

staðan	 er	 í	 dag	 eru	 mælingarnar	 að	 einblína	 á	 aldurinn	 12-80	 ára.	 Stefán	 nefnir	 að	

aldursbilið	70	ára	og	eldri	sé	aðeins	að	horfa	á	RÚV	eða	hlusta	á	Rás1	og	þar	að	auki	sé	

ekki	leyfilegt	að	markaðssetja	auglýsingar	til	yngri	en	18	ára.	Því	ætti	aldursbilið	að	vera	

stytt	í	báða	enda.	Kári	nefnir	sama	dæmi	með	fólk	eldri	en	60	ára,	að	valið	hjá	þeim	standi	

einfaldlega	á	milli	RÚV	í	áhorfi	og	Rás2	í	hlustun.	Með	því	að	minnka	aldursbilið	að	sögn	

hans	myndi	það:	„Auka	úrtakið	innan	þessa	aldurshóp"	og	er	Kári	því	einnig	á	þeirri	skoðun	

að	 aldursbilið	 sé	 of	 breytt	 í	 báðar	 áttir,	 það	 sé	 verið	 að	mæla	 bæði	 of	 unga	 og	 eldri	

einstaklinga.	Kári	nefnir	að	fáir	ungir	einstaklingar	séu	í	úrtakinu	og	segir:	

Þess	vegna	þarf	oftast	að	vigta	það	meira	upp	þannig	að,	þú	veist,	hver	sem	
horfir	þar	er	miklu	dýrmætari	þannig	það	er	vigtað	upp	.	.	.	Það	gildir	meira	
hans	áhorf,	hans	unga	sem	lætur	sig	hafa	það	að	ganga	með	símboðann	á	sér	
sko.	

Hann	segir	ennfremur	að	úrtakið	ætti	frekar	að	endurspegla	einstaklinga	frá	18	upp	í	50-

60	ára.	Vegna	þess	hversu	breytt	aldursbilið	sé	þá	sé	verið	að	dreifa	einstaklingum	á	of	

stórt	 aldursbil	 og	því	 séu	 færri	 einstaklingar	að	endurspegla	hvern	aldur.	Hann	heldur	

áfram:	

Afhverju	ekki	bara	að	þétta	hópinn	í	þessum	PPM	mælum	í	yngri	hópa	og	fá	
þá	aðeins	betri	svör	í	þeim	hópum	sko	í	staðinn	fyrir	að	vera	að	dreifa	þessu	á	
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svona	mikinn	aldur	og	þá	eru	færri	svör	á	hverjum	aldri,	það	er	spurning	sko.	
Þannig	að	ég	myndi,	þú	veist	 já,	18-60	ára,	myndi	ég	vilja	sjá	þennan	mæli	
breytast	í	staðinn	fyrir	12-80	ára.	

Karim	er	einnig	sammála	fyrrum	viðmælendum	en	að	hans	sögn	er	aldursbilið	of	breytt	

vegna	þess	að	elstu	þátttakendurnir	hlusta	að	mestu	leyti	á	Rás1	eða	Rás2	sem	Kári	og	

Stefán	eru	sammála.	Þá	nefnir	Karim	einnig	að	12	ára	einstaklingar	hafi	ekki	vald	yfir	því	

hvað	sé	spilað	og	nefnir	dæmi:		

Ertu	 mikið	 að	 fikta	 í	 útvarpstækinu	 hjá	 mömmu	 þinni	 ef	 að	 þú	 ert	 með	
mömmu	 þinni	 og	 hún	 er	 að	 sækja	 þig	 í	 leikskólann	 og	 það	 er	 akkurat	
síðdegisþáttur	hérna	Reykjavík	síðdegis	.	.	.	Afhverju	mælist	12	ára	krakki	með	
yfirburðarhlustun	á	Rás1	og	Rás2	og	Bylgjunni?	Finnst	þér	líklegt	og	rökrétt	að	
einhver	 krakki	 myndi	 einhverntímann	 í	 lífinu	 teygja	 sig	 í	 útvarpstækið	 og	
hlusta	á	útvarpsstöðvar	á	borð	við	Rás1,	Rás2	og	Bylgjuna	sjálfumbeðin?	Ekki	
séns.	

Valgeir	er	þó	ekki	sammála	því	að	aldur	úrtaksins	ætti	að	vera	endurskoðaður	og	nefnir	

að	aðrar	stöðvar	hafi	viljað	að	úrtakið	sé	18-49	eða	18-54	ára.	Því	segir	hann:	„Við	erum	

algjörlega	á	móti	því,	við	viljum	bara	að	sem	flestir	séu	í	mælingunum,	við	viljum	alveg	

vita	 hvað	 fólk	 50,	 60,	 70,	 80	 ára	 eru	 að	 horfa	 á	 eða	 að	 hlusta"	 en	 afstaða	 hans	 snýr	

mögulega	að	því	að	fjölmiðillinn	sem	hann	vinnur	hjá	er	að	hans	sögn:	„Fyrir	alla."	Í	því	

samhengi	 segir	 Kristján:	 „Ég	 veit	 um	 allavega	 mjög	 fá	 fyrirtæki	 sem	 að	 eru	 með	

markhópinn	allir."	

PPM	tækið	hefur	einskorðast	við	fjölskyldur	og	segir	Kári	að	þetta	sé	fjölskylduúrtak	en	

unnið	 sé	úr	niðurstöðum	 líkt	og	um	einstaklingsúrtak	 sé	að	 ræða.	Aftur	er	þó	 ljóst	að	

viðmælendur	hafa	ekki	fengið	sömu	upplýsingar	hvað	varðar	úrtakið	en	eins	og	Valgeir	

nefnir:	

Það	var	galli	að	það	þurftu	allir	í	fjölskyldunni	að	vera	samþykkir	því	að	vera	
með	mæli	.	.	.	En	núna	með	nýju	mælunum	þá	geturu	fengið	bara	einstaklinga	
og	þá	þarf	ekki	öll	fjölskyldan	að	taka	þátt	því	að	mælarnir	senda	bara	sjálfir	
upplýsingar.	

Karim	nefnir	fjölskylduúrtakið	og	segir	að	búið	sé	að	eiga	við	aldursbilið	á	þann	hátt	að	

það	sé	algjör	bjögun	til	staðar.	Því	segir	hann:	

PPM	 er	 sett	 á	 fjölskyldur,	 og	morgunmaturinn	 er	 kannski	 heilög	 stund	 hjá	
einhverjum,	kannski	er	verið	að	bíða	eftir	að	mamma	og	pabbi	skutla	í	skólann	
eða	 eitthvað.	 Kannski	 er	 hlustað	 á	 útvarpið	 þar,	 ég	 get	 lofað	 þér	 því	 að	 á	
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mánudagsmorgni	klukkan	7:45	er	enginn	að	keyra	ræktina	með	KissFM	í	gang	
eða	skiluru	Brennsluna	á	FM	eða	eitthvað.	Það	eru	bara	fréttir	og	í	Bítið,	þú	
færð	ekkert	að	velja	hvað	þú	ert	að	hlusta	á.	Þannig	það	er	búið	að	fokka	upp	
og	rugla	öllu	aldursdæminu	og	hver	er	að	hlusta,	það	er	búið	að	skrá	hlustanir	
á	kolvitlausa	aðila,	12-17	ára.		

Viðmælendur	áttu	það	sameiginlegt	að	telja	það	sem	kost	að	það	sé	hægt	að	mæla	alla	

landsbyggðina	 þegar	 kemur	 að	 sjónvarpsáhorfi	 en	 þegar	 að	 kemur	 að	 útvarpi	 voru	

viðmælendur	ekki	sammála	því	að	það	væri	kostur.	Ekki	eru	allar	útvarpsstöðvar	sem	nást	

á	 FM	 tíðni	 alls	 staðar	 á	 landinu	heldur	eru	það	 fáar	 stöðvar	miðað	við	hversu	margar	

útvarpsstöðvar	eru	til.	Karim	nefnir	einmitt	þær	stöðvar	sem	hann	hefur	umsjón	með	sem	

eru	sex	talsins	sem	nást	aðeins	á	höfuðborgarsvæðinu,	Akureyri	og	á	Ísafirði	en	þegar	að	

hans	hlustun	er	borin	saman	við	heildarhlustun	á	öllu	landinu	gerir	það	að	verkum	að	það:	

„Tekur	mig	algjörlega	úr	að	vera	samkeppnishæfur."	Karim	heldur	áfram	og	talar	um	ókost	

þess	að	það	séu	ekki	svæðisskiptar	auglýsingar	 fyrir	útvarp	og	nefnir	að	auglýsendur	á	

Akureyri	 greiða	 sama	 verð	 á	 auglýsingaplássi	 og	 þeir	 auglýsendur	 sem	 búa	 á	

höfuðborgarsvæðinu.	Kári	tekur	í	sama	streng	og	nefnir	hvað	Sjónvarp	Símans	hefur	gert	

til	 þess	 að	 hafa	 sérsniðar	 auglýsingar	 eftir	 búsetu.	 Þar	 hefur	 Síminn	 tekið	 í	 notkun	

auglýsingar	sem	sniðnar	eru	eftir	búsetu	einstaklinga	og	þar	eru	auglýsingaplássin	seld	

líkari	 því	 sem	er	með	netauglýsingar	 og	 því	 segir	 Kári:	 „Fólk	 er	 að	 kaupa	 bara	 10.000	

impressions	á	Akureyri	.	.	.	Þetta	er	eitthvað	sem	er	ekki	hægt	í	línulegri	dagskrá	og	PPM	

greinir	 þetta	 ekki."	 Þar	 er	 því	 strax	 kominn	 kostur	 þess	 að	 hafa	 mælingar	 í	 gegnum	

myndlykla	þar	sem	hægt	er	að	takmarka	auglýsingar	til	markhópa	eftir	búsetu,	sem	ekki	

er	hægt	að	gera	með	PPM.		

Í	mörgum	viðtölum	var	oft	varpað	fram	þeirri	hugsun	hverjir	það	eru	í	rauninni	sem	

eru	tilbúnir	til	þess	að	vera	með	í	úrtakinu.	Til	að	mynda	segir	Valgeir::	„Notar	[úrtakið]	

fjölmiðla	bara	alveg	eins	og	aðrir	eða	notar	hann	fjölmiðla	öðruvísi	heldur	en	aðrir?"	Kári	

nefnir	það	sama	og	segir:	„Hverjir	eru	það	sem	eru	tilbúnir	að	ganga	með	símaboða	á	sér	

allan	daginn?	Er	það	einhver	hópur	sem	er	öðruvísi	en	þú	veist,	 sem	að	sker	sig	út	að	

einhverju	leyti."	Stefán	var	ekki	á	þeirri	skoðun	og	segir	að	hægt	er	að	varpa	fram	þeirri	

spurningu	 þegar	 kemur	 að	 öllum	 mælingum	 eins	 og	 í	 spurningalistum	 á	 netinu	 eða	

símakönnunum	og	því	hægt	að	gagnrýna	allar	kannanir	sem	gerðar	eru.	Þeir	sem	eru	í	

úrtakinu	og	ganga	með	mælitækið	á	sér	fá	í	staðinn	punkta	í	vefverslun	Gallup	sem	hægt	

er	 að	 nýta	 sem	 tilboð	 eða	 afslátt.	 Í	 því	 samhengi	 nefnir	 Karim	 að	 slíkir	 punktar	 séu	
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ávinningur	þess	 að	 vera	 í	 úrtakinu.	Hann	nefnir	 því	 að	það	 sé	 einangrað	 við	 ákveðinn	

lifnaðarhátt	 og	 daglega	 neyslu	 þeirra.	 Kári	 er	 að	 einhverju	 leyti	 sammála	 Karim	 hvað	

varðar	punktastöðu	úrtaksins	inn	í	vefverslun	Gallup	og	nefnir	að	hann	hafi	ekki	hugmynd	

um	hversu	lengi	ákveðnir	einstaklingar	hafi	verið	í	úrtakinu	því	að	öllu	jöfnu	gætu	verið	

einstaklingar	frá	upphafi	sem	enn	eru	í	úrtakinu.	

Þegar	kemur	að	áhorfi	á	viðburði	nefnir	Valgeir	það	klárlega	kost	að	geta	mælt	fólk	

sem	er	ekki	einungis	heima	hjá	sér	heldur	á	veitingastöðum	eða	viðburðum	þar	sem	verið	

er	að	sýna	sjónvarpsútsendingar	sem	er	það	áhorf	er	það	sem	fer	fram	utan	heimilisins.	

Valgeir	nefnir	þá	að	það	sem	að	þjóðirnar	í	kringum	okkur	eru	að	gera	er	að	hafa	PPM	

mælinganar	sem	viðbót	við	aðrar	mælingar	því	að	þær	mæla	áhorf	eða	hlustun	sem	fer	

ekki	fram	á	heimilum	og	eru	því	að	vigta	upp	aðrar	raunmælingar.	Því	er	gríðarlegur	kostur	

að	allar	mælingar	fari	fram	með	PPM	mælitækinu	en	Kári	er	ekki	sammála	því	að	það	sé	

svo	mikill	kostur	og	segir:		

Það	eru	það	fá	dæmi	og	ég	held	að	það	sé	ekki	það,	þú	veist	að	þó	svo	að	það	
séu	2000	manns	í	Hljómskálagarðinum,	þá	er	samt	ennþá	sko,	þá	ertu	með	
298	þúsund	svör	ennþá	í	hinu	eða	þú	veist,	ég	held	að	það	sé	það	lítið	og	það	
fáir	viðburðir	að	það	sé	ekki	raunverulegt	vandamál	.	.	.	En	vissulega	er	það	
kostur	sem	að	PPM	hefur,	þetta	out-of-home	view	og	hérna,	en,	en	hérna,	
efni	og	vissulega	vandamál	en	ég	myndi	fórna	þessum	kosti	PPM	fyrir	betri	
mælingar	á	hinu.	

Kári	nefnir	einnig	að	Sjónvarps	Símans	fái	yfir	tvær	milljónir	pantana	á	mánuði	hverjum	

sem	er	ákveðin	mælieining	á	vinsældir	þeirra	efnis	sem	þeir	hafa	fram	á	að	færa	en	er	þó	

ekki	neitt	mælt	í	niðurstöðum	rafrænna	mælinga.		

5.2.3 Vikmörk	
Eins	og	fram	hefur	komið	er	úrtakið	að	skila	svörum	frá	300-500	manns	og	því	þarf	að	

yfirfæra	 úrtakið	 yfir	 á	 þýðið	 sem	 er	 íslenska	 þjóðin.	 Mælingarnar	 eru	 byggðar	 á	

tölfræðiútreikningi	 sem	Gallup	 framkvæmir	áður	en	þeir	 senda	gögnin	 frá	 sér.	Kári	 lét	

útbúa	fyrir	sig	töflu	sem	reiknar	út	vikmörk	fyrir	hvert	áhorf	miðað	við	tölu	úrtaksins:	

Ég	get	bara	 slegið	 inn	áhorfið	og	hver	voru	 fjöldi	 svara	og	þá	 reiknar	hann	
semsagt	vikmörkin	.	.	.	Og	það	er	bara	þáttur	sem	mælist	með	kannski,	ég	man	
ekki	hvað	það	var,	3%	áhorf	í	PPM.	Og	það	er	þá	á	bilinu,	raunverulega,	0,002%	
upp	í	12%	eða	eitthvað	svoleiðis	og	þú	veist	í	raun	hvergi	á	hvaða	bili	hann	er	
en	 PPM	 segir	 3%.	 Ókei,	 gæti	 verið	 0%	 en	 gæti	 verið	 12%.	 Þetta	 eru	 svo	
rosalegar	sveiflur.	
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Kári	nefnir	einnig	að	einstaka	þættir	sem	hafi	eitt	sinn	verið	fá	15-20%	áhorf	en	þar	sem	

efni	þeirra	fari	ekki	í	gegnum	útsendingarmæli	sé	áhorfið	að	fara	niður	við:	„[það	er]	svo	

mikil	skekkja	í	þessu	að	það	hérna,	það	bara	er	ekki	þess	virði."	Það	sama	gerist	hjá	öðrum	

miðlum	sem	setja	mikið	af	efni	inn	á	snjallforrit	sem	fer	ekki	í	gegnum	útsendingu.	Því	er	

sá	tími	verðlaus	þrátt	fyrir	mikið	áhorf.	

Kristján	nefnir	að	Útvarp	Saga,	sem	að	mati	viðmælenda	sé	smærri	miðill,	hafi	komið	

inn	 í	mælingarnar	 á	 einhverjum	 tímapunkti	 en	 hafi	 verið	 óánægður	með	 niðurstöður	

mælinganna	og	því	hætt	vegna	þess	að	hann	framkvæmdi	að	sögn	Kristjáns:	„Hálfgerðar	

svona	 MMR	 mælingar,	 sem	 að	 sýndu	 allt	 aðrar	 niðurstöður	 heldur	 en	 mælarnir	 hjá	

Capacent."	En	Kristján	taldi	þó	að	ástæða	þess	að	útvarpsstöðin	hafi	hætt	í	mælingunum	

hafi	annað	hvort	verið	vegna	kostnaðar	eða	vegna	þess	að	niðurstöður	mælinganna	hafi	

sýnt	fram	á	litla	hlutdeild	og	því	ekki	talið	samsvara	kostnaði.	Karim	er	þó	ekki	sammála	

því	að	niðurstöður	mælinganna	sýni	fram	á	slíka	hlutdeild	og	nefnir	að	með	sínu	mælitæki	

geti	 hann	 sýnt	 fram	 á	 að	 sínar	 útvarpsstöðvar	 séu	með	 góða	 hlutdeild	 og	 því	 sé	 það	

mælitækið	sjálft	sem	gerir	það	að	verkum	að	hans	miðill	taki	ekki	þátt	í	mælingunum.	

5.2.4 Verðskrá	
Ákveðnir	miðlar	 nýta	 niðurstöður	 rafrænna	mælinga	 fyrir	 svokallaða	GRP	 verðskrá	 (e.	

gross	rating	point)	en	sú	verðskrá	útlistar	hvaða	auglýsingatímar	séu	dýrari	en	aðrir	o.s.fv.	

Karim	hefur	ekki	sett	upp	slíka	verðskrá	þar	sem	hann	er	ekki	í	mælingunum	en	verðskrá	

fyrirtækis	Kristjáns	og	Valgeirs	er	sett	upp	eftir	niðurstöðum	mælinganna.	Kári	nefnir	þá	

að	verðskrá	Símans	fari	ekki	eftir	GRP	verðskrá	en	það	stafi	einnig	af	því	að	línuleg	dagskrá	

sé	svo	lítil	hluti	af	þjónustu	þeirra.	Hins	vegar	talar	Valgeir	um	mikilvægi	PPM	vegna	þess	

hvernig	niðurstöður	mælinganna	hafi	hjálpað	þeim	að	byggja	upp	sína	verðskrá.	Því	segir	

Valgeir:	

Þú	gast	ekki	verið	að	selja	einhvern	viðburð	sem	var	ekkert	mældur,	núna	er	
allt	mælt.	Auglýsingarnar	sjálfar	eru	mældar,	þannig	ég	get	séð	bara	í	gær	var	
24%	áhorf	á	auglýsingu	frá	Toyota	klukkan	18:23,	og	þá	borgar	Toyota	bara	
fyrir	þessi	23%.	Þannig	að	auglýsendur	vita	hvað	þeir	eru	að	fá.	

5.3 Framtíð	
Þegar	kemur	að	framtíð	rafrænna	mælinga	voru	viðmælendur	ekki	allir	á	sama	máli	um	

framtíð	mælitækisins.	Flestir	voru	þó	sammála	um	að	ekkert	mælitæki	muni	algjörlega	
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taka	við	af	PPM	mælitækinu	heldur	muni	það	sameinast	öðrum	mælingum	í	gegnum	beini	

(e.	router)	eða	myndlykla	fyrir	sjónvarp.	Viðmælendur	voru	frekar	ósammála	þegar	kemur	

að	 mælingum	 útvarpshlustunar	 þar	 sem	 mælingarnar	 eru	 nú	 þegar	 fullkomnar	 fyrir	

útvarp	að	 sögn	viðmælenda	en	að	 sögn	annars	eru	mælingarnar	mjög	óhentugar	 fyrir	

útvarp	vega	tíðninnar	sem	útvarp	er	sent	út	á.		

5.3.1 Streymisveitur	
Líkt	og	fram	hefur	komið	eru	streymisveitur	um	allan	heim	að	njóta	gríðarlegra	vinsælda	

þar	sem	rúmlega	60%	Íslendinga	hafa	aðgang	að	Netflix	á	heimilum	sínum.	Það	veldur	því	

að	 heildaráhorf	 á	 sjónvarp	 virðist	 vera	 að	minnka	 þar	 sem	 streymisveitur	 og	 erlendar	

stöðvar	eru	ekki	mældar	í	rafrænum	mælingum	eins	og	Valgeir	nefnir:	

Heildaráhorfið	eins	og	á	sjónvarp	virðist	vera	að	minnka	mjög	mikið	á	Íslandi,	
en	það	er	það	í	raun	og	veru	ekki,	það	er	bara	að	færast.	Ég	meina	fólk	er	að	
horfa	meira	á	Netflix,	það	er	að	horfa	meira	á	erlendar	stöðvar,	það	eru	alveg	
gervihnattarstöðvar	í	loftinu.	

Valgeir	nefnir	annan	galla	þegar	kemur	að	mælingunum	sem	er	að	ef	efni	fer	beint	inn	á	

þeirra	snjallforrit	og	fer	ekki	í	gegnum	útvarpssendingu	þá	mælist	ekki	áhorf	á	það	efni.	

Að	mati	Kára	er	það	sama	vandamál	sem	Síminn	stendur	frammi	fyrir	og	ástæða	þess	að	

Síminn	mælist	ekki	hátt	vegna	skorts	á	línulegri	dagskrá.	Valgeir	heldur	áfram	og	segir:	

Ef	að	við	setjum	það	beint	inn	á	Frelsið	eða	RÚV	spilarann	án	þess	að	setja	það	
fyrst	í	útsendingu,	þá	mælist	ekkert	beint	áhorf,	það	er	kannski	einn	galli	sem	
að,	við	erum	kannski	meira	að	færast	í	það	að	setja	inn	heilu	seríurnar	inn	á	
Spilarann	og	þá	fáum	við	ekki	í	raun	og	veru	mælingar	á	það..	Þannig	það	er	
einn	galli.	

Því	 er	 internetið	 nú	 þegar	 betri	 mælieining	 á	 áhorf	 í	 stað	 þess	 að	 mælingarnar	 fari	

algjörlega	fram	eftir	línulegri	dagskrá.	Þegar	kemur	að	útvarpi	eru	til	staðar	streymisveitur	

sem	bjóða	upp	á	hlustun	eins	og	Spotify,	Viral	eða	Apple	Music.	Þó	virðist	sem	tilkoma	

þeirra	 hafi	 ekki	 sömu	 áhrif	 á	 viðmælendur	 eins	 og	 streymisveitur	 fyrir	 sjónvarp	 gera.	

Kristján	nefnir	að	hann	sjálfur	noti	Spotify	mjög	mikið	í	vinnunni	en	þegar	hann	sé	í	bílnum	

hlusti	hann	á	útvarpið.	Kristján	segir	einnig:	„Ég	held	að	útvarp	muni	alltaf,	sama	í	hvaða	

formi	það	er,	það	mun	bara	standast	það	þó	að	hlustun	minnki	eitthvað	aðeins."	Karim	

segist	ánægður	með	að	slíkar	streymisveitur	litu	dagsins	ljós	þar	sem	þær	í	undirstriki	í	

rauninni	 hlutverk	 útvarps,	 sem	 er	 að	 vera	 góður	 vinur	 sem	 segir	 fréttir	 og	 veitir	
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upplýsingar	sem	ekki	var	endilega	beðið	um	á	þeim	tímapunkti.	Karim	er	þess	að	auki	

fullviss	um	að	PPM	muni	ekki	lifa	mörg	ár	í	viðbót	og	segir:	„Hvað	mun	drepa	PPM?	Ég	

held	að	það	muni	vera	PPM	sjálft,	bara	tæknin	og	conceptið."	Þá	er	Kári	fullviss	um	að	

tilkoma	 Spotify	 hafi	 haft	 áhrif	 á	 útvarpshlustun	 einstaklinga	 vegna	 stærðar	

streymisveitunnar	og	nefnir	að:	„Fólk	bara	vill	stýra	þessu	sjálft,	yngra	fólk	er	þá	meira	í	

því."	 Þar	 sem	yngri	 einstaklingar	nýta	 frekar	 streymisveitur	 frekar	 en	 línulegri	 dagskrá	

segir	Kári	einnig	að	línuleg	dagskrá	og	útvarp	séu	sambærileg	fyrirbæri	þegar	kemur	að	

aldri.	Slíkt	veldur	því	að	línuleg	dagskrá	eldist	og	segir	Kári	að	hægt	sé	að	líkja	útvarpi	við	

línulega	dagskrá.	Kári	segir	einnig:	„Tími	PPM	er	bara	að	verða	búinn	.	.	.	Gallup	mun	alltaf	

segja	að	þeir	hafi	fylgt	þessari	þróun	mjög	vel	en	það	bara	er	því	miður	ekki	svoleiðis,	þeir	

hafa	ekki	náð	því	að	fylgja.."	

5.3.2 Myndlykill	

Það	sem	er	framundan	er	að	mæla	áhorf	í	gegnum	myndlykla	en	stærstu	fyrirtækin,	Sýn	

og	 Síminn,	 útvega	heimilum	myndlykla	og	eru	myndlyklar	 á	 yfir	 90%	 íslenskra	heimila	

samkvæmt	 viðmælendum.	 Þó	 eru	 þær	upplýsingar	 sem	myndlyklarnir	 veita	 ekki	 nógu	

áreiðanlegar	einar	og	sér	og	því	verður	PPM	mælingunum	haldið	áfram.	Valgeir	nefnir:	

[Símafyrirtækin]	eru	ekki	með	upplýsingar	um	hver	er	að	horfa	en	þeir	eru	
með	hvaða	heimili	eru	að	horfa	og	hverjir	búa	á	heimilinu	en	þeir	eru	ekki	með	
upplýsingar	um	hvort	að	það	sé	einhver	að	horfa	eða	hvort	það	sé	bara	kveikt.	

Kári	 nefnir	 að	 Síminn	 sé	 með	 nákvæmar	 mælingar	 í	 gegnum	 sína	 myndlykla	 en	

niðurstöður	þeirra	séu	ekki	gjaldmiðill	sem	hægt	sé	að	selja	eftir	og	segir:		

Við	vorum	svona	alveg	á	því	hvort	að	við	áttum	að	bara	að	labba	út	úr	þessu	
en	 svo	 eins	 og	 ég	 segi,	 kannski	 þorðum	 því	 ekki	 beint	 af	 því	 að	 þetta	 er	
gjaldmiðilinn	á	markaðnum	og	ef	að	þú	labbar	út	þá	er	spurning	hvað	verður.	

Kári	nefnir	einnig	áberandi	samanburð	sem	hann	gerir	á	niðurstöðum	PPM	mælinganna	

og	sínum	raungögnum	eða	svokölluðum	RPD	gögnum	(e.	return	path	data)	en	slík	gögn	

sýna	fram	á	hversu	margir	myndlyklar	eru	að	spila	ákveðið	efni.	Kári	heldur	áfram	og	segir:	

Þegar	 ég	 hins	 vegar	 skoða	 sama	 tímbil	 í	 RPD	 gögnunum	 okkar	 kemur	 allt	
annað	í	ljós.	Það	geta	verið	allt	að	2000	virkir	straumar	með	stillt	á	Sjónvarp	
Símans	þegar	PPM	er	 að	mæla	ekkert	 áhorf.	 Þannig	 að	PPM	gjaldmiðillinn	
segir	að	þessi	tími	sé	verðlaus	en	í	raun	vitum	við	út	frá	raungögnum	að	það	
eru	allt	að	2000	heimili	með	kveikt	á	sjónvarpinu	og	stillt	á	Sjónvarp	Símans.	
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En	af	því	að	PPM	er	gjaldmiðilinn	dettur	þessi	tími	alveg	niður	tekjulaus	fyrir	
okkur. 

Upplýsingar	af	þeim	toga	sem	myndlyklarnir	geta	veitt	um	áhorf	heimila	geta	því	styrkt	

niðurstöður	 rafrænna	mælinga	 en	 hvort	 að	myndlyklar	 séu	 ekki	 orðnir	 úreltir	 verður	

framtíðin	að	leiða	í	ljós.	Eins	og	Valgeir	nefnir	að	sjálfur	er	hann	ekki	með	myndlykil	og	

segir:	„Ég	var	að	setja	myndlykilinn	og	var	bara	að	skila	honum	og	er	bara	með	Apple	TV.	

Það	er	miklu	þægilegra	fyrir	mig."	Það	er	því	möguleiki	að	Apple	TV	sé	það	tæki	sem	geti	

komið	í	stað	myndlykla	þar	sem	þeir	eru	óþarfir	fyrir	þá	sem	hafa	snjallsjónvarp	eða	geta	

horft	á	línulega	dagskrá	í	gegnum	snjallforrit	sem	hægt	er	að	niðurhala	í	Apple	TV.	 

Kári	nefnir	þann	kost	 að	hafa	mælingarnar	 í	 gegnum	myndlyklana	þar	 sem	þar	 séu	

rauntölur	 til	 staðar	með	 fjölda	myndlykla	 en	 þar	 sé	 ekki	 ákveðnu	 úrtaki	 varpað	 yfir	 á	

íslensku	þjóðina.	Hins	vegar	sé	það	einungis	línuleg	dagskrá	sem	sé	mæld	og	því	geti	2000	

myndlyklar	 verið	 að	 spila	 efni	 og	 auglýsingar	 sem	 ekki	 skila	 sér	 í	 niðurstöður	 PPM	

mælinganna.	Því	nefnir	Kári:	

Við	í	rauninni	sko	erum	ekkert	að	gera	við	mælingar	í	línulegu	dagskránni	sem	
við	erum	að	skoða,	það	er	bara	svona	meira	til	gamans	sem	við	erum	að	skoða	
þetta	en	við	notum	hins	vegar	í	Premium	hjá	okkur	alveg	bara	villt	og	galið,	
við	erum	að	skoða	þær	mjög	greinilega	og	ýtarlega	.	.	.	helsti	munurinn	er	þú	
veist,	þú	ert	með	svo	gríðarlegt	magn	af	svörum	í	hinu	og	Síminn	er	með	um	
60	þúsund	myndlykla	úti	sko	á	meðan	að	PPM	er	með,	PPM	er	bara	með	þessi	
350-400	svör	sem	við	erum	að	fá	inn.	Helsti	munurinn	felst	í	því	að	geta	greint	
niður	350	svör	eða	hérna,	eða	60.000	svör	eða	hvað	það	er.	Þetta	er	bara	
himinn	 og	 haf	 á	milli	 og	 hérna,	 við	 teljum	 að	 okkar	 gögn	 séu	 að,	 sé	 bara	
raunveruleikinn.	

Kári	heldur	áfram	og	nefnir	RPD	gögn:	„RPD	gögn	séu	framtíðin,	að	finna	straumana,	að	

finna	bara	raunverulega	á	hvað	fólk	er	að	horfa	á,	hvað	er	raunverulega	í	gangi."	Þá	nefnir	

Kári	að	slík	RPD	gögn	séu	til	þess	gerð	í	dag	til	að	auðga	gögn	PPM	mælinganna.	Því	segir	

Kári	 að	 það	 sé	 lítið	 mál	 að	 snúa	 því	 á	 þá	 leið	 að	 PPM	 mælinganar	 geti	 auðgað	

raunmælingar	 út	 frá	 myndlyklum	 og	 geti	 því	 komið	 inn	 með	 lýðfræðibreytur	 sem	

raunmælingarnar	eiga	erfitt	með	að	sýna	fram	á.	Í	því	samhengi	segir	Kári:		

Minn	draumur	er	að	við	náum	að	gera	eitthvað	betra	úr	þessum,	semsagt,	
straumum	sem	að	við	erum	að	sjá	um	bæði	og	Vodafone,	og	það	muni	bara	
strauja	út	þetta	PPM.	Fyrir	mér	er	PPM	bara,	þetta	er	bara	skoðanakönnun	
sem	að	er	semi	góð.	
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Valgeir	nefnir	 í	því	samhengi	að	mælingarnar	séu	„ákveðin	nálgun"	en	ekki	 fullkomnar	

mælingar	því	að	það	er	aldrei	hægt	að	mæla	hvað	allir	horfa	á.	Kári	heldur	áfram	og	nefnir	

að	 raungögnin	 séu	það	sem	að	koma	skal	og	að	PPM	gæti	verið	mælingar	 sem	hjálpa	

raungögnunum	sem	 lýðfræðistuðningur.	Það	 sé	einna	helst	 vegna	þess	að	 raungögnin	

sýni	fram	á	fjölda	heimila	sem	hafi	myndlykla,	sem	er	90%	þjóðarinnar,	á	meðan	úrtak	

PPM	sé	í	kringum	300-700	manns.	Það	sé	þó	alltaf	erfitt	að	finna	lýðfræðina	á	bak	við	það	

hverjir	á	heimilinu	séu	raunverulega	að	horfa	í	gegnum	myndlykilinn	en	Kári	nefnir	lausn	

á	því	vandamáli	sem	gæti	verið:	

Hvort	að	við	sendum	skilaboð	í	sjónvarpið	þú	veist,	bara	viltu	fría	bíómynd	í	
Síminn	Bíó?	Svaraðu	nokkrum	spurningum,	hvað	eru	margir	að	horfa,	hvað	
ertu	 gamall,	 bara	 á	 fjarstýringunni	og	 svo	bara	ókei,	 þú	 færð	 fría	bíómynd	
skiluru.	Þetta	er	eitthvað	sem	að	við	getum	gert	og	er	í	raunninni	mjög	einfalt	
og	þá	erum	við	komnir	með	svona	lýðfræði,	svo	er	hægt	að	byggja	á	einhverri	
gervigreind	úr	frá	því.	En	já,	ég	held	að	þessi	RPD	gögn	séu	framtíðin,	að	finna	
straumana,	 að	 finna	 bara	 raunverulega	 á	 hvað	 fólk	 er	 að	 horfa	 á,	 hvað	 er	
raunverulega	í	gangi.	

5.3.3 Heyrnatól	
Hlustun	með	heyrnatólum	var	atriði	sem	ekki	allir	viðmælendur	voru	sammála	um.	Það	

virðist	sem	hlustun	með	heyrnatólum	hafi	annað	hvort	verið	nýbyrjuð,	hafi	aldrei	verið	

mæld	eða	sé	einfaldlega	vigtuð	upp.	Valgeir	segir	því:	

Það	var	alltaf	vandamál	með	útvarpshlustun	og	heyrnatól.	Það	var	alveg	hægt	
að	mæla	það,	þú	gast	alveg	sett	heyrnatólin	þín	inn	í	plögg	og	þú	gast	hlustað	
í	gegnum	þennan	mæli	en	það	var	bara	enginn	að	gera	það	þannig	að	Gallup	
tók,	 við	 vorum	 búin	 að	 kvarta	mikið	 undan	 því	 að	 það	 væri	meiri	 hlustun	
heldur	en	það	væri	í	raun	og	veru,	að	mælast.	Þannig	þeir	eru	núna	farnir	að	
bæta	við	heyrnatólahlustun	við	hlustunina	á	hverja	stöð	fyrir	sig.	Þeir	kanna	
núna,	ég	held	mánaðarlega,	 semsagt	heyrnatólhlustun,	bara	hjá	 fólki,	 og	á	
hvaða	útvarpsstöð	þeir	eru	að	hlusta	og	bæta	því	svo	við	[mælingarnar].	

Stefán	nefnir	þó	að	þessi	sérstaka	innstunga	fyrir	heyrnatól	í	gegnum	síma,	tölvu	eða	t.d.	

útvarpstæki	hafi	aldrei	verið	framkvæmd	og	nefnir	frekar	að	það	hafi	verið:	„Pæling	en	

svo	hérna	ákváðu	þeir	að	hætta	við	það."	Hvort	að	rannsakandi	hafi	tekið	viðtölin	einmitt	

það	sumar	sem	heyrnatólahlustun	var	byrjuð	að	vigtast	inn	í	mælingarnar	nefnir	Kári	í	því	

samhengi	að:	„Heyrnatólahlustun	hefur	ekki	verið	mæld	hingað	til	hjá	Gallup	vegna	þess	

að	við	erum	núna,	rétt	að	byrja,	að	vigta	upp."	Kristján	er	á	sama	máli	og	segir	að	hann	

hafi	nýlega	fengið	þær	upplýsingar	að	það	sé	í	bígerð	að:	„Vigta	hlustun	með	heyrnatólum	
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inn	í	þessi	gögn	.	.	.	Sem	að	hefur	ekki	verið."	Stefán	hins	vegar	virtist	vera	viss	um	að	10%	

af	allri	hlustun	sé	í	gegnum	heyrnatól	og	segir	að	þeirri	hlustun	sé	einfaldlega	bætt	við	

hlutfallslega.	Gerð	er	könnun	á	hlustendum	Bylgjunnar	og	hversu	oft	þeir	hlusti	á	Bylgjuna	

í	 gegnum	 heyrnatól.	 Það	 sama	 er	 gert	 með	 Rás1	 og	 FM957	 til	 að	 mynda.	 Þegar	

niðurstöður	 þeirrar	 skoðunar	 berast	 er	 því	 hlutfalli	 bætt	 við	 niðurstöður	 PPM.	 Þó	 er	

upplýsingaflæði	til	allra	viðmælenda	ekki	hið	sama	en	þá	nefnir	Stefán	að	hlustun	með	

heyrnatólum	 sé	 vigtuð	 upp	meira	 þegar	 kemur	 að	 útvarpi	 heldur	 en	 þegar	 kemur	 að	

sjónvarpsáhorfi.		

5.3.4 Internet	

Valgeir	 nefnir	 að	 breytinga	 sé	 þörf	 þar	 sem	 erlendis	 séu	markaðsrannsóknarfyrirtæki	

byrjuð	að	nýta	beini	til	þess	að	sjá	hvað	einstaklingar	eru	að	horfa	á	í	gegnum	internetið.	

Eins	og	Stefán	bendir	á:	„Sjónvarp	er	ekki	bara	í	sjónvarpi,	sjónvarp	er	líka	á	netinu."	og	

virðist	Stefán	því	ekki	vera	meðvitaður	um	að	mælitækið	mælir	einnig	áhorf	sjónvarps	í	

gegnum	internetið.	Valgeir	nefnir:	

En	þeir	þurfa	að	fara	að	breyta,	það	er	farið	að	nota	sko,	router-ana,	til	að	
kanna	hvað	fólk	er	að	horfa	í	gegnum	router-ana,	kallast	hybrid	mælingar,	þá	
er	verið	að	skoða	sko	áhorf	á	Youtube,	Netflix	.	.	.	Sem	er	svona	spennandi,	
það	sem	er	framundan.	

Til	 þess	 að	 nýta	 internettengingu	 heimila	 til	 að	 framkvæma	 raunmælingar	 hefur	 RÚV	

komið	fram	með	snjallforrit	sem	gerir	einstaklingum	kleift	að	horfa	á	sjónvarp	í	gegnum	

forritið	 í	 spjaldtölvum	 eða	 símanum	 sínum.	 Valgeir	 nefnir	 að	 slík	 forrit	 sýni	 fram	 á	

mælingar	í	gegnum	internetið	en	séu	þó	eingöngu	fyrir	fyrirtækið	sjálft	til	að	greina	og	

ekki	hægt	að	setja	þær	upplýsingar	í	samhengi	við	PPM	mælitækið.	Því	séu	þær	mælingar	

ekki	mikið	notaðar	af	RÚV.		

Þegar	kemur	að	útvarpi	er	að	færast	í	aukana	að	útvarpsbylgjur	séu	ekki	lengur	sendar	

í	 gegnum	FM	tíðni	heldur	aðeins	 í	 gegnum	 internetið.	Valgeir	nefnir	 í	þessu	 samhengi	

Norska	 ríkissjónvarpið	og	hvernig	 þeir	 ákváðu	 að	 slökkva	 á	 sínum	útvarpssendingum	 í	

gegnum	FM	tíðni.	Það	varð	til	þess	að	ríkissjónvarpið	tapaði	hlustun	en	gerði	það	einnig	

að	 verkum	 að	Norðmenn	 skiptu	 út	 útvarpstækjum	 sínum	hraðar	 og	 eru	 því	 frekar	 að	

hlusta	á	útvarp	í	gegnum	internetið	en	í	gegnum	útvarpstæki	eins	og	áður.	Valgeir	segir	

jafnframt:	„Það	verður	breyting	hérna.	Þetta	verður	alveg	tekið	í	notkun	hér	en	ekki	alveg	
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strax.	Sama	og	með	bara	peninga	og	annað,	kostnaðurinn	er	mikill"	en	Karim	er	sammála	

því	og	segir	að	„FM	bandið	sem	að	er	klárlega	að	fara	að	deyja."	Karim	nefnir	einnig	ókost	

hvað	varðar	útvarpsbylgjurnar	sem	er	sá	að	tækin	senda	út	bylgjurnar	en	það	er	ekkert	til	

staðar	í	merkinu	sem	fer	til	baka,	sem	þýðir	að	merkið	er	sent	út	en	ekki	er	vitað	hver	

viðtakandinn	er.	Mikið	er	hlustað	á	útvörp	í	bílum	að	mati	flestra	viðmælenda	en	eins	og	

tækniþróunin	 standi	 í	 séu	 nýjustu	 bílarnir	með	 internet	 eða	 tæki	 sem	 gerir	 bílana	 að	

snjallbílum.	Karim	lýsir	því	þannig:	„Einu	sinni	voru	menn	að	skipta	út	kasettutækjum	fyrir	

geislaspilara,	í	dag	er	fólk	að	setja	Apple	Car	Play	í	bílinn	sinn"	en	slík	tækni	gerir	það	að	

verkum	að	viðtakandi	merkisins	er	sendur	til	baka	í	gegnum	internetið.	Því	verður	útvarp	

nánustu	framtíð	óþarfi	þar	sem	auðveldara	verði	fyrir	einstaklinga	að	nota	símann	sinn	í	

bílnum	með	því	að	tengjast	til	dæmis	Apple	Music,	Spotify	eða	öðrum	streymisveitum.	

Karim	 hefur	 að	 eigin	 sögn	 þróað	 snjallforrit	 sem	 kallast	 Spilarinn	 og	 gengur	 fyrir	

internetsambandi:		

Spilarinn	er	með	miklu	fleiri	útvarpsstöðvar	heldur	en	eru	á	FM	bandi	og	svo	
lengi	sem	þú	ert	í	netsambandi	sem	er	orðið	90	og	eitthvað	prósent	af	landinu	
þá	þýðir	það	að	þú	getur	hlustað	á	allar	stöðvarnar	.	.	.	Í	gegnum	Spilarann,	í	
gegnum	netið,	í	bílnum	hvar	sem	er.	

Forritið	gerir	honum	þannig	kleift	að	sjá	raunmælingar	sem	veita	bakgrunnsupplýsingar	

um	hlustendur	og	aldur	notenda	líkt	og	myndlyklar	gera	með	sínu	sjónvarpsáhorfi.	Þegar	

Karim	er	spurður	hvernig	þær	raunmælingar	séu	í	samanburði	við	PPM	mælingarnar	segir	

hann	að	mynstrið	sé	nokkurn	vegin	það	sama.	Þannig	séu	tvær	efstu	stöðvarnar	í	PPM	

mælingum,	Rás2	og	Bylgjan,	einnig	efstu	stöðvarnar	í	snjallforritinu.	Hann	segir	að	það	

séu	þó	breytingar	í	hlustunartölum	þegar	kemur	að	FM957	og	K100:	„Þannig	ég	greindi	

þetta	svoldið	til	og	ég	sá	þetta	bara	að	það	væri	klárlega	skekkja	á	milli	PPM	og	Spilarans."	

Valgeir	nefnir	að	framtíð	mælinganna	sé	sú	að	PPM	mælingar	muni	halda	sinni	stöðu	

en	 að	 mælitækið	 sjálft	 muni	 þróast:	 „Í	 símann	 þinn	 eða	 úrið	 þitt"	 í	 ljósi	 þess	 að	 í	

einhverjum	löndum	sé	byrjað	að	mæla	hlustun	 í	gegnum	slík	úr.	Hvað	varðar	sjónvarp	

nefnir	 Stefán	 að	 framtíðin	 sé	 að	 slíkt	 verði	 mælt	 í	 gegnum	 myndlykla.	 Hann	 nefnir	

jafnframt	að	það	áhorf	væri	100%	sem	er	raunáhorf	á	því	hversu	mörgum	myndlyklum	er	

kveikt	á,	burstéð	frá	því	hversu	margir	einstaklingar	sitja	á	bak	við	hvert	sjónvarp.		
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Þá	 var	 einnig	 nefnt	 í	 viðtölum	 að	 skýrslur	 sem	 gerðar	 eru	 af	 internetþjónustum	 séu	

framtíðin	hvað	varðar	ljósvakamælingar.	Því	nefnir	Kristján	að	framtíð	mælingana	þegar	

kemur	að	útvarpi	muni:	

Tengist	meira	inn	á	svona	eins	og	þær	skýrslur	sem	að	þú	getur	séð	í	gegnum	
netauglýsingar	 .	 .	 .	 Grófara	 hérna	 yfirlit	 en	 samt	 aðeins	 svona	 nákvæmari	
upplýsingar,	bara	hversu	margir	smelltu	á	auglýsinga,	hversu	margir	sáu	hana	
í	eina	 sekúndu	eða	 lengur,	ég	get	alveg	 trúað	því,	ég	held	að	markaðurinn	
haldi	áfram	að	þróast	.	.	.	Mælingar	í	útvarpsauglýsingum	gætu	alveg	farið	út	
í	meiri	svona	smáatriði. 

Því	er	framtíð	mælinganna	sú	að	auglýsingarnar	yrðu	líkari	auglýsingum	í	netmiðlum	hvað	

varðar	tíðni	og	dekkun.	Karim	er	sammála	því	og	nefnir	að	besti	kosturinn	væri	sá	að	það	

væri	óháð	fyrirtæki	sem	myndi	standa	fyrir	auglýsingarmálum	allra	miðla:	„Einhver	einn	

aðili	sem	er	í	miðjunni	sem	passar	upp	á	að	þetta	sé	vottað	bara	eins	og	Google	Analytics	

er	ákveðinn	stimpill"	og	væri	þá	auglýsingamiðill	sem	hefði	ekki	hagsmuna	að	gæta. 

6 Umræða	

Í	upphafi	voru	settar	fram	þrjár	rannsóknarspurningar	sem	rannsóknin	miðaði	að	því	að	

svara.	 Fyrsta	 rannsóknarspurningin	 sneri	 að	því	hver	hafi	hagsmuna	að	gæta	gagnvart	

mælingunum	og	var	traust	rauði	þráðurinn	í	öllum	viðtölunum.	Viðmælendur	nefndu	að	

traust	 þeirra	 gagnvart	 Gallup	 væri	mögulega	 of	mikið	 þar	 sem	 ekki	 er	möguleiki	 fyrir	

kaupendur	þjónustunnar	að	sannreyna	gögnin.	Það	er	í	takt	við	DeFleur	og	Dennis	(1985)	

sem	nefna	skort	á	áreiðanleika	gagnanna.	Kaupendur	þjónustunnar	hafa	ekki	aðgang	að	

upplýsingum	um	einstaklinga	innan	úrtaksins	en	viðmælendur	virðast	vera	sammála	því	

að	niðurstöður	mælinganna	nýtist	gríðarlega	vel	hvað	varðar	auglýsingatekjur	miðlanna.	

Þeir	miðlar	sem	eru	að	vinna	með	línulega	dagskrá	mælast	hærra	en	aðrir	í	mælingunum	

og	því	eru	mælingarnar	betri	fyrir	þá	miðla	þar	sem	auglýsingaplássin	verða	dýrari.	Fæstir	

viðmælendur	virtust	vita	upp	á	hár	hvernig	mæltækið	eða	niðurstöður	mælinganna	virkar	

í	raun	þar	sem	viðmælendur	voru	ýmist	vissir	um	að	mælitækið	virkaði	á	ákveðinn	hátt	á	

meðan	aðrir	voru	sammála	um	að	mælitækið	virkaði	á	allt	annan	hátt.	Sumir	viðmælendur	

voru	 til	 að	mynda	 vissir	 um	að	hrá	 gögn	 kæmu	 frá	mælitækjunum	en	aðrir	 ekki.	 Einn	

viðmælandi	 nefndi	 að	 enginn	 eftirlitsaðili	 sé	 til	 staðar	 sem	 fullvissi	 kaupendur	 um	 að	
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reglum	og	stöðlum	sé	framfylgt	á	meðan	annar	viðmælandi	taldi	að	eftirlitsaðili	væri	til	

staðar.	Því	er	ljóst	að	sá	aðili	sem	hefur	mestu	hagsmuni	að	gæta	gagnvart	mælitækinu	er	

markaðsrannsóknafyrirtækið	 Gallup	 en	 ljósvakamiðlar	 og	 auglýsingastofur	 treysta	

gríðarlega	á	mælitækið	og	greiða	háa	fjárhæð	á	ári	hverju	fyrir	niðurstöður	mælinganna.	

Þá	virtist	í	viðtölunum	að	mælingarnar	séu	frekar	til	þess	gerðar	að	þjónusta	auglýsendum	

frekar	en	sjálfum	neytendunum.	

Önnur	rannsóknarspurningin	sem	sett	var	fram	snýr	að	eiginleikum	mælitækisins	en	

flestir	 viðmælendur	 nefndu	 það	 sem	 galla	 að	 þátttakendur	 úrtaksins	 þyrftu	 að	 hlaða	

tækið	á	næturna	og	að	mælitækinu	sé	komið	á	fjölskyldur.	Eins	og	Abreu	o.fl	(2013)	benda	

á	þá	er	sjónvarpsáhorf	félagsleg	athöfn	sem	er	framkvæmd	af	fjölskyldum	eða	vinafólki.	

Líkt	og	komið	hefur	fram	er	tekið	dæmi	um	fjögurra	manna	fjölskyldu	þar	sem	aðeins	einn	

af	 fjölskyldumeðlimum	er	 raun	með	athygli	 á	 sjónvarpinu	en	hins	 vegar	 séu	öll	 fjögur	

tækin	að	nema	hljóðið	og	skila	því	fjórir	einstaklingar	inn	áhorfi	í	gegnum	mælingarnar.	

Þá	er	einnig	nefnt	að	mögulega	sé	bara	eitt	hleðslutæki	á	heimili	sem	gerir	það	að	verkum	

að	ekki	allir	 fjölskyldumeðlimir	gætu	sent	 inn	sín	gögn.	Það	virðist	þó	vera	að	breytast	

með	nýju	mælunum	sem	eru	að	fara	í	umferð	og	ætti	það	vandamál	þá	að	vera	úr	sögunni.	

Flestir	viðmælendur	voru	sammála	um	að	kostnaður	þess	að	vera	 í	mælingunum	sé	

gríðarlega	hár	og	það	sé	ástæða	þess	að	minni	miðlar	taka	ekki	þátt	í	mælingunum.	Á	móti	

kemur	 að	mælingarnar	 séu	 gjaldmiðilinn	 á	markaðnum	 og	 erfitt	 geti	 verið	 að	 stækka	

miðilinn	með	auglýsingatekjum	ef	viðkomandi	er	ekki	í	mælingunum.	Flestir	viðmælendur	

voru	einnig	sammála	því	að	aldursbil	úrtaksins	sé	of	breytt	og	að	aldursbilið	12-80	ára	sé	

óþarfi	en	með	því	að	stytta	aldursbilið	í	báða	enda	myndi	áreiðanleiki	mælinganna	aukast.	

Allir	viðmælendur	voru	einnig	sammála	því	að	úrtakið	sé	ekki	nægilega	stórt	til	að	hægt	

sé	að	alhæfa	niðurstöðurnar	yfir	á	þýðið	en	eins	og	Webster	o.fl,	(2000)	benda	á	munu	

alltaf	vera	einstaklingar	innan	úrtaksins	sem	veita	einstaka	hópum	of	lítið	eða	of	mikið	

vægi.	Slíkt	er	í	samræmi	við	það	sem	viðmælendur	höfðu	að	segja	um	stærð	úrtaksins.	

Þeirra	 skoðun	 er	 sú	 að	 500	 einstaklingar	 í	 úrtaki	 séu	 ekki	 nægilega	 margir	 til	 að	

endurspegla	íslensku	þjóðina	þar	sem	oft	séu	mælitæki	ekki	að	skila	inn	svörum	en	það	

er	í	samræmi	við	rannsókn	Bremner	og	Mills	(2002),	Bogart	(1966),	Consterdine	(1968),	

Napoli	(2011)	og	Reel	(1979).	
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Þriðja	 og	 síðasta	 rannsóknarspurningin	 sem	 sett	 var	 fram	 snýr	 að	 hver	 framtíð	

mælitækisins	er.	Viðmælendur	voru	sammála	því	að	með	tilkomu	mælitækisins	breyttu	

niðurstöðurnar	miklu	hvað	varðar	notendur	miðlanna	en	að	sú	breyting	hafi	líka	mikil	áhrif	

á	auglýsendur	 líkt.	Allir	viðmælendur	voru	sammála	því	að	það	sé	breytinga	þörf	hvað	

varðar	mælitækið	og	að	finna	þurfi	nýja	lausn	hvað	varðar	rafrænar	mælingar	bæði	fyrir	

útvarp	og	sjónvarp.	Valgeir	nefnir	að	mælitækið	gæti	verið	vakandi	snjallforrit	í	símum	en	

rannsókn	Lovett	og	Peres	(2018)	sýndi	fram	á	að	90%	niðurstaðanna	sé	hægt	að	greina	í	

gegnum	 farsímana	 á	 meðan	 að	 hin	 10%	 sem	 farsíminn	 greinir	 ekki	 kæmu	 frá	 PPM	

mælitækinu	sjálfu.	

Streymisþjónustur	 hafa	 vissulega	 tekið	hluta	 af	 bæði	 hlustun	og	 áhorfi	 einstaklinga	

hvað	varðar	Netflix,	Spotify,	Amazon	Prime	og	Apple	Music	og	eru	viðmælendur	sammála	

því	að	streymisveitur	séu	af	hinu	góða	því	að	þær	staðfesti	þá	þróun	er	að	eiga	sér	stað	

hvað	varðar	útvarp	og	sjónvarp.	Miðlarnir	þurfi	að	halda	í	við	þróun	slíkra	streymisveita	

ef	þeir	vilja	ekki	sitja	eftir.	Eins	og	Rosa	og	Lucena	(2016)	benda	á	er	rík	þörf	á	endurskoðun	

mælinganna	vegna	tæknibreytinga	og	að	hægt	sé	að	útbúa	gervigreind	sem	segi	til	um	

það	hverjir	séu	raunverulega	fyrir	framan	sjónvarpið.	Nefndi	Kári	einnig	slíka	gervigreind	

og	 voru	 aðrir	 viðmælendur	 sammála.	Mælingar	 á	 streymisveitum	hafa	hingað	 til	 farið	

fram	 í	 gegnum	MMR	mælingar	 en	með	 tilkomu	 internetsins	 er	 hægt	 að	 framkvæma	

raunmælingar.	

Þegar	kemur	að	sjónvarpi	virtust	viðmælendur	sammála	því	að	framtíð	mælinganna	

séu	raunmælingar	 í	gegnum	myndlykla	en	að	sögn	viðmælenda	eru	yfir	90%	heimila	á	

landinu	með	myndlykla.	Hins	vegar	nefndi	einn	viðmælandi	að	sjálfur	væri	hann	ekki	með	

myndlykil	heldur	með	Apple	TV	og	nefndi	að	það	væri	þægilegra	en	myndlykill.	Því	virðist	

sem	mælingarnar	og	myndlyklar	séu	ekki	að	halda	í	við	þá	tækniþróun	sem	hefur	átt	sér	

stað	síðustu	ár	þar	sem	mælingar	í	gegnum	internetið	eru	álitlegri	kostur.	Þegar	kemur	að	

útvarpi	er	það	þróunin	í	nágrannalöndunum	að	FM	tíðni	sé	ekki	notuð	lengur	heldur	sé	

öllu	streymt	í	gegnum	internetið.	Þegar	kemur	að	mælingunum	eru	þrír	efstu	miðlarnir	

þeir	miðlar	sem	nást	á	landinu	öllu	en	margar	útvarpsstöðvar	eru	eingöngu	starfandi	á	

internetinu	og	ekki	með	ákveðna	FM	tíðni.	Það	eru	því	ákveðnar	útvarpsstöðvar	sem	hafa	

forskot	á	aðrar	í	mælingunum	vegna	þessa.	
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Viðmælendur	nefndu	að	 í	 framtíðinni	munu	auglýsingar	á	miðlunum	verða	 líkari	þeim	

auglýsingum	sem	framkvæmdar	eru	í	gegnum	internetið	þar	sem	skýrslur	tilgreina	hversu	

margir	sáu	eða	hlustuðu	á	auglýsinguna	og	þá	mun	PPM	alltaf	vera	hluti	af	mælingunum	

til	þess	eins	að	hafa	lýðfræðibreyturnar.	Því	er	ljóst	að	PPM	mælitækið	mun	ekki	hverfa	í	

náinni	framtíð	en	hins	vegar	þarf	það	að	breytast	og	þróast	til	þess	eins	að	halda	 í	við	

tækniþróun	 og	 þá	 sérstaklega	 ef	 ætlunin	 verður	 enn	 að	 þjónusta	 bæði	 útvarps-	 og	

sjónvarpsmiðla.	

7 Lokaorð	

Takmarkanir	rannsóknarinnar	eru	þær	að	aðeins	fimm	viðmælendur	gáfu	viðtal	sem	þó	

nær	yfir	90%	af	 ljósvakamarkaði	sjónvarps	og	útvarps.	Þá	höfðu	ekki	allir	viðmælendur	

jafn	 mikla	 þekkingu	 á	 mælitækinu	 og	 því	 hvernig	 það	 virkar	 í	 raun.	 Einnig	 voru	 allir	

viðmælendur	karlkyns	og	getur	það	litað	niðurstöðurnar	á	einhvern	hátt.	Það	er	þó	ljóst	

að	með	tilkomu	mælitækisins	hefur	auglýsingamarkaður	ljósvakamiðla	breyst	gríðarlega	

en	ljóst	er	að	mælitækið	sjálft	hefur	ekki	haldið	í	við	tækniþróanir	síðustu	ára.	Niðurstöður	

rannsóknarinnar	benda	því	til	þess	að	mælitækið	þurfi	að	grípa	til	róttækra	aðgerða	til	að	

verða	ekki	úrelt	hvað	varðar	tækniþróanir	og	úrtaksfjölda.	Rannsakandi	kom	hlutlaus	inn	

í	þessa	rannsókn	en	eftir	hvert	viðtal	varð	honum	æ	meira	ljóst	að	breytinga	væri	þörf	og	

ljóst	sé	að	tæknin	muni	alltaf	vera	einu	skrefi	á	undan	mælingunum.	Það	sé	því	spurning	

hvort	tæknin	muni	leiða	mælingarnar	áfram	og	hversu	langt	á	eftir	mælingarnar	vilji	vera.	

Fyrir	tilkomu	PPM	mælitækisins	á	markaðnum	voru	það	dagbókarmælingarnar	sem	voru	

ákjósanlegasti	 kosturinn	 en	 í	 dag	 hafa	 PPM	 mælingar	 tekið	 við	 sem	 ákjósanlegasti	

kosturinn.	Það	er	því	enn	óljóst	hvað	muni	taka	við	af	PPM	mælingum	ef	þær	halda	ekki	í	

takt	við	þróun	og	breytingar	á	markaði	ef	því	á	enn	að	vera	ætlað	að	þjónusta	bæði	miðla	

á	sviði	útvarps	og	sjónvarps.	Fyrir	frekari	rannsóknir	væri	áhugavert	að	rannsaka	viðhorf	

birtingarhúsa	og	auglýsingastofa	til	mælinganna	og	hvernig	þau	sjá	framtíð	PPM	mælinga	

fyrir	sér.	
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Viðauki	1	-	Viðtalsrammi	

1. Geturu	byrjað	á	því	að	segja	mér	aðeins	frá	þér	og	hvað	þú	gerir	hérna?	
	

2. Getur	þú	sagt	mér	almennt	um	PPM	mælingar	út	frá	ykkar	notkun?		
	 Út	frá	fræðinni?	
	

3. Hver	er	reynsla	fyrirtækisins	af	slíkum	mælingum?	(eða	þín	eigin)	
	

4. Hvað	telur	þú	séu	kostir	slíkra	mælinga?		
	 En	ókostir?		
	

5. Hvernig	mælingar	eru	framkvæmdar	innanhúss?	-	á	bara	við	um	sjónvarp	
	 Hverjir	eru	kostir	þeirra	mælinga?	
	 Hverjir	eru	gallar	þeirra	mælinga?	
	

6. Hvernig	hafa	þær	mælingar	komið	út	í	samanburði	við	PPM	mælingarnar?		
	

7. Áður	en	rafrænu	mælingarnar	komu	fram,	hvaða	annað	mælitæki	notaði	
fyrirtækið	við?	(Dagbækur,	símtöl	eða	viðtöl)	
	

8. Hvernig	telur	þú	að	áreiðanleiki	eldri	mælitækja	sé	í	samanburði	við	PPM	
mælingarnar?		
	 Eru	rafrænu	PPM	mælingarnar	áreiðanlegri	heldur	en	aðrar?	
	

9. Þegar	fyrirtækið	selur	auglýsingapláss,	hverjir	eru	það	sem	óska	helst	eftir	
niðurstöðum	PPM	mælinga?	(auglýsendur,	seljendur,	auglýsingastofur)	
	

10. Nú	er	Ísland	eina	Norðurlandaþjóðin	sem	notast	bæði	við	PPM	þegar	kemur	
að	útvarpi	og	sjónvarpi	á	meðan	aðrar	Norðurlandaþjóðir	notast	við	PM	fyrir	
sjónvarp	og	PPM	fyrir	útvarp.	
	 Hver	telur	þú	að	helsta	ástæða	fyrir	því	er?		
	 Helduru	að	það	hafi	áhrif	á	niðurstöður	mælinganna?	
	

11. Hvernig	er	eins	og	með	heyrnatól	eða	streymisveitur	hvað	varðar	rafrænu	
mælingarnar?	
	 Hvernig	teluru	að	Netflix	geti	haft	áhrif	á	mælingarnar?	
	 Hvernig	teluru	að	Spotify	geti	haft	áhrif	á	mælingarnar?	
	

12. Sérðu	fyrir	þér	eitthvað	annað	mælitæki	sem	gæti	tekið	við	af	PPM	
mælingum?	
	 Hver	er	framtíð	rafrænna	mælinga?	
	

13. Eitthvað	sem	þú	vilt	koma	á	framfæri	að	lokum?	


