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Útdráttur 
Tilgangur þessarar rannsóknar er að kanna hvernig mismunandi áherslur í 
dagskrárgerð eru að skila sér til hlustenda. Hvaða áhrif þær áherslur sem eru við líði 
hjá dagskrárgerðarmönnum kunna að hafa á hinn almenna hlustanda. Tveir þættir 
voru kannaðir. Fyrri þátturinn er Poppland sem er á dagskrá Rásar 2. Sá síðari er 
þáttur Rúnars Róbertssonar á Bylgjunni. Könnuð var söguleg þróun meðalhlustunar 
þessara tveggja þátta undan farin sex ár. Í ljós kom að meðan vinsældir Rásar 2 hafa 
minnkað undanfarin fjögur ár, þá hafa vinsældir Bylgjunnar aukist. Til þess að komast 
til botns í þessum mun var leitast við að finna hverjar áherslur umsjónarmanna 
þáttanna væri. Í ljós kom að töluverður munur var á áherslum umsjónarmannanna. 
Þannig leggja Popplendingar meiri áherslu á að kynna nýja tónlit, þá sér í lagi nýja 
íslenska tónlist. Þeir gera jafnframt nokkra kröfu um að  þeirra hlustendur geti sætt sig 
við lög sem þeim finnist óþægileg án þess að skipta um rás. Rúnar Róbertsson hefur 
aftur á móti þær áherslur að skemmta fólki og stytta því stundir með þægilegri tónlist 
og léttu spjalli. Bylgjan hefur þær áherslur í tónlistarvali að fólk eigi að geta gengið að 
því vísu hvernig tónlist sé þar spiluð. Ekkert á að koma hlustendum á óvart. 
Til þess að sjá hvernig þessar áherslur mælast fyrir á meðal hlustenda voru valdir sex 
einstaklingar úr mismunandi stéttum atvinnulífsins. Tveir verslunarstjórar 
matvöruverslana, tveir hárgreiðslumeistarar og loks tveir iðnaðarmenn. Niðurstaðan 
reyndist sú að hinn almenni hlustandi hefur ekki þolinmæði til þess að láta yfir sig 
ganga tónlist sem viðkomandi finnst óþægileg. Flestir munu einfaldlega skipta um rás. 
Þetta útskýrir að nokkru auknar vinsældir Bylgjunnar, sem gengur út frá því að ekkert 
í tónlist eigi að koma hlustendum sínum á óvart. 
 
Abstract 
The purpose of this survey is to explore how different emphases in radio 
programming are construed by the general listeners. Two programmes were looked at, 
the first one was Poppland on Rás 2. The second one was the programme of Rúnar 
Róbertsson on Bylgjan. Listener surveys spanning last six years were looked at and 
compared. The average rating was found, revealing that Rás 2 had gone down in the 
rating from October 2002 towards October of 2006, whilst Bylgjan had improved 
superseding Rás 2 for the first time in four years. To find out potential reasons behind 
Bylgjan’s increased popularity along with Rás 2’s declining, the emphasis of the two 
program’s managers were found out. The results were that Rás 2 focuses more 
introducing new music, especially new Icelandic music. This they consider to be their 
role within Icelandic popular culture and are willing to sacrifice ratings for that role. 
Rúnar Róbertsson’s emphasis is however more to entertain the listeners with light 
music and talk. Bylgjan’s musical selection is made so that listeners know what can 
be expected, the song selection should not surprise. In-depth interviews were 
conducted, to see how these emphases are being taken by the listeners, among six 
different individuals from different layers of Icelandic work environment. These 
individuals were: two store managers of popular supermarkets, two self-employed 
hairstylists and finally two trade workers. The results were that people in general 
don’t have the patience to listen to music they don’t like and are more likely to change 
the station than to suffer through it. This explains in some parts Bylgjan’s increased 
popularity for they strive to select music that people expect, as apposed to Rás 2 who 
focuses mainly on new Icelandic music, making it possible for all kinds of genre to be 
in their selection.
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Þakkarorð höfundar 

Margir hafa styrkt þessa rannsókn með framlögum sínum, bæði með 

efnislegum hætti og andlegum. Þar ber fyrst að nefna kærustu mína Kötlu Rún sem 

hefur veitt mér andlegan stuðning í gegnum allt mitt ná við Háskólann á Akureyri. Ef 

ég hins vegar einbeiti mér að þessari rannsókn þá vil ég byrja á því að þakka Sigrúnu 

Stefánsdóttur sem hefur verið leiðbeinandi minn í gegnum þessa rannsókn með 

gagnlegum hætti. Því næst vil ég þakka öllum þeim sem tóku þátt í rannsókninni og 

gáfu sér tíma til að svara spurningum mínum eftir bestu getu. Sérstakar þakkir fá 

Valgeir Vilhjálmsson hjá markaðsrannsóknum Ríkisútvarpsins, Ásgeir Tómasson og 

Einar Sigurðsson fyrir framlag sitt til þessarar ritgerðar. Til allra hinna sem hér eru 

ekki nefndir á nafn en komu að vinnslu ritgerðar þessar með einum eða öðrum hætti 

vil ég færa mínar dýpstu þakkir. 
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Inngangur 

Á sviði íslenskrar dægurmenningar hafa tvær útvarpsrásir skarað fram úr í 

vinsældum á meðal almennings, þær eru annars vegar Rás 2 og hinsvegar Bylgjan. Af 

þessum tveimur rásum hefur Rás 2 oftar komið betur út í hlustendakönnunum. Þetta 

hefur hins vegar virst vera að breytast, þar sem Bylgjan hefur verið að sækja í sig 

veðrið og þá sérstaklega eftir hádegi á virkum dögum. En hvað er það sem veldur því 

að Rás 2 tapar vinsældum á þessum lykil tíma þegar hvað flestir eru að hlusta? Til 

þess að varpa ljósi á þær ástæður sem hugsanlega geta skýrt rýrnandi hlut Rásar 2 í 

hlustun eftir hádegi er vert að kanna hverjar áherslur dagskrárgerðarmanna rásanna 

tveggja eru á þessum tíma og hvort einhver munur sé þar á. 

 Mikilvægur hluti af starfi dagskrárgerðarfólks í útvarpi er tengingin við 

hlustendur. Sé þessum tengslum ábótavant leiðir það oftar en ekki til fækkunar 

hlustenda. Þau ráð sem dagskrárgerðarfólk hefur haft til að fylgjast með eigin 

frammistöðu hafa fram að þessu fyrst og fremst verið hlustendakannanir sem 

útvarpsrásirnar láta framkvæma reglulega. Þessar kannanir fela þó aðeins í sér aðeins 

yfirborðkenndar upplýsingar um hvað hlustendur kjósa af því sem er í boði en ekki 

afhverju, hvað mætti bæta eða hvað sé vel gert? Slíkar upplýsingar er eingöngu hægt 

að ná fram með svokölluðum djúpviðtölum sem hönnuð eru með það að leiðarljósi að 

draga fram persónulegt álit einstaklinga. Slíkar upplýsingar eru talsvert verðmætar til 

að varpa ljósi á undirliggjandi ástæður fyrir minnkandi eða aukinni hlustun. Það er því 

fróðlegt að taka slík viðtöl við nokkra hlustendur og sjá hvernig áherslur 

dagskrárgerðarmannanna eru að skila sér til hlustenda. Eru þeir að laða til sín nýja 

hlustendur eða eru þeir að fæla þá frá? Er fólk almennt að átta sig á hvaða áherslur 

dagskrárgerðarmenn hafa, eða týnast þær áherslur í dagskrárgerðinni? 
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Það skal áréttað hér að dagskrá áðurnefndra stöðva eftir hádegi hefur að 

geyma tvo þætti af öndverðum meiði. Annars vegar er um að ræða afþreyingar þætti, 

Poppland á Rás 2 og þáttur Rúnars Róberts á Bylgjunni og hinsvegar Reykjavík 

síðdegis á Bylgjunni og Síðdegisútvarpið á Rás 2 eftir klukkan 16:00. Formsnið 

síðarnefndu þáttanna er gjörólíkt formsniði afþreyingar þáttanna.  

Í þessari rannsókn verður einblínt á afþreyingarþættina Poppland og þátt 

Rúnars Róberts. Ástæðan fyrir því að þeir urðu fyrir valinu er sú að þeir eru á dagskrá 

þegar hvað flestir íslendingar eru í vinnu eða við daglegt amstur og því oftar en ekki í 

aðstæðum til að hlusta á útvarp. Jafnframt því sem þessir þættir gera út á afþreyingu 

og að stytta fólki stundir eiga þeir talsvert mikið undir góðu sambandi við hlustendur 

sína og eftir því hverju þeir eru að leita til dægrastyttingar. 

En hverjar eru þá áherslur Rúnars samanborið við Poppland. Hver er munurinn 

og hvernig eru þessar áherslur að skila sér til hlustenda? Eru þeir að ná til sinna 

hlustenda? Er hægt að útskýra auknar vinsældir Bylgjunnar fram yfir Rás 2 á þessum 

tíma með mismunandi áherslum í dagskrárgerð?  
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Aðferð 

Þátttakendur 

Þátttakendum í þessari rannsókn má skipta í tvo hópa, annars vegar 

dagskrárgerðar-menn og hins vegar hlustendur. Í fyrri hópnum voru þeir Ólafur Páll 

Gunnarsson og Rúnar Róbertsson. Báðir hafa þeir umtalsverða reynslu af 

dagskrárgerð og stjórna nú hvor sínum þættinum á milli klukkan 13:00 og 16:00. Þess 

skal þó getið að Óli Palli, eins og hann verður nefndur hér eftir, stjórnar þættinum 

Popplandi ásamt tveimur öðrum. Þeir eru Guðni Már Henningsson og Ágúst Bogason. 

Óli Palli var látinn svara fyrir hópinn þar sem hann hefur lengst starfað við Poppland 

af þeim þremur, hann sá jafnframt einn um þáttinn til að byrja með. 

 Í seinni hópnum voru alls sex einstaklingar, en ákvarðanir fjögurra af þessum 

sex hafa bein áhrif á víðtækari fjölda. Þessir sex einstaklingar eru: Þórhalla 

Þórhallsdóttir verslunarstjóri Hagkaupa á Akureyri, Elías Björnsson 

aðstoðarverslunarstjóri Bónus á Akureyri, Rósa Borg Halldórsdóttir 

hárgreiðslumeistari og einn eigenda Hárgreiðslustofu Rósu og Jónu, Guðmundur Árni 

Ólafsson hárgreiðslumeistari og eigandi Hársnyrtistofunnar Toppsins, Gyða 

Evertsdóttir kjötiðnaðarmaður og að lokum Brynjar Már Vigfússon verkamaður. 

 Meðlimir hóps hlustenda voru valdir með það að leiðarljósi að ná fram 

einskonar þversniði af þeim einstaklingum, sem hlusta hvað mest á útvarpið á milli 

klukkan 13:00 og 16:00. Þó var þess gætt að þessir einstaklingar væru innan þess hóps 

sem dagskrárgerðarmenn Rásar 2 og Bylgjunnar eru að reyna að höfða til.  

Þannig var til að mynda ekki leitast við að fá álit aldraðra eða nemenda í 

grunn- og framhaldsskólum, þó að þar kunni að finnast dyggir hlustendur beggja rása 

á þessum tíma. Fyrst og fremst var einblínt á vinnu- og þjónustu umhverfi. Enn 
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fremur var leitast við að velja atvinnugreinar og fyrirtæki, sem að jafnaði tengjast 

útvarpshlustun mikið. 

Mælitæki 

Þar sem að þessi rannsókn byggir fyrst og fremst á eigindlegum rannsóknum 

var mest áhersla lögð á álit og skoðanir þeirra sem tóku þátt. Þessu var reynt að ná 

fram með viðtölum. Viðtölin voru tekin upp og þau unnin í samfellda frásögn. Til 

þess að ná fram flæði í texta var svörunum skeytt saman og allt hik tekið út. 

Stuðst var við spurningalista sem myndaði einskonar kjarna viðtalsins en oft 

þurfti að víkja frá honum til að draga fram áhugaverð atriði í máli viðmælanda. Segja 

má að viðmælendur hafi skipts niður í þrjá flokka, hver með sinn spurningalista. 

Þessir flokkar voru dagskrárgerðarmenn, stjórnendur fyrirtækja og starfsmenn. 

Framkvæmd 

Til að ná fram hverjar áherslur, annars vegar Óla Palla og hins vegar Rúnars 

Róbertssonar, væru í dagskrárgerð og til hvaða fólks þeir væru að reyna að höfða, var 

byrjað á því að taka viðtal við þá. Saminn var staðlaður spurningalisti sem ætlað var 

að draga fram þessar upplýsingar. Sökum þess að svörin voru nokkuð persónubundin, 

þar sem þeir höfðu ekki sömu áherslur, bættust inn auka spurningar til glöggvunar á 

áhugaverðum atriðum. Viðtölin voru tekin upp símleiðis, með aðstoð Rásar 2 á 

Akureyri, og brennd á geisladisk til að auðvelda úrvinnslu. 

 Eftir að helstu áherslur dagskrárgerðarmanna voru komnar fram voru samdir 

spurningalistar sem draga áttu fram hvort áherslur þeirra kæmust til skila hjá 

hlustendum. Sem fyrr þá er einungis hægt að staðla kjarna spurningar en með tilliti til 

svara viðkomandi var öðrum bætt við til frekari glöggvunar á skoðunum.  

Við val á hlustendum var leitast við að velja starfsfólk atvinnugreina og 

fyrirtækja sem að jafnaði tengjast útvarpshlustun mikið. Þannig urðu fyrir valinu: tvær 



 6 

vinsælar verslanir, Hagkaup og Bónus. Þessar verslanir fá til sín yfir 1000 

viðskiptavini á degi hverjum og þurfa því að gera sem flestum einstaklingum til geðs 

bæði hvað varðar þjónustu og umhverfi. Næst var ákveðið að fara í talsvert smærra og 

persónulegra fyrirtæki og urðu fyrir valinu tvær hárgreiðslustofur á Húsavík sem telja 

viðskiptavini á bilinu 10-20 á dag. Önnur er meira sótt af körlum en hin af konum. 

Þessum fyrirtækjum er mikilvægt að skapa umhverfi, sem viðskiptavinum líður vel í 

Sökum smæðar sinnar, samanborið við Hagkaup og Bónus, er þeim auðveldara að 

gera sínum viðskiptavinum til geðs. 

 Að lokum var svo ákveðið að fara alveg niður í einstaklinginn og finna út 

hvert álit hans væri á dagskrárgerð téðra þátta. Til þess að tryggja að útvarpshlustun 

væri stór partur af vinnudeginum var ákveðið að ræða við tvo einstaklinga sem vinna 

á hávaðasömum vinnustöðum. Fyrir valinu varð kjötiðnaðarkona og verkamaður í 

smíðavinnu. Bæði þessi störf fela í sér að starfsmenn þurfa að umgangast 

hávaðasamar vinnuvélar sem leiðir af sér að þau þurfa að ganga með heyrnarhlífar, en 

þær eru flestar eru með innbyggðu útvarpi nú til dags. Jafnframt var haft að leiðarljósi 

að kynjaskipting þátttakenda yrði jöfn. 

 Þegar vali á heppilegum einstaklingum var lokið voru viðtöl tekin. Viðtölin 

við Brynjar Má Vigfússon og Guðmund Árna Ólafsson voru tekin í persónu en hin í 

gegnum síma. Viðtölin voru tekin upp á segulband til að auðvelda úrvinnslu og svo 

unnin í samfellda frásögn með sem bestu flæði.  
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Hlustendakannanir 

Hlustendakannanir eru eitt mikilvægasta verkfæri sem aðstandendur 

útvarpsstöðva hafa yfir að ráða. Hlustendakannanir veita þeim sem sjá um 

dagskrárgerð veigamiklar upplýsingar um hlustendur sína; hverjir eru að hlusta? 

Hefur hlustendum fækkað eða fjölgað frá síðustu mælingu? Allt eru þetta mikilvægar 

spurningar sem bæði dagskrárgerðarfólk og yfirmenn þeirra þurfa að vita til að geta 

fylgt eftir óskum hlustenda og komið þar með í veg fyrir að fjarlægjast þá. 

 Hlustendakannanir hafa hingað til flestar verið unnar á megindlega vísu. 

Flestar rannsóknir félagsvísinda má annað hvort flokka sem eigindlegar eða 

megindlegar rannsóknir. Á vísindavef Háskóla Íslands lýsir Jón Gunnar Bernburg, 

lektor í félagsfræði, megindlegum rannsóknum á eftirfarandi hátt: 

Með megindlegum aðferðum er í grundvallaratriðum átt við að 
rannsóknaraðferðum náttúruvísinda er beitt á viðfangsefni félagsvísinda. Litið 
er svo á að félagslegan veruleika megi skoða með því að mæla hann og 
magnbinda, eða skrá með tölum. Franski félagsfræðingurinn Emile Durkheim 
(1858-1917) var einn sá fyrsti til að færa rök fyrir því að svona aðferðafræði 
skyldi beitt í félagsvísindum. Í riti sínu Reglum um félagsfræðilega aðferð (fr. 
Les régles de la méthode sociologique), sem út kom árið 1895, hélt Durkheim 
því fram að hægt væri að rannsaka félagsleg viðfangsefni á hlutlægan hátt eins 
og um efnislega hluti væri að ræða. Félagsvísindafólk ætti að finna lögmál 
félagslegra fyrirbæra á sama hátt og náttúruvísindin uppgötvuðu lögmál á sviði 
eðlisfræði, efnafræði og líffræði. Þannig bæri að stefna að því að setja fram 
almennar kenningar og tilgátur um tengsl félagslegra fyrirbæra, afla 
reynslugagna um þau og beita tölulegum samanburði til að prófa tilgátur (Jón 
Gunnar Bernburg, 2005). 
  

Megindlegar rannsóknir heyra undir svokallaða ályktunartölfræði. Á 

heimasíðu sinni skilgreinir Amalía Björnsdóttir, dósent við Kennaraháskóla Íslands, 

ályktunartölfræði á eftirfarandi hátt: 

Í flestum rannsóknum viljum við geta yfirfært niðurstöður frá 
þátttakendum í rannsókninni yfir á stærri hóp. Ef við erum að þróa nýtt lyf við 
sykursýki og prófum það á 200 einstaklingum viljum við geta sagt að þetta lyf 
bæti ástand einstaklinga með sykursýki. Við viljum ekki bara geta sagt að 
þetta lyf virki hjá þeim 200 einstaklingum sem tóku þátt í rannsókninni heldur 
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viljum við geta sagt að lyfið hjálpi fólki með sykursýki og þá erum við að vísa 
í alla sykursjúka. Þessir 200 einstaklingar sem voru þátttakendur í 
rannsókninni eru kallaðir úrtak (sample). Þeir hafa verið valdir úr stærri hóp, 
þ.e.a.s. allra þeirra sem eru með sykursýki. Þessi hópur kallast þýði 
(population). Úrtak er sá hópur sem við höfum valið í rannsóknina okkar, þeir 
einstaklingar sem við skoðum eða prófum og höfum upplýsingar um. Þýði er 
svo sá hópur sem við viljum álykta um.  

Ýmsir þættir hafa áhrif á hversu nákvæma mynd af þýðinu úrtakið 
gefur. Í fyrsta lagi skiptir stærð úrtaksins máli. Spá okkar verður betri eftir því 
sem úrtakið er stærra. Ef við spyrjum 20 einstaklinga hvað þeir ætli að kjósa í 
næstu borgarstjórnarkosningum og ályktum síðan út frá því um þýðið yrði 
spáin ekki mjög nákvæm - enda spyr Gallup talsvert fleiri í sínum 
kosningaspám. Fyrir tilviljun gætu allir sem lentu í úrtakinu ætlað að kjósa 
sama flokkinn eða það vantaði einstaklinga sem segðust styðja ákveðna 
flokka. Eftir því sem úrtakið er stærra, þeim mun meiri líkur eru á því að það 
endurspegli þýðið. Aðrir áhrifaþættir eru m.a. dreifing einkenna í úrtakinu, ef 
munur á einstaklingum í þýðinu er mikill þarf stærra úrtak til að fá góða mynd 
af þýðinu en ef dreifing er lítil. 

Aldrei er hægt að vera fullkomnlega viss um að hægt sé að yfirfæra 
niðurstöður frá úrtaki yfir á þýði. Sá möguleiki er alltaf fyrir hendi að úrtakið 
gefi fyrir tilviljun skakka mynd af þýðinu. Það er tölfræðilega mögulegt að 
vinna í Lottóinu tvo laugardaga í röð og það er einnig tölfræðilega mögulegt 
að við fáum bara stuðningsmenn Sjálfstæðisflokksins í 1500 manna úrtak sem 
valið er af handahófi úr þjóðskrá. Því ætti alltaf að fara varlega í að álykta út 
frá niðurstöðum einnar rannsóknar. Rannsóknir þarf að endurtaka til að sýna 
fram á réttmæti niðurstaðna, m.a. vegna þess að úrtak getur gefið skakka mynd 
af þýðinu (Amalía Björnsdóttir, 2004). 

 
 Stærsti gallinn við ályktunartölfræði er sá að vegna þess að hún krefst 

tiltölulega mikils fjölda þurfa spurningarnar að vera stuttar og auðvelt að vinna úr 

þeim. Margir hafa engan áhuga á því að lenda í langri og ítarlegri könnun. Þetta á 

sérstaklega við um kannanir sem gerðar eru í gegnum síma en eftir um það bil 10 til 

15 mínútur er þátttakandinn farinn að ókyrrast og getur það komið niður á svörum 

viðkomandi. Það er því nokkur krafa á að könnunin sé ekki of löng og að henni sé 

fljótsvarað ætli rannsakandinn sér að ná fram góðri þátttöku.  

Úrvinnslan þarf einnig að vera einföld. Stórar kannanir sem taka til þúsunda 

svarenda eða meira geta verið mjög dýrar í framkvæmd og úrvinnslu ef svörin eru 

marg slungin. Oftast er því spurt spurninga sem hægt er að setja á einhverskonar 
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skala. Sem dæmi má nefna að ef spurt yrði hvernig líkar þér dagskrárgerð 

Bylgjunnar? Við þessari spurningu er hægt að ímynda sér nokkuð mörg svör. 

 Það er hins vegar að jafnaði reynt að staðla svörin til að auðvelda samanburð. 

Þetta er að gjarnan gert með því að láta svarmöguleika mynda einskonar skala, dæmi: 

mjög vel, vel, hvorki né, illa, mjög illa. Þessum svörum er svo hægt að gefa tölugildi 

frá einum upp í fimm til dæmis. Þetta auðveldar mjög alla úrvinnslu og flýtir henni 

talsvert. 

 Sökum þessa verða hlustendur að velja sér svör sem eru hvað næst þeirra 

skoðunum en þeirra persónulegu skoðanir á dagskrárgerðinni hafa verið fjarlægðar. 

Niðurstöður slíkra kannana gefa því ekki strangt til tekið rétta mynd af skoðunum 

hlustenda. Til þess að fá fram slíkar skoðanir þarf að fara í svokallaðar eigindlegar 

rannsóknir sem taka mun persónulegar á þátttakendum rannsóknarinnar. Eigindlegar 

rannsóknir skilgreinir Jón Gunnar Bernburg á eftirfarandi hátt: 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir má aftur á móti rekja til hugmynda og 
kenninga (til dæmis hughyggju, fyrirbærafræði og samskiptakenninga) þar 
sem áhersla er lögð á að einstaklingurinn sé virkur túlkandi veruleikans. Því er 
aðeins hægt að útskýra athafnir fólks með því að afla gagna um hvaða 
merkingu það leggur í aðstæður sínar og reynslu. Ennfremur er félagslegur 
veruleiki óstöðugur og túlkun háð síbreytilegu samhengi og samskiptaferlum.  

 
Eigindlegar rannsóknir beinast að því að afla gagna um það hvernig 

fólk túlkar umhverfi sitt og aðstæður. Þetta er gert með því að fylgjast með 
fólki í daglegu umhverfi þess og taka viðtöl þar sem spurningar og svör eru 
ekki á stöðluðu formi heldur miða að því að fá viðmælanda til að lýsa reynslu 
sinni og upplifun. Útkoma svona rannsókna er ekki tölulegur samanburður 
heldur hugtök eða þemu sem lýsa hvað er sameiginlegt með reynslu eða 
upplifun mismunandi hópa og einstaklinga (Jón Gunnar Bernburg, 2005). 

  

Gallinn er hins vegar sá að slíkar rannsóknir geta tekið mjög langan tíma og 

erfitt getur verið að fá fólk til að taka þátt í slíkri rannsókn og þora að segja sínar 

skoðanir. Slíkar rannsóknir geta því í eðli sínu aldrei orðið mjög stórar eins og 

megindlegar rannsóknir og því hægt að spyrja sig hvort maður hafi ekki einfaldlega 
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lent á jaðargildi innan samfélagsins. En þrátt fyrir þessa vankanta eru slíkar 

rannsóknir mikilvægar til að varpa nýju ljósi á fólkið á bak við breyturnar. 

Eigindlegar rannsóknir í bland við megindlegar veita betri heildar mynd heldur en 

önnur hvor aðferðin ein og sér.  

Saga útvarps á Íslandi 

Segja má að saga útvarps á Íslandi hafi hafist í loftskeytastöðinni á Melum í 

Reykjavík árið 1920 þegar útsendingar frá útvarpsstöð í Chelmsford á Englandi 

náðust í fyrsta sinn hér á landi (Guðjón Friðriksson, 2000, bls. 152). Þetta sýndi fólki 

hversu öflugur miðill útvarpið gæti orðið. Fyrsta íslenska útvarpsrásin, Útvarp hf. hóf 

formlegar útsendingar 18. mars 1926. Aðalmaðurinn á bak við þessa fyrstu 

útvarpsstöð Íslands var Ottó B. Arnar. Rekstur Útvarps hf. gekk brösulega vegna 

fjármagnsskorts og lagði það loks upp laupana árið 1928 (Guðjón Friðriksson, 2000, 

bls. 153-154). 

Við brotthvarf Útvarps hf. myndaðist ákveðið tómarúm á íslenskum 

fjölmiðlamarkaði. Það tómarúm átti þó ekki eftir að vara lengi því Ríkisútvarpið hóf 

útsendingar sínar 21. desember 1930. Sá megin munur var á rekstri Ríkisútvarpsins og 

Útvarps hf. sáluga að Ríkisútvarpið fékk rétt til einkasölu á útvarpstækjum til að 

tryggja fjárhaginn en Útvarp hf. hafði ekki fengið það þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir 

(Guðjón Friðriksson, 2000, bls. 153-154). 

Ríkisútvarpið hafði einkarétt á útvarpsútsendingum á Íslandi næstu 50 árin. 

Árið 1981 fóru þær raddir að verða sífellt háværari sem vildu að einkaleyfi ríkisins á 

útvarpsútsendingum yrði afnumið. Þannig sendi borgarstjórn með Markús Örn 

Antonsson í fararbroddi, en hann átti einmitt eftir að gegna stöðu útvarpsstjóra þegar 

fram liðu stundur, frá sér áskorun þess efnis að einkaréttur Ríkisútvarpsins til reksturs 
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útvarps og sjónvarps yrði afnuminn. Þannig greindi Morgunblaðið frá 27. nóvember 

1981:  

Borgarstjórn samþykkti á fundi sínum fimmtudaginn 19. nóv. að beina 
þeirri áskorun til Alþingis að afnema einkarétt Ríkisútvarpsins til rekstrar 
útvarps og sjónvarps. Tillögu um þetta efni lagði Markús Örn Antonsson 
borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins fram og greiddu borgarfulltrúar 
Sjálfstæðisflokksins henni atkvæði, auk fulltrúa Alþýðuflokksins (timarit.is, 
2007). 
 
Fyrsta skrefið í átt að frjálsu útvarpi var svo tekið árið 1983 þegar 

Ríkisútvarpið lét undan þrýstingi og setti á laggirnar Rás 2. 

Saga Rásar 2 

Formleg saga Rásar 2 hófst  1. desember  árið 1983 undir stjórn Þorgeirs 

Ástvaldssonar, fyrsta útvarpsstjóra rásarinnar (Guðjón Friðriksson, 2000, bls. 284). 

Einn af fyrstu starfsmönnum Rásar 2 var Ásgeir Tómasson. Um upphaf Rásar 2 hefur 

hann þetta að segja: 

Þegar ljóst varð að pólitískur vilji fór sífellt vaxandi fyrir því að rekstur 
útvarps- og sjónvarpsstöðva yrði gefinn frjáls og kröfur ungs fólks urðu æ 
háværari um að bæta stöðu dægurtónlistar og dægurmenningar hvers konar 
ákváðu yfirmenn Ríkisútvarpsins að hrinda af stað annarri útvarpsrás, Rás 2. 
Þeir sem þangað réðust til starfa höfðu sumir hverjir reynslu af þáttagerð hjá 
Ríkisútvarpinu. Aðrir komu úr diskóbransanum og enn aðrir voru með öllu 
reynslulausir. Skiptar skoðanir voru um það í upphafi hvers konar efni ætti að 
bjóða upp á hinni nýju rás. Andrés Björnsson, þáverandi útvarpsstjóri, hygg ég 
að hafi tekið af skarið. Stöðin átti fyrst og fremst að leika dægurtónlist, vera 
létt undirspil í amstri dagsins, eins og útvarpsstjóri komst að orði. Til að 
undirstrika þetta var Þorgeir Ástvaldsson ráðinn forstöðumaður. Þorgeir, 
sprenglærður landfræðingurinn, hafði fyrst og fremst starfsreynslu við að gera 
tónlistarþætti fyrir útvarp og sjónvarp, auk þess sem hann hafði um skeið verið 
plötusnúður í Tónabæ og átti glæstan feril sem orgelsleikari og söngvari í 
unglingahljómsveitinni Tempó á sjöunda áratugnum. 

Fyrir okkur lá því í upphafi að vinna einkum og sér í lagi með tónlist. 
Fyrirmyndirnar voru því eðlilega Radio Luxembourg og BBC Radio One. Að 
auki voru sum okkar dálítið mótuð af Kanaútvarpinu, þar sem 
tónlistarþættirnir voru gjarnan kryddaðir með stuttum talmálsinnslögum. 
Steinar Berg Ísleifsson bjó í Bretlandi um það leyti sem Rás 2 hóf göngu sína. 
Hann var mjög duglegur að taka upp þætti með dagskrárgerðarmönnum Radio 
One og sendi okkur á kassettum. Þær urðu okkur til hjálpar, einkum 
væntanlega þeim sem höfðu ekkert sérstaklega leitt hugann að uppbyggingu 
tónlistarþátta, innskotum og þess háttar. Með þessu hygg ég að grunnurinn 
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hafi verið lagður að íslensku tónlistarútvarpi, sem aðrir byggðu síðan á þegar 
einkaútvarpsstöðvarnar urðu til 1986 og þar eftir. 

Okkur gekk að flestu leyti vel að framfylgja hugsjón okkar um 
fjölbreytt tónlistarútvarp, enda gáfu yfirmenn Ríkisútvarpsins okkur nánast 
alveg lausan tauminn og Þorgeir Ástvaldsson var mildur yfirmaður. Okkur, 
sem vildum gefa dagskránni sem faglegastan blæ, þótti reyndar að sumir 
dagskrárgerðarmennirnir væru ekki alveg með á nótunum. Til dæmis eymdi 
nokkuð eftir af Rásar 1 arfleifðinni í vinnubrögðum sumra, þar á meðal 
forstöðumannsins sjálfs. Ég hygg að metnaðurinn hafi legið mest hjá 
dagskrárgerðarmönnum morgunútvarpsins, þ.e. þeim Páli Þorsteinssyni, Jóni 
Ólafssyni, Arnþrúði Karlsdóttur og undirrituðum. Við lögðum okkur fram um 
að vera ávallt með allra nýjustu tónlistina, innlenda jafnt sem erlenda, lágum í 
tónlistarblöðunum Billboard og Music Week og létum panta nánast allt, sem 
við héldum að ætti eftir að verða vinsælt. Reyndum að hafa lagavalið sem 
breiðast og höfða til sem flestra hlustenda. Kannski guldum við svolítið fyrir 
það, því einhvers staðar segir að útvarp sem ætlar að höfða til allra endi sem 
útvarp fyrir engan. 

Ég fór frá Rás 2 í ársbyrjun 1987 yfir á Bylgjuna, sem þá hafði starfað í 
nokkra mánuði við miklar vinsældir. Þegar ég fór var stefnan hin sama og 
áður, að vera fyrst og fremst tónlistarútvarp. Það breyttist eftir að Þorgeir 
Ástvaldsson lét af störfum. Bogi Ágústsson tók við af honum og síðar Stefán 
Jón Hafstein, sem hafði verið meðal umsækjenda þegar Þorgeir fékk starfið á 
sínum tíma og var frá upphafi talsmaður fyrir allt aðrar áherslur en urðu ofan á 
til að byrja með. 

Þegar ég kom til baka til Ríkisútvarpsins síðla árs 1991 var Rás 2 í 
rauninni orðin óþekkjanleg. Þung áhersla var lögð á blandaða umræðuþætti 
með fréttatengdu efni á morgnana og síðdegis. Þar var tónlistin algjört 
aukaatriði. 

Ég tel nú í dag að Rás 2 hafi gert rétt að láta einkastöðvunum eftir 
léttleikann og stælana og snúið sér að alvarlegri hlutum, þó að ég hafi ekki 
verið sáttur við það á sínum tíma, hafandi tekið þátt í að móta stefnuna í 
upphafi (Ásgeir Tómasson, einkasamskipti, 2007). 

 

Í janúar 2007 gerðust svo þau tíðindi að ný lög voru samþykkt um 

Ríkisútvarpið. Nú er Ríkisútvarpið orðið svo kallað opinbert hlutafélag. Miklar 

umræður sköpuðust um þetta mál á Alþingi þar sem stjórnarandstæðingar töldu þetta 

fyrsta skrefið í átt að sölu Ríkisútvarpsins úr almanna eigu (mbl.is, 2007). 

 

 



 13 

Saga Bylgjunnar 

Bylgjan hóf útsendingar 28. ágúst árið 1987 (bylgjan.is, 2007). Fyrsti 

útvarpsstjórinn og þar með einn af frumkvöðlum frjálsrar fjölmiðlunar á Íslandi var 

Einar Sigurðsson. Um upphafið og tíð sína sem útvarpsstjóri Bylgjunnar hefur Einar 

eftirfarandi að segja: 

Þeir sem stóðu að stofnun Íslenska útvarpsfélagsins voru nokkuð ósamstæður 
hópur sem samt átti sér mjög skýra sameiginlega hugsjón um útvarp án atbeina 
ríkisins. Hluti hópsins vildi þróa hér tónlistarútvarp að amerískri fyrirmynd.  
[Hinn] hluti hópsins í kringum Íslenska útvarpsfélagið hafði svo hugmyndir 
um grasrótarútvarp, þ.e.a.s. útvarp á vegum félagasamtaka og einstaklinga sem 
hefðu þörf fyrir að koma einhverju á framfæri.  Þegar ég var ráðin til starfa í 
ársbyrjun 1986 voru þessar hugmyndir allar mjög lítið mótaðar. Það má segja 
að ég hafi því haft nokkuð frjálsar hendur um mótun dagskrárstefnunnar.  

Hugmyndin að dagskrárstefnu Bylgjunnar, sem var nafnið sem valið var á 
stöðina sumarið 1986 rétt fyrir útsendingardag, var meira ættuð frá Bretlandi 
en nokkru öðru landi.  Ég hafði verið þar við nám og sömuleiðis Stefán Jón 
Hafstein, sem hafði unnið með mér að hugmyndum að dagskrkrárstefnu fyrir 
Rás 2 áður en hún fór í loftið, en við störfuðum báðir á fréttastofu hljóðvarps 
veturinn 1982 – 1983.  Þeim hugmyndum okkar var hins vegar hafnað á RÚV. 
Ég tók þessar hugmyndir því upp aftur 1986 og innleiddi með nokkrum 
breytingum á Bylgjunni. Þær gengu í stuttu máli út á að stöðin yrði að skapa 
sér alveg skýrann karakter.  Inntakið í honum var þetta:  
1. Fréttir á klukkutíma fresti og alltaf á heila tímanum frá klukkan 7 til 

klukkan 7 og framtil klukkan 11 á kvöldin áður en fréttaskýringaþáttur 
hófst (Rúv sendi út fréttir óreglulega kl. 7,8,9,10,12:20, 16, 19 og 22) 

2. Magasínprógram á hverjum morgni til að fylgja fólki úr rúminu og í vinnu. 
(Hvorki til á Rás1 eða Rás2) 

3. Magasínprógram til að fylgja fólki heim úr vinnu og skila því inn í 
afþreyingarneyslu sjónvarpsins (Hvorki til á Rás 1 eða Rás2) 

4. Hádegismagasín með áherslu á konur (Hvorki til á Rás1 eða Rás2) 
5. Tónlistardagskrá frá kl. 9 – 12 og frá kl. 13 – 17 – en með nánum tengslum 

við fréttir og ýmsa viðburði. (miklu opnara prógram en tíðkaðist á RUV 
stöðvunum og með stöðugum sendingum af viðburðum og fréttum úti í 
bæ) 

6. Fjölbreytt úrval af skemmtiþáttum og stuttu leiknu skemmtiefni (Hemmi 
Gunn, Spaugstofuþáttur, daglegir grínþættir Eddu Björgvins og félaga 
(Bibba á Brávallagötunni) o.fl. o.fl. 

7. Alvarlegri dagskrárgerð með fréttaskýringum milli kl. 11 og 12 á kvöldin 
(sem náði 18% meðalhlustun) og yfirferð frétta vikunnar í 
sunnudagshádeginu.  

8. Útvarp allan sólarhringinn (RÚV hætti kl. 11:30) 
 

Þessi stefna gafst okkur mjög vel, í grunninn er þetta format enn í gangi á 
Bylgjunni og Rás 2 þar sem Stefán Jón kom til starfa eftir að Bylgjan hafði 
haslað sér völl (Einar Sigurðsson, einkasamskipti, 2007). 
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Þróun hlustunar undanfarin ár 

Til þess að átta sig betur á því umhverfi sem er á íslenskum útvarpsmarkaði er 

ekki úr vegi að líta á þróun tveggja mælibreyta. Annars vegar þróun 

markaðshlutdeildar fjögurra stærstu útvarpsrásanna. Benda skal á að þessar 

upplýsingar taka til uppsafnaðrar hlustunar yfir alla vikuna. Þar með er talin helgar 

hlustun, morgun og kvöld hlustun sem er ekki til frekari umræðu í þessari rannsókn. 
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Mynd 1. Markaðshlutdeild fjögurra stærstu útvarpsrása yfir heila viku. Unnið úr rannsóknum 

Gallup frá september 2003; október 2004; nóvember 2005; nóvember 2006 og mars 2007. 

 
Hér skal bent á að í flokknum aðrar er samantekt minni útvarpsrása sem eru 

flestar sex en fæstar fimm. Allar hafa þær minni markaðshlutdeild heldur en FM 95,7. 

Til þess að átta sig betur á tölunum bakvið línuritið er best að skoða töflu eitt. 

  sep.03 okt.04 nóv.05 nóv.06 mar.07

Rás 2 30,2% 27,0% 27,0% 26,0% 29,0%

Rás 1 18,0% 23,0% 26,0% 27,0% 24,0%

Bylgjan 24,9% 22,0% 22,0% 26,0% 24,0%

FM 95,7 10,3% 6,0% 7,0% 9,0% 9,0%

aðrar 16,6% 22,0% 18,0% 12,0% 14,0%
Tafla 1. Markaðshlutdeild fjögurra stærstu útvarpsrása yfir heila viku. Unnið úr rannsóknum 

Gallup frá september 2003; október 2004; nóvember 2005; nóvember 2006 og mars 2007. 
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Eins og þessar tölur bera með sér þá hefur Rás 2 nokkra yfirburði hvað varðar 

markaðshlutdeild, með 5% stærri hlut heldur en Bylgjan og Rás 1 sem hafa sama 

markaðshlutfall árið 2007. Eins og áður segir taka þessar tölur til uppsafnaðrar 

hlustunar heillar viku. 

 Seinni mælibreytan er meðalhlustun á ákveðnum tímapunkti. Þessi mælibreyta 

er hvað gagnlegust til að átta sig á þeirri þróun sem hefur orðið á milli klukkan 13:00 

og 16:00 síðustu sex árin. Á mynd tvö gefur að líta línulega þróun meðalhlustunar á 

Rás 2 og Bylgjunnar á milli 13:00 og 16:00 virka daga. 
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Mynd 2. Meðalhlustun virka daga á milli klukkan 13:00 og 16:00. Unnið úr hlustendakönnunum 
Gallup frá október 2000; október 2001; október 2002; nóvember 2003; október 2004; nóvember 

2005 og nóvember 2006. 

 
  Rás 2 Bylgjan 

okt.00 7,4% 4,0% 

okt.01 7,6% 6,0% 

okt.02 8,2% 9,0% 

nóv.03 6,7% 4,9% 

okt.04 5,2% 5,2% 

nóv.05 6,4% 4,7% 

nóv.06 5,6% 6,8% 

Tafla 2. Meðalhlustun virka daga á milli klukkan 13:00 og 16:00. Unnið úr hlustendakönnunum 
Gallup frá október 2000; október 2001; október 2002; nóvember 2003; október 2004; nóvember 

2005 og nóvember 2006. 
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Þessar upplýsingar gefa nokkuð frábrugðna mynd frá því sem 

markaðshlutdeildin gefur til kynna. Rás 2 náði sínum hæstu hæðum árið 2002 en 

hefur svo farið dalandi allar götur síðan. Bylgjan náði einnig sínum hæstu hæðum árið 

2002 en öfugt við Rás 2 virðist hún vera að snúa við blaðinu og hefur skotist upp fyrir 

Rás 2 samkvæmt hlustendakönnun Gallup frá október 2006. 

Áherslur dagskrárgerðarmanna 

Fyrsta skref þessarar rannsóknar er að draga fram hvaða áherslur annars vegar 

Rúnar Róbertsson hefur í sinni dagskrárgerð og hins vegar hvaða áherslur eru hafðar í 

Popplandi. Poppland er þeirri sérstöðu gætt að hafa alls þrjá umsjónarmenn. Þeir heita 

Ólafur Páll Gunnarsson, Guðni Már Henningsson og Ágúst Bogason. Nokkrar 

mannabreytingar hafa orðið á þættinum í gegnum tíðina en Óli Palli, sem einnig er 

tónlistarstjóri Rásar 2, hefur verið einn umsjónarmanna hans frá árinu 1995. Sem 

starfs-aldursforseti Popplandsins varð Óli Palli fyrir valinu sem málpípa þeirra félaga.  

Það sem hér fer á eftir er unnið upp úr viðtali sem ég tók við Óla Palla. 

Viðtalið hefur verið staðfært þannig að spurningar mínar hafa verir teknar út og svör 

hans hafa verið unnin í samfelldan texta. Orðalag og málfar var leiðrétt. Hið sama 

gildir um öll hin viðtölin sem tekin voru í þessari rannsókn. 

Óli Palli 

Hlutverk dagskrárgerðarmanns á að vera blanda uppfræðanda og 
skemmtikrafts. Einskonar félagi eða vinur þinn í útvarpinu. Ég dreg þó ekki úr 
uppfræðslu hlutverki dagskrárgerðarmanna, sérstaklega hjá Ríkisútvarpinu.  
Meðalhlustandinn hlustar líklega mest á útvarp í vinnunni og í bílnum.  
Hlustendakannanir hafa sýnt að fólk er ekkert sérstaklega mikið að hlusta á 
útvarpið heima hjá sér á kvöldin, það sest ekki niður í sófa og kveikir á 
útvarpinu. Fólk er meira að nota útvarpið allan daginn, þetta er svona vinur 
þinn í dagsins önn. 

Ég myndi halda að okkar hlustendur væru fólk á öllum aldri sem að 
hefur gaman af því að hlusta á útvarpið. Þeir sem hafa engan áhuga á tónlist og 
finnast gítarar óþægilegir, sem dæmi, þeir slökkva á þessum þætti. Allir sem 
hafa gaman af tónlist, hafa gaman af að láta koma sér á óvart og vilja ekki 



 17 

hlusta enn einu sinni á lagið sem þeir eru búnir að heyra hundrað sinnum, það 
eru þeir sem hlusta á þennan þátt. Það hafa allir gaman af tónlist að ákveðnu 
marki. Sumir hafa áhuga á fyrirbærinu tónlist aðrir njóta hennar bara annað 
slagið, þeim er í rauninni alveg sama hvað þeir eru að hlusta á, bara ef það 
hljómar þokkalega og er ekki mjög hátt. Svoleiðis fólk held ég að hlusti ekki á 
okkar þátt vegna þess að það kemur einstaka sinnum eitt og eitt óþægilegt lag 
sem krefst hlustunar. Ég held að okkar hlustendur séu meira að hlusta á 
útvarpið, vill hlusta á það hærra og heyra hvað er sagt og heyra það sem er 
spilað. 

Við eigum okkur ekki eiginlega markhópa í hefðbundnum skilningi. 
Ég er í raun á móti markhópum, vegna þess að þeir eru byggjast á einhverjum 
markaðsfræðisjónarmiðum. Bylgjan hefur fundið út lægsta möguleg 
samnefnara, sem miðar að því að konur á ákveðnum aldri séu að hlusta á 
útvarpið og það má ekkert koma í því útvarpi sem gæti hugsanlega fælt þessar 
konur frá, vegna þess að þær stýra innkaupum heimilisins 80%, eins og kemur 
fram í nýjustu könnunum. Bylgjan er rekin þannig. Hún er rekin til að græða 
peninga. Ríkisútvarpið er allt öðruvísi, það er rekið til þess að vera fræðandi 
og skemmtilegt, ekki til að græða á því peninga. Það á ekki og getur ekki verið 
markmið Ríkisútvarpsins.  

Við berjum okkur á brjóst og segjumst vera boðberar íslenskrar 
tónlistar, við spilum mikið af íslenskri tónlist og gefum nýliðunum tækifæri. 
En það er fullt af fólki sem finnst erfitt að heyra nýja tónlist. Að heyra lag sem 
það hefur ekki heyrt áður. Það  sem heldur okkar hlustendum við þáttinn er 
líklega það að þeim líkar það sem þeir heyra. Við lítum svolítið á okkur sem 
fréttatengds tónlistarþáttar. Við segjum fréttir úr tónlistarlífinu og erum með 
viðtöl við tónlistarmenn. Þátturinn okkar gengur mikið út á tónlistina í víðari 
skilningi. Við erum ekki bara að spila Billy Joel og segja hvað klukkan er. 
Okkar tónlist er mjög fjölbreytt, á meðan myndi ég segja að tónlistin á 
Bylgjunni væri einsleit og litlaus. Okkar tónlist er fengin úr öllu litrófinu og 
sumir hafa bara ekki þolinmæðina fyrir það.  

Ég vil að fólk sé að hlusta, ég vil að margir séu að hlusta og ég vil að 
allir sem eru að hlusta séu að hlusta, og séu ánægðir með það sem ég er að 
gera. Þess vegna vandar maður sig við hvert einasta lag sem maður velur og 
hvernig maður umgengst lagið. Ætla ég að segja eitthvað mikið frá því, er 
einhver ástæða til þess? Er einhver ástæða til þess að tala mikið um næsta lag 
sem er þegar búið að spila oft áður? 

Það er galdur útvarpsmannsins að reyna að gera það rétt. Það er 
ákveðin tónlist sem mér finnst ekki skemmtileg, þess vegna vil ég ekki heyra 
mikið af henni í útvarpinu. Þannig hugsa flestir, þetta er bara svo 
einstaklingsbundið. Ég horfi á þetta þannig að við erum með Ríkisútvarp sem 
hefur tvær útvarpsstöðvar. Rás 1 er mikið fjölbreyttari heldur en nokkurn 
tíman Rás 2. Rás 1 spilar allt frá miðalda klassík út í pönk. Þeir eru líka með 
messur, jólakveðjur og fleira. 

Við eru ekki nærri því eins fjölbreytt en okkar stefna er að spila popp 
tónlist, frá Elvis Presley til dagsins í dag. Við einbeitum okkur nokkuð að 
nýrri tónlist og aðallega nýrri íslenskri tónlist. Við sem að höfum valist til að 
vinna hérna höfum öll mjög gaman af tónlist, fyrirbærinu tónlist, við lesum 
tónlistarblöð, við hlustum mikið á plötur og vitum alveg þegar kemur að 
almennum smekk þá er ekkert svo erfitt að segja, þetta eru demantar 
rokksögunnar og við skulum einbeita okkur að þeim.  
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Þegar verið er að velja bestu plötur allra tíma, þá er alveg sama hvort 
það er 30.000 manna úrtak í Bretlandi eða 300 manns í Bandaríkjunum eða 
einhver könnun sem DV gerir á Íslandi, þetta eru yfirleitt sömu nöfnin sem 
koma upp, sömu plöturnar. Við erum Ríkisútvarpið. Við erum 
menningarstofnun og þetta er hlutur af okkar menningu.  

Þegar kemur að hlustendakönnunum tek ég hæfilegt mark á þeim, 
vegna þess að það hefur alltaf verið að sýna sig betur og betur að það eru færri 
og færri, sem taka þátt í þessum könnunum og oft er það kannski eldra fólk 
heldur en yngra sem gefur sér tíma í þetta og þegar svarhlutfallið er orðið 45% 
þá veit maður í rauninni ekkert hvernig á að taka því. Það er náttúrulega bara 
af því að við erum öll mannleg og við viljum öll koma vel út. Þegar illa gengur 
er oft auðvelt að kenna öðrum um. Við getum orðað það þannig að það er 
ekkert víst að á þeim sé takandi mark. En auðvitað finnst okkur voða gaman 
að sjá þegar kemur niðurstaða frá Capacent og rásin er á toppnum og allt í 
góðum gír.  

En ef það kemur eitthvað slæmt út úr könnuninni þá fer maður að 
hugsa sinn gang. Hvað gæti maður gert betur? En það má samt aldrei gleyma 
því að vegna þess að Ríkisútvarpið er ekki rekið til þess að græða á því 
peninga heldur er það til þess að þjóna hlustendum. Þess vegna segi ég að við 
erum með tvær rásir, sem eru fyrir sitthvorn hópinn af hlustendum og við 
eigum ekkert endilega að þurfa að vera að höfða til allra í landinu í einu, frekar 
heldur en Rás 1. Við eigum bara að vanda okkur, það er númer eitt, tvö og 
þrjú. Við eigum að hugsa um hvernig við vinnum okkar vinnu, við eigum að 
bjóða upp á bestu mögulegu dagskrá á hverjum tíma þar sem menningar 
sjónarmið er líka haft í hávegum. En auðvitað eigum við að vera skemmtileg 
og reyna að höfða til sem flestra. En það eru bara önnur lögmál á Rás 2 heldur 
en á Bylgjunni t.d. ef þeir höfða ekki til fjöldans, ef að það er ekki hagnaður 
fyrir eigendurna að reka útvarpsstöðina þá loka þeir henni. 

Til að ná til hlustenda reynum við að bjóða upp á bestu mögulegu 
dagskrána á hverjum tíma. Það er ekkert annað sem við getum gert. Ég hef nú 
oft sagt að Ríkisútvarpið sé rekið í kyrrþey. Þátturinn er ekki mikið kynntur út 
á við. Hann er kynntur hérna innan RÚV, aðallega á Rás 2. Það er því svolítið 
erfitt að bæta við nýjum hlustendum. En þú getur ekki keypt þér hlustendur. 
Við bara vöndum okkur við það sem við erum að gera og reynum þannig að 
breiða úr okkur. Þannig að þeir sem byrja að hlusta haldi því áfram og orðið 
gangi manna á milli. Ég held að allir sem hér starfa séu að reyna að bjóða upp 
á góða dagskrá til þess að hlustendur séu ánægðir og séu eins margir og 
mögulegt er. Það má heldur ekki gleyma því að það á ekki endilega að vera 
hlutverk Ríkisútvarpsins að vera alltaf með flesta hlustendur. Það er mjög gott 
og gaman þegar allir eru að hlusta. Það eru hins vegar ekkert alltaf allir niðri á 
Þjóðminjasafni, en það er samt mjög nauðsynlegt að það sé til staðar. Þegar 
verið er að kynna eitthvað nýtt og segja frá nýjum hlutum þá virkar það ekkert 
alltaf voðalega vel. Þegar Sigur Rós fór sína fyrstu hringferð um landið, til 
dæmis, þá tókum við Sigur Rós upp á okkar arma. Spiluðum þá mikið og 
fylgdust vel með þeim og styrktum þá í tónleikaferðinni. Ég sá þá til dæmis á 
Vopnafirði þar sem aðeins 17 manns mættu á tónleikana. Þetta er ekkert fyrir 
alla en þetta er nauðsynlegt (Óli Palli, 2007). 
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Rúnar Róbertsson 

Hlutverk dagskrárgerðarmanns í útvarpi á milli klukkan 13:00-16:00 er 
mest megnis að stytta fólki stundir við vinnuna og skemmta því með 
afþreygingu ásamt einhverjum fróðleik inn á milli. Þetta er ekki á einhverjum 
miklum fræði- eða menningarnótum, við erum að skýra frá því sem er að gerst 
í landinu hverju sinni, segja frá áhugaverðum hlutum og skemmta fólki. 

Ég held að mínir hlustendur séu mest megnis vinnandi fólk og 
markhópur Bylgjunnar, sem er fólk á aldrinum 25-55 ára, það er svona 
kjarninn. Það er minn markhópur sem ég reyni að þjónusta.Til að ná til þess 
hóps reyni ég nú bara að vera ég sjálfur og að halda þessu á mannlegu 
nótunum og létt og þægilegt. Ég skapa mér þann stíl sjálfur. Það hefur dugað 
bara ágætlega. 

Ég held að fólk sé að sækjast eftir einskonar blöndu afþregingar og 
upplýsinga þegar það hlustar á útvarp. Ef eitthvað gerist í þjóðfélaginu þá 
stillir fólk á útvarpið til að fá fréttir og upplýsingar af atburðinum. Þetta er 
náttúrulega líka bara afþreyging við vinnuna og upplýsingar, í rauninni bara 
allt sem þú þarft í daglegu amstri. Útvarpið er gífurlega öflugur upplýsingar-
miðill eins og marg oft hefur komið í ljós þegar stórviðburðir hafa átt sér stað 
þá eru fréttirnar fyrstar í útvarpinu því að útvarpið er svo stöðugt, ef eitthvað 
gerist núna þá er það komið í loftið. 

Það er erfitt að segja hvað það er nákvæmlega sem heldur hlustendum 
mínum við minn þátt en manneskjan er gífurlega vanaföst. Ef henni líkar við 
eitthvað þá heldur hún sig við það. Fólk hlustar bara á það sem því líkar að 
heyra. Þegar ég hlusta á útvarp og líkar við viðkomandi og það sem hann er að 
gera þá held ég áfram að hlusta. Við erum með ákveðna stefnu í tónlist og 
höldum henni þannig að fólk viti að hverju það gengur þegar það stillir á 
Bylgjuna en ekki að það megi eiga von á öllu. Við gefum okkur ekki út fyrir 
að vera fyrir alla aldurshópa heldur er mest megnis reynt að stefna á okkar 
markhóp og tónlistin er valin eftir því. 

Ég legg meiri áherslu á tónlist í mínum þætti heldur en tal, það er alveg 
ljóst. En þó með léttu spjalli inn á milli, engum langlokum þó. Það eru viðtöl 
og annað slíkt en þetta eru aldrei nein þung efni eða neitt í þeim dúr, við látum 
Reykjavík síðdegis alveg um það. 

Til að ná í nýja hlustendur reyni ég að gera mitt besta hverju sinni. 
Fólk verður bara að prufa að hlusta og ef því líkar við það sem það heyrir þá 
heldur það sig við það. Svo eru áminningar annað slagið í blöðum og öðru 
slíku, en ég reyni bara að gera mitt besta hverju sinni. 

Ég tek hlustendakannanir svona hæfilega alvarlega. Þær hafa verið 
svolítið ómarkvissar í gegnum árin finnst mér. En það verður vonandi bót á 
þeim málum á næstu misserum því það er að koma nýtt kerfi til þess að mæla. 
Hingað til hefur bara verið spurt um; á hvað hlustaru, punktur. Það hlustar 
enginn einn á eina stöð, menn eru að flakka og annað slíkt. 

En ef að hlustun mælist mjög lítil þá verður maður að taka mið að því 
af einhverju leyti og reyna þá að ráða bót á því og finna út hvað það er sem 
vantar í þáttinn, hvað það er sem maður er að gera vitlaust og hvað það er sem 
fólki líkar ekki við og annað slíkt. En þetta er þó hæfilega marktækt, eins og 
ég sagði áður (Rúnar Róbertsson, 2007). 
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Þeir sem hlusta 

Til þess að komast á snoðir um mögulegar ástæður fyrir auknum vinsældum 

Bylgjunnar og hnignandi vinsældum Rásar 2 á milli 13:00 og 16:00 er ekki úr vegi að 

ræða við nokkra af hlustendum útvarps á þessum tíma og heyra hvað þeir hafa að 

segja um áherslur dagskrárgerðarmanna og hvernig þær koma þeim fyrir sjónir. 

Þórhalla Þórhallsdóttir er verslunarstjóri Hagkaupa á Akureyri. 
 

Flestir okkar viðskiptavina eru á aldrinum 25-60+. Þar af eru konur í 
meirihluta. Á virkum dögum gerum við á bilinu 1900-2400 afgreiðslur að 
meðaltali. Fjöldi viðskiptavina okkar er því eitthvað á því bili. Hvað tónlistina 
varðar í versluninni þá erum við með svokallaða Back-beat, sem eru diskar 
sem við fáum senda frá höfuðstöðvum okkar fyrir sunnan. Áður en við tókum 
upp þetta Back-beat þá spiluðum við Bylgjuna. Það er ákvörðun fyrirtækisins 
að vera með samskonar tónlist í öllum búðum. Við fáum mánaðarlega 
einhvern slatta af diskum senda en þetta er þó ekki orðið beintengt eins og það 
á að vera í framtíðinni.  

Tónlistin er mjög mikilvæg í verslunum að mínu mati en það er 
jafnframt mjög mikilvægt að tónlistin hafi ekki truflandi áhrif. Þetta verður að 
vera rétta tónlistin við réttan hljómstyrk. Þrátt fyrir að Bylgjan geri út á 
ákveðin markhóp, sem myndar lungað úr okkar viðskiptavinum, þá er það ekki 
endilega til marks um það að þeir séu að sinna sínum markhópi illa, að 
Hagkaup hefur ákveðið að hætta að spila Bylgjuna í verslunum sínum.  

Það er bara einfaldlega of mikið spjall á þessum útvarpsstöðvum sem 
að maður heyrir ekki. Það væri betra að hafa minna tal og meiri tónlist að 
mínu mati. Rétta tónlistin á að skapa þægilegt andrúmsloft sem okkar 
viðskiptavinum líður vel í. Oft er fólk að koma frekar þreytt og þá þarf að vera 
róleg tónlist frekar en örvandi, þannig að fólk slaki í raun og veru á. Sú tónlist 
sem við spilum er ekki miðuð út frá neinum aldurshópi heldur bara hvað er 
þægilegt í áheyrn (Þórhalla Þórhallsdóttir, 2007). 

 
 
 
 

Elías Björnsson er aðstoðarverslunarstjóri Bónus á Akureyri. 
 

Flestir okkar viðskiptavina myndi ég segja að væru á aldrinum 14-80 
ára. Mér finnst kynjamunur ekki vera mikill en þó eru konur sennilega örlítið 
fleiri konur en karlar. Við fáum að meðaltali um 1300-1500 kúnna á dag en 
það getur sveiflast upp í 2000 á föstudögum og þegar eitthvað mikið er um að 
vera.  

Í okkar verslun spilum við Bylgjuna á milli kl. 13:00-16:00. Ástæðan 
fyrir því er sú að okkur finnst hún henta flestum. Á Bylgjunni er spiluð tónlist 
sem að flestir geta hugsað sér að hlustað á. Ástæðan fyrir því að við kjósum 
ekki að spila Rás 2 er sú að þar er meira rokk í spilun og svo er Rás 1 með 
meiri svona klassík, þetta þarf að vera svona mitt á milli.  
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Ég held að það sé nánast regla að Bylgjan sé spiluð í verslunum Bónus 
og jafnvel víðar í matvöruverslunum. Tónlistin er nokkuð mikilvæg í 
verslunum. Tónlistin deyfir kliðinn sem jafnan er í svona verslunum og lætur 
fólki líða aðeins betur. Verslunin verður aðeins heimilislegri. Við reynum að 
miða að því að tónlistin nái til allra, ekki bara sérstaklega til yngra fólks eða 
eldri kynslóðarinnar. Þrátt fyrir að við spilum ekki Rás 2 í okkar verslun þá 
finnst mér hún vera að gera góða hluti. Það er ágætt að hafa smá fjölbreytni 
(Elías Björnsson, 2007). 

 
Rósa Borg Halldórsdóttir rekur Hárgreiðslustofu Rósu og Jónu ásamt 
samstarfsmanni sínum Jónu Kristjánsdóttur á Húsavík.  
 

Við fáum að meðaltali í kringum 20 viðskiptavini á dag. Viðskiptavinir 
okkar eru á öllum aldri frá börnum til aldinna þó er sýst um fólk yfir sjötugu. 
Konur eru í meirihluta á meðal okkar viðskiptavina. Við spilum alltaf 
Bylgjuna á milli klukkan 13:00 og 16:00. Ástæðan fyrir því er einfaldlega sú 
að þeir spila að mínu mati betri tónlist. Til samanburðar þá er tónlistin sem 
spiluð er á Rás 2 alltof ör.  

Tónlistin er þó nokkuð mikilvæg í mínu fyrirtæki bæði fyrir okkur 
starfsmennina sem og okkar viðskiptavini. Það er því mjög mikilvægt að 
tónlistin skapi þægilegt umhverfi, afslappað og heimilislegt. Ég gæti ekki 
hugsað mér að vinna undir einhverri stóðhesta tónlist eins og er á Rás 2. Mér 
finnst að Rás 2 mætti alveg taka sama pólinn í hæðina og Bylgjan og róa 
aðeins niður tónlistina sem þeir spila og ná þannig til breiðari hóps.“ 

Ég veit að þeir á Rás 2 leggja nokkra áherslu á að kynna nýja tónlist en 
ég held að ég myndi ekki gera neitt annað en að lesa blöðin til þess að reyna 
að fylgjast með á hvaða dögum þessar kynningar yrðu vegna þess að þess á 
milli eru þeir bara að spila einhverja stóðhesta tónlist. Ég myndi samt glöð 
vilja hlusta einmitt þegar að þeir eru að kynna einhverjar nýjar plötur eða 
listamenn en eins og staðan er í dag þá nenni ég ekki að fylgjast með hvenær 
þessar kynningar eru því í heildina get ég ekki hugsað mér að hlusta á 
Poppland frá upphafi til enda á meðan lagavalið er eins og það er (Rósa Borg 
Halldórsdóttir, 2007). 

 
 
 
 
 

Guðmundur Árni Ólafsson rekur hársnyrtistofuna Toppinn á Húsavík. 

Ég hugsa að ég fái að meðaltali um 10 viðskiptavini á dag. Þar eru 
karlmenn í miklum meirihluta og algengast er að þeir séu á aldrinum 35 ára og 
upp úr. Ég kýs yfirleitt að spila Rás 2 á stofunni minni á milli klukkan 13:00 
og 16:00. Mér finnst útvarpsefnið á þessum tíma skemmtilegast á Rás 2. Það 
er mjög framsækin dagskrárgerð, tónlistarvalið er mjög fjölbreytt. Það er ekki 
eingöngu spilað það allra vinsælasta heldur líka það sem var vinsælt og á eftir 
að verða vinsælt. Til samanburðar finnst mér Bylgjan vera of einhæf, hún gerir 
aðallega út á það að spila það sem hægt er að kalla örugga tónlist. Tónlist sem 
flest öllum á að líka við og þar er aldrei tekin nein áhætta. Tónlistin er að mínu 
mati mjög mikilvæg fyrirtækjum sem veita þjónustu og þar er mitt fyrirtæki 
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engin undantekning. Með tónlist er skapað þægilegra andrúmsloft heldur en ef 
að það væri bara þögnin. Það er hinsvegar ekki bara tónlistin sem útvarpið 
skaffar oft og tíðum heldur getur það einnig komið af stað umræðum sem eru 
ekki síður mikilvægar. En auðvitað verður maður að taka mið af 
viðskiptavininum ef þannig stendur á. Ég lækka oft þegar ég veit að fólk hefur 
ekki áhuga á að hlusta á neitt eða hreinlega bara slekk á útvarpinu.“ 

Ég held að áherslur Rásar 2 í tónlistarvali hljóti að vera að skila sér, 
þeir eru með breiðasta hlustenda hópinn sé litið á aldur samkvæmt minni 
reynslu. Það eru börn, unglingar og fullorðnir sem hlusta á Rás 2 á þessum 
tíma. Hinsvegar þykist ég vita það að fólk á mínum aldri, í kringum fertugt, 
kýs frekar að hlusta á Bylgjuna vegna þess að þar er spiluð tónlist sem það 
kannast við og er búið að heyra mjög lengi og mjög oft. En fyrir þá sem hafa 
gaman af því að fylgjast með tónlist, þá er Bylgjan ekki rétta stöðin 
(Guðmundur Árni Ólafsson, 2007). 

 
Gyða Evertsdóttir er 36 ára kjötiðnaðarmaður hjá Búbót ehf. á Húsavík. 

Ég myndi kannski ekki segja að ég hlustaði beinlínis oft á útvarp á 
milli klukkan 13:00 og 16:00 en það er svo sem ekkert sjaldgæft heldur. Þar 
sem ég vinn í kjötvinnslu er stundum hávaði í kringum mig og þá þarf ég að 
vera með heyrnarhlífar. Þessar heyrnarhlífar eru með innbyggðu útvarpi sem 
ég hlusta þá gjarnan á.  

Ég hlusta fyrst og fremst á útvarpið til þess að stytta mér stundir í 
vinnunni. Oftast hlusta ég á FM 95,7 en það kemur alveg fyrir að ég hlusti á 
Bylgjuna líka eftir hádegi. Ég kýs Bylgjuna fram yfir Rás 2 því mér finnst vera 
meira spilað af lögum sem ég kannast við á Bylgjunni. Ég væri líklegri til að 
hlusta á Rás 2 á morgnanna en eftir hádegi myndi ég frekar vilja hlusta á 
Bylgjuna.  

Tónlistin sem er spiluð á Rás 2 á þessum tíma er helst að fæla mig frá 
hlustun. Þeir eru oft að kynna eitthvað spes eftir hádegi. Ég er ekki að leita 
eftir að hlusta á eitthvað svoleiðis í vinnunni. Ég leita fyrst og fremst eftir 
einhverju sem er þægilegt að hlusta á. Ég er fyrst og fremst að leita eftir 
tónlistinni. Ég hef svo sem mjög gaman af því að detta inn í þátt þar sem verið 
er að ræða eitthvað áhugavert málefni en oftast er það nú þannig að menn tala 
bara og oft er lítið vit í því sem menn eru að segja. Yfirleitt rennur nú bara það 
sem dagskrárgerðarmaðurinn hefur að segja inn um annað eyrað og út um hitt 
án þess að maður meðtaki það á nokkurn hátt.  

Tónlistin á Bylgjunni er oft gömul lög  í bland við nýrri sem mér 
finnast ekkert rosalega skemmtileg. Tónlistin á Rás 2 finnst mér vera of 
frammúrstefnuleg oft og tíðum, hún bara höfðar ekki til mín. Hún er svo sem 
ekkert einhæf, en það eru oft einhverjar kynningar á einhverjum 
tónlistarmönnum sem maður þekkir ekki og maður einhvern veginn grípur 
ekki. Þetta er bara ekki það sem ég er að leita eftir á þessum tíma. Það sem ég 
er að leita eftir er eitthvað grípandi lag í bland við eitthvað annað sem maður 
tekur kannski minna eftir. Mér finnst að tónlistin megi ekki vera of krefjandi á 
þessum tíma. Maður er fyrst og fremst að hlusta á útvarp til að stytta sér 
stundir í vinnunni. Poppland er að mínu mati meira að höfða til einhvers 
ákveðins hóps frekar heldur en almennings í heild, að minnsta kosti eru þeir 
oft með umfjallanir og efni sem ég gríp ekki. Þeir virðast vera meira að gera út 
á hópa sem vikilega hlusta á tónlist og hafa áhuga á tónlist. En fyrir mitt leyti 
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þá er ég fyrst og fremst að leita eftir afþreygingu til að stytta mér stundir og 
mér finnst Bylgjan höfða meira til mín fyrir þær sakir. 

Svo þegar ég kem heim þá er það yfirleitt þannig að skammturinn minn 
er búinn þann daginn. Ég kveiki til dæmis yfirleitt aldrei á útvarpinu heima hjá 
mér (Gyða Evertsdóttir, 2007). 

 
Brynjar Már Vigfússon er 20 ára verkamaður í smíðavinnu. 

Ég hlusta mjög mikið á útvarp við vinnuna. Á milli klukkan 13:00 og 
16:00 hlusta ég nær eingöngu á Rás 2. Mér finnst tónlistin og dagskrárgerðin 
höfða meira til mín hjá Rás 2 heldur en á Bylgjunni. Ég hlusta á útvarp mikið 
til út af tónlistinni en gott tal um lögin og í kringum þau finnst mér vera 
nauðsynlegt. Það þarf að kynna öll lögin sem eru spiluð svo maður viti hvað 
maður er að hlusta á.  

Það sem fælir mig frá Bylgjunni er fyrst og fremst tónlistin. Mér finnst 
hún oft og tíðum vera of gömul. Tónlistin á Rás 2 eru aftur á móti nokkurn 
veginn alltaf það nýjasta sem er í gangi. Þeir standa sig mjög vel í því, að mínu 
mati, að kynna nýja tónlist. Mér finnst ég líka vinna betur þegar ég hlusta á öra 
og góða tónlist. Mér finnst ég afkasta meiru þegar ég hlusta á Rás 2, en svo 
þegar kemur „dauður“ tími þá stilli ég vanalega á Rás 1, þar er ekkert stress í 
gangi og það keyrir mig alveg niður.  

Mér finnst Poppland vera farið að höfða meira til yngri kynslóðarinnar, 
það getur samt hver sem er hlustað á þetta, það veltur bara á því hvernig 
manneskjan er. Mér hefur fundist Rás 2 vera meira með puttann á púlsinum 
varðandi það hvað er að gerast, tónlistarlega séð, heldur en Bylgjan. Bylgjan 
spilar alltaf sömu lögin, lög sem hafa sannað sig í gegnum árin og flestir geta 
sæst á að hlusta. Eini gallinn sem ég sé við Rás 2 er fjöldi auglýsinga. Mér 
finnst að það mætti minnka fjölda auglýsinga talsvert. Mér finnst allt í lagi að 
það séu auglýsingar og mér finnst allt í lagi að Rás 2, þó að hún sé ríkisrekin, 
sé á auglýsingamarkaði en mér finnst bara of mikið af þeim eins og er (Brynjar 
Már Vigfússon, 2007). 
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Niðurlag 

Megin áherslumunur í dagskrárgerð á milli Óla Palla og félaga hans í 

Popplandi og Rúnars Róbertssonar er að finna í afstöðu þeirra til eigin hlutverks og 

tónlistarvals. Þannig líta Popplendingar á það sem þeirra hlutverk að vera boðberar 

nýrrar tónlistar. Að þora að spila tónlist sem hugsanlega gæti valdið einhverjum 

hlustendum óþægindum. Þeir gera kröfur til hlustenda, sem er nú ekki algengt á 

markaði sem snýst um að vinna hylli hlustenda. Þeir eru hér til að fræða og vilja að á 

þá sé hlustað, virkilega  hlustað. Þó svo að annað slagið komi óþægilegt lag þá gera 

þeir þá kröfu til hlustenda að þeir sætti sig við það sem einn lit í litrófi tónlistarinnar. 

 Rúnar Róbertsson velur sér hinsvegar mun fjölfarnari leið, sem kannski ræðst 

af eðli þess fjölmiðils sem hann vinnur á. Rúnar kýs að fara þá leið að stytta fólki 

stundir í vinnunni og við daglegt amstur. Hann leggur áherslu á þægilega tónlist ásamt 

léttu spjalli. Rúnar hefur jafnframt ákveðinn markhóp sem hann gerir inn á. Það 

auðveldar óneitanlega alla dagskrárgerð að eiga sér ákveðinn markhóp sem hægt er að 

taka mið af hvað varðar val á tónlist ásamt umræðuefni á milli laga. 

 Rúnar leggur jafnframt áherslu á að í grunninn séu flestir býsna vanafastar og 

kjósi að hlusta á það sem þeim líkar best. Bylgjan gerir því nokkuð í því að haga 

lagavali sínu á þann hátt að áheyrendur viti að hverju þeir gangi þegar stillt er á 

Bylgjuna. Fólk má ekki eiga von á hverju sem er. 

 Nokkra athygli vekur jafnframt að hvorki Óli Palli né Rúnar virðast taka 

hlustendakannanir mjög alvarlega, nema þá helst ef vel gengur. Ef illa gengur er 

auðvelt að finna eitthvað að aðferðafræðinni eða svarhlutföllum. Þó svo að nokkuð sé 

til í þeirri gagnrýni sem þeir finna að hlustendakönnunum má ekki gleyma að 

hlustendakannanir eru fyrst og fremst hjálpartæki til að meta árangur eigin 

dagskrárgerðar. Einskonar gluggi inn í skoðanir landans en ekki heilagur sannleikur. 
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 Áherslur Rúnars í dagskrárgerð eiga betur við hjá verslunarstjórum Hagkaupa 

og Bónus heldur en áherslur Popplands. Báðar þessar verslanir fá til sín viðskiptavini 

á degi hverjum sem geta skipt þúsundum. Aldursdreifing þeirra er mjög breið og þurfa 

því verslunarstjórarnir að taka mið af því að í þeirra verslun sé spiluð tónlist sem 

hæfir sem flestum svo sem flestum líði vel inn í versluninni. Báðir verslunarstjórarnir 

telja Poppland lakari kostinn til að ná þessu fram. 

 Þegar komið er niður í smærri fyrirtækin, þar sem mun meiri nálægð er á milli 

eigenda og viðskiptavina, er hinsvegar meira um skiptar skoðanir. Rósa tekur það ekki 

í mál að spila Poppland í sínu fyrirtæki því þar sé aldrei neitt nema einhver 

stóðhestatónlist. Áhugavert er þó að hún lýsir yfir áhuga sínum á að fylgjast með 

kynningum á nýjum tónlistarmönnum eða nýjum plötum eldri listamanna. Það sem að 

hún segir hinsvegar standa í vegi fyrir því að hún hlusti á þessar kynningar sé tónlistin 

sem er spiluð að jafnað í þættinum. Sumir virðast því ekki hafa þá þolinmæði sem 

Popplendingar krefjast, þ.e. að hlusta líka á lög inn á milli sem ekki þykja áhugaverð. 

 Guðmundur Árni hefur hins vegar allt aðra skoðun á málinu. Hann segist að 

jafnaði hlusta á Rás 2 á milli klukkan 13:00 og 16:00. Ástæðuna segir hann vera 

framsækna dagskrárgerð og fjölbreytt tónlistarval. Til samanburðar segir hann 

Bylgjuna aðeins spila „örugga“ tónlist sem honum finnst of einhæf. Hér virðist því 

vera kominn hlustandi sem hægt er að gera kröfur til. Hann gerir sér þó grein fyrir því 

að viðskiptavinurinn sé númer eitt og að hann sé ávallt tilbúinn til þess að lækka eða 

slökkva á útvarpinu ef þannig stendur á. Jafnframt heldur Guðmundur því fram að Rás 

2 hafi yfir að ráða breiðasta hlustendahópnum, sé litið til aldursdreifingar. 

 Gyða Evertsdóttir kýs Rúnar fram yfir Poppland. Ástæðuna segir hún vera þá 

að þar er spilað tónlist sem hún kannast við. Hún segir tónlistina á Rás 2 vera of 

framúrstefnulega fyrir sinn smekk. Oft sé verið að kynna eitthvað sérstakt eftir 
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hádegið á Rás 2. Tónlistar valið finnst Gyðu vera of krefjandi á Rás 2. Hún er fyrst og 

fremst að leita að grípandi tónlist sem styttir henni stundir við vinnuna og kýs þar með 

Bylgjuna fram yfir Rás 2. 

 Brynjar Már, sem jafnframt er yngstur, kýs að hlusta á Poppland frekar heldur 

en Rúnar Róberts. Ástæðuna segir Brynjar vera þá að tónlistin í Popplandi sé alltaf 

nokkurn veginn það nýjasta sem um er að vera í tónlist. Tónlistin á Bylgjunni er að 

jafnaði talsvert eldri að hans mati. Brynjari finnst jafnframt að tónlistin hafi áhrif á 

afkastagetu hans í vinnunni. Sé tónlistin sæmilega kröftug þá afkasti hann meiru. 

 Af viðtölum þessum að dæma virðist sem áherslur í tónlistarspilun séu að 

kosta Poppland hlustun. Hinn almenni hlustandi mun að öllum líkindum skipta um 

útvarpsrás fremur en að hlusta á efni sem honum þykir ekki áhugavert. Því oftar sem 

það gerist aukast líkurnar á því að hlustandinn tengi þáttinn við óáhugaverða efnið og 

hætti að hlusta á þáttinn af eigin frumkvæði. Allir sem tekið var viðtal við gerðu sér 

grein fyrir því að tónlistin sem spiluð er í Popplandi hentar ekki öllum. Tónlist er 

gjarnan í miklum meirihluta þess efnis sem heyrist í útvarpsrásum sem gera út á 

dægurmenningu. Tónlistin er það sem laðar að hlustendur, heldur þeim við efniðeða 

fælir þá frá. Sé valin  tónlist sem getur verið óþægileg fyrir suma geta menn búist við 

því að missa hlustendur. 

 Þessu virðast þó dagskrárgerðarmenn Popplands gera sér grein fyrir og eru  

tilbúnir til að fórna hlustendum fyrir sínar áherslur á nýrri tónlist og þá fyrst og fremst 

nýrri  íslenskri tónlist. 

 Mjög mikilvægt er fyrir íslenskar hljómsveitir að hafa aðgang að fjölmiðli á 

landsvísu til að koma tónlist sinni á framfæri. Því má segja að Rás 2 gegni mikilvægu 

menningarhlutverki þegar kemur að íslenskri dægurmenningu. Það er því 

virðingarvert að Rás 2 kjósi að hafa þátt með ríka áherslu á nýja íslenska tónlist sem 
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og erlenda á besta tíma í sinni dagskrá. Það er hinsvegar ljóst að ný tónlist höfðar ekki 

til allra. Bylgjan sendir út tónlist sem  flestir geta sæst á að hlusta á í dagsins önn. 

Þetta hefur skapað nokkurt jafnvægi í íslenskri dægurmenningu þar sem að þeir sem 

hafa áhuga á tónlist og vilja fylgjast með hvað sé að gerast hverju sinni í tónlistar 

bransanum hafa tækifæri til að hlusta á þátt á landinu öllu sem hefur þessar áherslur. 

Ekki má heldur gleyma hinum sem fyrst og fremst eru að nota útvarpið sér til 

dægrarstyttingar og sækjast eftir tónlist á léttu nótunum. Þeir geta einnig hlustað á rás 

sem sendir út á landsvísu. 
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