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Ágrip 

Með aukinni útbreiðslu á afþreyingarefni á ensku hefur aðgengi neytenda að efninu aukist 

jafnt og þétt. Nýjustu, sem og komandi, kynslóðir alast upp við þetta mikla aðgengi og temja 

sér ensku tiltölulega fljótt. Þannig hefur notkun ensku við nám, vinnu og afþreyingu aukist 

jafnt og þétt. Það er erfitt að segja til um hvert þessi þróun muni leiða en það er að minnsta 

kosti öruggt að neytendur eru í auknum mæli farnir að kjósa afþreyingu á ensku. Því má velta 

því fyrir sér hvort hætta sé á því að okkar öflugi þýðingamarkaður dragist saman í framtíðinni 

vegna þess að áhugasvið hinna ungu neytenda liggur annars staðar?  

Fyrsti kafli ritgerðarinnar fjallar almennt um þýðingar á afþreyingarbókmenntum og 

setur þær jafnframt í samhengi við þýðingamarkaðinn í heild. Í honum er einblínt á umræðuna 

um þýðingar í samfélaginu og stuðst við greinar sem birst hafa í hinum ýmsu tímaritum og 

dagblöðum frá aldamótunum 2000. Í kaflanum er fyrst og fremst leitast við að draga upp 

heildstæða mynd af stöðu þýddra afþreyingarbókmennta á bókamarkaðnum og mikilvægi 

þýðinga almennt fyrir menninguna í landinu. 

Annar kafli fjallar um sjónarmið útgefenda og styðst við viðtöl sem tekin voru við þrjá 

íslenska útgefendur í tengslum við þetta verkefni haustið 2012. Þriðji kafli tekur síðan til 

þeirra neytenda sem einblínt er á í þessari ritgerð, hinna ungu og upprennandi neytenda og 

greinir frá niðurstöðum rannsóknar sem lögð var fyrir menntaskólanemendur á aldrinum 18-

20 ára í tengslum við þetta verkefni haustið 2012.  
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Inngangur 

Það er gjarnan talað um að Íslendingar séu mikil bókaþjóð. Hvað felst nákvæmlega í þeim 

orðum er óljóst en það er að minnsta kosti vitað mál að við erum dugleg að kaupa og lesa 

bækur og við erum einnig dugleg að þýða af öðrum tungumálum yfir á okkar ástkæra ylhýra. 

Þrátt fyrir að markaðurinn sé ekki stór hér heima er samt ótrúlegur fjöldi titla sem kemur út á 

ári hverju og tala þeirra hækkar með hverju árinu samkvæmt Bókatíðindum („Listar, ljóð og 

ööörstuttar sögur“, RÚV). Bókamarkaðurinn á Íslandi er, rétt eins og hver annar markaður, í 

stöðugri þróun. Það er breytilegt eftir árum, og áratugum, hvað fólk kaupir, hvar áhugasviðið 

liggur og hvaða form fellur í kramið hjá neytendum hverju sinni. Áður fyrr var algengt að 

gefa fyrst og fremst út innbundnar bækur. Í dag eru það aftur á móti helst kiljurnar sem seljast 

allan ársins hring. Við stöndum einnig frammi fyrir þeim raunverulega möguleika að í 

framtíðinni verði bóka fyrst og fremst neytt á stafrænu formi. Útgefendur þurfa að vera 

slungnir að lesa markaðinn og skynja þær áherslubreytingar sem verða meðal neytenda. 

 Með aukinni útbreiðslu á afþreyingarefni á ensku hefur aðgengi neytenda að efninu 

aukist jafnt og þétt. Nú er svo komið að flestar af þeim kvikmyndum og sjónvarpsþáttum sem 

við horfum á eru á ensku, tölvuleikir eru á ensku, tónlistin sem við hlustum á er á ensku og 

aðgengi að bókmenntum á ensku hefur kannski aldrei verið meira en með tilkomu lesbretta og 

rafbóka. Nýjustu, sem og komandi, kynslóðir alast upp við þetta mikla aðgengi og temja sér 

ensku tiltölulega fljótt, auk þess sem að enskukennslu hefur verið flýtt í grunnskólum. 

Háskólasamfélagið byggir á ensku, viðskiptasamfélagið byggir á ensku og það hefst ekki 

undan að þýða orðaforða tækninýjunga yfir á íslensku. Það er því eðlilegt að spyrja sig hvers 

konar neytendur alist upp innan um allt þetta aðgengi að efni á ensku. Erum við kannski að 

ala upp neytendur sem eru svo vanir því að allt þeirra efni sé á erlendu tungumáli að þeir 
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kjósa það fram yfir íslenskuna? Er hætta á því að okkar öflugi þýðingamarkaður dragist 

saman í framtíðinni vegna þess að áhugasvið hinna ungu neytenda liggur annars staðar?  

Í þessari ritgerð verður leitast við að svara nokkrum spurningum sem geta gefið 

vísbendingar um stöðuna á markaðnum eins og hann stendur í dag, sem og um mögulega 

framtíðarþróun. Hver er kostnaðurinn sem liggur að baki þýddri afþreyingarbók í 

meðallengd? Hvernig er styrkjamálum háttað fyrir afþreyingarbækur almennt? Stendur útgáfa 

þeirra undir sér? Hverjir eru það sem lesa helst þýddar afþreyingarbækur? Hverjar eru 

skoðanir neytenda framtíðarinnar á þýddum afþreyingarbókum? Lesa þeir almennt þýddar 

afþreyingarbókmenntir? Er merkjanlegur kynslóðamunur á neyslu afþreyingarefnis?  

Fyrsti kafli ritgerðarinnar fjallar almennt um þýðingar á afþreyingarbókmenntum og 

setur þær jafnframt í samhengi við þýðingamarkaðinn í heild. Í honum er einblínt á umræðuna 

um þýðingar í samfélaginu og stuðst við greinar sem birst hafa í hinum ýmsu tímaritum og 

dagblöðum frá aldamótunum 2000. Í kaflanum er fyrst og fremst leitast við að draga upp 

heildstæða mynd af stöðu þýddra afþreyingarbókmennta á bókamarkaðnum og mikilvægi 

þýðinga almennt fyrir menninguna í landinu. 

Annar kafli fjallar um sjónarmið útgefenda og styðst við viðtöl sem tekin voru við þrjá 

íslenska útgefendur í tengslum við þetta verkefni haustið 2012. Útgefendurnir voru spurðir 

spurninga varðandi kostnað við útgáfu afþreyingarbókmennta, styrkjamál og markhópa 

afþreyingarbókmennta og deildu þeir reynslu sinni af markaðnum, þeim breytingum sem 

orðið hafa og framboði og eftirspurn eftir þýddum afþreyingarbókmenntum. Þriðji kafli tekur 

síðan til þeirra neytenda sem einblínt er á í þessari ritgerð, hinna ungu og upprennandi 

neytenda, og greinir frá niðurstöðum rannsóknar sem lögð var fyrir menntaskólanemendur á 

aldrinum 18-20 ára í tengslum við þetta verkefni haustið 2012. Nemendurnir voru spurðir 

spurninga varðandi tungumálakunnáttu þeirra og lestrarvenjur. Þá voru þeir spurðir hvort þeir 
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kysu heldur að lesa á frummáli eða að lesa þýðingar, og um skoðanir þeirra á þýddum 

afþreyingarbókmenntum. 

Með því að tengja á milli almennrar umræðu um þýðingar, útgefenda og hinna 

upprennandi neytenda og fá heildarsýn á stöðu þýddra afþreyingarbókmennta á markaðnum í 

dag öðlumst við um leið mikilvægar vísbendingar um framtíðarhorfur þýddra 

afþreyingarbókmennta og þá þróun sem á mun eiga sér stað á næstu árum og áratugum. Það 

eru einmitt þær vísbendingar sem þessi ritgerð leitast við að varpa ljósi á. Með auknu aðgengi 

að, og ef til vill auknum áhuga á, afþreyingarefni á ensku eykst ábyrgðin á okkar herðum að 

standa vörð um íslenskuna og mæta þörfum hinna upprennandi neytenda á máta sem hentar 

bæði markaðnum og þeim. 
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1. Þýðingar og afþreying 

1.1 Íslenska eða enska – erlend áhrif á íslenskt tungumál 

Hræðslan við að enskan eigi eftir að leysa íslenskuna af hólmi er áberandi víða í umræðunni 

um málstefnu og þýðingar. Þá er gjarnan mest áberandi umræðan um tækni og nauðsyn þess 

að leggja rækt við að þýða tæknihugtök yfir á íslensku annars vegar og notkun ensku í 

viðskiptalífinu og háskólum hins vegar. 

 Enskan fær mjög neikvæða útreið í umræðunni og er henni meðal annars lýst sem 

„drápsmál[i] sem engu eirir“ (Rúnar Helgi Vignisson, 6). Í grein sinni „Á vora tungu“ fjallaði 

Kristján Árnason einnig um enskuna og þá staðreynd að „á Norðurlöndunum er talað um 

umdæmismissi (domænetab) heimatungnanna gagnvart ensku“ (380). Það er kannski 

viðeigandi að líkja enskunni við nýlenduveldi sem sölsar undir sig hvert málsvæðið á fætur 

öðru en í sömu grein benti Kristján á að áður fyrr hafi það verið dönskusletturnar sem voru 

illa séðar og í dag séu það enskuslettur (380-381). Við notum hugtök eins og „að verja 

tungumálið“ og „hreint mál“ þegar við tölum um erlend áhrif á íslenska tungu og leggjum 

áherslu á að á Íslandi sé töluð íslenska. 

 Ef til vill er ekki af ástæðulausu sem við leggjum slíka áherslu á að viðhalda hinu 

íslenska tungumáli. Ástráður Eysteinsson komst svo að orði í grein sinni „Þýðingar og íslensk 

heimsmynd“, að „engum dyl[dist] að megintungumál hnattvæðingarinnar er enska“ (6). Hann 

benti réttilega á að enska er mikilvægt tungumál í viðskiptaheiminum og tölvuheiminum. Páll 

Skúlason tók í sama streng í grein sinni „Menning og markaðshyggja“ þegar hann benti á að 

„raddir heyrast að arðbært sé að hætta að tala fornmál sem fáir kunna utan Íslands og innleiða 

skuli viðskiptaensku sem skjótast í íslenska menningu“ (25). Birna Arnbjörnsdóttir fjallaði 

einnig ítarlega um togstreituna á milli íslensku og ensku í grein sinni „Íslenskan, enskan og 

atvinnulífið“, þar sem hún benti meðal annars á að í háskólasamfélaginu sé „óhjákvæmilegt“ 

að skrifa greinar á ensku þar sem þær hafi meira vægi en greinar á íslensku í hinu alþjóðlega 
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fræðasamfélagi (13). Þá velti hún fyrir sér möguleikanum á því að enskan verði fagmál á 

Íslandi og benti á að „í Rauðu skýrslu Sameinuðu þjóðanna [kæmi] fram að um að 90% af 

tungumálum heims verða útdauð um næstu aldamót“ (13).  

 Þessi umræða er langt frá því að vera fjarlæg okkur. Það er ekki lengra síðan en 2009 

sem „Íslendingar eignuðust opinbera málstefnu í fyrsta sinn“ (Kynning á íslenskri málstefnu, 

2012), þar sem aðalmarkmiðið er að ganga úr skugga um að íslenskan verði áfram notuð á 

öllum sviðum þjóðfélagsins. Þá birtist grein á heimasíðu Ríkisútvarpsins í nóvember á þessu 

ári þar sem fjallað var um þá staðreynd að verið væri að innleiða fyrirbæri eins og spjaldtölvur 

í skólastarf á Íslandi án þess að tæknin væri til staðar í viðeigandi þýðingu (RÚV, 2012). 

Einnig birtist frétt um samræmdu prófin á mbl.is þar sem tekið var fram að „[h]æsta 

meðaleinkunnin í samræmdu prófunum sem tekin voru í 10. bekk [...] var í ensku“ (Anna 

Lilja Þórisdóttir, „Hæstu einkunnirnar í Reykjavík“). 

 Raunin er sú að stór hluti íslensku þjóðarinnar kemst í snertingu við ensku daglega á 

einn eða annan hátt, hvort sem það er í gegn um nám, vinnu eða afþreyingu. Við þreytumst 

ekki á að velta því fyrir okkur hvað verði um íslenskuna okkar í kjölfarið og skiptar skoðanir 

eru um það hvort hægt sé að tala um að íslenskunni stafi ógn af enskunni. Eins og Kristján 

Árnason benti réttilega á hafa enskusletturnar tekið við af dönskuslettum og er þetta því engan 

veginn ný ógn. Hins vegar má einnig færa rök fyrir því að danskan hafi ekki verið jafn útbreitt 

tungumál og enskan er í dag og aðstæðurnar því ekki að fullu leyti sambærilegar. Það er því 

ekki úr vegi að velta því fyrir sér hvort hægt sé að tala um einhvern kynslóðamun þegar 

kemur að neyslu á afþreyingarefni á erlendum tungumálum og þeirri tungumálakunnáttu sem 

neytendurnir búa yfir og verður þeirri umræðu gerð skil í næsta kafla. 
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1.2 Kynslóðirnar og tungumálin 

Þrátt fyrir að umræðan um erlend áhrif á íslenskt tungumál sé ekki ný má þó segja að enskan 

sé eitt áhrifamesta tungumálið sem íslenskunni stafar ógn af í dag. Útbreiðsla enskunnar er 

óumdeilanleg og eins og áður hefur komið fram er henni gjarnan lýst á þann máta að hún 

þurrki út þau tungumál sem á vegi hennar verða. Það má deila um það hversu mikil áhrif 

hennar séu hérlendis og að sama skapi má einnig deila um það hvort um sé að ræða einhverja 

kynslóðaskiptingu, en nýlegar rannsóknir benda til þess að tengslin við enskuna séu gríðarleg 

og að jafnframt séu það hinar yngri kynslóðir sem fari þar fremst í flokki.  

Birna Arnbjörnsdóttir ritaði grein sem birtist í Ráðstefnuriti Netlu árið 2011 og ber 

heitið „Enskuáreiti á Íslandi: Megindleg og eigindleg rannsókn“. Í greininni greindi hún frá 

niðurstöðum tveggja rannsókna sem miðuðu að því að rannsaka hversu mikla ensku 

Íslendingar heyra og nota í daglegu lífi og á hvaða hátt hún birtist þeim helst. Niðurstöðurnar 

sýndu fram á mikil tengsl við ensku í daglegu lífi Íslendinga, en sem dæmi má taka að 86% 

þeirra þátttakenda sem tóku þátt í hinni megindlegu símakönnun sögðust heyra einhverja 

ensku daglega (5). Þá sagðist næstum helmingur þátttakenda lesa á ensku daglega en þegar 

kom að því að beita enskunni fyrir sig í talmáli og rituðu máli sagðist um helmingur 

þátttakenda tala og skrifa ensku einu sinni í mánuði eða sjaldnar (5-6). Enn fremur var tekið 

sérstaklega fram að enskunotkunin væri meiri, þeim mun yngri sem þátttakandinn væri (6). Í 

umfjöllun um hina eigindlegu rannsókn var einnig tekið fram að þeim mun yngri sem 

þátttakandinn væri, þeim mun líklegri væri hann til þess að hafa eytt frítíma sínum í að horfa á 

ótextaða þætti eða kvikmyndir á ensku af tölvuskjá (8). 

Í niðurstöðukafla greinarinnar má finna umræðu um stöðu enskunnar og er þar 

sérstaklega tekið fram að þar sem virk notkun á ensku sé ekki mikil sé ekki hægt að tala um 

hana sem annað mál Íslendinga. Hins vegar er jafnframt tekið fram að tengslin við hana séu 

orðin það mikil að ekki sé lengur hægt að flokka hana sem erlent tungumál (9). Þá er einnig 
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vísað í margvíslegar rannsóknir sem sýna fram á það að geta ungra nemenda í ensku sé komin 

fram úr þeim hæfniskröfum sem settar eru fram í námskrá fyrir fyrsta ár enskukennslu og að 

margir af þessum nemendum séu þegar farnir að nota ensku við afþreyingu á borð við 

tölvuleiki og sjónvarpsefni (9). 

Í greininni er jafnframt vitnað í niðurstöður rannsóknar sem gerð var að beiðni 

Mennta- og menningarmálaráðuneytisins árið 2010 og miðaðist við að rannsaka 

menningarneyslu Íslendinga. Hinir tæplega 700 þátttakendur könnunarinnar voru meðal 

annars spurðir hvort þeir hefðu lesið bók á erlendu tungumáli sér til ánægju og hafði tæplega 

helmingur þátttakendanna gert það („Íslensk menningarvog: Könnun á menningarneyslu 

Íslendinga“, 35). Þar var enskan langalgengasta erlenda tungumálið, en 92% þeirra sem lesið 

höfðu bók á erlendu tungumáli höfðu lesið á ensku (36). Aldursdreifingin skiptist nokkuð 

jafnt, en prósentutalan var hæst hjá aldursflokkinum 30-39 ára, þar sem 55,8% þátttakenda 

svöruðu játandi, og næsthæst hjá aldursflokkinum 18-29 ára, þar sem prósentutalan var 55,5% 

(35). Þátttakendurnir voru einnig spurðir út í sjónvarpsefni og hvort þeir sæktu frekar í innlent 

eða erlent sjónvarpsefni. Á heildina litið voru einungis 17,2% þátttakenda sem sóttust heldur 

eftir erlendu sjónvarpsefni en aftur voru prósentutölurnar hæstar hjá yngstu aldursflokkunum. 

43,4% hinna 18-29 ára gömlu þátttakenda sögðust heldur velja erlent sjónvarpsefni, sem og 

20,9% hinna 30-39 ára gömlu þátttakenda. Þá var töluverður munur á milli þeirra og hinna 

eldri aldurshópa, þar sem tölurnar voru allar undir 10% (40).  

Niðurstöðurnar úr þessum könnunum eru í samræmi við aðra könnun sem 

Menntamálaráðuneytið lét gera í tilefni af Evrópsku tungumálaári 2001, sem sýndi fram á að 

„rúmlega 96% þátttakenda [töldu] ensku vera það tungumál sem mikilvægast [væri] að hafa 

vald á“ („Yfir 70% telja að Íslendingar eigi að kunna eitt Norðurlandamál“, 2001). Þá sögðust 

64% kunna ensku vel og var sérstaklega tekið fram að þó nokkur munur væri á 

tungumálakunnáttu eftir aldri. Eftir því sem aldur hækkaði fjölgaði þeim sem töldu sig kunna 
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dönsku vel, en þeim sem töldu sig kunna ensku fækkaði. Það voru þátttakendur á aldrinum 

18-29 ára sem voru með hæsta prósentutölu þeirra sem töldu sig kunna ensku vel, eða tæp 

96%. Aftur á móti sögðust ekki nema 16% þátttakenda í þeim aldursflokki að þeir kynnu 

dönsku vel. Til samanburðar sögðust 68% þátttakenda í aldursflokkinum 50-67 ára að þeir 

kynnu ensku vel, og 31% þeirra sögðust kunna dönsku vel („Tungumálakönnun ágúst 2001“, 

21). 

 Eins og fram kemur í niðurstöðum þessara rannsókna og kannana er munurinn á 

kynslóðunum ef til vill ekki gríðarlegur en hann ber merki um ákveðna þróun sem er 

jafnframt mikilvæg með tilliti til þýðinga og bókaútgáfu. Eldri kynslóðir eru líklegri til þess 

að vera læsar á Norðurlandamálum og jafnframt ólíklegri til þess að vera læsar á ensku. Því 

má leiða að því líkur að þýðingar á enskum bókmenntum seljist meira hjá eldri kynslóðum 

heldur en þeim yngri þar sem hinir yngri eru jafnframt líklegri til að vera læsir á ensku og þar 

af leiðandi líklegri til að kjósa að lesa enskar bókmenntir á frummálinu. Auðvitað er ekki 

gefið að fólk kjósi frummálið, fólk getur kosið að lesa þýðingu þrátt fyrir gott læsi á 

frummálinu af óteljandi ástæðum en þetta ætti samt sem áður að vera okkur umhugsunarefni. 

Rannsóknin sem gerð var 2010 sýndi meðal annars fram á að því yngri sem þátttakendurnir 

væru þeim mun líklegri væru þeir til að kjósa erlenda afþreyingu hvað sjónvarpsefni varðaði. 

Það er því ekki útilokað að hið sama gildi um bókmenntir. Enskan er í lykilhlutverki í 

afþreyingu íslenskra ungmenna í dag hvort sem það er í bíómyndum, sjónvarpsþáttum, 

tölvuleikjum eða bókum.  

 

1.3 Þýðingar sem hugsjónastarfsemi 

Eitt af því sem er mjög áberandi í umræðunni um þýðingar og skýtur oft upp kollinum í 

greinum er orðið hugsjón. Flestir þeirra sem skrifa um þýðingar í einhverjum mæli virðast 
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sammála um að með þýðingum á bókmenntaverkum sé fyrst og fremst verið að vinna 

svokallað hugsjónastarf og að hagkvæmni þýðingastarfsemi sé í algjöru aukahlutverki. 

 Í grein sinni í Lesbók Morgunblaðsins 2004 fjallaði Rúnar Helgi Vignisson, þýðandi 

og rithöfundur, meðal annars um hagkvæmni þýðinga. Hann talaði um þýðingarstarfið sem 

„hugsjónastarf sem ekki hefur verið dregið í efa síðustu áratugi“ (6). Þá benti hann einnig á 

markaðssetningu hins íslenska tungumáls og sagði að það væri „eins og íslenskan sé ekki 

söluvænleg, heldur skapi hún hugrenningatengsl við það sem sé gamaldags og hallærislegt“ 

(6). Hann kom einnig inn á eitt af meginviðfangsefnum þessarar ritgerðar, þá staðreynd að 

„einstakir titlar standa ekki alltaf undir sér þó að til komi framlag úr Þýðingarsjóði“ (7). 

 Gauti Kristmannsson, bókmennta- og þýðingafræðingur, tók í sama streng í grein sinni 

í Lesbók Morgunblaðsins frá því 2006 þrátt fyrir að hann væri að fjalla um þýðingar í víðara 

samhengi heldur en svo að það einskorðaðist við bókmenntaþýðingar. Í umfjöllun sinni um 

kvikmynda- og sjónvarpsþýðingar talaði hann um að „öflugustu menningarstofnanir 

þjóðarinnar“ (3) séu „oft reknar með halla“ (3) og átti hann þar meðal annars við 

atvinnuleikhúsin, ríkisútvarpið og fréttastofurnar. Þrátt fyrir reksturinn eru þessar stofnanir 

mikilvægur hlekkur í þýðingastarfseminni og þurfa að leggja sig fram um að skila af sér góðu 

efni á fallegri íslensku. Talaði Gauti þá um að rekstrarviðmiðin hafi gengið „af hinum 

menningarlegu dauðum“ (3) og að hið íslenska tungumál sé „einfaldlega ekki 

samkeppnishæf[t] við ensku í íslenskum fjölmiðlum“ (3). 

 Í sömu Lesbók fjallaði Guðrún H. Tulinius þýðingafræðingur um kostnaðinn sem varð 

henni og samstarfskonu hennar Margréti Örnu Hlöðversdóttur fjötur um fót þegar þær lögðu í 

það verkefni að gefa út Hæðir Machu Picchu eftir Pablo Neruda. Kostnaðurinn var 

umtalsverður og ekki tókst að útvega nema takmarkaðan styrk til verksins. Þá reiknuðu þær 

sér engin laun fyrir vinnuna, og lét Guðrún þau orð falla að „starf bókmenntaþýðandans [væri] 

oftast hugsjónastarf“ (4). Í tímariti þýðenda, Jón á Bægisá, 1999 voru jafnframt birtar 
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hringborðsumræður um þýðingar á barna- og unglingabókmenntum undir fyrirsögninni 

„Hugsjón eða hagnaður“. Þar kom skýrt fram í fyrstu orðum umfjöllunarinnar að það að 

„skrifa, þýða og gefa út bækur gera menn líklega fremur af hugsjón en skynsemi“ (57). 

 Fleiri hafa látið sig efnahagsleg sjónarmið hins íslenska tungumáls varða. Í Lesbók 

Morgunblaðsins árið 2001 birtist grein eftir Kristján Árnason, prófessor í málfræði við 

Háskóla Íslands. Í grein sinni talaði hann um stöðu íslenskunnar andspænis öðrum 

tungumálum og sagði meðal annars að raddir væru þegar farnar að heyrast sem halda því fram 

að „efnahagsleg rök mæli heldur gegn því en með að halda tungunni mjög á lofti eða reyna að 

standa undir sjálfstæðri íslenskri menningu“ (9). Þá talaði Jón Kalman Stefánsson rithöfundur 

um þýðingar í grein sinni í Lesbók Morgunblaðsins frá árinu 2003 og kom hann meðal annars 

inn á mögulegar leiðir til þess að „örva áhuga og um leið sölu á þýðingum“ (5). 

  Á jafn litlum markaði og á Íslandi er erfitt að leggja mat á hagkvæmni bókaútgáfu. 

Orðið hagkvæmni fjallar bókstaflega um hagnað af sölu einhvers, eins og tungumálið okkar sé 

söluvara og umræðuefnið snúist um það hversu söluvænlegt það sé. Í ritgerð sinni „Menning 

og markaðshyggja“ í Skírni fjallaði Páll Skúlason um menninguna almennt og hversu 

mikilvægt það er að láta markaðshyggjuna ekki hafa yfirhöndina þegar að kemur að 

tungumálinu okkar og sérstöðu okkar Íslendinga í alþjóðasamfélaginu. Hann spurði meðal 

annars hvernig við Íslendingar ættum að fara að því að varðveita tungumálið okkar þegar við 

„lifum samkvæmt því gildismati að þau samskipti sem mestu skipti séu viðskipti þar sem 

fjárhagslegir hagsmunir sitja í öndvegi“ (14).  

Umræðan um viðskiptalífið er áberandi almennt og gjarnan fjallað um hugmyndir um 

að enskan væri ef til vill heppilegri miðill í því þar sem viðskipti eru gjarnan alþjóðleg og 

ákveðin hagkvæmni felst í samrýmingu þar á milli. Hugleiðingar um hagkvæmni og arðsemi 

tungumálsins má hæglega yfirfæra yfir á útgáfustarfsemina. Ísland er rúmlega 300.000 manna 

eyland í stöðugum samskiptum við umheiminn. Hvar felst arðurinn í því að viðhalda 
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tungumáli sem svo lítil prósenta af heiminum kann? Hver er hagnaðurinn af því að viðhalda 

útgáfu á efni á tungumáli þegar neytendurnir geta hæglega nálgast efnið á öðrum 

tungumálum? Ef til vill felst lausnin í því að leggja nýtt mat á það sem við köllum 

„hagkvæmni“. Ef til vill er þetta spurning um að leggja markaðshyggjuna til hliðar og 

endurmeta það sem land, þjóð og tunga hefur „hagnað“ af.  

 

1.4 Afþreyingarbókmenntir sem annars flokks bókmenntir 

Áður en lengra er haldið í umfjöllun um hagkvæmni í útgáfustarfsemi er mikilvægt að árétta 

að þegar fjallað er um mikilvægi áframhaldandi útgáfu á þýðingum er nánast 

undantekningalaust verið að fjalla um útgáfu á fagurbókmenntum. Oftast er verið að tala um 

metnaðarfulla útgáfu á þekktum bókmenntaverkum, hrein stórvirki á íslenskum 

bókmenntamarkaði. Sjaldgæfara er að fjallað sé um útgáfu á afþreyingarbókmenntum og 

virðast þær falla í flokk annars flokks bókmennta. Þessi tregða til þess að setja 

afþreyingarbókmenntir á sama stall og hámenningarleg bókmenntaverk í umfjöllun um 

útgáfustarfsemi á Íslandi er athygliverð í ljósi þess að afþreyingarbókmenntir seljast gjarnan í 

fleiri eintökum en fagurbókmenntirnar og má því segja að þýðendur afþreyingarbókmennta 

matreiði íslenskan texta ofan í breiðari markhóp heldur en þýðendur fagurbókmennta. 

 Auðna Hödd Jónatansdóttir og Rannveig Jónsdóttir gerðu metnaðarfulla, 

yfirgripsmikla og vel unna rannsókn á þýðingum á íslenskum markaði árið 2001 og birtust 

niðurstöðurnar í tímaritinu Jón á Bægisá árið 2003. Það vakti þó athygli mína að þær notuðu 

fyrstu setninguna í kaflanum sem fjallar um bókmenntaþýðingar til að árétta að umfjöllun 

þeirra „einskorðist“ við „fagurbókmenntir“ (53). Þá játuðu þær að „vissulega hefði verið 

möguleiki að taka tillit til „óæðri“ bókmennta sem auðvitað ættu erindi í þessa rannsókn, þar 

sem slíkar bókmenntir ber óneitanlega oftar fyrir augu almennings en fagurbókmenntirnar“ 

(53). Þessi notkun á orðinu „óæðri“, þótt orðið sé notað innan gæsalappa, er líklega besta 
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dæmið um það viðhorf sem virðist ríkjandi hjá þeim sem fjalla um þýðingar á opinberum 

vettvangi. Sem dæmi má nefna að af þeim greinum sem notaðar eru sem heimildir í þessari 

ritgerð eru fáar skírskotanir til afþreyingabókmennta. Umræðan miðast við, og takmarkast af, 

umfjöllun um fagurbókmenntir.  

Rúnar Helgi Vignisson vísaði reyndar í rannsókn þeirra Auðnu Haddar og Rannveigar 

í grein sinni „Þýðinguna eða lífið?“ og sagði jafnframt að „líklegt [sé] að í flokki 

afþreyingarbókmennta sé hlutfall þýðinga enn hærra [en í flokki fagurbókmennta]“ vegna 

þess að „margur Íslendingurinn hefur beðið spenntur eftir rauðri ástarsögu eða nýrri 

spennusögu í gegnum tíðina“ (6). Þá var það helst Gauti Kristmannsson sem fjallaði um 

mikilvægi afþreyingarbókmennta í grein sinni „Talsamband við eigin tungu“. Þó var 

umfjöllun hans um afþreyingarbókmenntir nátengd umfjöllun um fagurbókmenntir þar sem 

hann sagði meðal annars að „umtalsverð fækkun þýddra afþreyingarbóka virðist hafa haft þau 

áhrif að bókaútgefendur eiga erfiðara með að gefa út þýdd bókmenntaverk“ (4). Í grein 

Ástráðs Eysteinssonar var einnig minnst á „dægurbókmenntir“ (6) en umræðan sem á eftir 

fylgdi einskorðaðist við fagurbókmenntir og er því ekki hægt að tala um eiginlega umfjöllun 

um afþreyingarbókmenntir einar og sér í neinu af þessum tilvikum. 

 Þetta sjónarmið þar sem litið er á afþreyingarbókmenntir sem „óæðri“ helst jafnframt í 

hendur við stefnu Þýðingarsjóðs, en útgefendurnir sem rætt var við fyrir þessa ritgerð voru 

sammála um að afþreyingarbókmenntir hlytu almennt ekki styrki úr Þýðingarsjóði, eins og 

fram kemur í öðrum kafla þessarar ritgerðar. Þá eru afþreyingarbókmenntir ekki áberandi 

meðal þeirra sem eru tilnefndar til íslensku þýðingarverðlaunanna (Íslensku 

þýðingarverðlaunin, 2012). Þó þarf ekki að leita lengi að upplýsingum um velgengni 

afþreyingarbókmennta. Á bóksölulista Félags íslenskra bókaútgefenda mátti í nóvember 2012 

líta uppsafnaðan metsölulista þar sem rúmlega helmingur bókanna flokkaðist til 
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afþreyingarbókmennta
1
. Þar af var yfirgnæfandi meirihluti þeirra þýddur úr erlendum 

tungumálum (Bóksölulistinn, 2012). Afgangurinn af bókunum á listanum voru annaðhvort 

ljósmyndabækur eða uppskriftabækur og einungis ein þeirra gat flokkast undir 

fagurbókmenntir.  

Það þarf heldur ekki að leita lengra en í Bókatíðindi ár hvert til þess að sjá að 

afþreyingarbókmenntir eru stór hluti útgefinna þýðinga. Ef marka má ummæli útgefenda, sem 

nánar er fjallað um í öðrum kafla þessarar ritgerðar, og orð Gauta um að fækkun þýddra 

afþreyingarbókmennta hafi þau áhrif að minna sé gefið út af bókmenntaverkum, er ljóst að 

það eru einmitt afþreyingarbókmenntirnar sem seljast mest. Það hljóta því að vera þýðendur 

afþreyingarbókmennta sem ná til breiðasta markhópsins og jafnframt hlýtur því að vera 

mikilvægt að verk þeirra séu metin að verðleikum og vandað sé til þeirra. Ekki ber að 

vanmeta framlag afþreyingarbókmennta til íslenskrar menningar og til dæmis væri hægt að 

koma á stofn sérstökum þýðingarverðlaunum fyrir afþreyingarbókmenntir. Þrátt fyrir að 

afþreyingarbókmenntir seljist betur en fagurbókmenntirnar standa þær ekki allar undir sér eins 

og nánar verður fjallað um í öðrum kafla þessarar ritgerðar og eins og áður hefur komið fram 

styður útgáfa afþreyingarbókmenntir fjárhagslega við útgáfu á fagurbókmenntum. Aukinn 

stuðningur við útgáfu afþreyingarbókmennta sem og aukin virðing fyrir þeim sem 

bókmenntaverkum hlýtur því að vera útgefendum, neytendum sem og menningarvitum til 

mikils framdráttar.  

  

                                                            
1 Uppsafnaði metsölulistinn var sóttur 17. nóvember 2012 og taldi til tímabilsins 01.01.2012 – 10.11.2012. 
Listinn er uppfærður á viku til tveggja vikna fresti og því verða reglulegar breytingar á honum. Þá geta 
breytingarnar verið árstíðabundnar en þegar þessi orð eru rituð tekur listinn til tímabilsins 01.01.2012 – 
23.12.2012 og lítur hann vægast sagt allt öðruvísi út eftir jólabókaflóðið en hann gerði í nóvember. Ummælin í 
þessari ritgerð eiga við listann eins og hann leit út í nóvember. 
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2. Viðtöl við útgefendur 

Sjónarmið íslenskra útgefenda er mjög mikilvægt í þessu samhengi og mér lék forvitni á að 

vita hver þeirra reynsla væri af útgáfu þýddra afþreyingarbókmennta. Ég hafði samband við 

þau Kristján B. Jónasson, einn eigenda og útgáfustjóra Crymogeu og núverandi formann 

Félags íslenskra bókaútgefenda, Kristján Kristjánsson, einn eigenda og útgefanda hjá 

Uppheimum og Sif Jóhannsdóttur, verkefnastjóra útgáfu hjá Forlaginu, og fékk að spyrja þau 

spurninga varðandi útgáfu slíkra þýðinga. Þar höfðu spurningar varðandi kostnað, styrkjamál 

og markhópa ef til vill mest vægi en einnig fékk ég að spyrja þau örlítið út í 

rafbókavæðinguna með tilliti til afþreyingarbókmennta, áhrif tungumálaþekkingar á 

eftirspurnina og gildi þýddra afþreyingarbókmennta fyrir íslenskt tungumál. Viðtölin fóru 

fram á tímabilinu 30. október til 8. nóvember. Tvö viðtalanna má finna í heild sinni í viðauka 

eitt hér að neðan, en eitt þeirra er ekki birt samkvæmt óskum viðmælanda. 

 

2.1 Kostnaður, styrkir og helstu markhópar 

Aðspurð um algengan kostnað við útgáfu á afþreyingarbók í meðallengd stóð ekki á svörum 

hjá útgefendunum. Þau voru öll sammála um að algengur þýðingarkostnaður á slíkri bók væri 

um milljón og týndu til ýmsan annan kostnað, kostnað við höfundarlaun, prófarkalestur, 

umbrot og hönnun kápu, sem og dreifingu og markaðssetningu. Kristján B. Jónasson hjá 

Crymogeu taldi að ein og hálf milljón væri algjör lágmarkskostnaður til að koma 

afþreyingarbók út (skv. munnlegri heimild, 30.10.2012) og Sif Jóhannsdóttir hjá Forlaginu 

áætlaði að kostnaðurinn færi alltaf yfir tvær milljónir (47). Kristján áætlaði jafnframt að sá 

hagnaður sem rynni til útgáfunnar væri um það bil sextán hundruð krónur af hverju eintaki og 

að algeng heildarsala væri um fimmtán hundruð eintök (skv. munnlegri heimild, 30.10.2012). 

Hann áréttaði að mestur hagnaður skapaðist af því að „spara ákveðna hluti varðandi 
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framleiðsluna“ og átti þar við ýmsan tilfallandi kostnað eins og umbrot og kápuhönnun og 

slíkt. 

Styrkjamálin voru einnig til umræðu og voru allir útgefendurnir sammála um það að 

almennt fengju afþreyingarbókmenntir litla eða jafnvel enga styrki. Hinn íslenski 

bókmenntasjóður sér aðallega um að styrkja annars vegar útgáfu íslenskra bókmennta erlendis 

og styðja við bakið á íslenskum höfundum og hins vegar að styrkja útgáfu erlendra 

bókmenntaverka á íslensku. Hins vegar geta íslenskir útgefendur sótt í erlenda sjóði og þar 

vegur Norræni þýðingarsjóðurinn þungt. Einnig er hægt að sækja um styrki til þýðingarsjóða 

upprunalands verksins og talar Kristján Kristjánsson, útgefandi hjá Uppheimum, sérstaklega 

um hinn finnska þýðingarsjóð sem hann sagði vera að standa sig mjög vel (39). Þó er rétt að 

árétta að allir útgefendurnir voru sammála um það að hinir norrænu þýðingarsjóðir styrktu 

almennt ekki þær afþreyingarbækur sem flokkast sem metsölubækur þar sem þeir treysta á að 

þær bækur seljist vel. Þá talaði Kristján Kristjánsson einnig um það að oft væri hægt að fá 

styrk fyrir fyrstu bók höfundar, eða jafnvel fyrstu tvær, en eftir það væri erfiðara að fá styrki 

fyrir þann höfund (39).  

Allir voru útgefendurnir einnig sammála um að það kæmi fyrir að einstaka titlar stæðu 

ekki undir sér. Kristján Kristjánsson talaði í því samhengi um ákveðið „lágmark“ sem væri 

hér á landi „býsna hátt, bara út af smæð markaðarins“ (40). Sif sagði að margar væru að 

„koma út réttu megin við núllið en ekki þannig að það séu einhverjar gríðarlegar tölur“ (48). 

Það helst fullkomlega í hendur við þau sjónarmið sem komið hafa fram hjá þeim sem lagt 

hafa orð í belg í umræðunni um þýðingar á Íslandi að þýðingar séu fyrst og fremst 

hugsjónastarf. Þó sagði Kristján Kristjánsson að þótt framlegðin í bókaútgáfu almennt væri 

ekki mikil þá seldust skandinavískar afþreyingarbókmenntir „prýðilega á Íslandi“ og því gæfu 

þær „ágætlega af sér“ (39). 
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Kristján B. Jónasson talaði ítarlega um landslagið á afþreyingamarkaðnum og sagði 

meðal annars að áður fyrr hefði verið „gríðarleg útgáfa á afþreyingarefni“ (skv. munnlegri 

heimild, 30.10.2012). Þá voru afþreyingarbókmenntir gjarnan innbundnar og gefnar sem 

tækifærisgjafir en með auknu aðgengi að leiknu afþreyingarefni, sem og væntanlega 

tölvuleikjum, dvínaði áhugi á afþreyingarbókmenntum. Samkvæmt Kristjáni var það þá sem 

þýðingarnar „fóru að koma út í kilju í enn meiri mæli og [...] í dag ganga innbundnar þýðingar 

ekki lengur“. 

Þegar kom að spurningunni um markhópa þýddra afþreyingarbókmennta voru allir 

útgefendurnir sammála um það að konur á miðjum aldri væru bestu neytendur bóka almennt 

og þar með einnig þýddra afþreyingarbókmennta. Kristján Kristjánsson talaði einnig um 

„nánast nýja hreyfingu í útgáfu“ (42), svokallaðar femi-krimi bækur, sem væru skrifaðar 

„fyrst og fremst með konur í huga sem lesendur“ (42) og væru frábrugðnar að því leytinu til 

að þar er gjarnan einblínt meira á einkalíf sögupersónanna í bland við rannsókn glæpsins. 

Kristján B. Jónasson tók í sama streng þegar hann sagði að „úrvalið af þýddum kiljuútgáfum 

[væri] mjög kvenóríenterað“ (skv. munnlegri heimild, 30.10.2012). Aðspurður hvort fólk á 

tvítugs- og þrítugsaldri væri raunhæfur markhópur svaraði Kristján B. Jónasson jafnframt að 

hann væri „hræðilegur neytendahópur, frá svona fimmtán til þrítugs“. Hann var þeirrar 

skoðunar að „áhugasvið þessa hóps [væri] þá miklu frekar bækur á ensku“.  

 

2.2 Rafbókavæðingin og ungir neytendur 

Samhliða umræðunni um ungt fólk sem neytendur afþreyingarbókmennta bar spurninguna um 

rafbókavæðinguna á góma. Kristján Kristjánsson velti fyrir sér hvort ungt fólk keypti almennt 

bækur en játaði jafnframt að hann gæti alveg séð fram á að það yrði til markaður fyrir unga 

fólkið samhliða rafbókavæðingunni (45). Kristján B. Jónasson sagði enn fremur að hann teldi 

að karlmenn gætu flokkast sem áhugaverður markhópur sem rafbókaneytendur (skv. 
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munnlegri heimild, 30.10.2012). Allir útgefendurnir voru sammála um að rafbókavæðingin 

væri rétt að byrja á Íslandi og töldu jafnframt að það orsakaðist einna helst af óvissu um það í 

hvaða formi rafbóka yrði mest og best neytt, sem og hræðslu útgefenda við að 

sjóræningjaútgáfum af vinsælum bókum yrði dreift á netinu og sala á þeim bókum myndi þar 

með dragast saman. Þau töluðu þó öll um að salan á rafbókum væri að aukast jafnt og þétt og 

að fólk væri byrjað að prófa sig áfram með rafbókavæðinguna hér á Íslandi. Jafnframt höfðu 

þau öll orð á því að það væri ekki hægt að segja að rafbókavæðingunni fylgdi aukin 

hagkvæmni fyrir útgefendur og taldi Kristján Kristjánsson það vera útbreiddan misskilning 

hjá almenningi, sem og höfundum, að rafbækur væru ódýrari vegna þess að þær kæmu ekki út 

á pappír (41). 

Raunin er sú að rafbækur þurfa að ganga í gegnum sama ferli og þær bækur sem koma 

út á prenti. Það þarf að vinna textann, hvort sem um er að ræða fyrstu útgáfu skáldsögu, eða 

þýðingu af öðru tungumáli, sem og prófarkalesa. Þá þarf einnig að vinna bókina á sama hátt, 

brjóta um og hanna kápu og svo þarf auðvitað að dreifa henni. Kostnaðurinn sem sparast er þá 

fyrst og fremst kostnaðurinn af prentuninni, sem er í raun ekki svo stór kostnaðarliður í 

heildarmyndinni. Hins vegar hefur verið að færast í aukana að rafbækur séu gefnar út 

samhliða prentuðu eintaki og ef raunin verður sú að kynslóðin sem er nú á tvítugs- og 

þrítugsaldri, sem og kynslóðirnar á eftir henni, verði meira áberandi sem neytendur rafbóka 

má ef til vill fara að tala um að útgefendur nái þar með til þess hóps sem Kristján B. Jónasson 

kallar afskiptan (skv. munnlegri heimild, 30.10.2012). 

Sá hópur er einmitt sá sami og sá sem skilaði hæstu hlutfalli enskukunnáttu í könnun 

Menntamálaráðuneytisins frá því 2001. Því var ekki úr vegi að spyrja útgefendur hvort þeir 

teldu að aukin tungumálakunnátta gæti haft áhrif á áhugann á þýddum bókmenntum og hvort 

þeim fyndist það vera að færast í aukana að fólk veldi frummál fram yfir þýðingar
2
. 

                                                            
2 Hér er mikilvægt að taka fram að um yfirsjón hjá rannsakanda var að ræða varðandi það hvernig spurningin var 

orðuð. Útgefendur voru spurðir hversu þungt þeir teldu vægi „aukinnar tungumálakunnáttu“ hjá ungu fólki en 
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Útgefendurnir voru sammála um það að það væri vel þekkt að ákveðinn hópur fólks kysi 

frekar að lesa á frummálinu og voru útgefendur jafnframt sammála um að þar væri helsta 

ástæðan smæð tungumálsins og óþolinmæði lesenda. Kristján Kristjánsson hjá Uppheimum 

talaði sérstaklega um enskuna og komst svo að orði að það „[hefðist] ekki undan að þýða fyrir 

þá“ (43) og átti þar við þann hóp fólks sem les mikið. Sif Jóhannsdóttir benti jafnframt á að 

ákveðinn hluti fólks kysi einnig frekar að lesa á frummálinu vegna þess að það liti niður á 

þýðinguna og teldi hana ekki jafngilda frummálinu (51). Forlagið hefur hins vegar að 

undanförnu reynt að mæta hinum óþolinmóða lesendahópi með örari útgáfu á bókaseríum. Í 

bókaseríum hefur venjan verið að gefa út eina bók á ári en þegar Forlagið tók 

Hungurleikaseríuna og Fimmtíu gráa skugga til þýðingar á síðasta ári var útgáfuplaninu flýtt 

og komu þannig út tvær bækur í Hungurleikaseríunni á síðasta ári og á milli útgáfu fyrstu og 

annarrar bókar í Skuggaseríunni liðu einungis þrír mánuðir (51). Kristján B. Jónasson benti 

einnig á að það væri ekki endilega víst að um eiginlega aukna tungumálakunnáttu ungs fólks 

væri að ræða og ef eitthvað þá hefði þeim farið aftur í Norðurlandamálunum. Hefði það fyrst 

og fremst þau áhrif að við værum hætt að lesa á þeim tungumálum og að jafnframt væri 

vonlaust að nálgast bækur á þeim tungumálum (skv. munnlegri heimild, 30.10.2012).  

 

2.3 Tungumálakunnátta og neysla  

Ég er átján ára, eða tvítugur, ég vil ná mér í þekkingu. Ekkert af þessari 

þekkingu er til á móðurmálinu mínu. Ekkert. Af hverju á ég þá að eyða 

tíma í að læra móðurmálið mitt? Af hverju á ég ekki bara að eyða miklu 

meiri tíma í að læra enskuna, sem er vegurinn til þekkingarinnar. En ekki 

mitt eigið móðurmál. (skv. munnlegri heimild, 30.10.2012) 

                                                                                                                                                                                          
ritgerðin tekur mið af hinum ýmsu rannsóknum og miðar þá sérstaklega við aukna enskukunnáttu. Í rannsókn 

Menntamálaráðuneytisins komu Norðurlandamálin til dæmis verst út hjá sama aldursflokki og taldi sig hafa 

mesta enskukunnáttu. Því er ekki rétt að segja að um aukna tungumálakunnáttu sé að ræða og hefði verið réttara 

að spyrja útgefendur um aukna enskukunnáttu ungs fólks. Þegar talað er um að fólk sé að lesa mikið á 

frummálinu er fyrst og fremst verið að tala um ensku og tók Kristján Kristjánsson enskuna til dæmis sérstaklega 

fram auk þess sem Sif Jóhannsdóttir vísaði sérstaklega í Hungurleikana og Fimmtíu gráa skugga sem komu 

báðar upprunalega út á ensku. 
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Þrátt fyrir að Kristján B. Jónasson hafi með þessum orðum frekar verið að vísa í enskunotkun 

í tengslum við menntun og skólastarf eiga þau einnig vel við útgáfustarfsemina. Ef við gefum 

okkur að það sé rétt að kynslóðirnar sem í dag eru á tvítugs- og þrítugsaldri eigi auðveldara 

með að neyta afþreyingarefnis á ensku og að aðgengi þeirra að efni á ensku eigi einungis eftir 

að aukast með tilkomu rafbókavæðingarinnar er hægt að ímynda sér hvaða áhrif það eigi eftir 

að hafa á íslenskt útgáfulandslag. Ef þær kynslóðir eru bornar saman við kynslóðirnar á undan 

er, eins og áður hefur komið fram í kafla 1.2, fyrst og fremst áberandi hvað skiptingin á milli 

tungumála er greinileg. Sú kynslóð sem er helsti neytendahópur afþreyingarbókmennta í dag 

samkvæmt útgefendum er ólíklegri til þess að lesa bækur á ensku heldur en þær kynslóðir sem 

í dag eru á tvítugs- og þrítugsaldri og þrátt fyrir að hún væri líklegri til þess að lesa bækur á 

Norðurlandamáli hefur hún, eins og Kristján B. Jónasson benti réttilega á, mjög takmarkað 

aðgengi að bókum á þeim tungumálum. 

Þær kynslóðir sem í dag er á tvítugs- og þrítugsaldri eiga hins vegar ekki við sama 

vandamál að stríða hvað varðar aðgengi. Þær hafa getu til þess að lesa afþreyingarbókmenntir 

á ensku og í gegnum internetið, Amazon.com og rafbókavæðinguna hafa þær jafnframt 

næstum óhindrað aðgengi að bókum á því tungumáli. Eins og útgefendur hafa sjálfir bent á 

eru þessar kynslóðir jafnframt taldar afleitur neytendahópur í dag, með takmarkaða kaupgetu, 

óþolinmóður og jafnvel vís með að vera opinn fyrir því að útvega sér bækurnar á stafrænu 

formi á óheiðarlegan máta. Því hljótum við að velta því fyrir okkur hverjar líkurnar séu á því 

að neyslumynstrið hjá þessari kynslóð breytist. Eins og kom fram í kafla 1.2 er þróunin sú að 

þeim mun yngri sem neytandinn er þeim mun líklegri er hann til að lesa á ensku, sem og að 

kjósa að neyta sjónvarpsefnis á ensku. Þrátt fyrir að margvíslegar aðstæður geti orðið til þess 

að fólk skipti um skoðun og kjósi frekar íslenskt efni með aldrinum er vert að spyrja sig hvort 

þetta sé þróun sem eigi mögulega eftir að halda áfram og hvort sú staða geti komið upp hjá 
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komandi kynslóðum framtíðarinnar að fjöldi þeirra sem kjósa erlenda afþreyingu verði orðinn 

svo mikill að þýðingar og íslenskt efni eigi eftir að bera skaða af. 

Allir voru útgefendurnir sammála um það að þýðingar afþreyingarbókmennta væru 

mikilvægur liður í því að efla íslenskt tungumál. Sif Jóhannsdóttir bætti því við að höfundar 

sem byggju við annars konar veruleika en við hér heima færðu okkur aðra sýn á heiminn og 

kæmu okkur í snertingu við aðra menningarheima (51). Hún benti einnig á að þeir sem ekki 

lesa á öðrum tungumálum hefðu ansi takmarkaða sýn á heiminn ef þeir hefðu ekki aðgang að 

erlendum bókmenntum á íslenskri tungu (52). Kristján Kristjánsson talaði þar að auki um 

mikilvægi vandaðra þýðinga á afþreyingarbókmenntum með tilliti til þess hversu útbreiddar 

þær eru:  

Mjög margir lesa fyrst og fremst sér til afþreyingar og ég tel mikilvægt 

að í boði séu frambærilegar og vel þýddar bækur. Af því að svo stór 

hópur fólks er að innbyrða mikið af þessum textum þá er algert skilyrði 

að þetta sé vel gert. (45) 

Hann benti einnig á að þróunin væri orðin sú að þar sem þýðingar á afþreyingarbókmenntum 

væru verr launaðar þyrftu þýðendur þeirra bókmennta að vinna hraðar til þess að auka tekjur 

sínar. Þar af leiðandi væru afþreyingarbókmenntir oft svo hræðilega illa þýddar að fær fengju 

á sig draslstimpil burtséð frá innihaldi bókanna sjálfra sem væru oft vel skrifaðar (45). 

Miðað við sölutölur og umræðu um þýðingar almennt er ljóst að það er rétt sem 

Kristján Kristjánsson segir að afþreyingarbókmenntir eru þær bókmenntir sem koma oftast 

fyrir augu almennings og það segir sig því sjálft að það er mikilvægt að vandað sé til þeirra 

bókmennta. Kristján B. Jónasson sagði meðal annars að „bókamarkaðurinn, framleiðsla bóka 

og þýðingar almennt, [væri] borinn uppi af kaupgetu og kaupvilja almennings“ (skv. 

munnlegri heimild, 30.10.2012) og ef þýðingar á afþreyingarbókmenntum standast ekki 

kröfur neytendanna er eðlilegt að þeir sem hafa tungumálakunnáttuna kjósi að lesa bókina 

óþýdda og sala á þýðingum dragist þar með saman. Ef sala á þýddum 
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afþreyingarbókmenntum dregst saman verður nær ógjörningur fyrir íslensk útgáfufyrirtæki að 

stunda sjálfstæðan rekstur og útgáfa á fagurbókmenntum minnkar ennþá meira.  

Það er þó ýmislegt annað sem þarf að taka með í reikninginn áður en komandi 

kynslóðir eru afskrifaðar sem neytendur þýddra afþreyingarbókmennta. Eins og Sif 

Jóhannsdóttir benti réttilega á lesa fæstir á sex eða sjö tungumálum og í raun lesa fæstir á 

fleiri en tveimur (50). Kristján B. Jónasson telur að lausnin sé ef til vill fólgin í því að þýða frá 

fleiri málsvæðum og úr öðrum tungumálum en ensku (skv. munnlegri heimild, 30.10.2012). Í 

gegnum þýðingar kynnumst við framandi menningarheimum og í gegnum þýðingar af 

tungumálum sem við kunnum ekki öðlumst við aðgang að bókmenntum sem eru okkur 

almennt ekki aðgengilegar. Það væri því eðlilegra að áhugi á slíkum þýðingum væri töluvert 

meiri heldur en áhugi á þýðingum sem við höfum fullan aðgang að á tungumáli sem við 

kunnum. 
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3. Rannsókn meðal menntaskólanema 

Þriðji og síðasti liðurinn í þessu verkefni um stöðu og framtíð þýddra afþreyingarbókmennta 

lýtur að sjónarmiði sjálfra neytendanna, nánar tiltekið hinna ungu neytenda framtíðarinnar. Til 

að nálgast þeirra sjónarmið samdi ég spurningalista með tólf spurningum og sendi hann á 

fjóra menntaskóla. Á spurningalistanum kenndi ýmissa grasa, en það voru helst spurningar 

átta og níu sem vógu þyngst, þar sem nemendur voru spurðir hvort þeir læsu sér til 

afþreyingar og hvort þeir kysu heldur að lesa þýðingar eða á frummáli. Þá voru nemendurnir 

einnig spurðir hvort þeir væru vel læsir á öðrum tungumálum en móðurmáli. Eins voru þeir 

spurðir álits á þýddum afþreyingarbókmenntum, hvað þeir teldu að þær væru stór hluti af 

útgefnum bókum á ári hverju og hvort þeir héldu að eftirspurn eftir þeim ætti eftir að minnka 

á næstkomandi árum. Niðurstöðurnar komu skemmtilega á óvart og eru mikilvæg viðbót við 

ritgerðina. 

 

3.1 Framkvæmd 

Fyrsta verkefni var að afmarka úrtakið og til að fá sem fjölbreyttast úrtak var ákveðið að hafa 

einn skóla utan af landi og einn fjölbrautaskóla í úrtakinu. Að auki voru valdir tveir skólar 

með bekkjarkerfi af höfuðborgarsvæðinu. Ég reyndi að velja skóla í stærra lagi, til að úrtakið 

yrði sem stærst, en að öðru leyti réðu engar sérstakar ástæður því hvaða skólar urðu fyrir 

valinu. Skólarnir voru Fjölbrautaskólinn í Breiðholti, Menntaskólinn á Akureyri, 

Menntaskólinn í Reykjavík og Kvennaskólinn í Reykjavík og tóku skólameistarar og rektorar 

skólanna allir vel í þátttöku. Ég ákvað að afmarka þátttökualdurinn við þá einstaklinga sem 

væru orðnir sjálfráða og því var könnunin einungis send á efstu bekki menntaskólanna. 
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Úrtakið var 2059 og alls tók 401 nemandi þátt í könnuninni. Svarhlutfallið var því 19,5%. 

Könnunin sjálf var framkvæmd á tímabilinu 18. október til 1. nóvember 2012
3
. 

 

3.2 Niðurstöður 

3.2.1 Kyn 

 

Töluverður munur var á kynjahlutfallinu en talsvert fleiri stelpur en strákar tóku þátt í 

könnuninni. Því má segja að könnunin gefi ef til vill ekki alveg rétta mynd af viðhorfum 

stráka til þýddra afþreyingarbókmennta og væri áhugavert að sjá niðurstöður úr sambærilegri 

könnun þar sem kynjahlutfall væri jafnara. 

                                                            
3 Könnunin var hýst á vefsíðu AP Media, www.kannanir.is. Kerfið sem hýsti könnunina heitir LimeSurvey og er 

meðal annars þeim kostum gætt að könnunin gat verið fullkomlega nafnlaus og órekjanleg. Ég hafði áður lent í 

vandræðum með prufukeyrslu í sambærilegum erlendum kerfum sem héldu nákvæma skrá yfir IP-tölur 

þátttakenda. 

http://www.kannanir.is/
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3.2.2 Aldur

 

Langflestir þátttakendur voru á aldrinum 18-19 ára, eða 76% þátttakenda. Þeir sem svöruðu 

annað voru á aldrinum 22-47 en einnig tóku fjórir 17 ára nemendur þátt.  

3.2.3 Skóli

 

Svarhlutfallið var nokkuð jafnt á milli Fjölbrautaskólans í Breiðholti, Menntaskólans á 

Akureyri og Menntaskólans í Reykjavík. Hins vegar var þátttakan í Kvennaskólanum ívið 

lægri, einungis 9% heildarfjöldans eða 36 nemendur. 
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3.2.4 Námsbraut

 

Svarhlutfallið var nokkuð jafnt á milli félagsfræðibrautar og náttúrufræðibrautar og minnst hjá 

málabraut. Hjá þeim sem svöruðu „annað“ voru algengustu svörin annaðhvort listbrautir eða 

iðngreinar. 

3.2.5 Hvert er móðurmál þitt? 

 

Langflestir þátttakendanna svöruðu að þeir hefðu íslensku að móðurmáli. Þá voru engir 

þátttakendur sem höfðu norræn tungumál að móðurmáli. Af þeim sem svöruðu „annað“ voru 

pólska, serbneska og tælenska algengustu svörin. Einnig var einn þátttakandi sem sagðist vera 

tvítyngdur á ensku og íslensku. 
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3.2.6 Ertu vel læs á öðrum tungumálum en móðurmáli? 

 

Af þeim 401 nemanda sem tók þátt í könnuninni voru einungis 26 sem sögðust ekki vel læsir 

á ensku og voru það því 93,5% þátttakenda sem sögðust vera vel læsir á ensku. Sú tala er í 

eðlilegu samhengi við þau 96% þátttakenda á aldrinum 18-29 ára sem töldu sig kunna ensku 

vel í könnun Menntamálaráðuneytisins frá árinu 2001. Af þeim nemendum sem sögðust ekki 

vera læsir á neinum öðrum tungumálum en móðurmáli var 1 úr Fjölbrautaskólanum í 

Breiðholti, 6 voru úr Menntaskólanum á Akureyri og 2 úr Menntaskólanum í Reykjavík. Þá 

voru 2 þeirra af félagsfræðibraut, 5 af náttúruvísindabraut, 1 af málabraut og 1 af 

rafiðnaðarbraut. Fimm af þeim 9 nemendum sem svöruðu neitandi sögðust jafnframt lesa sér 

til afþreyingar og einungis 1 þeirra sagðist kjósa frummál fram yfir þýðingar. 
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3.2.7 Telur þú að færni íslenskra ungmenna í erlendum tungumálum sé minni eða meiri 

í dag heldur en hún var hjá kynslóðunum á undan? 

 

Hér hefði verið áhugavert að aðgreina spurninguna frekar niður í tungumál og skoða til dæmis 

hvort það ætti við um tungumál almennt eða hvort þau teldu færnina vera orðna meiri í 

ákveðnum tungumálum heldur en öðrum. Það er þó ljóst að íslensk ungmenni telja sig standa 

betur að vígi hvað tungumálafærni varðar heldur en kynslóðirnar sem á undan þeim hafa 

komið en 87% þátttakenda töldu að færni íslenskra ungmenna væri eitthvað eða talsvert meiri 

í dag heldur en hjá kynslóðunum á undan. 
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3.2.8 Lestu þér til afþreyingar? 

 

Tæplega þrír fjórðu þátttakenda, eða 75%, svöruðu því játandi að þeir læsu sér til afþreyingar. 

Það verður að teljast könnuninni til bóta því könnun um afþreyingarbókmenntir myndi 

óneitanlega missa marks ef takmarkaður fjöldi þátttakenda læsi sér til afþreyingar. Hér mætti 

þó koma með þá gagnrýni að hægt sé að lesa fagurbókmenntir sér til afþreyingar og eflaust 

eru margir sem gera það. Hins vegar var skýrt tekið fram í kynningunni á könnuninni að 

spurningarnar snérust fyrst og fremst um afþreyingarbókmenntir og er því gengið út frá því 

sem vísu að þátttakendur hafi miðað svör sín við þess konar bókmenntir. 
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3.2.9 Við lestur afþreyingarbókmennta, hvort kýst þú heldur að lesa efnið á frummáli 

sínu eða þýtt yfir á móðurmál þitt? 

 

Það hlýtur að teljast mikilvæg vísbending um markaðsþróun framtíðarinnar að rúmlega 

helmingur nemenda skuli kjósa frumtextann fram yfir þýðinguna. Það getur þýtt að hinn 

afmarkaði hópur lesenda sem er annaðhvort of óþolinmóður til að bíða eftir þýðingunni eða 

kærir sig ekki um þýðinguna af öðrum ástæðum, fari ört stækkandi. Einnig getur ástæðan 

verið sú að þær bókmenntir sem þessi aldursflokkur kýs að lesa eru ekki þýddar yfir á 

íslensku. Hver svo sem ástæðan er virðist vera full ástæða til frekari rannsókna. 
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3.2.10 Hversu mikilvægar telur þú að íslenskar þýðingar á afþreyingarbókmenntum séu 

fyrir íslenskt mál og auðgun þess? 

 

70% þátttakenda sögðu þýðingar vera frekar eða mjög mikilvægar fyrir íslenskt mál og 

auðgun þess. Þá voru einungis 4% þátttakenda sem sögðu þær vera lítið eða ekki mikilvægar. 

Það bendir til þess að jafnvel þeir sem kjósi að lesa texta á frummáli sínu fram yfir 

þýðingarnar átti sig þó á mikilvægi þeirra fyrir íslenskt tungumál og íslenska menningu. 

3.2.11 Hvað telur þú að íslenskar þýðingar á erlendum afþreyingarbókmenntum séu 

stór hluti af árlegri útgáfu bóka á Íslandi? 
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63% þátttakenda sögðust telja að þýðingar væru frekar eða mjög stór hluti áf árlegri 

bókaútgáfu á Íslandi. Samkvæmt frétt sem birtist í Fréttablaðinu 15. nóvember eru gefnar út 

133 þýddar barnabækur á móti 64 íslenskum og 69 þýdd skáldverk á móti 57 íslenskum á 

árinu. Þá voru einnig endurútgefin 44 íslensk skáldverk og 21 þýtt. Í þessum þremur flokkum 

skáka þýðingarnar því íslenskum bókmenntum, 223 á móti 165. Þá var einnig sérstaklega 

tekið fram að í flokkinum ævisögur koma einungis út 10 íslenskar ævisögur á móti 18 

þýddum („Bókaþjóð á breytingaskeiði“, 46). Það er því ljóst að þýddar bækur gefa hinum 

íslensku ekkert eftir og eru að minnsta kosti meðalstór hluti útgáfunnar ef ekki frekar stór. 

3.2.12 Hvort telur þú að eftirspurn eftir íslenskum þýðingum á erlendum 

afþreyingarbókmenntum eigi eftir að aukast eða minnka á næstu áratugum? 

 

Niðurstöður þessarar spurningar komu á óvart en mjög jafnt var í flokkum þeirra sem töldu að 

eftirspurn ætti eftir að minnka eitthvað, standa í stað og aukast eitthvað. Þar hafði vinninginn 

sá hópur sem taldi að eftirspurnin ætti eftir að standa í stað og fæstir töldu að eftirspurnin ætti 

eftir að aukast. Þeir sem aðhylltust frumtexta fram yfir þýðingar voru ekki líklegri til að telja 

að eftirspurnin ætti eftir að minnka, og öfugt. 
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Niðurstöður og lokaorð 

Hvort sem íslensk ungmenni eru orðin færari í enskri tungu eður ei þá er að minnsta kosti 

ljóst, bæði út frá könnuninni sem Menntamálaráðuneytið lagði fyrir árið 2001, sem og 

könnuninni sem lögð var fyrir menntskælinga í tengslum við þessa ritgerð, að þau meta eigin 

færni góða. Þau hafa það sjálfstraust sem til þarf til að taka af skarið og afla sér þekkingar og 

afþreyingar á tungumáli sem er ekki þeirra móðurmál og það sem meira er, það er mjög 

raunverulegur möguleiki á því að sumir kjósi jafnvel að neyta afþreyingar á erlendum 

tungumálum, hvort sem það er vegna óþolinmæði eða af öðrum ástæðum. Það eitt og sér er 

stórmerkilegt og þörf á að rannsaka það frekar. Hvað afþreyingarbókmenntirnar varðar þá er 

ljóst út frá samtölum við útgefendur að hinn ríkjandi markhópur neytenda slíkra bókmennta 

eru konur á miðjum aldri. Þessi sami markhópur metur eigin færni í ensku töluvert minni 

heldur en hópurinn á aldrinum 18-29 ára ef marka má könnun Menntamálaráðuneytisins, sem 

og aðrar kannanir sem stuðst er við í þessari ritgerð. Má því færa fyrir því rök að þessi hópur 

sé jafnvel líklegri til að neyta þýddra afþreyingarbókmennta, einfaldlega vegna þess að hann 

er ólíklegri til að hafa getu og aðgengi að þeim á frummálinu. 

 Staðreyndin er sú að það eru afþreyingarbókmenntirnar sem mynda burðarstoðirnar í 

útgáfu þýðinga á Íslandi. Það selst mest af þeim og þær gera útgefendum kleift að kosta 

útgáfu á fagurbókmenntum. Samt fá þýðendur afþreyingarbókmennta lægstu launin og þurfa 

að þýða fleiri bækur til að hafa mannsæmandi laun upp úr krafsinu eða jafnvel vinna aðra 

vinnu með fram þýðingunum. Bækurnar eru þá stundum jafnvel illa þýddar eða þýddar og 

gefnar út í flýti og fá á sig neikvæðan stimpil. Þá er lítið gert til að auka virðingu þeirra og 

vegsemd en þær fá takmarkaða styrki og eru alla jafna ekki verðlaunaðar. Sú staðreynd að 

rúmur helmingur þeirra nemenda sem þátt tóku í könnuninni skuli kjósa að lesa bækur á 

tungumáli sem er ekki móðurmál þeirra gefur okkur mikilvæga vísbendingu um mögulega 

framtíðarþróun afþreyingarbókmennta á Íslandi. Það er ekki svo fjarstæðukennt eftir allt 
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saman að ímynda sér að við séum smám saman að ala upp neytendur sem hafa takmarkaðan 

áhuga á þeirri tegund þýddra bókmennta sem seljast hvað best. Ef eftirspurnin minnkar og 

salan þar með er auðséð að eitthvað þarf að breytast ef markaðurinn á að haldast á floti. 

 Þrátt fyrir að ekki sé hægt að ætlast til þess að þessi ritgerð svari stóru spurningunum 

um framtíð afþreyingarbókmennta gefur hún þó mikilvægar vísbendingar sem vert er að veita 

athygli. Það er ýmislegt sem hægt er að gera til að styðja við útgáfu á þýddum 

afþreyingarbókmenntum og þar með bókaútgáfu á Íslandi. Til dæmis væri, eins og áður hefur 

komið fram, hægt að koma á stofn sérstökum þýðingarverðlaunum afþreyingarbókmennta þar 

sem framúrskarandi þýðingar á afþreyingarbókmenntum væru verðlaunaðar. Smám saman 

væri hægt að auka virðingu fyrir þýðingum afþreyingarbókmennta og þar með myndu gæðin 

eflaust einnig aukast. Þá væri það einnig markaðnum til framdráttar ef stutt væri betur við 

þann hóp sem hefur hingað til flokkast sem slæmir neytendur. Ef tíma og fjármunum væri 

veitt í að reyna að komast að því hvernig er hægt að mæta kröfum þessa hóps væri eflaust 

hægt að auka áhuga hans á þessari tegund bókmennta. Það væri til dæmis hægt að gera með 

því að einblína á að þýða úr þeim tungumálum sem eru honum framandi. Miðað við þær 

rannsóknir sem gerðar hafa verið er enskan ekki í þeim flokki lengur og hér væri ef til vill við 

hæfi að einblína á hugsjón fram yfir hagsjón, eins og einkennir þýðingamarkaðinn á Íslandi og 

búa í haginn fyrir afþreyingarlandslag framtíðarinnar. 

  



 

36 

 

Heimildir 

Andrea Dofradóttir o.fl., „Íslensk menningarvog: könnun á menningarneyslu Íslendinga.“ 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið. Janúar 2010. Vefsíða. Sótt 01.01.2013. 

http://www.menntamalaraduneyti.is/nyrit/nr/5371 

Anna Lilja Þórisdóttir. „Hæstu einkunnirnar í Reykjavík.“ Mbl.is. Morgunblaðið.  

19.10.2012. Vefsíða. Sótt 24.11.2012. 

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2012/10/19/haestu_einkunnirnar_i_reykjavik/ 

Auðna Hödd Jónatansdóttir og Rannveig Jónsdóttir. „Þýðingar á íslenskum markaði 2001.“ 

Jón á Bægisá: Tímarit þýðenda. 7 (2003): 47-93. 

Ástráður Eysteinsson. „Þýðingar og íslensk heimsmynd.“ Lesbók Morgunblaðsins, 28. Janúar 

2006, 6-7. 

Bergsteinn Sigurðsson. „Bókaþjóð á breytingarskeiði.“ Fréttablaðið. 15. nóvember 2012. 

Birna Arnbjörnsdóttir. „Exposure of English in Iceland: A Quantitative and Qualitative 

Study.“ Ráðstefnurit Netlu: Menntakvika 2011. 2011. Vefsíða. Sótt 01.01.2013. 

http://netla.hi.is/menntakvika2011/004.pdf 

Birna Arnbjörnsdóttir. „Íslenskan, enskan og atvinnulífið.“ Lesbók Morgunblaðsins, 7. apríl 

2001, 12-13. 

„Bóksölulistinn.“ Félag íslenskra bókaútgefenda. 10.11.2012. Vefsíða. Sótt 17.11.2012. 

http://www.bokatidindi.is/index.php/boksoelulistinn 

Franz Gíslason, Guðrún Dís Jónatansdóttir og Sigurður A. Magnússon (ritstj.). „Hugsjón eða 

hagnaður? – Hringborðsumræður um þýðingar á barna- og unglingabókmenntum.“ Jón 

á Bægisá: Tímarit þýðenda. 1 (1999): 57-62. 

Gauti Kristmannsson. „Staða þýðinga: Talsamband við eigin tungu.“ Lesbók Morgunblaðsins, 

28. janúar 2006, 3-4.  



 

37 

 

Guðrún H. Tulinius. „Samband mitt við Pablo Neruda.“ Lesbók Morgunblaðsins,  28. janúar 

2006, 4-5.  

Jón Kalman Stefánsson. „Gömul bómullarhúfa eða skítug nátthúfa: Um þýðingar, hugsanlegt 

áhugaleysi og svosem eina viskíflösku.“ Lesbók Morgunblaðsins, 10. maí  2003, 4-5.  

„Íslensku þýðingaverðlaunin.“ Bandalag þýðenda og túlka.“ 17.07.2012. Vefsíða. Sótt 

17.11.2012. http://thot.is/Default.asp?page=269 

Kristján Árnason. „Á vora tungu.“ Skírnir: Tímarit hins íslenska bókmenntafélags. 178 

(2004): 375-404. 

Kristján Árnason. „Umdæmi tungumála.“ Lesbók Morgunblaðsins, 24. mars 2001, 9.  

„Listar, ljóð og ööörstuttar sögur.“ RÚV. Ríkisútvarpið. 17.11.2012. Vefsíða. Sótt 02.12.2012. 

http://frettir.ruv.is/bokmenntir/listar-ljod-og-ooorstuttar-sogur 

Menntamálaráðuneytið. „Tungumálakönnun ágúst 2001.“ Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið. Vefsíða. Sótt 01.01.2013. 

http://bella.mrn.stjr.is/utgafur/Menntskyrsla.pdf 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið. „Kynning á íslenskri málstefnu.“ Vefsíða. Sótt 

24.11.2012.  

http://www.menntamalaraduneyti.is/menningarmal/islenskt-mal/islensk-malstefna/ 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið. „Yfir 70% telja að Íslendingar eigi að kunna eitt 

Norðurlandamál.“ 24.09.2001. Vefsíða. Sótt 24.11.2012. 

http://www.menntamalaraduneyti.is/frettir/Frettatilkynningar/nr/781 

Páll Skúlason. „Menning og markaðshyggja.“ Skírnir: Tímarit hins íslenska bókmenntafélags. 

182 (2008): 5-40. 

Rúnar Helgi Vignisson. „Þýðinguna eða lífið?“ Lesbók Morgunblaðsins, 1. maí 2004, 6-7.  

„Tæknin gæti veikt stöðu íslenskunnar.“ RÚV. Ríkisútvarpið. 11.11.2012. Vefsíða. Sótt 

24.11.2012. http://ruv.is/frett/taeknin-gaeti-veikt-stodu-islenskunnar 

http://bella.mrn.stjr.is/utgafur/Menntskyrsla.pdf


 

38 

 

Viðauki I – Viðtöl við útgefendur 

Viðtal við Kristján Kristjánsson 08.11.2012 

 

KK: Kristján Kristjánsson 

AMB: Anna Margrét Björnsdóttir 

 

KK: Prósessinn hefst á því að þú þarft að tryggja þér útgáfuréttinn á verkinu, gert er tilboð um 

fyrirframgreiðslu höfundarlauna en sjö prósent höfundarlaun eru algeng í slíkum samningum.  

ýmist reiknað af heildarinnkomunni eða af smásöluverði. Það er að færast meira yfir í að 

samið er um sjö prósent höfundarlaun af smásöluverði sem þýðir þónokkra hækkun því að 

sölulaun verslana eru þrjátíu og fimm prósent. En í þessari fyrstu atrennu er yfirleitt verið að 

bjóða í þennan beinharða útgáfurétt og fyrirframgreiðslan, eða það sem er kallað „advance 

payment“, er innborgun á áætlað upplag og sölu. Algengt tilboðsverð hjá okkur í norrænum 

glæpasögum er á bilinu sex til tíu þúsund sænskar krónur per titil, og sambærilegar upphæðir 

fyrir norsk og dönsk verk. Af því að við gefum fyrst og fremst út í seríum þá er oftar en ekki 

verið að festa kaup á útgáfuréttinum á nokkrum titlum í senn og þá eru ýmsar leiðir að semja 

um svo ekki þurfi að borga alla fyrirframgreiðsluna strax. Þekkt er að gera samninga um að 

greiða við útgáfu verka, eða „pay on publication“.  

Nú, næsta skref er að ráða þýðanda í verkið og þar höfum við samninga að fara eftir. 

Þýðingasamningur Rithöfundasambandsins og útgefenda kveður á um fjóra mismunandi taxta 

eftir eðli verkanna sem þýdd eru. Þar falla reyfaraþýðingar undir A-taxta sem er lægsti 

taxtinn. Mér finnst hann heldur lágur og hef séð ástæðu til þess að fara ekkert alltaf eftir 

honum. Sænskir eða skandinavískir reyfarar eru oft í lengri kantinum, oft um fjögur til fimm 

hundruð síðna verk og það þýðir að miðað við strípaðan A-taxta þá getur þýðingarkostnaður 

verið svona milljón á bók. Síðan þarf náttúrulega að hanna kápu og hanna bókina sjálfa, 

umbrot, og reikna kostnaðinn við það. Síðan er það prentunin, í stærri upplögum, segjum 
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fimm þúsund eintaka prentun og þá er hægt að ná eintakaverðinu niður í að vera á bilinu milli 

tvö og þrjú hundruð krónur. Síðan er hægt að fara að reikna út hvað maður þarf að selja mikið 

til þess að hafa fyrir kostnaði og svo náttúrulega í framhaldinu að þetta skili einhverju til 

rekstrarins, en framlegðin í bókaútgáfu á Íslandi er ekki mikil alla jafna en það er svona upp 

og ofan. Stundum lendir maður í lukkupottinum og fær nokkurs konar happdrættisvinninga. 

Skandinavískar afþreyingarbókmenntir seljast prýðilega á Íslandi þannig að þetta gefur 

ágætlega af sér. 

AMB: Hvernig er styrkjamálum háttað fyrir þýðingar á afþreyingarbókmenntum? 

KK: Þeir eru hverfandi, í það minnsta á Norðurlöndunum sem við sækjum helst til. Hægt er 

að sækja um styrk fyrir fyrstu bók höfundar, jafnvel fyrstu tvær, en síðan sjá norrænu 

þýðingarsjóðirnir ekki ástæðu til þess að styrkja afþreyingarbókmenntir. Á móti kemur að þeir 

styrkja nokkuð vel fagurbókmenntir, eða það sem við teljum að flokkist undir það. Þar mundi 

ég segja að finnski þýðingasjóðurinn, FILI, stæði sig kannski hvað best af því að það er í lítið 

þýtt af finnskum bókmenntum á íslensku. Við höfum fengið góða þýðingarstyrki frá Finnlandi 

sem hafa dekkað kannski sextíu til sjötíu prósent af þýðingarkostnaði. Bókmenntasjóðurinn 

íslenski styrkir síðan þýðingar á íslenskum verkum á erlend tungumál alveg upp að þessu 

marki, sextíu til sjötíu prósent. 

AMB: En þeir eru ekki að styrkja útgáfu á afþreyingarbókmenntum? 

KK: Ég hef ekki kynnt mér það sérstaklega en mig minnir að erlendir útgefendur hafi fengið 

þýðingarstyrki fyrir afþreyingarhöfunda og reikna þá með að það sé í takt við norrænu sjóðina 

sem styrkja kannski fyrstu bók höfundar. 

AMB: Bara svona til þess að koma þeim á framfæri? 

KK: Já. 

AMB: Og íslenski sjóðurinn myndi ekki styrkja útgáfu á erlendum þýddum hérna á Íslandi, 

eða hvað? 
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KK: Þegar um norrænu tungumálin er að ræða er sótt um styrk til heimalands höfundarins. En 

síðan eru aðrar evrópskar bókmenntir, Evrópusambandið styrkir þýðingu á bókmenntum og 

það er einnig hægt að sækja um þýðingarstyrki til Evrópusambandsins til útgáfu á 

skandinavískum bókmenntum. En þetta er flókið dæmi. Mig minnir að eyðublaðið sé fjórtán 

blaðsíður og það má ekki til dæmis vera byrjað á þýðingarverkinu. Þú þarft að sækja um X 

mörg verk og það er mikið og flókið regluverk í kring um þetta. En við höfum sem sagt 

einbeitt okkur að þessum skandinavíska markaði og þá eru það bara þýðingarsjóðirnir í hverju 

landi fyrir sig sem maður er að skipta við.  

AMB: Og veistu hvernig þessu er háttað eins og í Bretlandi og svoleiðis, er minna styrkt þar 

eða ... ? 

KK: Það er alþekkt hvað það kemur lítið af þýddum bókmenntum út, bæði í Bretlandi og í 

Bandaríkjunum. Þeir treysta á sitt sterka tungumál og maður hefur heyrt tölur um að þýðingar 

sem koma út í Bretlandi séu þetta sé svona kannski þrjú til fimm prósent af því sem er gefið út 

út. Og jafnvel minna í Bandaríkjunum. Ég þekki bara þann markað í rauninni ekki nógu vel til 

þess að fullyrða nokkuð um það hvernig hann vaxinn. 

AMB: Myndirðu segja að það væri algengt að þýðingar á afþreyingarbókmenntum standi ekki 

undir sér? 

KK: Þetta er náttúrulega alltaf áhætta. Þú þarft að ná ákveðnu lágmarki sem hér á landi er 

býsna hátt, bara út af smæð markaðarins. Og eins líka hvernig markaðurinn er og hvernig 

fyrirkomulag er á bókaútgáfu. Útgefandinn tekur alla áhættuna vegna þess að smásalarnir hafa 

fullan skilarétt. Ef verk gengur ekki og þú ert búinn að dreifa á landsvísu, og það selst ekki 

nógu vel þá geturðu átt von á því að fá stóran hluta af upplaginu aftur í hausinn. Núna fyrir 

jólin, þegar stórmarkaðirnir opnast fyrir jólavertíðina, þá er grunndreifing á bók svona sjö, 

átta hundruð eintök. Það þarf að hitta á rétta upplagið til þess að það sé eitthvað vit í þessu. 

AMB: Ég skil. Og það er þá kannski meira svona einstaka skáldsögur kannski? 
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KK: Bóksölulisti Félags íslenskra bókaútgefenda, sem er birtur á hálfs mánaðar fresti sýnir að  

ákveðnar tegundir af þessum afþreyingarbókmenntum og ákveðnir höfundar ganga mjög vel. 

Þessi útgáfa hefur aukist mjög mikið, mjög hratt, bara núna síðustu árin og það er mun meira, 

og í rauninni ótrúlega gott úrval af skandinavískum afþreyingarbókmenntum hérna á markaði 

og það mætti segja mér að íslenskir útgefendur séu kannski búnir að metta þennan markað og 

jafnvel að það sé orðið offramboð. Það er samt með ólíkindum hvað sumir höfundar seljast 

vel. 

AMB: Hvað með útgáfu á rafbókum? Er einhver hagkvæmni í því að gefa bækur af þessu tagi 

út á því formi? 

KK: Það hefur átt sér stað mikil umræða í sambandi við rafbókavæðinguna á Íslandi 

undanfarin ár. Þar held ég að ennþá sé stærsti og hæsti þröskuldurinn í þessu enn og aftur 

smæð tungumálsins og smæð markaðarins þar af leiðandi. Enn eigum við eftir að sjá með 

hvaða hætti íslenska þjóðin ætlar að tæknivæðast í þessu. Hvaða lestölva eða tæki verður fyrir 

valinu. Hvenær tækjabúnaðurinn verður orðin nógu ódýr til þess að þetta taki yfir meirihluta 

útgáfunnar. Rafbókavæðingin meðal stærri þjóða eins og til dæmis er þekkt í Bandaríkjunum 

er náttúrulega bara komin á allt, allt annað stig og byggir á lögmálum sem verður mjög erfitt 

að fá til þess að virka hérna. Á sama tíma hefur almenningur væntingar um það að rafbókin 

eigi, og hljóti, að vera ódýrari vegna þess að eins og menn segja þá er ekkert lagerhald og það 

er enginn pappír. Þessar ranghugmyndir um útgáfuna eru mjög algengar. Maður heyrir þetta 

meðal annars hér heima frá höfundunum sjálfum sem eiga þó að hafa innsýn í það að það 

tekur alveg jafn langan tíma og mikla vinnu að skrifa rafbók eins og aðrar bækur. Það þarf að 

búa hana til prentunar, það þarf að brjóta hana um og það þarf að prófarkalesa og það þarf að 

ritstýra. Textinn fer í gegnum nákvæmlega sömu prósessíuna eins og um venjulega prentaða 

bók væri að ræða. 

AMB: Það er í rauninni bara prentkostnaðurinn sem breytist? 
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KK: Já. Það er annars vegar prentunin og hins vegar dreifingin. Það sem er í rauninni óbreytt 

er að sem fyrr þarf að markaðssetja bókina, hún þarf sitt útlit og hönnun. Það þarf söluleiðir. 

Það þurfa að vera til staðar sölukanalar sem eru á sinn hátt dreifing rafbóka. Hún er heldur 

ekki ókeypis. Þannig að það sem eftir stendur til dæmis í útgáfu á rafbókum í þessum geira er 

í rauninni allt hið sama nema pappírinn. Og eins og ég sagði hér áðan þá er hann svo lítill 

hluti af kostnaðinum að ég sé ekki að þróuninn geti orðið mjög hröð hér á Íslandi. 

AMB: Einmitt. Hverja myndir þú telja sem helstu markhópa þýddra afþreyingarbókmennta? 

KK: Það er nú bara tiltölulega einfalt að svara því. Ég held að það sé sá ágæti hópur sem 

heldur uppi menningunni í landinu að mörgu leyti. Ég held að áttatíu prósent af lesendum 

okkar séu konur. Konur sem ég myndi segja að væru kannski svona að stærstum hluta konur 

fjörutíu plús. Það er þekkt og það hefur verið kannað að sá hópur les mest og mér hefur 

fundist svolítið í seinni tíð að þessi markaður hafi í rauninni verið að breytast með þennan 

lesendahóp í huga, það er nú meira framboð á bókum sem henta kannski frekar kvenlesendum 

heldur en körlum. Það hefur verið talað um meðal annars nánast nýja hreyfingu í útgáfu sem á 

uppsprettu sína í Skandinavíu að einhverju leyti, það sem gagnrýnendur hafa  kallað femi-

krimi. Það eru bækur sem eru skrifaðar fyrst og fremst með konur í huga sem lesendur. Bækur 

sem eru ekki bara hrein afþreying heldur taka svolítið meira á lífi og tilveru kvenna og þeirra, 

ég segi ekki sér heimi, en umhverfi sem að tengist þeim sérstaklega. Það var talið mjög mikið 

vandamál þegar konur voru að byrja að skrifa að þær fengju viðurkenningu á þeim 

viðfangsefnum sem þær vildu skrifa um. Í kvennabókmenntakúrs hjá mínum ágæta kennara 

Helgu Kress var meðal annars fjallað um myndmál smæðarinnar, að viðfangsefnin sem 

konurnar völdu sér að skrifa um væru gjörólík þeim sem karlar skrifuðu um og þegar karlar 

fóru að fjalla um verk eftir konur þá fannst þeim þessi heimur sem þær voru að fjalla um ekki 

áhugaverður. Fyrir vikið fengu margir kvenrithöfundar alls ekki sanngjörn viðbrögð þegar 

bækur þeirra komu út. Ég heyri það til dæmis frá ungum lesendum að sumum finnst til dæmis 
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að Camilla Läckberg sé of upptekin af prívatheimi sögupersónunnar þar sem glæpurinn, eða 

rannsókn glæpamáls, kemur tiltölulega lítið við sögu. En setjum þetta inn í það samhengi að 

stærsti hópurinn sem les þetta eru miðaldra konur sem koma örugglega úr öllum hópum 

þjóðfélagsins. Þarna fá þær tækifæri til þess að gleyma sér um stund og lifa sig inn í 

atburðarás þar sem lesandinn getur samsamað sig söguhetjunum og tekið þátt í lífi þeirra, ekki 

bara í einhverjum æsilegum hasar heldur í hversdagslegri tilveru sem fylgir. Formúlan er oftar 

en ekki þannig að ósköp venjulegt fólk lendir í mjög óvenjulegum málum og þarf að leysa 

morðgátur og glæpamál. Agatha Christie hefði aldrei látið sér detta í hug að láta persónurnar 

dunda sér við eitthvað hversdagslegt í sínum bókum. Þar er glæpurinn, rannsóknin og 

auðvitað dramatísk lausn aðalatriðið. 

AMB: Hversu þungt telur þú að aukin tungumálakunnátta vegi í áhuga á þýddum 

bókmenntum? Myndirðu telja að það sé að minnka áhuginn á að lesa þýðingar, að fólk sé að 

velja frummál fram yfir? 

KK: Varðandi enskuna er það náttúrulega vel þekkt að það hefst ekki undan að þýða fyrir þá 

sem lesa mjög mikið. Þeir eru fyrstir til að tileinka sér rafbókavæðinguna, verða sér úti um 

lesbretti og kaupa þessar bækur, eða nappa þeim einhvers staðar, á því formi. Það er held ég 

hluti af þeirri þróun sem mun eiga sér stað, að afþreyingarbókmenntirnar ásamt 

kennslubókum muni færast jafnt og þétt yfir í í rafbókaformið. Þar er enn og aftur spurningin 

um það hvenær íslenski markaðurinn verði orðinn það stór að þetta fari að skipta einhverju 

máli. Ég held að með einhverjum örfáum undantekningum núna þá sé rafbókasala sáralítil. 

Það eru kannski ákveðnir titlar, tökum sem dæmi Fifty Shades of Grey, hér áður fyrr þá 

veigraði fólk sér við að fara út í búð og láta sjást að það væri að kaupa sér efni með erótísku 

ívafi, það hefur gengið ágætlega að selja slíkar bækur á vefnum á Íslandi, og svona einangruð 

fyrirbæri núna til að byrja með. Ég þekki dæmi um að í sölu á þýddri bók eftir íslenskan  

höfund í Danmörk seldust um það bil fjögur þúsund eintök í pappír á meðan tuttugu og fjögur 
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eintök voru seld sem rafbók. Og þetta er í Danmörku. Mér sýnist núna að þessi markaður sé 

að verða til að því leytinu til að þó að framboðið sé tiltölulega lítið ennþá þá sé það að aukast. 

Bara á þessu ári hefur það aukist þónokkuð. Mig minnir að á heimasíðu Forlagsins, sem selur 

rafbækur, sé að finna um það bil sjötíu og fimm titla. Ég þekki það ekki nógu vel til þess að 

fullyrða hvað er búið að gefa út af rafbókum en margar bækur eru núna gefnar út samhliða 

sem rafbækur. Ég held að það sé í rauninni hluti af tækniþróun og menn séu að búa sig undir 

að þetta þurfi að vera til en ég er svo sem ekki með neinar grjótharðar sölutölur í kollinum, en 

ég held að enn sem komið er sé þetta ekki ... 

AMB: Ekki vandamál? 

KK: Ekki markaður. Allavega erum við alveg sáttir við það að standa bara á hliðarlínunni eins 

og er og fylgjast með því hvað er að gerast. Við eigum ennþá eftir að sjá hver hin endanlega 

tæknibylting verður í þessu, með hvaða hætti lesandinn nálgast rafbókina. Margir spá því 

núna að það verði í rauninni streymi. Að þú bara lesir þína bók gegnum netið en sért ekki 

búinn að vista hana í tölvunni hjá þér. Bara eins og að fara á bókasafnið en að öðru leyti því 

þú býrð þér til þitt eigið bókasafn sem þú hefur alltaf aðgang að. Þú eignast í rauninni ekki 

eintakið nema til þess að lesa það og það er vegna þess að menn eru mjög hræddir við allt sem 

að tengist sjóræningjabransanum í netheimum. Að vinsælar bækur verði komnar inn á 

einhverjar torrentsíður daginn eftir að þær komi út. Sænskir útgefendu fylgdu þeirri stefnu 

framan af til dæmis að gefa ekki bækur út sem rafbók fyrr en sex mánuðum eftir að þær komu 

út á pappír. Það var vegna þess að menn óttuðust það að markaðurinn myndi skreppa saman 

og minnka í þessum vinsælustu bókum og ég veit svo sem ekki hver reynsla þeirra hefur verið 

af því, eða reyndin, en í Skandinavíu er náttúrlega mun stærri markaður heldur en hér og þar 

mun þetta gerast, og er að gerast, hraðar. 

AMB: Einmitt. Þannig að það er gott að horfa kannski aðeins til þeirra. 
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KK: Fyrir tveimur árum kom hingað danskur fyrirlesari sem sagði frá reynslu Dana af 

rafbókavæðingu. Útgefendur lögðu mikla fjármuni í að hrinda þessum rafbókamarkaði af stað 

þar, með litlum sem engum árangri framan af. Og hér eru menn að ýta þessu í gang svolítið 

núna með handafli, en pappírinn á held ég ennþá hér níutíu og átta prósent af sölunni. Það er 

að segja í þeim titlum sem eru gefnir út bæði sem rafbók og á pappír. Síðan getur varíerað frá 

titli til titils en þetta mun taka lengri tíma. 

AMB: Þannig að þessi markhópur, fólk á tvítugs-, þrítugsaldri gæti komið inn sem markhópur 

samhliða rafbókavæðingunni? 

KK: Já það gæti gerst. En spurningin er: Kaupir ungt fólk bækur? Kaupa unglingar bækur? 

Það er nefnilega málið. Vissulega er til hópur af ungu fólki sem kaupir og les bækur og hefur 

tileinkað sér þessa tækni frá barnæsku og gerir kannski engan greinarmun á því að lesa þetta á 

pappír eða á spjaldtölvu, eða jafnvel í símanum eða hvaða tæki sem er notað þannig að, já, 

það verður til markaður fyrir þennan aldurshóp líka, en ég er ekki alveg að sjá hvað ... [sími 

hringir – stutt hlé] 

AMB: Já, þá er ég í rauninni bara með eina spurningu í viðbót. Hversu mikilvægt telur þú að 

viðhalda útgáfu á þýddum afþreyingarbókmenntum sem hluta af menningararfi og framlagi til 

eflingar íslensks tungumáls. 

KK: Mjög margir lesa fyrst og fremst sér til afþreyingar og ég tel mikilvægt að í boði séu 

frambærilegar og vel þýddar bækur. Af því að svo stór hópur fólks er að innbyrða mikið af 

þessum textum þá er algert skilyrði að þetta sé vel gert. Því miður er þróunin sú, af því að 

þetta er svo illa borgað, að fólk kastar til höndunum í þýðingunum til þess að auka kaupið sitt. 

Þessi svokallaði sjoppuliteratúr sem oft er nefndur er oft svo svakalega illa þýddur að það er 

ekki hægt að kalla þetta annað en drasl, með hliðsjón af tungumáli og burtséð frá innihaldi. 

Þess vegna hef ég alltaf haldið því fram að það ætti í rauninni að vera betri taxti að þýða 

sjoppuliteratúr heldur en hitt, til þess að það veldist í það frambærilegir þýðendur. Það er líka 
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alvarlegur misskilningur að allt sem við flokkum sem afþreyingu þurfi að vera lélegar 

bókmenntir. Stimpillinn sem til dæmis glæpasagan hefur fengið á sig á ekkert alltaf við. Og 

það eru margir höfundar sem nota þetta form til þess að skrifa alveg prýðilegar bækur. Fínar 

bókmenntir. 

AMB: Og er þetta stór hluti af útgáfunni? 

KK: Hjá okkur? 

AMB: Já eða bara svona almennt. 

KK: Já, þýddar afþreyingarbækur er drjúgur hluti en við gefum einnig út íslenskar 

bókmenntir, ljóð og skáldsögur og ýmiskonar önnur íslensk verk. Margir Íslendingar vilja 

fyrst og fremst lesa góðar bókmenntir og forðast það sem við köllum afþreyingu, og svo er 

það náttúrulega þessi hefð okkar með bækur á jólagjafamarkaði þar sem fólk er fyrst og 

fremst að kaupa bækur sem að það ætlar ekki að lesa, heldur gefa einhverjum og kaupir það 

með hliðsjón af hugsanlegum áhuga viðkomandi. Ég held að þessi afþreyingarmarkaður sé í 

rauninni mikilvægur til þess að viðhalda tungumálinu og það er dapurleg þróun að sjá það að 

mér finnst nú þýðingum á þeim markaði vera að hraka frekar en hitt. 

AMB: Þá er ég ekki með fleiri spurningar. Takk kærlega fyrir. 
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Viðtal við Sif Jóhannsdóttur 08.11.2012 

 

AMB: Anna Margrét Björnsdóttir 

SJ: Sif Jóhannsdóttir 

 

AMB: Hver myndir þú telja að áætlaður heildarkostnaður sem liggur að baki útgáfu á þýddri 

skáldsögu í meðallengd, sirka 300 blaðsíður, sé? 

SJ: Allir taxtar eru náttúrulega aðgengilegir á heimasíðu rithöfundasambandsins, rsi.is, og 

þeim er í dag skipt niður í fjórar tegundir af töxtum ef ég man rétt. A-taxti er sá taxti sem 

afþreyingarbókmenntir myndu falla undir, sem að telur þá til bóka almenns eðlis, þ.e.a.s., 

bækur sem krefjast ekki yfirlegu þýðanda eða neinnar sérstakrar rannsóknarvinnu. Ég man 

ekki nákvæmlega hvað stafabilið er á en ætli þýðingarkostnaðurinn væri ekki á bilinu 800.000 

til einnar milljónar sirka fyrir bók af þessari lengd. Ég veit ekki hver prentkostnaðurinn er 

nákvæmlega, það er örugglega hægt að afla sér upplýsinga um það hjá framleiðslustjóranum 

okkar en það þarf náttúrulega að greiða síðan af þessu prófarkalestur. Það er allavegana lesið 

tvisvar, bæði fyrir og eftir umbrot og stundum þarf að lesa oftar. Svo þarf að brjóta bókina um 

og það fellur til kostnaður vegna þess og svo er kápuhönnun. Það er dreifing og 

markaðssetning bókarinnar og ég mundi áætla að kostnaðurinn sé alltaf kominn yfir tvær 

milljónir. En ég er ekki með svona sundurliðaðar tölur, þetta er námundað. En ég myndi áætla 

að það væri allavegana yfir tvær milljónir. 

AMB: Ókei. Og hvernig er styrkjamálum háttað fyrir þýðingar á afþreyingarbókmenntum? 

SJ: Almennt fá afþreyingarbókmenntir enga styrki. 

AMB: Og myndirðu segja að það væri einhver munur á milli landa? Eða tungumála? 

SJ: Það er náttúrulega mismunandi hvernig þeir skilgreina þetta. Það eru ákveðin lönd þar sem 

við getum sótt um þýðingarstyrki og svo getum við sótt um þýðingarstyrki hérna á Íslandi. 
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Hér á Íslandi hafa afþreyingarbókmenntir allavega í seinni tíð ekki verið að fá þýðingarstyrki 

og yfirleitt eins og með Skandinavana þá eru mestölubækurnar þeirra, sem sagt sem hafa selst 

í metsölu hjá þeim, ekki að hljóta styrki. Ef þeir meta það sem svo að þetta sé bók sem nái 

mikilli sölu þá eru þeir ekki að setja pening í hana, en það getur samt verið allur gangur á því 

auðvitað. Sum lönd láta mann frekar hafa styrk vegna þess að það eru fáar umsóknir og við 

njótum þess náttúrulega að það koma fáar umsóknir frá Íslandi almennt þannig að kannski 

fáum við frekar styrki í bækur sem aðrir myndu ekki fá styrktar á stærri mörkuðum. En það er 

allur gangur á því. 

AMB: Og er algengt að þýðingar á afþreyingarbókmenntum standi ekki undir sér? 

SJ: Þar náttúrulega leggjum við upp með það markmið að þær standi undir sér en auðvitað 

kemur það fyrir að þær geri það ekki. Það eru kannski örfáar bækur sem skila okkur 

einhverjum umtalsverðum hagnaði sem eitthvað er hægt að tala um. Margar þeirra eru að 

koma út réttu megin við núllið en ekki þannig að það séu einhverjar gríðarlegar tölur. Og 

sumar náttúrulega ná ekki markmiðum sínum. 

AMB: Og það er þá meira einstaka skáldsögur sem sagt. 

SJ: Það er allur gangur á því. Það er náttúrulega líka með afþreyingarbókmenntirnar að þá 

erum við að horfa til þess að byggja upp höfundanöfn. Við erum að byrja með höfunda sem 

við bindum vonir við að við getum haldið áfram að gefa út og aukið þá við söluna jafnt og 

þétt eftir því sem orðspor þeirra eykst og þá getum við gert ráð fyrir að fyrstu bækurnar séu að 

seljast minna. 

AMB: Hvað með útgáfu á rafbókum. Er merkjanleg hagkvæmni í því að gefa bækur af þessu 

tagi út á því formi? 

SJ: Í dag er rosalega flókið að tala um hagkvæmni við það að gefa út rafbækur. Það er ekki 

orðin nein gríðarleg sala í rafbókum. Þetta hleypur ekki á hundruðum eintaka eða einhverju 

slíku, þannig að það er of snemmt í rauninni að fara að leggja mat á það. Við erum í rauninni 
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að feta okkar fyrstu skref inn á rafbókamarkaðinn og höfum verið að gera það allt þetta ár og 

og þar af leiðandi á ég í rauninni engin tölugögn eða neinar upplýsingar sem gætu komið að 

gagni við að leggja eitthvað mat á það. Það sem er talað rosalega mikið um í útgáfuheiminum 

er að hagkvæmnin er enn þá ekki komin vegna þess að í dag er krafan gerð um að það sé bæði 

til prentað eintak og rafbókin og þá þurfum við að standa straum af öllum útgáfulega 

kostnaðinum við prentuðu bókina og prenta hana og eiga hana á lager og dreifa henni í 

verslanir auk þess sem við þurfum líka að leggja í kostnaðinn við að umbreyta yfir í 

rafbókina. Þannig að í dag er þetta í rauninni bara tvöfalt. Við þurfum að standa í báðum 

þáttunum einhvern veginn og eiga bæði og þá er ekki hægt að tala um mikla hagkvæmni held 

ég og sérstaklega ekki á meðan salan er ekki orðin meiri heldur en hún er. Auðvitað breytist 

það hratt og hefur verið að breytast mjög hratt erlendis. Salan er að aukast, þeir tala um í 

hundruðum prósenta á milli ára. Það er náttúrulega bara að verða svo gríðarleg aukning. Það 

hefur sérstaklega verið undanfarin ár á meðan verið er að byggja upp markaðinn. Svo mun 

þetta auðvitað hægjast umtalsvert þegar markaðurinn nær einhvers konar jafnvægi. 

Rafbókamarkaðurinn er bara ekki enn þá kominn í jafnvægi. Hann er enn þá í svo mikilli 

tilraunamennsku og ekki búið að ákveða hvaða „format“, eða „platform“, verði niðurstaðan, 

hvort þetta verði Mobi eða ePub eða hvað. Þannig að þetta er allt svo óljóst. 

AMB: Einmitt. Hverja myndir þú telja helstu markhópa í svona þýddum 

afþreyingarbókmenntum? 

SJ: Þeir eru margir og það er náttúrulega mismunandi. Við gefum út bækur sem hafa mjög 

breiða dekkun. 

AMB: Er þetta frekar eldra fólk heldur en yngra eða? 

SJ: Ég held að það sé ekki hægt að marka þetta neitt. Það er náttúrulega búið að marka 

ákveðinn hóp sem er stærstur, stærsti kaupendahópur bókmennta eru að ég held konur á 

aldrinum, hvort það sé þrjátíu eða þrjátíu og fimm til fimmtíu eða eitthvað svoleiðis, sem eru 
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svona almennt að kaupa flestar bækur og það á eflaust við um kiljurnar líka. Ég er náttúrulega 

ekki með nein gögn fyrir framan mig eða neitt svoleiðis en við gefum út kiljur sem eiga að 

hafa víða dekkun og fara bæði fyrir konur og karla og bæði fyrir yngri og eldri. Á þessu ári 

vorum við til dæmis að gefa út í kilju Suzanne Collins, Hungurleikabækurnar, sem fara 

náttúrulega niður í alveg fimmtán ára kannski, og upp úr, og við vorum líka að gefa út 

Fimmtíu gráa skugga sem er þá kannski tuttugu og fimm plús, en það hefur víða dekkun og 

fer alveg upp í fimmtíu, fimmtíu og fimm, sextíu ára. Við erum líka með bækur sem höfða 

meira til karlmanna, eða beggja blands. Við erum náttúrulega með spennubækurnar og 

almennt höfum við séð að krimmarnir hafa rosalega breiða dekkun, ekkert hægt að afmarka þá 

við neinn einn einstakan hóp heldur er fólk frá tvítugu og upp úr í rauninni að lesa krimmann 

og ... 

AMB: Með Hungurleikana og það, funduð þið alveg fyrir því að fólk var ekkert að flýta sér 

að lesa þetta á frummálinu? 

SJ: Það er alltaf ákveðinn hópur sem kýs að lesa á frummálinu og hann heldur áfram að gera 

það sama hvað, en það er líka alltaf hópur sem að vill lesa á íslensku. Ég held að það eigi 

sérstaklega við um eins og fyrir Hungurleikaseríuna að yngstu lesendurnir kjósa frekar að lesa 

á íslensku heldur en ensku vegna þess að þeir eru einfaldlega ekki orðnir þjálfaðir í að lesa á 

ensku og svo má náttúrulega líka segja að ef maður ætlar bara að lesa á frummálinu þá 

einskorðar maður sig ansi mikið varðandi þær tegundir bókmennta sem maður mun lesa vegna 

þess að þú lest náttúrulega ekki á sex tungumálum eða sjö tungumálum. Fæstir lesa á mikið 

fleiri heldur en tveimur tungumálum, og ætla þeir þá ekki að lesa neitt annað? Það er frekar 

hamlandi ef maður ætlar að binda sig við þetta, en auðvitað finnum við fyrir því að ákveðinn 

hópur fer og kaupir á ensku af því að það vill ekki bíða. Ég held að með vinsælar seríu eins og 

Fimmtíu gráa skugga eða Hungurleikana þá snúist þetta fyrst og fremst um óþolinmæði 

lesandans. Hann nennir ekki að bíða eftir því að við klárum að þýða bók númer tvö og komum 
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henni út á íslensku og við höfum svarað því með því að vera með mun hraðara útgáfuplan 

heldur en almennt gengur og gerist með seríur eins og þessar. Yfirleitt hefur það verið þannig 

að það hefur bara verið ein bók á ári en við höfum flýtt því umtalsvert og vorum til dæmis 

með tvær bækur úr Hungurleikaseríunni á þessu ári og eins með Fimmtíu gráa skugga, við 

erum búin að gefa út fyrri bókina, sú seinni kemur út einhverjum þremur mánuðum síðar, 

þannig að það er mjög hratt útgáfuplan. Við erum að reyna að mæta þessum lesendum að 

einhverju leyti. 

AMB: Og hversu þungt telur þú að aukin tungumálakunnátta ungs fólks vegi í áhuga á 

þýddum bókmenntum? Sem sagt, telurðu að það sé að færast í aukana að fólk kjósi frekar að 

lesa á frummálinu? 

SJ: Já, það getur alveg verið að aukin tungumálakunnátta sé að valda því að fleiri lesi á ensku 

en þeir gerðu en aftur þá held ég samt að þetta séu engar gríðarlegar tölur. Það er alltaf þessi 

fasti hópur sem kýs að lesa frekar á frummálinu heldur en þýddu bókina og flestir munu bera 

við óþolinmæði að þeir hafi ekki nennt að bíða en svo er þarna ákveðinn hópur sem að lítur 

niður á þýðinguna og telur að þar með sé verið að raska jafnvægi bókarinnar eða breyta 

einhverju, eða að bókin sé betri á frummálinu heldur en hún sé í þýðingunni, og auðvitað 

getur það verið satt í einhverjum tilfellum en almennt erum við með mjög góða þýðendur sem 

vinna mjög góða vinnu og það getur líka verið bæði fróðlegt og gagnlegt fyrir tungumálið að 

við séum að þýða. 

AMB: Og hversu mikilvægt telur þú að viðhalda útgáfu á þýddum afþreyingarbókmenntum 

sem hluta af menningararfi og framlagi til eflingar íslensks tungumáls? 

SJ: Ég held að þetta segi sig nú eiginlega svo gott sem sjálft. Auðvitað er þetta gríðarlega 

mikilvægt og mér finnst það aðallega mikilvægt að Íslendingar fái að lesa höfunda sem búa 

við annan veruleika heldur en við búum við hér vegna þess að þeir skrifa öðruvísi og hafa 

aðra sýn og eru að færa okkur öðruvísi menningarheima þannig að það náttúrulega 
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ómetanlegt. Þýðendur lyfta grettistaki og mér finnst það eiga við um allar þýddar bókmenntir. 

Í rauninni finnst mér það vera mikið metnaðarmál að hafa sem mest og best aðgengi að 

erlendum bókmenntum á íslenskri tungu. Það er alltaf ákveðinn hópur sem að kýs að lesa ekki 

á ensku eða á öðrum erlendum tungumálum og ég held að þeirra heimur væri ansi þröngsýnn 

ef þeir hefðu ekki aðgang að því að lesa á einhverjum öðrum tungumálum. 

AMB: Já. Þá hef ég eiginlega ekki fleiri spurningar fyrir þig. Hefurðu einhverju við að bæta? 

SJ: Nei, þú getur fundið allskonar tölur og gögn örugglega inn á rsi.is og inni á heimasíðu 

Félags íslenskra bókaútgefenda. Þar geturðu líka séð þýðingarsamninginn eins og hann er. Þar 

eru allar tölur og öll gögn og allt það. Ég held að það sé áhugavert að skoða hlutfall þýddra 

bókmennta versus útgefnar íslenskar bækur. 

AMB: Já, einmitt, 

SJ: Ísland stendur til dæmis mjög framarlega, ætli það sé ekki þannig að í kringum fjörutíu 

prósent af því sem kemur út á íslensku er þýtt á meðan að það er kannski þrjú til fjögur 

prósent í hinum enskumælandi heimi, þannig að við stöndum ansi vel. 

AMB: Svo aftur á móti eins og ef maður fer til Frakklands og eitthvað þá er erfitt að finna á 

ensku til dæmis, það er eiginlega allt á frönsku. 

SJ: Já, Frakkar kaupa ekki mikið af úgáfuréttum til þýðingar. Bretar og Bandaríkjamenn gera 

það ekki heldur, í rauninni skammarlega lítið og þetta er rosalega þröngsýnt vegna þess að 

það eru náttúrulega annar veruleiki og önnur efnistök og ef maður ætlar að lesa bókmenntir og 

njóta þeirra þá finnst mér að maður þurfi að lesa frá öllum löndum. Þetta er náttúrulega líka 

ein leið til þess að kynnast menningarheimi annarra landa. Það er að lesa bókmenntirnar 

þeirra, hvort sem það eru afþreyingarbókmenntir eða svona þyngri verk.  

AMB: Einmitt. Bara þakka þér kærlega fyrir. 
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Viðauki II - Könnun 

Kæri nemandi. 

Ég vinn um þessar mundir að lokaverkefni mínu til meistaraprófs í hagnýtri ristjórn og útgáfu 

við Háskóla Íslands. Verkefnið mitt snýst um framboð og eftirspurn á þýddum 

afþreyingarbókmenntum og hver framtíð þýðinga á þess konar bókmenntum sé hér á landi. 

Með afþreyingarbókmenntum á ég við þær bækur sem eru fyrst og fremst lesnar til 

skemmtunar. Mikilvægur liður í verkefni mínu er að kanna viðhorf ungmenna til þýðinga og 

væri ég þakklát ef þú gætir tekið þátt í henni. Ég tek fram að könnunin er með öllu órekjanleg 

og engan veginn hægt að tengja svörin við einstaka nemendur. Það ætti ekki að taka meira en 

fimm mínútur að svara könnuninni. 

Með fyrir fram þökk, 

Anna Margrét Björnsdóttir 

 

1. Kyn 

a. Kvk 

b. KK 

2. Aldur 

a. 18 

b. 19 

c. 20 

d. 21 

e. Annað: 

3. Skóli 

a. Fjölbrautaskólinn í Breiðholti 

b. ME 

c. MH 

d. Kvennaskólinn í Reykjavík 

4. Námsbraut 

a. Félagsfræðibraut 

b. Náttúrufræðibraut 

c. Málabraut 

d. Önnur: 

5. Hvert er móðurmál þitt? 

a. Íslenska 

b. Enska 

c. Danska/Norska/Sænska 

d. Franska/Þýska/Spænska 

e. Annað: 

6. Ertu vel læs á öðrum tungumálum en móðurmáli? 

a. Já, íslensku 
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b. Já, ensku 

c. Já, norðurlandamáli 

d. Já, annað: 

e. Nei 

 

7. Telur þú að færni íslenskra ungmenna í erlendum tungumálum sé minni eða meiri í 

dag heldur en hún var hjá kynslóðunum á undan? 

a. Talsvert minni 

b. Eitthvað minni 

c. Jöfn 

d. Eitthvað meiri 

e. Talsvert meiri 

8. Lestu þér til afþreyingar? 

a. Já 

b. Nei 

9. Við lestur afþreyingarbókmennta, hvort kýst þú heldur að lesa efnið á frummáli sínu, 

eða þýtt yfir á móðurmál þitt? 

a. Á frummáli 

b. Þýtt 

10. Hversu mikilvægar telur þú að íslenskar þýðingar á afþreyingarbókmenntum séu fyrir 

íslenskt mál og auðgun þess? 

a. Ekki mikilvægar 

b. Lítið mikilvægar 

c. Bæði og 

d. Frekar mikilvægar 

e. Mjög mikilvægar 

11. Hvað telur þú að íslenskar þýðingar á erlendum afþreyingarbókmenntum séu stór hluti 

af árlegri útgáfu bóka á Íslandi? 

a. Mjög lítill 

b. Frekar lítill 

c. Miðlungs 

d. Frekar stór 

e. Mjög stór 

12. Hvort telur þú að eftirspurn eftir íslenskum þýðingum á erlendum 

afþreyingarbókmenntum eigi eftir að aukast eða minnka á næstu áratugum? 

a. Minnka verulega 

b. Minnka eitthvað 

c. Standa í stað 

d. Aukast eitthvað 

e. Aukast verulega 


