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Útdráttur 

Tilgangur þessa verkefnis er að kanna hvort efnisveitur (e. streaming service) 

hafi áhrif á dagskrárgerð í íslensku sjónvarpi í dag. Til að athuga hvort efnisveitur hafi 

áhrif voru stöðvarnar RÚV og Stöð 2 skoðaðar, vegna þess að þær eru tvær stæðstu 

stöðvarnar hér á landi. Skoðað var hvort efnisveitur hafi haft einhver áhrif á 

stöðvarnar hingað til og hvort dagskráin hafi breyst með tilkomu breyttrar áherslu í 

neyslumynstri áhorfandans. Leitað var til beggja stöðva til að fá þeirra álit á því hvort 

og hvaða áhrif efnisveitur kunni að hafa á dagskrárgerð í íslensku sjónvarpi.  

  Við framkvæmd þessa verkefnis var rætt við auglýsingastjóra og 

dagskrárstjóra hjá RÚV sem og að það var rætt við dagskrárstjóra Stöðvar 2 og 

forstjóra 365 miðla. Notast var við hugmyndarfræði Jeremy Tunstall og Donald 

Sassoon. Einnig voru kenningarnar um dagskrárgerðaráhrif og notagildskenninguna 

notaðar. Lesandinn er einnig fræddur um hvað efnisveitur eru. 

  Niðurstöður verkefnisins eru að bæði Stöð 2 og RÚV hafa gert ákveðnar 

ráðstafanir við þeim efnisveitum sem hafa komið hingað til lands og Íslendingar eru 

að nota. Þetta hefur áhrif á dagskrárgerð hjá báðum stöðvum en hvorug stöðin telur að 

þetta sé farið að hafa áhrif á tekjur. Ætla má að báðar stöðvar þurfi að halda vel á 

spöðunum og vera opnari fyrir nýjungum og breytingum. Enda eru efnisveitur komnar 

til að vera og munu að öllum líkindum hafa meiri áhrif á fjölmiðlamarkaðinn á Íslandi 

í framtíðinni. 

 

Abstract 

The purpose of this project was to take a look at if streaming services do affect 

media programs in Icelandic television. RÚV and Stöð 2 were the two channels that 

was looked at while checking out if those kind of service do affect the progam. These 

two channels were picked out because they are the two biggest television station in 

the country. Streaming services are like Netflix and Hulu Plus for example. 

  To be able to get result, it was decided to talk to the manager of advertising at 

the television station RÚV and the program director of same station. As well the 

program director at the television station Stöð 2 and CEO of 365 miðlar which is a 

media company that Stöð 2 is a part of. The theory about agenda setting and uses and 

gratification theory were used as well as the ideology from Jeremy Tunstall and 

Donald Sassoon about television.  

  The result of the project is that both of the station has done some measures to 

compete with the streaming services. The streaming service do affect both station but 

neither of the channels do think it affects the income. Both station probably have to be 

open minded about changes, because streaming service are here to stay and will affect 

the media market in Iceland in the future. 
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Fjölmiðlamarkaðurinn á Íslandi 

Á síðastliðnum árum hefur fjölmiðlamarkaðurinn á Íslandi gengið í gegnum 

mikið umbreytingarskeið, breytingar sem ekki sést fyrir endann á. Með fleiri 

sérefnisstöðvum og fleiri dreifileiðum á íslenska markaðinum hefur efnisframboð hér 

á landi stóraukist. Ásamt því að efnisframboð hér á landi hafi verið að aukast, hafa 

verið að skjóta upp kollinum svokallaðar efnisveitur (e. streaming service) á Íslandi 

sem eru erlendar þjónustur þar sem auðvelt er að nálgast ódýrt erlent sjónvarpsefni, 

Áður fyrr stjórnaði sjónvarpið lífi okkar að mörgu leyti og fólk gerði áætlanir 

með tíma sinn í kringum dagskrá sjónvarpsins. Í dag eru breyttir tímar, fólk er ekki 

lengur bundið við tíma né stofuna til að geta horft á sjónvarp. Krafa nútíma 

neytandans er að geta búið til sína eigin dagskrá og geta horft á sýna uppáhaldsþætti 

þegar honum hentar. Þessari kröfu þurfa íslensk fjölmiðlafyrirtæki að svara að mati 

höfundar. Í dag er val neytanda á sjónvarpsefni orðið mun meira en það var fyrir 

einungis áratug síðan. Frelsið er orðið mikið, hægt er að velja hvort fylgst er með 

dagskrá sjónvarps, horft á uppáhalds þáttinn daginn eftir að hann hefur verið sýndur 

eða notast við erlendar efnisveitur til að fylgjast með því sem einstaklingurinn hefur 

áhuga á. Fólk ræður einnig hvort það horfir á sjónvarpið sjálft, í gegnum tölvu eða 

notar önnur snjalltæki. Þessi upptalning er ótæmandi og eru möguleikarnir fleiri fyrir 

neytandann til að nálgast afþreyingarefni. 

Ritgerð þessi er skrifuð með það að leiðarljósi að undanfarin ár hafa innlendar 

sjónvarpsstöðvar talið að besta leiðin til að keppa á móti erlendum efnisveitum sé að 

hafa mikið af innlendu efni og að það sé mikilvægt að leggja áherslu á beinar 

útsendingar, en þetta tvennt sé í raun sérstaða stöðvanna á móti erlendum efnisveitum. 

Í ritgerðinni er því velt upp hvort íslenskur fjölmiðlamarkaður sé nægjanlega stór til 

að hægt sé að framleiða íslenskt efni í þeim mikla mæli sem stöðvarnar telja sig þurfa 

til að halda stöðu sinni á fjölmiðlamarkaðinum. 

Jeremy Tunstall og Donald Sassoon hafa báðir sett fram kenningar um 

fjölmiðlamarkaðinn. Þeir telja að land eins og til dæmis Ísland hafi ekki burði til að 

hafa góða innlenda dagskrá til lengri tíma, þess vegna sé erlent efni í fyrirrúmi 

(Ragnar Karlsson, 2014). Þær kenningar verða til hliðsjónar á meðan 

sjónvarpsstöðvarnar tvær og dagskrárgerð þeirra er skoðuð. Einnig er kenningin um 

dagskráráhrif (e.agenda setting) notuð en hún fjallar um hvers konar áhrif fjölmiðlar 

hafa á hugsun og skoðanarmyndun fólks og að síðustu notagildskenningin (e. uses and 
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gratification approch) en sú kenning byggir á því að fólk vill stjórna því efni sem það 

horfir á. 

Í dag gera neytendur kröfur um að geta valið það sjónvarpsefni sem þeir vilja 

geta horft á, þeir tímar eru liðnir þar sem sjónvarpið stjórnaði tíma áhorfandans. 

Neyslumynstur áhorfandans hefur verið að breytast, þá sérstaklega á síðustu tíu árum 

og verður því velt upp í ritgerðinni. 

Rannsóknarspurningin er hvort efnisveitur hafi áhrif á dagskrárgerð í íslensku 

sjónvarpi í dag og hvernig áhrif þær hafi á áhorfsvenjur almennings? 
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1. kafli: Sjónvarp á Íslandi 

Ísland var meðal síðustu landa í Evrópu til að hefja sjónvarpsrekstur en 

sjónvarp varð hluti af íslenskri menningu árið 1966. Á því ári hóf RÚV útsendingar 

hér á landi. Til að byrja með sýndi sjónvarpsstöðin aðeins tvo daga í viku, á 

miðvikudögum og föstudögum og var dagskráin þá fremur stutt á þessum fyrstu árum 

eða frá klukkan 20:00 á kvöldin fram til klukkan 23:00. Íslendingar tóku þessari 

nýbylgju fagnandi og var algengt að fólk horfði á alla dagskrárliði kvöldsins og 

jafnvel að fólk kom ekki öðru í verk (Petersson og Petersson, 2000). 

Samkvæmt bókinni Fjölmiðlafræði, hrapaði bíóaðsókn niður úr öllu valdi á 

þessum fyrstu árum sjónvarps á Íslandi. 

Hér má sjá fyrstu 

dagskrá sjónvarpsins: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(Petersson og Petersson, 2000) 

 

Elsti fastaþáttur í íslensku sjónvarpi fyrir utan Fréttir er Stundin okkar en sá þáttur er 

ennþá sýndur á sunnudagskvöldum. Fyrsti þátturinn af Stundinni okkar fór í loftið á 

aðfangadagskvöld árið 1966 (Petersson og Petersson, 2000). 

Sjónvarp á Íslandi óx hægt og bítandi á sínum fyrstu árum, en til að mynda 

sýndi RÚV fyrst Söngvakeppni Evrópskra Sjónvarpsstöðva árið 1970, sú keppni var 

þá vikugömull en það var ekki fyrr en um miðbik 9. áratugarins sem Íslendingar gátu 

- Ávarp Vilhjálms Þ. Gíslasonar, útvarpsstjóra 

- Blaðamannafundur með Bjarna 

Benediktssyni – forsætisráðherra 

- Kvikmynd Ósvalds Knudsens um 

Íslendingarbyggðir á Grænlandi 

- Skáldtími með Halldóri Laxness sem las kafla 

úr sögu sinni Paradísarheimar 

- “Það er svo margt ef að er gáð”. 

Tónlistarþáttur með Savannatríóinu.  

- Dýrlingurinn (The Saint) með breska 

leikaranum Roger Morre í aðalhlutverki.  

- Fréttayfirlit 
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séð keppnina í beinni útsendingu. Mikið vatn hefur runnið til sjávar síðan og í dag 

leggja sjónvarpstöðvar á Íslandi sig fram við að sýna sem flesta viðburði í beinni 

útsendingu, enda er það orðinn mikilvægur partur af dagskrárgerð í dag (Petersson og 

Petersson, 2000; Ragnar Karlsson, 2010). 

RÚV var eina sjóvarpsstöðin á Íslandi í tuttugu ár en árið 1986 kom Stöð 2 inn 

á markaðinn og urðu þá ýmsar breytingar á dagskrágerðinni hjá RÚV. Stöð 2 kom 

með allt aðrar áherslur inn á markaðinn og mótaðist dagskrárgerð stöðvarinnar 

öðruvísi heldur en hafði áður þekkst hjá Sjónvarpinu. Stöð 2 kom meðal annars inn 

með barnaefni sem var hluti af morgundagskrá stöðvarinnar um helgar, einnig tók 

Stöð 2 upp á því að sýna nýlegar bíómyndir en það hafði ekki áður þekkst á Íslandi 

(Petersson og Petersson, 2000). 

Í dag eru breyttir tímar hér á landi. Sjónvarpsmarkaðurinn hefur tekið 

stórstígum breytingum á undanförnum árum. Þannig hefur efnisframboðið aukist til 

muna, sérstaklega í ljósi nýrra dreifingarleiða og með tilkomu fleiri sjónvarpsstöðva 

hefur sjónvarpsefnið hér á landi orðið mun fjölbreyttara og auðvelt að velja efni sem 

hentar áhugasviði hvers og eins. Með tilkomu efnisveita og deilisíðna hefur úrvalið og 

val á afþreyingu stóraukist, sem gerir það að verkum að samkeppnin hefur einnig 

aukist og stöðvar hérlendis komnar með fleiri keppinauta (Ragnar Karlsson, 2010). 

1.2 Dagskrá í íslensku sjónvarpi 

Í dag eru starfræktar 18 stöðvar á Íslandi og er það eitt og sér mjög áhugavert í 

ljósi þess hversu fáir búa hér á landi eða um 320 þúsund manns. Það mætti í raun ætla 

að aðstæður gætu bent til „náttúrulegrar einokunar”, sem sagt að ein stöð ætti að 

nægja markaðinum en hér á landi einkennist íslenskur sjónvarpsmarkaður af áður 

nefndri fjölbreyttni (Ragnar Karlsson, 2010). 

Þrátt fyrir fjölda stöðva hér á landi, verður einungis tekið mið af tveimur 

stöðvum, RÚV og Stöð 2, sem eru stærstu og langlífustu stöðvar Íslands. Tekið 

verður þó mið af því að stöðvarnar eru ekki reknar á sama hátt og lúta þess vegna ekki 

sömu lögmálum. RÚV er ríkisrekin stöð en Stöð 2 er einkarekin stöð, hluti af 365 

miðlum sem er fjölmiðlasamsteypa. Þess vegna er töluverður áherslumunur á 

dagskrárgerð stöðvanna. Sem ríkisrekin stöð er Sjónvarpið krafið um aukinn hlut 

innlends efnis og að vera upplýsingatæki fyrir Íslendinga, á meðan Stöð 2 hefur 

frjálsari hendur varðandi dagskrárgerð. 



6 

Frá því að sjónvarp kom til Íslands hefur útsendum stundum sjónvarps fjölgað 

sexfalt á innan við áratug, þetta má rekja til lengri útsendingartíma en til að mynda 

sendir Stöð 2 út allan sólarhringinn. Frá árinu 1995 fram til 2008 jókst innlent útsent 

efni úr 1800 klukkustundum í 3500 klukkustundir en það má að einhverju leyti rekja 

til þess að samkeppni milli stöðvanna um athygli áhorfandans og auglýsingatekna er 

orðin hörð. Meirihluti af þessu efni hefur verið erlent að uppruna, innlent efni hefur 

aðallega falið í sér fréttatíma, fréttatengt efni, skemmtiþættir í sjónvarpssal og 

íþróttaefni. Minna hefur verið framleitt af leiknu íslensku efni og má rekja það til þess 

að framleiðsla á leiknu íslensku efni hefur þótt of dýrt (Ragnar Karlsson, 2010). 

Skarphéðinn Guðmundsson, dagskrárstjóri Sjónvarpsins, segir að þróun 

dagskrárkostnaðar sé að hluta til í samræmi við almenna verðlags- og launaþróun en 

telur þó vegna tilkomu hagkvæmnari og fullkomnari tækjabúnaðar hafi það að 

einhverju leyti dregið úr framleiðslukostnaði þannig að í dag er ódýrara en áður að 

framleiða innlent efni (Skarphéðinn, 7. apríl 2014). Kannanir hafa sýnt að áhorfandi 

kýs frekar innlent efni sem það getur tengt sig við, til dæmis menningu og grín 

(Ragnar Karlsson, 2010). 

Árið 1997 var innlent efni takmarkaður hluti af dagskrá 

íslenska sjónvarpsins. Innlent efni á Íslandi á því ári var aðeins 27%. 

Á töflunni hér til hliðar, má sjá hvernig munurinn var á milli Íslands 

og hinna Norðurlandanna. Einnig má sjá að innlent efni var yfir 50% 

á Norðurlöndum nema á Íslandi (Petersson og Petersson, 2000). 

Samskonar tölfræði var dregin fram á erindi sem var flutt á 

ráðstefnu um sjónvarp á Íslandi í október 2010. Í þeirri tölfræði eru 

árin 2005 til 2008 skoðuð. Sjónvarpið, 

Stöð 2 og Skjár einn voru þá með 

samanlagt 27% innlent efni en erlent efni 

taldi þá þau 73% sem eftir stóðu. Í sömu 

niðurstöðum var hver stöð skoðuð. Stöð 2 reyndist þá vera með 22% af innlendu efni 

en RÚV með 46%. Hér til hliðar má sjá hver útkoman var þegar RÚV var borin 

saman við þrjár aðrar Norðurlandaþjóðir (Ragnar Karlsson, 2010). 

„Sé hvert starfsár Ríkissjónvarpsins fyrir sig skoðað sést að hlutfall innlends 

efnis hefur aldrei náð því að vera 40% af allri dagskrá stöðvarinnar. Þetta er 

Innlent efni árin 2005 – 2008 

Svíþjóð (STV 1,2)– 63% 

Finnland (YLE TV1, YLE TV2)– 60% 

Noregur (NRK 1,2)– 57% 

Ísland (RÚV) – 46% 

 

Innlent efni 

árið 1997 

Svíþjóð – 74% 

Danmörk – 65% 

Noregur – 59% 

Finnland – 52% 

Ísland – 27% 
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með því lægsta sem þekkist í hinum vestræna heimi” (Petersson og Petersson, 

Fjölmiðlafræði, 141). 

Þessar tölur voru bornar undir Einar Loga Vignisson, auglýsingastjóra hjá 

RÚV. Hann taldi að það væri erfitt að horfa á þetta út frá þessum tölum þar sem þær 

sýna eingöngu heildartíma sjónvarps. Eðlilegra væri að horfa á þetta út frá kjörtíma 

sem er frá 19:00 – 23:00 á kvöldin. Í ársskýrslu RÚV fyrir árið 2012 – 2013 er hægt 

að skoða kjörtíma hjá stöðinni. Þar kemur í ljós að hlutfall innlendrar dagskrár á 

kjörtíma var 52,3% sem er meira en erlent efni á stöðinni. Ástæða þess að frekar er 

horft á þetta út frá kjörtíma er sú að þá eru flestir að horfa á sjónvarpið sem og að 

stærsti hluti tekna kemur inn yfir kjörtíma (Ríkisútvarpið, 2014). 

2. kafli: Kenningar um sjónvarpsnotkun 

Áður hefur verið stiklað á því að helsta sérkenni íslenska sjónvarpsins hingað 

til hefur verið að erlent efni hefur verið í fyrirrúmi á flestum stöðvum sem eru og hafa 

verið starfandi hér á landi, undantekningar eru sérstöðvar eins og til dæmis ÍNN. Þá er 

efni frá Bandaríkjunum mjög áberandi sjónvarpsefni í íslensku sjónvarpi (Petersson 

og Petersson, 2010). Ýmsar útskýringar eru fyrir því en innlent efni er dýrt í 

framleiðslu og því ódýrara fyrir stöðvarnar að kaupa efni erlendis frá til að fylla upp í 

dagskrána sem hefur eins og áður sagði sexfaldast (Ragnar Karlsson, 2010). 

 

„Allar götur frá því að innlent sjónvarp hófst árið 1966 hefur eitt helsta 

einkenni þess verið að hátt hlutfall erlendis efnis á dagskrá. Fullyrða má að 

sjónvarp hafi veitt “erlendum menningarstraumum inn í þjóðlífið af slíku 

þunga að naumast verður jafnað til nokkurs sem á undan var gengið” (Ragnar 

Karlsson, 2009, bls. 109). 

 

Sjónvarp hefur lengi talist stjórna tíma fólks en með tækniframförum eru 

tímarnir að breytast. Í dag stjórna einstaklingar meira hvenær þeir horfa á þætti eða 

bíómyndir sem þeir hafa áhuga á. Kenningin um dagskráráhrif segir að miðlar stjórni 

hugsunum okkar með því að velja hvað fréttir eru mikilvægar og því er velt upp í 

ritgerðinni hvort þessi kenning sé orðinn barn síns tíma. Einnig verður notast við 

notagildiskenninguna þar sem er lögð áhersla á að neytandinn velji það sjónvarpsefni 

sem hann vill horfa á. Það er meðal þess sem er að gerast í dag, með tilkomu 

efnisveita er fólk farið að stjórna dagskrá sinni.  



8 

2.1 Erlendir menningarstraumar 

Jeremy Tunstall taldi að það væri augljóst að stærð markaðar hefði áhrif á 

hversu mikið erlent efni væri í hverju landi. Hann telur að sjónvarpsefni og sala milli 

landa ráðist að miklu leyti á því hversu líkir menningarheimarnir séu. Þannig er 

líklegra að lönd sem deila sama tungumáli og/eða geta skilið tungumálið og finna til 

einhvers konar menningarlegs skyldleika sýni efni frá þess konar löndum. Tunstall 

tekur þó fram að það séu til undantekningar á þessu og þannig geta stórþjóðir sýnt 

efni frá löndum sem er neðar í „goggunarröðinni”. Baltasar Kormákur vinnur til 

dæmis nú að gerð tíu þátta spennuþáttaröð sem á að taka upp á Seyðisfirði, þættirnir 

hafa verið kynntar fyrir erlendum sjónvarpsstöðum, nokkrar erlendar stöðvað hafa 

keypt sýningarrétt og aðrar sýnt þáttaröðinni áhuga (Áslaug Karen Jóhannsdóttir, 

2014). Þetta er dæmi um að lítil lönd geti búið til efni og selt það erlendis, þó eins og 

Jeremy Tunstall segir er það undantekning að minni þjóðir geri það (Ragnar Karlsson, 

2010). 

„þau lönd sem eru fámennust flytja mest inn. Vegna takmarkaðra möguleika 

til að notfæra sér áhrif stærðarhagkvæmni fjölmiðla geldur þjóðríki sem telur 

aðeins fáeinar milljónir íbúa fyrir smæð sína og tekjur standa ekki undir 

umtalsverði framleiðslu sjónvarpsefnis eða kvikmyndaframleiðslu” (Ragnar 

Karlsson, 2010, 226). 

Donald Sassoon er á sömu skoðun og Jeremy Tunstall en hann kallar 

sjónvarpsmenningu „stigskipt valdakerfi menningar”, hann gerir það til að gera 

greinarmun á milli landa. Þannig setur hann til dæmis lönd eins og Bandaríkin í fyrsta 

flokkinn þar sem landið á auðvelt með útflutning á efni sem og að framleiða það. 

Þannig fullnægja Bandaríkin að miklu leyti eftirspurn á heimamarkaði. Í flokki tvö 

eru ríki sem eru með stóran heimamarkað en takmarka innflutning vegna þess að 

þannig telja stjórnvöld sig vera að vernda þjóð sína. Þetta er kallað 

„verndarsjónarmiðið”, í þessum flokki eru til dæmis lönd eins og Sovétríkin 

fyrrverandi og Kína (Ragnar Karlsson, 2010).  

Á sama erindi sem flutt var í október 2010 er fullyrt að Ísland falli í neðsta 

flokkinn í „menningarlegu” goggunarröð og valdakerfi menningar þeirra. Í erindinu er 

fjallað um að uppistaða efnis sem sýnt er í íslensku sjónvarpi sé óhjákvæmilega af 

erlendum uppruna. Ástæða þess er sú að Íslendingar eru fámenn þjóð og tungumálið 

okkar einstætt og því erfitt að flytja innlent efni út (Ragnar Karlsson, 2010). 
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2.2 Dagskráráhrif (e. agenda setting) 

Maxwell McCombs og Donald Shaw settu fram kenningu um dagskráráhrif (e. 

agenda setting) og tengdist sú kenning hugmyndum Walter Lippmann. Hann hafði 

áhyggjur af áhrifum fjölmiðla og taldi að þeir stjórnuðu hugsunum okkar. Vegna þess 

hversu auðvelt er fyrir fjölmiðla að búa til frétt og birta hana á þeim forsendum að 

hún sé mikilvæg og þannig haft áhrif á neytandann. McCombs og Shaw byggðu 

kenningu sína á rannsókn sem er kölluð Chapel Hill rannsóknin. Hún fór þannig fram 

að rannsakaðir voru einstaklingar sem voru óákveðnir í vali á forseta, í 

forsetakosningunum í Bandaríkjunum 1968. Niðurstöður rannsóknarinnar voru að 

fréttir í fjölmiðlum höfðu áhrif á þá einstaklinga sem áður voru óákveðnir. Þannig 

komust þeir að því að því oftar sem frétt birtist, því mikilvægari varð hún í augum 

almennings. Kenningin um dagskráráhrif sýnir að fjölmiðar geta sett sig í 

bílstjórasætið og stýrt neytendum í átt að ákveðnum skoðunum, þannig leggja þeir 

ákveðin grunn fyrir hugmyndum okkar og skoðanamyndum (Davie, R. W. og Maher 

M. T, 2006). 

Það hefur samt sem áður verið að breytast, í dag getur neytandinn auðveldlega 

valið hvað hann horfir, hlustar eða les um með öllu því efni sem er í boði. Þess vegna 

er áhugavert að skoða þessa kenninguna út frá efnisveitum og fjölbreyttara framboði. 

Þegar val einstaklinga er orðið mikið er spurning hversu mikill skoðanaráhrif miðlar 

geta haft á fólk. 

2.3 Notagildiskenningin (e. Uses and gratification) 

Í notagildiskenningunni (e. Uses and gratification) er lögð áhersla á 

neytandann og hvernig neytendur nota fjölmiðla til að uppfylla þarfir sínar og 

langanir. Fólk horfir á það sjónvarpsefni sem því þykir skemmtilegt og vekur áhuga 

hjá því. Þessi kenning gerir ráð fyrir því að einstaklingurinn hafi skýrt val og þarfir og 

sækir í sjónvarpsefni. Samkvæmt kenningunni sýnir áhorfandinn meiri áhuga á efninu 

ef hann finnur það sjálfur, þannig tengist hann því sem hann horfir á (Levy, M. 1980). 

Sjónvarpsstöðvar á Íslandi vinna með þetta að mörgu leiti í dag, áhorfandinn 

hefur fengið meiri stjórn yfir sjónvarpstækjunum sínum í dag og velur hvað og 

hvenær það horfir á flesta dagskrárliði. Nútíminn bíður upp á það að einstaklingur 

getur fundið það efni sem liggur að áhugasviði þess og horft á það hvort sem það er í 

gegnum íslenskar sjónvarpsstöðvar eða annars konar tækni. 
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3 kafli: Deilisíður og efnisveitur 

 

 

Í nútímasamfélaginu hefur ýmislegt breyst á stuttum tíma og hraðinn í 

samfélaginu er orðinn meiri en áður fyrr. Þetta má að mörgu leyti rekja til internetsins 

en með tilkomu þess hefur orðið bið nánast fengið nýja merkinu. Internetið gerir það 

að verkum að það er auðveldara fyrir fólk að nálgast upplýsingar með miklum hraða 

sem þýðir að fólk þarf sjaldnast að bíða eftir því að fá upplýsingar. Áður fyrr beið fólk 

oft eftir því að geta hlustað á næsta fréttatíma til að fá upplýsingar um stöðu mála í 

heiminum. Í dag er hins vegar upplýsingarflæðið í heiminum orðið svo mikið að ef 

einstaklingur vill nálgast eitthvað strax, er það nánast undartekningarlaust ekkert mál 

(Petersson og Petersson, 2000). 

Áður fyrr þurftu einstaklingar oft að bíða lengi eftir því að bíómyndir kæmu út 

á spólu eða á dvd diski. Fólk þurfti einnig að bíða eftir því að stöðvarnar hér á landi 

byrjuðu að sýna nýjar og/eða vinsælar þáttaraðir. Vegna þessa réð sjónvarpið tíma 

fólks að miklu leyti, dagskráin átti það til að stjórna tíma fólks eða eins og sagt var frá 

í bókinni Fjölmiðlafræði að þá var algengt að Íslendingar horfðu á hvern einasta 

dagskrárlið, sem og að fréttatíminn var heilög stund og matartíminn oftar en ekki 

skipulagður í kringum fréttatímann (Petersson og Petersson, 2010). 

Í mörg ár hefur verið hægt að nálgast efni í gegnum svokallaðar deilisíður, þar 

sem einstaklingar geta nálgast bíómyndir og þætti með auðveldum hætti en 

ólöglegum. Vefsíðan, www.deildu.net, er til að mynda mjög vinsæl deilisíða hér á 

landi en þar nálgast fólk meðal annars bíómyndir og þætti og borgar ekki fyrir það 

heldur deilir efni í staðinn til hina notendanna. Samkvæmt íslenskum höfundalögum 

Deilisíður: Í gegnum deilisíður geta 

einstaklingar nálgast bíómyndir og 

þætti með ólöglegum hætti. Margir 

Íslendingar nota þessar síður til að 

nálgast afþreyingarefni. Nýlega 

byrjaði þetta að hafa áhrif á 

sjónvarpsstöðvar og framleiðendur 

hér á landi (Ragnar Karlsson, 2010). 

Efnisveitur: Þá getur fólk horft eða 

hlustað á efni, hvenær sem er og hvar 

sem er, svo lengi sem 

einstaklingurinn er með nettengingu 

sem getur streymt þjónustunni. Þetta 

er áskriftarþjónusta þar sem hægt er 

að borga fyrir aðgang að erlendum 

afþreyingarveitum, þar sem hægt er 

að horfa á bíómyndir og þætti (Texas 

A&M University, 2014). 
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er þetta ólöglegt og myndi falla undir stuld en fólk notfærir sér samt sem áður þessa 

þjónustu. Þannig hefur orðið mjög vinsælt á Íslandi að sækja efni í gegnum síðurnar í 

stað þess að borga fyrir sjónvarpsstöð eða fara út á myndbandaleigu til að leigja 

kvikmyndir. Þetta hefur hingað til aðallega haft áhrif á stærri framleiðendur eins og 

hægt er að finna í Hollywood. Íslenskar sjónvarpsstöðvar og framleiðendur hér á landi 

hafa ekki fundið áberandi mikið fyrir þessu. Skýringin er sú að ekkert íslenskt efni var 

að finna á þessum síðum og því hafði þetta ekki mikill áhrif á innlenda dagskrárgerð 

eða bíómyndir sem Íslendingar framleiddu en nú hefur það færst í aukana að 

einstaklingar setji innlent efni inn á þessar síður og meðal þess efnis sem hefur farið 

inn á síðuna er sýningin Laddi lengir lífið sem var fyrir stuttu gefinn út á disk. Á 

aðeins nokkrum klukkustundum hafði sýning verið sótt yfir 2700 sinnum (Vefpressan, 

2014). 

Deilisíður eru þó ekki eina ógn sjónvarps á Íslandi, heldur hafa 

áskriftarþjónustur eða efnisveitur eins og þær eru oft kallað verið að skjóta upp 

kollinum á Íslandi. Með því að hafa aðgang að efnisveitu getur einstaklingur 

auðveldlega stjórnað sinni eigin dagskrá. Munurinn sem er á milli deilisíðna og 

efnisveitna er að borgað er fyrir efnið sem horft er á í gegnum efnisveitur. Dæmi um 

efnisveitur eru til dæmis Netflix, Hulu Plus, Youtube, Vudu, Vimeo, Tv-links, 

Amazon Instant Video og Blockbuster. Þetta eru þó ekki allar þær þjónustur sem eru í 

boði, en flestar þeirra eru lítið sem ekkert þekktar á Íslandi en eru þó á meðal þeirra 

vinsælustu í heiminum. Ástæðan fyrir því að þessar þjónustur eru ekki þekktar er sú 

að hér á landi eru þær ekki leyfðar. Íslendingar geta auðveldlega nálgast þjónustur 

Netflix og Hulu Plus með aðstoð leiðarvísis sem hægt er að finna inn á 

www.einsteinn.is sem er síða sem veitir ýmsar upplýsingar um efnisveitur. Eftir að 

fólk hefur farið í gegnum leiðarvísi síðunnar getur það notað þjónustuna Netflix 

og/eða Hulu Plus og þannig nálgast þætti og bíómyndir, meðal annars í gegnum 

Apple TV, Ipad, Smart TV sjónvarpstæki, í gegnum símann og/eða tölvu svo einhver 

tæki séu nefnd en tækjum sem þessum fer fjölgandi (Pétur Gunnarsson, 2014). 

3.1 Hvað eru efnisveitur? 

Efnisveitur hafa á stuttum tíma orðið mjög vinsælar meðal fólks í heiminum 

og hafa vinsældirnar farið hratt vaxandi á Íslandi. Efnisveita þýðir í raun að hægt er 

að horfa á eða hlusta á efni, hvenær sem er og hvar sem er, svo lengi sem 

einstaklingurinn er með nettengingu sem getur streymt þjónustunni. Efnisveitur eru 
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hentugri á þann hátt að fólk streymir efninu og er þar að leiðandi ekki að sækja efnið 

og geyma það í tölvum sínum en þættir og bíómyndir geta tekið mikið pláss í tölvum 

fólks. Margir íslenskir sjónvarpsáhorfendur nálgast nú efni sitt í gegnum efnisveitur 

og eru alltaf fleiri að bætast í hóp þeirra sem notfæra sér frekar efnisveitu heldur en að 

kaupa sér áskrift að Stöð 2 eða horfa á RÚV (Ozer, 2011). 

Efnisveitur eru ekki öllum Íslendingum kunnar en þessi tækni auðveldar 

áhorfandanum að nálgast gögn í gegnum internetið. Gögnin streyma þá til 

áhorfandans frá netþjóni, en þegar talað er um gögn er meðal annars verið að tala um 

efni sem er í formi hljóðs, bíómynda, símafunda og/eða þátta (Ozer, 2011). 

Það eru ýmsir kostir sem fylgja því að notfæra sér efnisveitur en meðal annars 

að það skiptir nánast engu máli hvar einstaklingur er staddur eða á hvaða tíma 

einstaklingurinn vill horfa á efnið. Einnig er það kostur að einstaklingar sem notast 

við þessar þjónustur eru að borga fyrir efnið með því að nota til dæmis kreditkort, sem 

það myndi annars ekki gera ef það sækir efnið í gegnum deilisíðu. Þetta hefur meðal 

annars sannað sig í Noregi þar sem gerð var könnun hvernig niðurhal á bíómyndum 

og þáttum hafði breyst frá árinu 2008 til 2012, með tilkomu efnisveitna í landinu. 

Könnunin sýndi að árið 2008 voru 125 milljóna ólöglegar myndir sóttar og 135 

milljóna sjónvarpsþátta. Árið 2012 hafði þetta minnkað töluvert, þá voru 65 milljóna 

bíómyndna sóttar á síðunni og 55 milljóna sjónvarpsþátta (Færaas, 2013).  

Það eru margar efnisveitur í gangi en þær takmarka sig flestar við fá lönd. 

Flestar þeirra eru í Bandaríkjunum en í nærlöndum okkar má meðal annars finna 

þessar þjónustur í Danmörku og Noregi. Aðilar utan þeirra landa sem bjóða upp á 

þessar þjónustur ættu því ekki að geta verið áskrifendur, allavega ekki með 

hefðbundnum hætti. Einstaklingar utan þessara landa geta gerst áskrifendur með 

ákveðnum krókaleiðum. Til þess að einstaklingar utan þjónustulanda geti notað þessar 

þjónustur þarf að breyta DNS stillingum (Domain Name System) en það er gerir það 

að verkum að efnisveitan telur að aðilinn sem ætlar sér að nýta þjónustuna sé staddur í 

Bandaríkjunum (Pétur Gunnarsson, 2013). 

3.2. Netflix á Íslandi 

Netflix og Hulu Plus eru dæmi um efnisveitur sem eru í boði og Íslendingar 

eru að nota. Netflix er vinsælasta efnisveita í heimi í dag en fyrirtækið hefur verið 

starfrækt síðan 1997. Höfuðstöðvar Netflix eru í Bandaríkjunum og þjónustar Netflix 

bæði Bandaríkin sem og Kanada ásamt því að vera með samninga við önnur lönd. Þau 
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lönd sem eru með samning fá þó ekki sama ótakmarkaða aðgang að bandaríska efninu 

eins og tíðkast í Bandaríkjunum og Kanada (Knee, 2011, júlí). 

Í október 2012 opnaði Netflix fyrir sérstaka Norðurlandsþjónustu í Danmörku, 

Noregi, Svíþjóð og Finnlandi. Í lok maí 2013 voru 17% heimila í Danmörku komin 

með aðgang að efnisveitunni og samkvæmt Politiken, hafði Netflix á þessum sama 

tíma náð 60% markaðshlutdeild á markaði fyrir starfrænar veitur myndefnis (Pétur 

Gunnarsson, 2014). Í dag er talið að yfir 1,5 milljón heimila á Norðurlöndunum séu 

áskrifendur að Netflix. Norðurlandaþjónustan er aðeins dýrari en hefðbundna 

þjónustan sem kostar um 900 íslenskra króna, Norðurlandaþjónustan kostar um 2000 

íslenskra króna. Aðgangur að efninu er að einhverju leyti takmarkaðari en ef farið er í 

gegnum bandarísku þjónustuna. Þannig geta Norðurlandarbúar ekki séð allt efnið sem 

er í boði fyrir Bandaríkin og þess vegna eru einhverjir Norðurlandabúar sem nýta sér 

frekar þjónustuna í gegnum Bandaríkin heldur en í gegnum Norðurlandaþjónustuna 

(Pétur Gunnarsson, 2014). 

Opinber aðgangur að efninu er ekki í boði hér á landi en samt sem áður hafa 

mjög margir Íslendingar gerst áskrifendur að þessari þjónustu í gegnum bandarísku 

þjónustuna. Netflix er lýst sem risastórri myndbandaleigu, en fyrir ákveðna upphæð 

hefur einstaklingur ótakmarkaðann aðgang að bíómyndum, þáttum og 

heimildarmyndum í gegnum þjónustuna fyrir 7,99 dollara eða því sem um nemur 900 

íslenskna króna á mánuði samkvæmt gengi sem var að finna á vef Íslandsbanka þann 

3. maí 2014 (Pétur Gunnarsson, 2014). Það má þó ekki eingöngu horfa á þennan 

kostnað vegna þess að þegar það er verið að horfa á efni í gegnum efnisveitur sem 

Netflix, þá er um erlent niðurhal að ræða. Töluverðar líkur eru á að einstaklingur sem 

ætli sér að nýta þjónustuna hér á landi þurfi að stækka netpakkann sinn hjá 

fjarskiptafyrirtæki sínu. Því má gera ráð fyrir að kostnaður við Netflix hér á landi, sé 

bæði aðgangur að Netflix auk þess ef einstaklingur þarf að stækka netáskrift.  

„Einfalt er að stjórna notkuninni og stilla niðurhal þannig að það takmarkist 

við 0,3 gígbæt á klukkustund í vel viðunandi gæðum. Sverrir segir að með 

þeirri stillingu sé notkunin vel innan marka og sjálfur aldrei hafa notað meira 

en 60 gígabæt af þeim 80 sem eru innifalin í mánaðaráskriftinni hans hjá 

Vodafone” (Pétur Gunnarsson, 2014, bls 22). 

Það má segja að öll heimili í landinu eiga einhvers konar tækjabúnað sem 

styður við efnisveiturnar. Á Íslandi er talið að það séu yfir 50.000 spjaldtölvur til í 
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landinu og áætlað að snjallsíma notendur séu að nálgast 150.000. Bæði þessi tæki geta 

streymt þjónustunni. Þá má nefna að Apple TV, leikjatölvur eins og til dæmis 

PlayStation, ýmsir Blu-ray spilarar og SmartTV geta öll streymt slíkri þjónustu (Pétur 

Gunnarsson, 2014). 

Á síðari árum hafa Íslendingar verið að kynnast því frelsi sem felur í sér að 

geta horft á sjónvarpsefni þegar þeim hentar og stjórnað sinni dagskrá. Í dag er einn af 

hverjum sex Íslendingum eða 16,7% þjóðarinnar með áskrift að Netflix og má búast 

við að þeim fjölgi. Þetta kom fram í könnun sem Markaðs og miðlarannsóknir 

(MMR) framkvæmdi fyrir Viðskiptablaðið í febrúar 2014. Í þessari könnun sögðust 

5,5% þeirra sem ekki voru með þjónustuna að þeir ætluðu að gerast áskrifendur á 

næstu sex mánuðum (Viðskiptablaðið, 2014). Þetta má að einhverju leyti rekja til þess 

hversu ódýrt er að vera áskrifandi að efnisveitunni miða við íslenskar 

áskriftarsjónvarpsstöðvar. 

3.3 Efnisveitur – Löglegt eða ólöglegt á Íslandi 

Töluvert hefur verið deilt um það hvort efnisveiturnar séu löglegar hér á landi 

og hvort einstaklingar sem eru að notfæra hana séu að brjóta lög. Snæbjörn 

Steingrímsson fyrrum framkvæmdarstjóri Samtaka myndrétthafa á Íslandi (SmáÍs) 

sagði í viðtali við Fréttatímann í júlí 2013 að útbreiðslu þjónustna eins og Netflix 

dragi úr áhrifum á ólöglegu niðurhali eins og könnunin frá Noregi sýndi (Færaas, 

2013). 

„Ég held að kakan mundi stækka ef fyrirtæki eins og Netflix kæmi til Íslands 

um leið og ólöglegi markaðurinn myndi minnka” (Pétur Gunnarsson, 2013) 

 

Eftir að Spotify, sem er tónlistarveita, varð aðgengileg á Íslandi hefur orðið 

samdráttur í ólöglegu niðurhali á tónlist (Pétur Gunnarsson, 2013). Því má telja að 

sama þróun yrði ef Netflix yrði gert aðgengilegt á Íslandi. Hins vegar er staðan sú að á 

meðan fólk kaupir þjónustuna erlendis frá eru ekki greiddir skattar og gjöld af 

þjónustunni og því ekki hægt að bera þjónustuna saman við það sem er í boði hjá 

íslenskum fjölmiðla fyrirtækjum sem þurfa að uppfylla ákveðin skilyrði, samanber lög 

um skatta, íslenska þýðingu og talsetningu (Pétur Gunnarsson, 2013). 

Ástæða þess að Norðurlandaþjónustan fór ekki í gang á Íslandi er talin vera sú 

að aðstandendur Netflix fannst of flókið að fara inn í land þar sem gjaldeyrishöft eru 

til staðar. Þeir telja skattkerfið hér á landi sé flókið og að auki þyrfti Netflix að falla 
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undir sömu kröfur og aðrar stöðvar hér á landi, það er að segja að uppfylla kröfur um 

íslenska þýðingu og talsetningu, sem og aldursmerkingu efnis, skráningu hjá 

Fjölmiðlanefnd svo eitthvað sé nefnt. Fyrir fyrirtækið Netflix er því flókið og dýrt að 

ætla að opna fyrir þjónustuna hér á landi (Pétur Gunnarsson, 2013). 

3.4 Ógn efnisveita við sjónvarpsstöðvar á Íslandi 

Ari Edwald forstjóri 365 miðla sagði í samtali við DV í febrúar að það gangi 

ekki lengur að greina fjölmiðlamarkaðinn á Íslandi milli þriggja stöðva, Sjónvarpsins, 

Stöð 2 og Skjásins (Ingi Freyr Vilhjálmsson, 2014). Fjölmiðlamarkaðurinn á Íslandi 

væri orðinn mjög stór, miðað við höfðatölu og keppnin verið að harðna um íslenska 

neytendur. DV greindi frá því febrúar 2014 að í fyrsta skipti væri áskrifendur Netflix, 

Skjásins og Stöðvar 2 komnir yfir 20.000 hér á landi á hvern miðill. Í sömu frétt var 

sagt frá því að sá tími væri liðinn að sjónvarpsstöðvar eins og til dæmis Stöð 2 gæti 

gengið að áskrifendum sínum vísum líkt og tíðkaðist áður fyrr þegar áskrifendur 

stöðvarinnar voru um 45.000 Íslendingar (Ingi Freyr Vilhjálmssson, 2014). Í dag er 

Stöð 2 með á bilinu 23 – 27.000 áskrifendur og hafa orðið töluverðar 

áherslubreytingar á sjónvarpsefni og dagskrárgerð hjá stöðinni (Ingi Freyr 

Vilhjálmsson, 2014). 

4. kafli: Hvernig bregðast íslensk sjónvarpsstöðvar við efnisveitum? 

Íslenskar sjónvarpsstöðvar hafa nú þegar byrjað að bregðast við þeirri 

samkeppni sem efnisveitur veita. Mikill áhersla er lögð á það hjá bæði Stöð 2 og 

Sjónvarpinu að aðgengi að sjónvarpsefni þeirra sé auðvelt. Þetta má meðal annars 

finna í dagskrárstefnu RÚV sem var gerð fyrir árin 2012 – 2016. Þar leggur RÚV 

áherslu á að framleiða eigið efni og kaupa efni frá sjálfstætt starfandi framleiðendum, 

sem og að nota eldra efni sem er til í safni Sjónvarpsins. Þá er jafnframt sagt í 

stefnunni að mikilvægt sé að dagskrárefnið sé aðgengilegt með hefðbundnum hætti í 

gegnum sjónvarp og auk þess í netmiðlum sem og samfélagsmiðlum á netinu. Þá 

leggur stöðin upp úr því að framboð dagskrárefnis á vefnum www.ruv.is komi til með 

að aukast. Einnig er lögð áhersla á að selja og dreifa sjónvarpsefni til annarra landa. 

Þá ætlar stöðin að leggja upp úr því að íslenskt skemmtiefni sé í forgrunni, vill RÚV 

einnig vera vettvangur fyrir nýtt hæfileikafólk bæði í framleiðslu og dagskrárgerð 

(RÚV, 2012). Hér má þó velta fyrir sér hverjir möguleikar Íslendinga séu að senda 

http://www.ruv.is/
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mikið íslenskt efni út ef litið er til hugmyndarfræði Tunstall og Sassoon en báðir telja 

þeir að svona lítið land hafi ekki mikla möguleika á því að flytja sjónvarpsefni úr 

landi (Ragnar Karlsson, 2010). 

Einar Logi Vignisson telur að samkeppnin við efnisveitur byggist meira á 

þægindum og aðlaðandi viðmóti frekar en efninu sem þar að finna. Einar benti 

ennfremur á að börn alist nú upp við að auðvelt sé að nálgast sjónvarpsefni (Einar 

Logi Vilhjálmsson munnleg heimild, 28. apríl 2014). Á þeim grundvelli eru bæði Stöð 

2 og Sjónvarpið farnar að þjónusta fólk betur. Þannig er hægt að nálgast sjónvarpsefni 

í um fjórar vikur eftir að það hefur verið fyrst sýnt á annarri hvorri stöðinni og sumt 

jafnvel lengur í gegnum þáttasölusjónvarp (Video on demand - VOD) sem bæði 

Síminn og Vodafone halda úti og hafa gert í nokkur ár. Inn á VOD er einnig hægt að 

finna fjöldan allan af bíómyndum sem fólk getur leigt í gegnum þáttasölusjónvarpið 

og horft á strax en þar eru vel yfir 1000 kvikmyndatitla (Ragnar Karlsson, 2009). 

Fólk þarf ekki lengur að stilla tímann sinn eftir sjónvarpinu. Þótt að uppáhalds 

þáttur einstaklings sé sýndur klukkan 19:30 getur aðilinn nálgast efnið nokkrum 

dögum síðar á mjög auðveldan hátt. Þá er alltaf að verða auðveldara að nálgast efni í 

gegnum snjallsíma og spjaldtölvur. Dæmi um það er OZ – appið sem kom út í júní 

2013 og gerir notendanum kleift að horfa á sjónvarpið þrátt fyrir að það sé ekki beint 

fyrir framan sjónvarpstækið, sem sagt í gegnum snjalltækin. Með forritinu er hægt að 

horfa á Stöð 2, aukarásir Stöðvar 2 og Sjónvarpið í beinni útsendingu, auk þess getur 

fólk spólað klukkutíma aftur á bak í dagskránni. Þá getur fólk safnað saman 

uppáhalds þáttunum sínum og búið til sína eigin dagskrá. Með þessum hætti eru báðar 

stöðvar að koma á móts við breytt sjónvarpsmynstur fólks en 365 miðlar unnu þetta 

forrit í samvinnu við sprotafyrirtækið OZ (Vísir, 2013). 

Í vetur fór Stöð 2 af stað með stórt verkefni, íslenska gerð af bandarískri 

fyrirmynd, þátturinn hét Ísland Got Talent og naut nokkurra vinsælda á meðal 

Íslendinga. Hver þáttur af Ísland Got Talent kostar á bilinu 15 – 20 milljónir að 

meðaltali, þá eru bæðir taldir með þeir þættir sem eru teknir upp og þeir þættir sem 

eru sýndir í beinni útsendingu (Ari Edwald munnleg heimild, 3 maí 2014). 

Veturinn 2013 – 2014 hefur innlend dagskrárgerð verið mjög áberandi hjá 

Stöð 2 og hafa íslenskir dagskrárliðir verið á dagskrá á hverjum kvöldi á stöðinni. Þar 

mátti finna nokkra dagskrárliði sem eru gerðir eftir svokölluðum forskriftaþáttum, það 

er að segja að fyrirmynd þáttarins hefur verið gerð áður í öðru landi sem og að 

áberandi voru íslenskir spjallþættir og matreiðsluþættir. Á þessu ári frumsýndi Stöð 2 
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ef talið er með sportþætti og hvern þátt í þáttaröð um 600 nýja íslenska þætti (Ari 

Edwald munnleg heimild, 3. maí 2014). 

Þá hefur stöðin lagt mikið upp úr því að nota fréttamiðlinn www.visir.is sem er 

hluti af 365 miðlum, til að sýna brot úr þáttunum sem eru til sýningar á Stöð 2, til þess 

að vekja forvitni neytandans. 

Inn á vefsíðu Stöðvar 2 má finna upplýsingar um starfsemi stöðvarinnar og 

hvar áherslur hennar liggja. Stöðin leggur upp úr að bjóða uppá fyrsta flokks 

sjónvarpsefni og þá er sérstök áhersla lögð í metnaðarfulla innlenda dagskrá. Það hafa 

orðið fleiri áherslubreytingar hjá stöðinni á síðustu árum og meðal annars hefur 

samsteypa 365 miðla fært út kvíarnar og farið inn á fjarskiptamarkaðinn, þar sem þeir 

bjóða upp á sölu á net- og heimasíma áskriftum en þær fylgja þá þeim pökkum sem 

Stöð 2 bíður upp á og þannig hefur þjónustan stækkað. Þessi þjónusta er óháð því 

hvort aðilinn sé með Stöð 2 eða ekki en eins og áður sagði fylgir þjónustan 

dagskrárpökkum sem Stöð 2 býður uppá. Fólk getur semsagt fengið meira en 

eingöngu sjónvarpsáskrift þegar það kaupir aðgang að miðlinum. Pakkarnir eru 

mismunandi, allt frá því að vera sérefni eins og Krakkastöðin eða Sportrásin og eins 

til stærri pakka sem bjóða upp á fjölbreyttara efni. Vinsælasti pakkinn hjá stöðinni 

kostar 7990 krónur og er kallaður Skemmtipakkinn. Í þeim pakka er innifalin Stöð 2, 

Stöð 3, Bíóstöðin, Gullstöðin, Krakkastöðin og Popptíví auk þess sem ljóshraðanet og 

heimasími fylgir Skemmtipakkanum á 0 krónur. Þessa pakka og verð er hægt að finna 

inn á vefsíðu Stöðvar 2. 

4.1 Vinsælustu dagskrárliðirnir 

Capacent Gallup gerir rafræna mælingu í hverri viku og gefur út lista fyrir 

íslenskar sjónvarpsstöðvar sem sýnir áhorf á stöðvarnar í hverri viku. Rafrænar 

mælingar hafa verið í gangi síðan árið 2008. Skoðaðar voru mælingar frá árinu 2008 

og svo aftur aðrar sem voru framkvæmdar á fyrri hluta árs 2014. Vikur sjö og 

fimmtán voru skoðaðar bæði árin. Höfundur fékk sendar yfirlitsmyndir yfir tíu 

vinsælustu dagskrárliðina hjá bæði Sjónvarpinu og Stöð 2, hér á eftir eru þær birtar 

með góðfúslegu leyfi stöðvanna ásamt stuttri umfjöllun um þær. Á mynd 1 hér fyrir 

neðan má sjá tíu vinsælustu dagskrárliðina hjá Sjónvarpinu í viku sjö, árið 2008. Þar 

má sjá að fimm af tíu vinsælustu sjónvarpsliðunum voru íslenskir. Þrír þeirra voru í 

þremur efstu sætunum en það voru Laugardagslögin, Gettu betur og Spaugstofan. 
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Mynd 1 Tíu vinsælustu dagskrárliðirnir í viku sjö árið 2008 hjá Sjónvarpinu 
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Á mynd 2 (hér að neðan) má sjá tíu vinsælustu dagskrárliðina á Stöð 2 í viku 

sjö, árið 2008. Þar voru fjórir af tíu vinsælustu sjónvarpsliðunum innlendir. Vinsælasti 

dagskrárliðurinn var American Idol en á eftir kom Ísland í dag og Fréttir Stöðvar 2. 

 

Seinni tveir listarnir sem voru skoðaðir voru frá árinu 2014, annars vegar frá 

viku 7 og hins vegar frá viku 15. Á þessum listum er Sjónvarpið, Stöð 2 og Skjárinn 

sett saman á lista þar sem 20 vinsælustu sjónvarpsliðir þeirra viku eru yfir allar 

stöðvarnar. Skoðað var meðaláhorf og í viku sjö var RÚV með þann dagskrárlið sem 

fékk mest áhorf eða 52,2% og var það Söngvakeppnin 2014. 16 af 20 vinsælustu 

dagskrárliðunum voru innlendir dagskrárliðir. Á listanum er RÚV með 18 af 20 

vinsælustu þáttunum á dagskrá á sinni stöð en Stöð 2 er með tvo dagskrárliði, sem eru 

báðir innlendir, annars vegar Sportpakkinn og hins vegar Fréttir Stöðvar 2. 15 

vinsælustu dagskrárliðirnir á RÚV voru innlendir. Á næstu blaðsíðu má sjá 20 

vinsælustu dagskrárliðina í viku 7 árið 2014. Listinn var aftur skoðaður í viku 15. Þá 

var RÚV með 17 af 20 vinsælustu liðnum á sinni sjónvarpsstöð. Fréttir, Sportpakkinn 

og Ísland Got Talent voru þrír liðir sem voru á topplistanum frá Stöð 2. 14 af 20 

liðum voru innlendir en Útsvar sem sýnt er RÚV var í fyrsta sæti með 30,1% áhorf. Á 

næstu blaðsíðu má sjá 20 vinsælustu dagskrárliðina í viku 15 árið 2014. 

  

Mynd 2 Tíu vinsælustu dagskrárliðirnir í viku sjö árið 2008 hjá Stöð 2 
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Mynd 3 Taflan til vinstri er vika 7 og taflan til hægri er vika 15 árið 2014 

  MEÐALÁHORF 

  Stöð Dagskrárliður Rtg% 

1 RÚV Útsvar 30,1 

2 RÚV Harry og Heimir - á bak við tjöldin 26,3 

3 RÚV Ferðastiklur 26,1 

4 RÚV Alla leið 25,3 

5 RÚV Glæpahneigð (Criminal Minds) 23,9 

6 RÚV Hraðfréttir 23,6 

7 RÚV Landinn 22,1 

8 RÚV Martin læknir (Doc Martin) 22,0 

9 RÚV Skólahreysti  21,2 

10 RÚV Fréttir 20,9 

11 
Stöð 
2 

Fréttir Stöðvar 2 
20,3 

12 
Stöð 
2 

Sportpakkinn 
20,1 

13 RÚV ÍÞróttir 20,0 

14 RÚV Veður kl. 19.25 19,8 

15 RÚV Varasamir vegir (Dangerous Roads)  18,9 

16 RÚV Castle  18,8 

17 RÚV Tíufréttir 18,6 

18 
Stöð 
2 

Ísland Got Talent 
16,7 

19 RÚV Best í Brooklyn (Brooklyn Nine Nine) 16,1 

20 RÚV Thorne: Hræðslupúki (Thorne) 15,7 

 

 

  

  MEÐALÁHORF 

       Stöð Dagskrárliður Rtg% 

1 RÚV Söngvakeppnin 2014 52,2 

2 RÚV Landinn 30,5 

3 RÚV Erfingjarnir (Arvingerne) 28,3 

4 RÚV Afríka (Africa) 26,7 

5 RÚV Veður kl. 19.25 25,7 

6 RÚV Íþróttir kl. 19.30 25,0 

7 RÚV Glæpahneigð (Criminal Minds) 24,1 

8 RÚV Fréttir 23,9 

9 RÚV Söngvakeppnin 2014 - lögin, fös 23,0 

10 
Stöð 
2  

Sportpakkinn 
22,5 

11 RÚV Söngvakeppnin 2014 - lögin, þri 22,5 

12 RÚV Castle  21,6 

13 RÚV Tíufréttir 21,3 

14 RÚV Gettu betur 21,1 

15 RÚV Söngvakeppnin 2014 - lögin, fim 20,9 

16 RÚV Fisk í dag, mán 20,4 

17 RÚV Pönk á Patró 20,2 

18 
Stöð 
2  

Fréttir Stöðvar 2 
19,9 

19 RÚV Kastljós 19,4 

20 RÚV Veður kl. 22.10 19,4 
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4.2 Álit frá starfsmönnum RÚV 

Skarphéðinn Guðmundsson dagskrárstjóri var spurður að því hvernig hann 

teldi að Sjónvarpið myndi bregðast við breyttu áhorfi á sjónvarp, með tillit til allra 

tækniframfara og þeirra efnisveitna sem nú eru í boða. Hann sagði að áhrif erlendra 

efnisveita á borð við Netflix og Hulu Plus hafi lítill áhrif á dagskrágerð hjá RÚV. 

„Erlendar efnisveitur á borð við Netflix og Hulu hafa fyrst og fremst áhrif á 

hvernig fólk kýs að nálgast erlent afþreyingarefni. Í því ljósi mun dagskrárstefna 

RÚV breytast hvað minnst og verða fyrir hvað minnstum áhrifum vegna tilkomu 

slíkra erlendra miðla” (Skarphéðinn Guðmundsson munnleg heimild, 7 apríl 

2014). 

Bæði Skarphéðinn og Einar Logi telja að þörfin fyrir RÚV komi frekar til 

með að aukast með auknu áhorfi á erlendar afþreyingarveitur. RÚV þarf í kjölfarið 

að leggja ennþá meiri áherslu á að bjóða upp á fjölbreytt og vandað innlent 

sjónvarpsefni, sjónvarpsefni sem er ekki í boði hjá efnisveitunum. 

Skarphéðinn benti ennfremur á það að samkeppnin í sölu áskrifta að 

afþreyingarstöðvum eins og til dæmis Stöð 2 og Skjánum hafi harðnað með tilkomu 

erlendra efnisveita. Hann telur þá samkeppnina vera mjög ójafna og ósanngjarna, 

vegna þess að efnisveiturnar hafa ekki tryggt sér rétt til að selja aðgang að 

sjónvarpsefni á Íslandi og greiða þar að leiðandi enga skatta af þeirri sölu til íslenskra 

neytenda á meðan íslenskir aðilar, sem selja sambærilegt efni, hafa greitt dýru verði 

fyrir að mega selja það hér á landi (Skarphéðinn Guðmundsson munnleg heimild, 7. 

apríl 2014). 

Skarphéðinn telur neikvæðu áhrif efnisveita vera að þær muni ekki tryggja sér 

rétt til sölu og dreifingar á efni á Íslandi og þar með opinberlega reyna að höfða til 

íslenskra áhorfanda þá mun seint bjóðast þar innlent efni, kvikmyndir, 

heimildarmyndir og sjónvarpsefni á íslensku, sem fjallar um íslenskan veruleika. Um 

leið telur hann að hætta sé á að þessar erlendu efnisveitur kippi rekstrargrundvelli 

undan íslenskum áskriftarstöðvum sem hingað til hafa séð hag í því að framleiða og 

kaupa innlent dagskrárefni. Hann telur að með þessari þróun geti dregið verulega úr 

tækifærum til að framleiða íslenskt efni. Þannig veltir hann því upp hvort íslenskan 

tungan sé í hættu ef fram fer sem horfir (Skarphéðinn Guðmundsson munnleg 

heimild,7. apríl 2014). 
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4.3 Álit frá starfsmönnum Stöð 2 

Sævar Hreiðarsson dagskrárstjóri hjá Stöð 2 telur að samkeppni frá 

efnisveitum eins og til dæmis Netflix sé farin að hafa áhrif og þess vegna sé 

mikilvægt að leggja meiri áherslu á innlenda dagskrárgerð. Stöðin leggi upp með að 

vera aðallega með skemmtiefni þar sem hún sé áskriftarstöð. Fræðsla og fróðleikur sé 

þó líka hluti af dagskránni þó ekki sé lögð eins mikill áhersla á þann hluta. Haustið 

2014 var lögð meiri áhersla á innlent efni. Hann tekur enn fremur fram að eftir að 

áherslan var aukin á innlent efni hafi áskriftum hjá stöðinni fjölgað. Hann telur að 

stöðin geti skapað sér sérstöðu með því að hafa innlent dagskrárgerðaefni, þar sem 

erlendar efnisveitur geti ekki boðið Íslendingum upp á þess konar efni. Það sé góð 

blanda að hafa innlent efni í bland við þetta erlenda (munnleg heimild, 26. apríl 

2014). 

Á Stöð 2 eru meiri kröfur gerðar á innlenda efnið en á erlenda efnið. Ástæðan 

fyrir því að krafan er mikill vegna íslensku verkefna er vegna þess að þessi að 

verkefnin eru mjög dýr fyrir stöðina og því mikilvægt að fá mikið áhorf á þá þætti. 

Það er auðveldara að hætta framleiðslu á minni þáttum sem er framleiddir af stöðinni 

eða frá aðilum sem koma með hugmynd til stöðvarinnar, en þar má nefna svokallaða 

forskriftarþætti sem eru lagðir miklir peningar og vinna í. Sem dæmi um 

forskriftarþátt, er þátturinn Ísland Got Talent sem var sýndur á Stöð 2 í vetur (Ari 

Edwald munnleg heimild, 3. maí 2014). 

Ari Edwald forstjóri 365 miðla telur að samkeppnin sé ekki lengur innlend, 

Ísland sé enginn eyland, dreifingin sé mest yfir internetið og því sé samkeppnin orðin 

alþjóðleg. Aukin áhersla á innlent efni gefi Stöð 2 sérstöðu og hann bendir ennfremur 

á þetta auki einnig vöruframboð. Þannig finna flestir efni við sitt hæfi, á sportstöðinni, 

í beinni og með öðru viðburðarsjónvarpi (Ari Edwald munnleg heimild, 3. maí 2014). 

„Stjórnvöld taka ekki tillit til þessara stöðu í íþyngjandi reglum sem íslenskar 

sjónvarpsstöðvar þurfa að vinna eftir (td þýðingar og þularskylda, 

sýningartíma á aldursmerktu efni osfrv). Líka varaðndi samstrf og samruna 

innlendra eininga. Þetta getur vel leitt til þess að ekki verði hægt að reka 

sjónvarpsstöðvar frá Íslandi á viðskiptalegum forsendum” (Ari Edwald 

munnleg heimild, 3. maí 2014). 

Á Stöð 2 hefur verið mikið innlent efni og Ari nefnir að kostnaður hafi aukist 

en að sama skapi reyna þeir að ná niður kostnaðinum við hvern þátt, með einfaldari 
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framleiðslu og hagkvæmum lausnum innanhúss. Það að þeir hafi aukið innlent efni sé 

að hluta til samkeppni við erlendar efnisveitir en áherslan sé líka gagnvart samkeppni 

innanlands. Til að geta verið í samkeppni við efnisveitur telur hann að það liggi í því 

að vera betri, með nýja innlenda þætti og viðburði. Hann nefnir jafnframt að fólk 

borgar fyrir erlent sjónvarpsefni sem er ótextað en hjá Stöð 2 getur fólk fengið 

internetið frítt með völdum áskriftarpökkum, sem er nýjung hjá sjónvarpsstöð á 

Íslandi. Ari telur að sjónvarp verði áfram meira línulegt en margir átta sig á. Hliðrað 

áhorf segir hann að sé að stóraukast, en hann segir jafnframt að það sé í tengslum við 

það hvað er á dagskrá á hverjum tíma. (Ari Edwald munnleg heimild, 3. maí 2014). 

„Fólk notar sjónvarpsefni í raun meira og meira, þótt notkunin dreifist í tíma og á 

fleiri tæki. Það verða því fjölbreyttari möguleikar sem þarf að nýta sér, eins og 

auglýsingar sem sérstaklega eru seldar hliðruðu áhorfi” (Ari Edwald munnleg 

heimild, 3. maí 2014). 

Hann telur að það sé erfitt að sjá hvort efnisveitur hafi dregið saman í 

auglýsingasölu því það séu svo margir aðrir þættir sem spila þar inn í, samanber 

samdrátt eftir efnahagsleg áföll hér á landi og víðar. Hann telur að sjónvarp verði enn 

mikilvægari auglýsingamiðill á næstu árum en verið hefur, vegna þess að dreifing 

mun batna og sprenging mun verða í notkun snjalltækja (Ari Edwald munnleg 

heimild, 3. maí, 2014). 

5 kafli: Niðurstöður 

Upphaflega rannsóknaspurning ritgerðarinnar var hvort efnisveitur hafi áhrif á 

dagskrárgerð í íslensku sjónvarpi í dag? Eftir umtalsverða rannsóknarvinnu bætist 

seinni hluti spurningarinnar við, hún var hvernig og hvort efnisveitur hafa áhrif á 

áhorfsvenjur neytandans?  

Þar sem efnisveitur eru nýlegar farnar að vera vinsælar hér á landi hafa þær 

ekki haft mikill áhrif á áhorfandann enn sem komið er, en koma til með að gera það í 

nánustu framtíð þar sem vinsældir efnisveita fara stigvaxandi á Íslandi. Þá má ætla að 

notagildiskenning gildi, þar sem einstaklingurinn velur efnið út frá því hvar áhugasvið 

hans liggur. Ætla má að notagildiskenningin nái ekki eingöngu yfir áhugasvið 

einstaklinga heldur líka kröfu neytenda um að viðmót og aðgengi sé auðvelt og hægt 

sé að nálgast sjónvarpsefnið sem það vill horfa á hvar sem er og hvenær sem er. 
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Það hafa verið stöðugar breytingar á öldum ljósvakans síðustu ár, bæði hjá 

sjónvarpsstöðvum en eins hjá neytendum. Á þeim aldarfjórðungi sem sjónvarp hefur 

verið starfrækt á Íslandi hefur fólk farið úr því að horfa á eina stöð í það að hafa val 

um ógrynni af stöðvum og afþreyingarefni. Sjónvarp er hætt að stjórna tíma 

neytandans. Aldrei hefur verið eins mikið úrval fyrir fólk og það er ákveðið 

áhyggjuefni fyrir íslenskar sjónvarpsstöðvar. Þannig má velta því upp hvort kenningin 

um dagskráráhrif sé ekki orðin barn síns tíma. Í dag mætti segja að fólk stjórni 

sjónvarpsdagskrá sinni en ekki öfugt. Þannig getur fólk valið þá dagskrá sem það vill 

horfa á og þess vegna hafa dagskráráhrifin sem McCombs og Shaw skrifuðu um ekki 

jafn mikill áhrif í dag og þau gerðu áður. Fólk er ekki bundið við einn dagskrárlið eða 

eina stöð og verður því ekki fyrir jafn miklum áhrifum og þar með hafa miðlarnir ekki 

jafn mikill áhrif á skoðanarmyndun einstaklinga. 

Sjónvarpið og Stöð 2 hafa bæði gert ráðstafanir og unnið með það hvernig 

Íslendingar eru að breyta sjónvarpsnotkun sinni. Þannig hafa forrit fyrir snjalltæki 

aðstoðað við að nútímavæða sjónvarpsmenninguna á Íslandi sem og að bjóða upp á 

meira úrval í gegnum internetið. Ari Edwald talaði um að sjónvarpsmiðillinn yrði 

aldrei mikilvægari auglýsingamiðill en akkúrat á næstu árum þar sem dreifinginn yrði 

svo mikill og sprenging muni verða í notkun snjalltækja. Það má ætla að Stöð 2 haldi í 

ákveðinn fjölda áskrifenda sína með þessum hætti. Stöðin er bæði farinn að bjóða upp 

á miklu meira efni og þar af er innlent efni í forgrunni. Þá gefa auka rásirnar ákveðna 

sérstöðu hjá stöðinni sem og það að koma á móts við nýjar þarfir áskrifenda með OZ 

forritinu. Það gæti líka hjálpað fyrirtækinu að vera komið út á fjarskiptamarkaðinn en 

með því hafa þeir aukið þjónustu sína og þannig munu þeir geta stækkað 

viðskiptahópinn enda bjóða þeir ekki lengur eingöngu upp á sjónvarpsdagskrá heldur 

einnig netþjónustu og heimasíma. 

Niðurstöður þessar ritgerður eru að efnisveitur hafi áhrif á dagskrárgerð hjá 

íslenskum sjónvarpsstöðvum, þó einkum Stöð 2, Sjónvarpið er almannasjónvarp og er 

líklegra til að það halda velli með óbreyttum áherslum. Stöð 2 er hins vegar 

áskriftarstöð og þarf að hafa áskrifendur til að stöðin gangi. Hún hefur þess vegna lagt 

meiri áherslu á innlent efni. Eins og kom fram í ritgerðinni, voru 600 þættir 

frumsýndir á stöðinni á þessu ári. Innlent efni eykur sérstöðu stöðvarinnar. En 

erlendar efnisveitur sýna ekki sjónvarpsefni frá Íslandi. Þá mátti sjá í kaflanum um 

Vinsælustu dagskárliðina að fólk kýs frekar innlent efni heldur en erlent þegar kemur 

að stöðvum hér á landi. Það hefur lítillega breyst í gegnum árin en auknar vinsældir á 
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innlendu efni má rekja til þess að auðvelt er að nálgast erlent afþreyingarefni á annann 

hátt.  

Innlent sjónvarpsefni hefur aldrei verið eins mikilvægt fyrir stöðvarnar eins og 

nú. Innlent efni hefur ekki verið aðalefni stöðvanna frá því að sjónvarp hóf göngu á 

Íslandi. Á árunum 2005 – 2008 var innlent efni á Stöð 2 aðeins 22%. Það er spurning 

hvort hægt sé að breyta rekstri úr þeirri mynd að vera aðallega með erlent efni yfir í 

það að leggja áhersluna á innlenda efnið sem kostar hverja stöð meira en aðkeypt 

erlent efni. Það er áhugavert að velta því upp hvort innlend dagskrá sé svarið við 

efnisveitum. Það er dýrt að halda úti góðri innlendri dagskrá og spurning hvort það sé 

rekstrargrundvöllur fyrir því til lengri tíma litið. Sé horft til hugmyndarfræði Sassoon 

og Tunstall er markaðurinn hér á landi alltof lítill til að hægt sé að hafa innlenda 

dagskrá í aðalhlutverki, þar sem það er einfaldlega of kostnaðarsamt (Ragnar 

Karlsson, 2010). Stöðvarnar eru ekki að selja efni til útlanda í miklum mæli, en það 

væri góð tekjulind fyrir stöðvar hér á landi. Sassoon og Tunstall telja báðir að það sé 

mikilvægur þáttur í rekstri sjónvarps að geta flutt efni úr landi. Fyrir land eins og 

Ísland verði sala efnis aldrei mikill þó það séu nokkur dæmi um það (Ragnar 

Karlsson, 2010) 

Markaðurinn hér á landi er orðinn stór, með 18 innlendar sjónvarpsstöðvar auk 

efnisveita og hlýtur markaðurinn á endanum að sprengja utan af sér. Hvorki 

Sjónvarpið né Stöð 2 eru farinn að tapa tekjum vegna efnisveita en það er samt sem 

áður eitthvað sem stöðvarnar þurfa að undirbúa sig fyrir. Skarphéðinn Guðmundsson 

dagskrárstjóri Sjónvarpsins taldi að þetta kæmi til með að hafa alvarleg áhrif á 

áskriftasjónvarp á Íslandi. Hann telur að þetta dragi úr tækifærum til að framleiða 

íslenskt efni vegna þess að hingað til hafa stöðvar séð hag í því að framleiða og kaupa 

innlent dagskrárefni. Einnig velti hann því upp hvers konar áhrif þetta komi til með að 

hafa á íslenska tungumálið þar sem efnisveitur þurfa hvorki að talsetja né setja 

íslenskan texta á efnið sem er inn á efnisveitunum og vert er að hugsa út í. 

  Einar Logi Viðarsson auglýsingastjóri Sjónvarpsins taldi að fjölmiðlaneysla 

væri orðinn miklu meiri í dag en hún var fyrir tíu árum. Hann telur líka að það felist 

ákveðin tækifæri í því að efnisveitur séu komnar til Íslands vegna þess að þá eru í 

raun erlendu þættirnir sem eru sýndir á Íslandi komnir í samkeppni með því að vera 

einnig inn á efnisveitunum. Þar með ættu íslenskar sjónvarpsstöðvar að geta lækkað 

verð á keyptu erlendu efni þar sem sú stöð er ekki lengur sú eina með aðgang og ef 

hægt er að lækka verð á keyptu efni er hægt að setja það á dagskránna. 
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Lokaniðurstaðan er samt að báðar stöðvarnar haldi vel á spöðunum gagnvart 

erlendum efnisveitum og eru meðvitaðar um þá samkeppni sem þær veita og koma til 

með að veita. Báðar stöðvar horfa til framtíðar og eru byrjaðar að leita leiða til að 

bjóða upp á öðruvísi efni en efnisveiturnar.  

5.1 Umræður  

Það gekk mikið á hjá íslenska fjölmiðlamarkaðinum á meðan unnið var að 

þessari ritgerð. Nýr útvarpsstjóri Magnús Geir Þórðarson tók við af Páli Magnússyni. 

Meðal hans fyrstu verka sem var að reka framkvæmdarstjórn RÚV, þar á meðal 

dagskrárstjórann, Skarphéðin Guðmundsson sem veitti góðar upplýsingar í ritgerðina. 

Skarphéðinn fékk ráðningu aftur þegar ný framkvæmdarstjórn var ráðinn. Í byrjun 

mars fóru tvær nýjar sjónvarpstöðvar í loftið á Íslandi. Það voru stöðvarnar Bravó og 

Mikligarður sem eru í eigu Konuglega kvikmyndafélagsins. Áður en lokið var við 

skrif á þessari ritgerð var búið að segja upp öllu starfsfólki Konuglega 

kvikmyndafélagsins, meðan unnið var að öflun nýs hlutafjárs. Íslenskur 

fjölmiðlamarkaður í heild sinni stendur á tímamótum, markaðurinn hefur gjörbreyst 

og má það rekja til þess að internetið hefur engin landamæri. (Jakob Bjarnar, 2014). 

Bravó og Mikligarður komu með aðrar áherslur inn á markaðinn. Á þessum stöðvum 

er eingöngu innlent efni sem er framleitt fyrir lágar upphæðir. Þá geta einstaklingar 

sent stöðinni hugmyndir að þáttum sem þeir vilja koma í loftið. Stöðvarnar eru mjög 

frábrugðnar þeim sem eru fyrir á markaðinum og það verður áhugavert að fylgjast 

með þeim ef þær ná að afla nýs hlutafjárs. 

Það verður spennandi að fylgjast með íslenska fjölmiðlamarkaðinum á næstu 

árum, enda mikið af nýjum og spennandi hlutum að gerast bæði á innlendum markaði 

sem og á hinum alþjóðlega en Ari Edwald forstjóri 365 miðla bendir einmitt á að 

íslenskir fjölmiðar séu komnir í samkeppni við alþjóðlegan markað. 

Áhugi á landi og þjóð hefur farið vaxið mikið síðustu ár og mikið af 

útlendingum sem er farið að langa að fræðast um litlu eyjuna í Atlantshafinu. Eftir því 

sem forvitnin verður meiri því líklegra er að erlendar stöðvar vilji kaupa sjónvarpsefni 

um íslenska náttúru og þætti sem gerast hér á landi. Sem ferðamannastaður ættu 

stöðvarnar að geta nýtt sér þetta til dreifingar á efni en þar telur höfundur að sé að 

finna ákveðna tekjulind.  

Sumir segja að með tilkomu efnisveita komi íslenskt sjónvarp til með að hætta 

í þeirri mynd sem það er í dag. Við skrif þessarar ritgerðar var talað við starfsmenn 
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beggja stöðva, þar sem aðilar frá báðum stöðvum sögðu frá laginu, Video killed the 

radio star. Reyndin varð ekki sú þar sem útvarp er ennþá til staðar í dag. Þegar 

bíómyndir fóru að koma út á spólum voru menn hræddir um að nú myndi fólk hætta 

að fara í bíó sem fólk gerði ekki. Það er þannig með sjónvarp að það hefur ákveðna 

sérstöðu. Það er gaman að geta sest fyrir framan skjáinn og það er einhver sem kynnir 

fyrir þér dagskrá kvöldsins jafnvel þó þetta sé í þversögn við notagildskenninguna. 

Stundum er dagskráin léleg en stundum er skemmtilegt kvöld framundan. Það er 

notalegt að geta sest fyrir framan sjónvarpið milli 18:00 – 20:00 og horfa á fréttir. 

Áhorfstölur sýna að margir landsmenn kunni vel að meta að geta gengið að 

fréttatímum stöðvanna vísum. Jákvæðar breytingar eru að eiga sér stað á 

fjölmiðlamarkaðnum, þar sem pressan er orðinn meiri vegna efnisveita. Með auknu 

innlendu efni hlýtur það að merkja að atvinna aukist að einhverju leyti. 

Sjónvarpsstöðvarnar leggja líka mikla áherslu á það að innlenda efnið sem stöðvarnar 

sýna sé vandað sem verður að teljast sem góð þróun. Þá er lögð meiri áhersla á beinar 

útsendingar frá hinum ýmsu viðburðum. Með tíð, tíma og tækni mun sjónvarp að 

öllum líkindum taka stórfelldum breytingum. Það er gaman að geta stjórnað sinni 

dagskrá að mörgum finnist ennþá notarlegt að setjast yfir dagskráliði 

sjónvarpsstöðvana á föstudagskvöldi þar sem búið er á ákveða fyrirfram hvað þú ert 

að fara að horfa á. 
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