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Úrdráttur 
	  
Tilgangur þessa verkefnis var að reyna að komast að því hve mikilvægt íslenskt 
dagskrárgerðarefni sé fyrir þrjár stærstu sjónvarpsstöðvar Íslands, Stöð 2, Rúv og 
Skjár Einn. Sömuleiðis voru nálganir stöðvana skoðaðar út frá ýmsum hliðum 
tengdum framleiðslu, ákvörðunartöku og kostnaðar á íslensku sjónvarpsefni. 
Niðurstöður viðtala við dagskrárstjóra stöðvanna þriggja benda til að staða íslensks 
dagskrárgerðarefnis sé mjög sterk. Efnið þykir kostnaðarsamt en þegar vel tekst til þá 
mun það borga sig til baka, til að mynda með aukinni áskriftarsölu. Svarið við því 
hvernig best er að ná sem mestum árangri með sýningu á íslensku efni virðist ekki 
alltaf vera það sama þar sem erfitt er að finna fullkomið jafnvægi á milli kostnaðar, 
fjölda þátta og gæða efnisins. Tvær leiðir eru aðallega notaðar í framleiðslu og kaup á 
íslensku efni. Annað hvort er byggt upp á einum dýrum þætti og nokkrum minni, 
ódýrari þáttum eða fleiri minni, ódýrari þáttum. Það er því spurning hvort stöðvarnar 
ákveði að taka gæði framyfir magn eða öfugt. Áhersla sjónvarpsstöðvana á að sýna 
vandað íslenskt efni getur verið góð fyrir íslenskt samfélag til að mynda með auknum 
atvinnutækifærum og varðveislu íslenskrar tungu. 
	  
	  
	  
	  
Abstract 
 
The purpose of this project was to try and figure out how important Icelandic 
programming content is for Iceland’s three biggest televisionstations, Stöð 2, Rúv and 
Skjár Einn. The televisionstations’ approaches were also under consideration 
regarding their stance on production, decision making and the costing on Icelandic 
programming content. The results from interviewing the stations’ program directors 
lead me to believe that Icelandic programming content has a strong stance, the content 
is rather expensive  but when it’s done right it will repay, especially in terms of 
increased subcriptions. The idea behind how the balance between costing, quantity 
and quality of Icelandic programming content isn’t always the same and is almost 
impossible to get perfect. Two main ways are believed to be the right way to do that, 
one is to build up on one big and expensive program and produce or buy fewer cheap 
programs to fill up the TV program and go for quality over quantity or to produce 
more of cheaper programs and go for quantity over quality. The televisionstations’ 
focus on showing, buying and producing Icelandic programming content could be a 
good thing for Icelandic society, for example it would create jobs and it would help 
protecting the Icelandic language. 
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Inngangur	  
Saga íslensks sjónvarps er ekki löng sé hún borin saman við önnur vestræn lönd. 

Ríkissjónvarpið hóf sjónvarpsútsendingar hér á landi árið 1966. Það var þó ekki fyrstu 

sjónvarpsútsendingarnar því um tíma voru sendar sjónvarpsútsendingar frá bandaríska 

hernum í herstöðinni við Keflavíkurflugvöll sem náðu inn á höfuðborgarsvæðið. Þetta 

kallaðist Kanasjónvarpið og var Íslendingum aðgengilegt frá árinu 1955. 

Á sínum tíma virtist vera einhver óánægja með Kanasjónvarpið og vildu 

landsmenn fá íslenskt efni í útsendingar frá sjónvarpsstöðvum hér á landi. Því kalli 

svaraði Ríkissjónvarpið með því að hefja útsendingar. 

 Íslenskt Ríkissjónvarp var sett á lagnirnar árið 1966 vegna fjölgunar 

sjónvarpstækja á landinu og kröfu á íslensku efni. Kanasjónvarpið var enn þá við líði í 

nokkur ár en það lagði upp laupa sína árið 1974 eftir að útsendingar stöðvarinnar voru 

takmarkaðar við Keflavík og náðu ekki lengur á höfuðborgarsvæðið. 

 Ríkissjónvarpið var allsráðandi á íslenskum sjónvarpsmarkaði til ársins 1986 

þegar Stöð 2 hóf sjónvarpsútsendingar og setti mikla pressu á Ríkissjónvarpið að 

breyta og bæta sína þjónustu. Nokkrar aðrar stöðvar hafa svo fylgt í kjölfarið en engin 

stöð fyrir utan Ríkissjónvarpið og Stöð 2 náð eins góðri fótfestu í íslensku samfélagi 

og Skjár Einn sem hóf útsendingar sínar árið 1999. 

 

Skoðanir	  og	  viðhorf	  til	  sjónvarps	  
Hannes Hólmsteinn Gissurarson segir í riti sínu að ljósvakamiðlar hafi mikil 

áhrif líkt og prentmiðlarnir hafa haft en þessi nýja ljósvakamiðlun hafði annars konar 

og óæskileg áhrif. Þótti sjónvarpið afsiða fólk, þá ekki síst börn og ýta undir lágkúru, 

sviðssetningu ýmissa viðburða, peningahyggju og rangar hugmyndir um lífið með því 

að endurskapa veruleikann í kringum mann til að skapa betri mynd. Ofbeldisefni í 

sjónvarpi þykir leiða til aukinnar ofbeldishneigðar og sterk tengsl séu þar á milli, 

sjónvarpið gerir konum ekki nógu góð skil og karlarnir fá. Leiknar sjónvarpsþáttaraðir 

eða spennumyndir þykja gefa ranga mynd af lífinu og veruleikanum. Karlmenn eru 

málaðir í sjónvarpi, allir eru í flottum fötum, vel greiddir og viðburðir eru sviðsettir til 

að henta sjónvarpinu. 

 Sjónvarp þarf að þjóna öllum því allir horfa saman á sjónvarp, ólíkt því að lesa 

bók þar sem maður getur valið sitt lesefni þá er það ekki hægt í sjónvarpi og því ber 

sjónvarpsstöðvum skylda til að finna eitthvað við hæfi allra. Klám, ofbeldi, 
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oftækisfullar stjórnmálaskoðanir þykja ekki eiga heima í sjónvarpsdagskrá og slíkt 

efni þarf að færa annað svo börn og þeir sem ekki vilja sjá slíkt þurfi ekki að horfa 

upp á þannig efni. (Hannes Hólmsteinn Gissurarson,1989:155-163) 

 Hugmyndir Hannesar Hólmsteins um sjónvarp og áhrif þess gætu mögulega 

verið ögn dramatískar. Hann talar um að sjónvarpið gefi ranga mynd á veruleikanum 

og gefi samfélaginu ekki rétta mynd. Í dag eru margir þættir í íslensku sjónvarpi þar 

sem fjallað er um eða rætt við „alvöru“ fólk í þeirra eðlilega umhverfi en eru ekki allt 

þessir sviðsettu atburðir sem hann talar um. 

 Marshall McLuhan skilgreindi fjölmiðla á tvennskonar hátt. Annars vegar var 

fjölmiðill kaldur og annars vegar heitur. Kaldur miðill er eitthvað sem lætur ekki 

mikið uppi og krefjist þess að notandinn sé virkur þátttakandi við að nema efnið á 

meðan að heitur miðill lætur allt uppi og því þarf þátttakandinn ekki að vera virkur 

við að nema efnið. 

 Símar og ritmál teljast sem kaldir miðlar vegna þess að þeir krefjast of mikillar 

þátttöku notandans. Sjónvarp samkvæmt skilningi McLuhan var kaldur miðill. Heitir 

miðlar bjóða upp á að notandinn útiloki sig frá öðru en kaldur krefst þess að hann taki 

þátt. (Marshall McLuhan, 2005:56-72) 

 Þegar augu barna voru mæld þegar þau horfðu á sjónvarp þá var tekið eftir að 

þau fylgdu eftir með augunum, horfðu á andlit leikarana samhliða því að horfa á 

söguþráðinn og reyndu að greina svipbrigði leikarans. Sem sannar hve kaldur miðill 

sjónvarpið er. Það er mikið áreiti sem skapast af sjónvarpi, til að mynda ljósin sem 

skella í andlit áhorfandans. 

 Sjónvarpið hefur breytt okkar persónulega, félagslega og pólitíska lífi. Hér 

áður var sjónvarpið í lélegum gæðum og krafðist það því enn meiri áherslu frá 

áhorfanda að vera virkur þátttakandi svo hann gat horft á efnið og hlustað um leið en 

það geri mann ekki spenntan, æstan eða pirraðann. (Marshall McLuhan,1964:268-

294) 

 McLuhan gefur ágæta skýringu á því hvernig hægt er að telja sjónvarp sem 

virkan miðil því hann krefst athygli okkar og áreitið í kringum sjónvarpið er meira en 

að hlusta á útvarp. Við þurfum ekki eingöngu að heyra hvað er sagt, við þurfum að sjá 

líkamstjáningu og svipbrigði þeirra sem eru á skjánum til að geta skynjað allt það sem 

hreyfimyndin býður upp á. Það mætti hugsanlega segja að vegna alls þessa sé 

sjónvarpið skemmtilegri miðill en til að mynda útvarp því sjónvarpið er í raun bara 

útvarp með mynd.  



	   8	  

   

Aðferðafræði  
Rannsóknin nær líklega ekki alhæfandi svörum um þessi málefni þar sem það hefur 

verið reglulega skipt um dagskrárstjóra hjá sjónvarpsstöðvunum og áherslur þeirra 

geta oft verið ólíkar. Reynt verður að komast að niðurstöðum um stefnu 

sjónvarpsstöðvana í þessum málum eins og hún er í dag. 

Í rannsókninni er notast við eigindlegar aðferðir. Samræður á milli 

rannsakanda og þátttakanda verða ekki bundin við staðlaðan spurningarlista þó svo að 

rannsakandi hafi útbúið drög að spurningum sem hann leitast eftir að fá svör við. Þar 

sem um er að ræða opnar spurningar þá eru ekki svarkostir ákveðnir fyrirfram og 

viðmælandanum er gefið svigrúm til að svara eins og hann sjálfur kýs. 

 

Spurningar sem leitast var að fá sem skýrust svör við voru eftirfarandi: 

• Hversu sterk er krafa almennings eftir íslensku efni? 

• Hvað er það sem ákveður hvaða þáttaröð er valin i byrjun og hvað ræður því 

hvort hún fær áframhaldandi göngu hjá stöðvunum? 

• Hversu mikið áhorf er á íslenska efnið hjá stöðvunum? Hvernig stendur það 

samanborið við erlent efni? 

• Hversu dýr er dæmigerður íslensku þáttur i framleiðslu og er íslenskt efni 

almennt talin góð fjárfesting?  

• Hve mikil er áhættan sem fylgir því að veðja á íslenskt efni 

• Hversu mikið af íslenska efninu vinna stöðvarnar sjálfar? 

• Hversu mikið af íslenska efninu dettur óvænt í hendurnar á stöðvunum, s.s. 

einhver býður þeim að kaupa efni? 

• Hvernig er samstarfið við íslensk framleiðslufyrirtæki?  

• Hvernig metur fjölmiðillinn stöðu sína á þessum markaði? 

 

Rannsakandi setti sig í samband við aðila sem koma að dagskrárstjórnun íslenskra 

sjónvarpsstöðva og tók við þau eigindleg viðtöl til að safna gögnum með beinum 

orðaskiptum. Báðum einstaklingarnum sem komu að viðtölunum var frjálst að tala, 

hlusta og stjórna umræðunni. Þátttakendur koma fram undir nafni og tala fyrir hönd 

þess fyrirtækis sem þeir starfa hjá. 



	   9	  

Sendur var hugsanlegur spurningalisti til þátttakenda með góðum fyrirvara svo 

viðmælendurnir gátu undirbúið sig fyrir viðtalið til að geta gefið sem bestar og 

réttmætastar upplýsingar. (Sigríður Halldórsdóttir, 2013:140) 

Rannsakandi nálgaðist viðfangsefnið mjög opið í upphafi viðtals en þegar leið 

á viðtalið urðu spurningarnar afmarkaðri. (Sigríður Halldórsdóttir, 2013:143) 

Þar sem um er að ræða viðtöl gæti reynst erfitt að samræna svör þátttakanda 

og niðurstöður rannsakanda með einhverjum tæknilegum aðferðum svo reiknað 

verður með að svör viðmælanda séu byggð á hreinskilni og sannleika og 

rannsakandinn sé heiðarlegur og nákvæmur þegar hann fylgir þeim aðferðafræðilegu 

og fræðilegu forsendum sem hann leggur upp í rannsókninni. (Sigríður 

Halldórsdóttir:149) 

Niðurstöður verða lagðar fyrir í samantekt þar sem svör viðmælenda verða 

borin saman og reynt verður að finna út hvort eitthvað sé sameiginlegt í þessum 

málum eftir stöðvunum. 

Í þessari rannsókn er leitast við að fá svara eftirfarandi spurningu: Hvert er 

vægi íslensks efnis í dagskrá þriggja stærstu sjónvarpstöðva Íslands sé og hvað 

ræður ákvörðunartöku um val og kaup á innlendu sjónvarpsefni? 

Saga sjónvarps á Íslandi 
Kanasjónvarpið 
Þegar bandaríski herinn var með aðsetur við Keflavíkurflugvöll þá stóðu þeir fyrir 

sjónvarpsútsendingum sem fóru fóru í loftið árið 1955. sem náðist í sjónvarpstækjum 

á höfuðborgarsvæðinu þegar þau voru þá ekki á hverju heimili eins og í dag.  Í apríl 

árið 1961 gaf póst- og símamálastjóri Íslands í samráði við Guðmund Í. 

Guðmundsson utanríkisráðherra varnarliðinu leyfi til að stækka sjónvarpstöð sína til 

að bæta útsendingarskilyrði.  

 Varnarliðið fékk leyfi til að stækka útsendingarsvæði sitt en þá var ekki komin 

nein íslensk sjónvarpsstöð í loftið. Varnarliðinu var gefið leyfi árið 1961 til að auka 

sendistyrk stöðvarinnar en sendirinn var ekki stækkaður fyrr en árið 1963 og þá náði 

útsending stöðvarinnar mun betur inn á höfuðborgarsvæðið og í kjölfarið fóru fleiri að 

nýta sér þetta tækifæri til að ná í sjónvarpssendingar. 

 Ákvörðun íslenskra stjórnvalda að leyfa stækkun sjónvarpsútsendingar 

Kanasjónvarpsins féll ekki vel í kramið hjá hópi fólks sem var mjög mótfallið 
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stækkun Kanasjónvarpsins og töldu margir að með því að hafa erlent sjónvarpsefni 

um erlend málefni og menningarsniði gæti það haft í för með sér breytingar á íslenskri 

tungu og að Íslendingar myndu flytjast yfir í annan menningarheim. Ekki voru allir 

Íslendingar á því máli að Kanastöðin væri slæm og börðust margir fyrir því að hún 

fengi að halda áfram útsendingum sínum og vildu ekki sjá íslenska ríkið byggja upp 

einhvern múr til að halda öðrum menningarheimum fyrir utan Ísland og að íslenskri 

tungu og menningu stafaði ekki ógn af erlendum áhrifum.  

 Árið 1966 hófust útsendingar á nýrri íslenskri sjónvarpsstöð og setti það 

varnarliðið í óþægilega stöðu. Þá hafði samkeppnin um áhorf aukist og átti 

Kanasjónvarpið að takmarka útsendingar sínar við varnarliðið. Hermönnum fannst 

sjónvarp sitt hafa skyldum að gegna fyrir þá Íslendinga sem hefðu keypt sér sjónvarp 

til þess að geta horft á útsendingar stöðvarinnar en sendistyrkur 

Keflavíkursjónvarpsins yrði að vera samræmdur við íslenska sjónvarpið og gæti það 

haft í för með sér minnkandi útsendingarsvæði. Árið 1967 var svo útsendingarsvæði 

Kanasjónvarpsins takmarkað. (Sigurður Líndal, 2001:33-39) 

Rúv 
Ríkisútvarpið hóf göngu sína árið 1930 og hófust útvarpsútsendingar þann 

20.desember það ár. Í upphafi var aðeins um útvarpsstöð að ræða og fyrstu árin var 

aðeins sent út í nokkrar klukkustundir á dag. (Ruv.is, e.d.)  

 Almannaútvörpum, eins og Ríkisútvarpinu, eru settar ákveðnar reglur sem þau 

þurfa að uppfylla. Þau eiga að gera dagskrá sína með það í huga að félagsleg samstaða 

og þátttaka allra einstaklinga, hópa og byggðarlaga í samfélaginu njóti góðs af og 

hafna allri menningarlegri, kynþáttarlegri, kynbundinni, trúarlegri mismunum og 

félagslegum aðskilnaði í hvaða mynd sem er. Þau eiga að skapa vettvang almennrar 

umræðu þar sem fram koma sem fjölbreytilegastar skoðanir og sjónarmið og hægt er 

og flutningur frétta og upplýsinga skal vera óháður og hlutlægur. Fjölbreytileg 

dagskrá sem meiri- og minnihlutahópar landsins geta notið góðs af, er krafa, og reyna 

þau að skapa umhverfi þar sem aukinn verður gagnkvæmur skilningur og 

umburðarlyndi í samfélaginu. 

 Almannaútvörpum ber einnig skylda að tryggja það að hluti dagskrárefnis sé 

frumframleiddur og reynt verði að nýta sjálfstæða framleiðendur og starfa með 

kvikmyndageiranum í því landi. (Alþingi, 2013) 
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 Ríkisútvarpið fylgir útvarpslögum frá árinu 1985 og samkvæmt þeim skal 

Ríkisútvarpið leggja rækt við íslenska tungu, segja sögu íslensku þjóðarinnar og miðla 

menningararfleifð hennar. Þeim ber skylda til að miðla almennri fréttaþjónustu og 

bjóða upp á vettvang mismunandi skoðana sem eiga við hverju sinni, ásamt því að 

bjóða upp á efni fyrir alla aldurshópa og hafa eitthvað sem allir geta haft gott og 

gaman af. 

 Þann 30.september árið 1966 hóf Ríkissjónvarpið útsendingar. Í upphafi var 

aðeins útsending tvisvar í viku, á miðvikudögum og föstudögum, en ekki leið á löngu 

þar til það var komið sjónvarp á alla daga vikunar nema fimmtudaga. Ríkissjónvarpið 

var með útsendingar alla mánuði á árinu nema í júlímánuði þegar starfsmenn 

Ríkissjónvarpsins fóru í sumarfrí og því var engu sjónvarpað í þeim mánuði. Það var 

ekki fyrr en árið 1983 sem að sjónvarpið fór að hefja útsendingar á öllum mánuðum 

ársins og þann 1.október 1987 fór Ríkissjónvarpið að senda út alla daga vikunar. 

 Ríkisútvarpið ohf. tók til starfa árið 2007 með breyttu rekstrarsniði og á sama 

tíma var farið að sína meira af íslensku efni og hlutfall þess varð um 65% af dagskrá 

Rúv. (Ruv.is, e.d.) 

Stöð 2 
Árið 1983 þrýsti ríkistjórn Íslands á að útvarpsrekstur yrði frjáls. Snemma á árinu 

1984 var fyrirtækið Ísfilm stofnað af Morgunblaðinu, DV, kvikmyndafyrirtæki í eigu 

Indriða G. Þorsteinssonar, Almenna bókafélaginu, SÍS og Reykjavíkurborg. Þessi 

hópur kallaði sig Samsteypan og ætluðu að koma á fót nýrri sjónvarpsstöð. Með alla 

þessa valdamiklu aðila og þá fjármuni sem hópurinn hafði úr að moða var talið líklegt 

að þeim tækjust áætlunarverk sitt en á einhvern hátt fataðist þeim flugið og það tókst 

ekki hjá þeim. 

 Þessa hugmynd um nýja sjónvarpsstöð fengu þeir Jón Óttar Ragnarsson og 

Hans Kristján Árnason líka. Þessir peningalausu draumóramenn, Jón Óttar var þá 

aðeins háskólakennari í matvælafræðum og Hans Kristján var viðskiptafræðingur, 

leituðu leiða árið 1984 til að geta stofnað sína eigin sjónvarpsstöð. Þeir höfðu skoðað 

möguleikann á að sýna ólöglega frá skipi utan lögsögu Íslands eða beint úr 

gervihnetti. Hans Kristján minntist þess svo að frændi hans hafði áður ritað bréf til 

gervihnattarsjónvarpsins Sky Channel og spurst fyrir um möguleika á að ná sýningum 

þess á Íslandi. Það gerðu þeir félagar líka og fengu boð frá Sky Channel um fund í 

Kaupmannahöfn. Þá stofnuðu þeir The Icelandic Television Corporation. Þeir leituðu 
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margra leiða, settu sig í samband við fjöldann allan af tæknimönnum og 

fjármálamönnum og reyndu eins og þeir gátu að bjóða öðrum þátttöku í verkefninu 

sínu. Fáir virtust hafa trú á verkefninu eða vildu taka þátt í því. Þeir funduðu með 

mörgum erlendum sjónvarpsstöðum og fengu þar hugmyndir um leiðir og aðferðir til 

að geta látið rekstur stöðvarinnar ganga. 

 Kapalsjónvarp h.f. – Íslenska sjónvarpsfélagið, fyrirtæki þeirra Jóns Óttars og 

Hans Kristjáns var stofnað 6.janúar 1985, rétt um ári áður en lögin um afnám 

einkaréttar Ríkisútvarpsins gengu í gildi. Hlutafé í fyrirtækinu var aðeins tvær 

milljónir króna og gekkst Verslunarbankinn inn á að lána það sem upp á vantaði til að 

koma stöðinni í gang. Þeir töldu að hrein auglýsingarstöð myndi ekki borga sig í 

svona litlum markaði og ákváðu því að gera stöð sína að áskriftarstöð þar sem efni 

hennar var læst nema í gegnum ákveðinn afruglara, þeir fengu ábendingar frá Canal 

Plus um hentuga myndlykla hjá frönsku fyrirtæki og kenndu þeim um leið mjög 

mikilvæga lexíu sem var að þeir áttu ekki undir neinum kringumstæðum að hafa stöð 

sína læsta öllum stundum. Þeir áttu að hafa eitthvað af efni sínu ólæst og vera 

duglegir að auglýsa og kynna læsta efnið þegar stöðin væri ólæst og þá myndi 

áskriftum hjá þeim fjölga til muna. Canal Plus varð helsta fyrirmyndin að Stöð 2. 

Einkastöðvar á þeim tíma byggðu aðallega upp á auglýsingartekjum en Canal Plus, 

líkt og Stöð 2 vildi reyna, náði flestum tekjum sínum í gegnum áskriftir. 

 Jón Óttar og Hans Kristján ákváðu að stöðin yrði ekki bara „myndbandsstöð” 

heldur myndi hún einnig starfa sem fréttastöð og veita þar með Ríkisútvarpinu 

samkeppni. Til að stöðin myndi borga sig þá myndi hún sýna á landsvísu, eitthvað 

sem fór ekki vel í Ríkisútvarpið sem reiknaði með að stöðin hefði aðeins útsendingar 

á afmörkuðum stöðum. 

 Samkeppni stöðvana hófst áður en Stöð 2 fór í loftið. Stöð 2 var dugleg að 

„ræna” tæknimönnum og fréttamönnum frá Ríkisútvarpinu og var Páll Magnússon 

gerður fréttastjóri Stöðvar 2. Stöð 2 ákvað að hafa fréttatíma sinn klukkan hálf átta en 

fréttatími Ríkisútvarpsins var klukkan átta, Ríkisútvarpið ákvað að færa sinn tíma á 

sama tíma. Skoðanakannanir sýndu fram á að áhorfendur vildu ekki færa fréttatímann 

og færði Ríkisútvarpið fréttatíma sinn aftur á fyrri tímann forráðarmönnum Stöðvar 2 

til mikillar gleði. Stöð 2 fékk þá að vera á undan með kvöldfréttirnar og því komnir 

með forskot í fréttasamkeppninni. 

 Útsendingar á Stöð 2 hófust 9.október 1986 þegar sýnt var í beinni frá fundi 

þeirra Ronald Reagan, forsteta Bandaríkjanna, og Mikhail Gorbatsjof, forseta 
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Sovétríkjana, sem fram fór í Reykjavík sama dag og útsendingar áttu að hefjast á Stöð 

2. Klúður var í fyrstu útsendingu stöðvarinnar þegar sjónvarpsstjóri ætlaði að flytja 

ávarp en ekkert hljóð var á þeirri útsendingu. Eftir ávarp hans þá var sýnt beint frá 

útsendingu af leiðtogafundinum. (Guðjón Friðriksson, 2000) 

 Stöð 2 hefur verið starfandi í 27 ár og hefur mótað stöðu sína sem einn stærsti 

fjölmiðlarisinn á Íslandi og stendur nú fyrir þremur öðrum sjónvarpsstöðum, þar af 

tveimur íþróttastöðvum og Stöð 3. 

 

Skjár Einn 
Skjár	  Einn	  fór	  í	  loftið	  árið	  1999	  þó	  að	  tvennum	  sögum	  fari	  um	  það	  hvort	  hún	  hafi	  

byrjað	  árið	  1998	  eða	  1999.	  	  Stöðin	  hóf	  starf	  sitt	  í	  október	  1998	  samkvæmt	  

upplýsingum	  frá	  Hólmgeiri	  Baldurssyni,	  stofnanda	  Íslenska	  sjónvarpsfélagsins	  

ehf	  sem	  rekur	  Skjá	  Einn.	  Suðurljós	  keypti	  stöðina	  og	  Íslenska	  sjónvarpsfélagið,	  og	  

breytti	  rekstri	  þeirra	  og	  má	  líklega	  telja	  að	  það	  hafi	  verið	  upphafið	  af	  Skjá	  Einum	  

eins	  og	  hann	  hefur	  verið	  síðan	  þá	  þó	  stöðin	  hafi	  verið	  starfræk	  í	  einhvern	  tíma	  

fyrir	  það.	  (Mbl.is,	  2002)	  	  

	   Skjár	  Einn	  var	  rekin	  af	  auglýsingartekjum	  og	  var	  nokkurs	  konar	  frímiðill	  í	  

íslensku	  sjónvarpi	  í	  um	  það	  bil	  tíu	  ár.	  	  

	   Skjár	  Einn	  hafði	  ekki	  mikla	  fjármuni	  á	  milli	  handana	  því	  þurfti	  stöðin	  að	  

reyna	  að	  vera	  útsjónarsöm	  í	  vali	  á	  þáttum	  sem	  hún	  keypti	  eða	  lét	  framleiða	  fyrir	  

sig.	  Árið	  2001	  gerði	  Skjár	  Einn	  samstarfsamning	  við	  Kvikmyndaskóla	  Íslands	  þar	  

sem	  meðal	  annars	  var	  samið	  um	  samstarf	  við	  gerð	  sjónvarpsþátta.	  (Mbl.is,	  2001)	  

	   Stöðin	  hefur	  gert	  tilraunir	  til	  að	  ná	  blanda	  sér	  í	  fréttabaráttuna	  á	  Íslandi	  

og	  árið	  2001	  samdi	  Skjár	  Einn	  við	  DV	  og	  Viðskiptablaðið	  um	  fréttaþjónustu	  fyrir	  

stöðina.	  (Mbl.is,	  2001)	  Árið	  2009	  fór	  svo	  Skjár	  Einn	  í	  samstarf	  við	  Morgunblaðið	  

um	  fréttaþjónustu	  sem	  yrði	  fyrsti	  fréttatíminn	  á	  hverju	  kvöldi	  eða	  klukkan	  18:50	  

(Mbl.is,	  2009)	  og	  seinna	  færður	  fram	  til	  klukkan	  18:15.	  (Mbl.is,	  2009)	  	  

	   Skjár	  Einn	  fékk	  sýningarrétt	  á	  Ensku	  Úrvalsdeildinni	  í	  knattspyrnu	  árið	  

2004,	  sem	  er	  eitt	  vinsælasta	  sjónvarpsefnið	  á	  Íslandi,	  og	  sýndi	  220	  leiki	  yfir	  

keppnistímabilið	  eða	  að	  jafnaði	  um	  sex	  leiki	  á	  viku	  ásamt	  því	  að	  vera	  með	  

spjallþætti	  og	  samantektarþættir	  fyrir	  og	  eftir	  leiki.	  Þetta	  var	  allt	  sýnt	  í	  opinni	  

dagskrá	  í	  samstarfi	  við	  sterka	  fjárfesta	  Actavis,	  Icelandair,	  Frjálsa	  

fjárfestingarbankann	  og	  Visa.	  (Mbl.is,	  2004)	  	  
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	   Árið	  2008	  sagði	  Skjárinn	  öllum	  starfsmönnum	  sínum	  upp	  og	  var	  gefið	  upp	  

að	  það	  væri	  gert	  vegna	  mikils	  samdráttar	  í	  auglýsingarmarkaði,	  ójafnrar	  

samkeppni	  við	  Rúv	  og	  óvissu	  um	  innkaupsverð	  á	  erlendu	  sjónvarpsefni.	  Til	  að	  

bregðast	  við	  þessu	  sögðu	  talsmenn	  stöðvarinnar	  að	  tvennt	  væri	  í	  stöðunni,	  

annars	  vegar	  þyrftu	  stjórnvöld	  að	  tryggja	  öruggari	  og	  jafnari	  samkeppnismarkað	  

og	  hins	  vegar	  þyrfti	  Skjár	  Einn	  að	  endursemja	  við	  erlenda	  birgja	  þegar	  

gjaldeyrisviðskipti	  kæmust	  í	  lag	  eftir	  hrun.	  (Mbl.is,	  2008)	  Skjár	  Einn	  sýndi	  aðeins	  

stillimynd	  eitt	  kvöldið	  og	  hvatti	  fólk	  til	  að	  skrifa	  undir	  beiðni	  til	  stjórnvalda	  um	  

að	  bæta	  samstarfsumhverfið	  í	  fjölmiðlageiranum.	  (Mbl.is,	  2008)	  Um	  mánuði	  eftir	  

að	  greint	  var	  frá	  yfirvofandi	  uppsögn	  starfsmanna	  Skjás	  Eins	  var	  greint	  frá	  því	  að	  

flest	  allir	  starfsmenn	  sem	  sagt	  hefði	  verið	  upp	  yrðu	  endurráðnir	  eftir	  að	  stóð	  til	  

að	  aðgangur	  Rúv	  að	  auglýsingamarkaði	  yrði	  takmarkaður	  og	  yfirvofandi	  væri	  

jafnari	  samkeppnisvettvangur	  fyrir	  Skjá	  Einn	  (Mbl.is,	  2008)	  	  

	   Árið	  2010	  var	  Skjár	  Einn	  gerð	  að	  áskriftarstöð	  og	  sögðust	  forstöðumenn	  

stöðvarinnar	  að	  það	  hafi	  verið	  nauðsyn	  því	  eftir	  að	  efnahagskreppan	  skall	  á	  lenti	  

stöðin	  í	  erfiðleikum	  líkt	  og	  fjölmörg	  önnur	  íslensk	  fyrirtæki	  og	  um	  tíma	  leit	  út	  

fyrir	  að	  stöðin	  yrði	  að	  leggja	  upp	  laupana	  því	  auglýsingarmarkaðurinn,	  

langstærsta	  tekjulind	  Skjás	  Eins,	  var	  ekki	  eins	  traustur	  og	  áður.	  (Mbl.is,	  2009)	  

Viðtölin	  

Eftirspurn	  
Dagskrárstjórarnir voru spurðir út í hvort þeir fyndu fyrir eftirspurn 

almennings og kröfum um að hafa mikið af íslensku dagskrárgerðarefni á 

dagskrá sínum. Hversu sterkar eru þær kröfur? 

 

Rúv: „Rafrænar áhorfsmælingar síðustu ára, auk gömlu dagbókarkannanna, hafa 

ótvírætt sýnt fram á að íslenskir sjónvarpsáhorfendur hafa mestan áhuga á íslensku 

dagskrárefni.“ (Skarphéðinn Guðmundsson, 2014) 

 

Stöð 2: „Eftir að við jukum við íslenska efnið síðastliðið haust finnum við mjög 

sterklega fyrir því að það fylgist að ánægja með dagskrána okkar og áskriftir hafa 

aukist svo við teljum að það séu bein tengsl þarna á milli. Það er krafa um að hafa 

íslenskt efni og sérstaklega þegar samkeppnin er orðin svo mikil frá erlendu niðurhali, 
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Netflix og öðrum slíkum efnisveitum. Við getum skapað okkur sérstöðu með íslensku 

dagskrárefni og það er það sem við teljum að áhorfendur séu að leita svolítið eftir í 

bland við þetta erlenda sem við erum með. Sem áskriftarstöð þá sjáum við meiri þörf 

á að vera með skemmtiefni en fræðslu og fróðleik þó það sé í og með hjá okkur.“ 

(Sævar Hreiðarsson, 2014) 

 

Skjár Einn: „Þegar innlendur þáttur kemur á dagskrá þá finnum við fyrir kipp í 

áskriftarsölu og auglýsingarsölu. Innlent efni er alltaf vinsælast hjá stöðvunum. Við 

fáum ekki beint fyrirspurnir frá almenningi en við sjáum það í gegnum svona pósta 

hvað það skiptir miklu máli.” (Þóra Clausen, 2014) 

  

Ákvarðanir	  
Þær	  eru	  stórar	  ákvarðanirnar	  sem	  dagskrárstjórarnir	  þurfa	  að	  taka	  

varðandi	  efni	  sem	  fer	  í	  framleiðslu	  og	  í	  sýningar	  hjá	  stöðvunum.	  Hvað	  er	  

það	  sem	  ákveður	  hvaða	  þáttaröð	  er	  valin	  í	  byrjun	  og	  hvað	  ræður	  því	  að	  hún	  

fær	  áframhaldandi	  göngu	  hjá	  stöðvunum?	  

	  
Rúv:	  „Dagskrárstjóri ákveður í samráði við starfsmenn dagskrárdeildar og aðra sem 

hann kýs að ráðfæra sig við, hvaða efni skuli framleiða eða kaupa. Ákvörðun um 

hvort ráðist sé út í framleiðslu eða kaup á fleiri þáttum eða þáttaröðum er háð sampili 

nokkurra þátta; mikilvægi innihalds, hversu mikið erindi það er talið hafa við 

almenning, gæði þess og svo auðvitað viðtökur við fyrri þáttum.“ (Skarphéðinn 

Guðmundsson, 2014) 

 

Stöð 2: „Miðað við hvernig ferlið er þá erum við alltaf opin fyrir hugmyndum og svo 

er það bara okkar að meta hér á dagskrárdeildinni hvort við teljum að hún sé líkleg til 

vinsælda. Við finnum það ef stjórnendur þátta séu vinsælir, við finnum fyrir því út frá 

áhorfstölum og hvernig stjórnendur hafa staðið sig í þáttum. Eins og í öllu þá ráða 

fjármunir miklu í svona verkefni hvort að efnið sé dýrt í framleiðslu og hvort við 

teljum að það sé þess virði og bæti það mikið við dagskrána að það borgi sig að fara í 

framleiðslu. Oftar en ekki þá erum við bara með vissa fjármuni og reynum að velja 

verkefni eftir því. Varðandi áframhaldandi göngu þá eru líklega allar sjónvarpsstöðvar 

farnar að miða mikið við áhorfstölur sem þær fá frá Capacent. Ef þættir fá ekki áhorf 

þá er lítill hvati til að halda áframhaldandi framleiðslu.” (Sævar Hreiðarsson, 2014) 
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Skjár Einn: „Við erum til dæmis ekki með neitt fréttatengt svo við höfum ekki verið 

með mikið slíkt efni, Málið með Sölva er kannski undantekning. Við viljum fara 

svolítið í fjöldann, okkar markhópur er svona 12-45 ára. Með The Biggest loser erum 

við að reyna að höfða til sem flestra. Þannig að við náum að halda okkar 

áskrifendum.” (Þóra Clausen, 2014)	  

Áhorf	  
Áhorf	  á	  efni	  virðist	  skipta	  dagskrárstjórana	  og	  sjónvarpstöðvunum	  miklu	  

máli.	  Hversu	  mikið	  áhorf	  er	  þá	  á	  íslenska	  efnið	  hjá	  stöðvunum	  og	  hver	  er	  

staða	  þess	  samanborið	  við	  erlenda	  efnið	  sem	  sýnt	  er?	  

	  
Rúv: „Áhorf á íslenskt efni er að jafnaði meira en á erlent. Meðaláhorf á íslenskan 

þátt sem sýndur er á kjörtíma getur verið á bilinu frá 15% og upp í 50% eða meira. 

Leiknar þáttaraðir og stórviðburðir á borð við Söngvakeppnina fá að jafnaði mesta 

áhorfið eða yfir 50% en vinsælustu þættir sem sýndir eru vikulega og að staðaldri eru 

til að mynda Útsvar og Landinn sem fá í kringum 30% áhorf. Til samanburðar nær 

allra vinsælasta erlenda efnið, til að mynda danskar þáttaraðir á borð við Borgen og 

Arvingerne ekki mikið meira áhorf en 30% sem er því með því allra mesta áhorfi sem 

þekkist á erlent efni.” (Skarphéðinn Guðmundsson, 2014) 

 

Stöð 2: „Við erum með viss viðmið á íslenskt efni. Við gerum meiri kröfur á íslenskt 

efni en við gerum á erlent efni. Það eru undantekningar í því eins og til dæmis Grey’s 

Anatomy sem fer upp fyrir innlent efni. Framleiðsla á íslenskum útgáfum af erlendum 

format þáttum, eins og til að mynda Idol-ið og X-factor á sínum tíma, eru settar 

miklar kröfur á því þetta eru langdýrustu verkefnin sem við ráðumst í og við verðum 

að fá mikið áhorf til að halda þeim áfram í sýningu. Það sem við fáum frá 

auglýsingum og styrktaraðilum er lítill hluti kostnaðar við framleiðslu þáttana. Það 

sem við leitum eftir þarna er meira hvort við sjáum teljanlega breytingu á áskriftum 

og almennri ánægju áskrifenda sem hægt er að mæla ekki bara með áhorfi heldur líka 

í gegnum símtöl við þjónustufulltrúa sem er ágætur mælikvarði á það hvort 

almenningur sé ánægður eða ekki. Með þessa stóru framleiðlu er erfitt að meta það 

hve mikil áhrif það hefur á áskriftarsölu. Það er bara verið að lesa í tölur og það verði 

seint talin góð fjárfesting en þetta eykur almenna ánægju á stöðinni.” (Sævar 

Hreiðarsson, 2014) 
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Skjár Einn: „Íslenska efnið er alltaf sterkast í dagskránni en það eru ákveðnir 

erlendir þættir hjá okkur sem eru stórir, eins og til dæmis CSI þáttaraðirnar sem fá 

mjög gott áhorf en með þætti eins og The Biggest Loser þá ertu að fá hátt í 40-50% 

áhorf meðal okkar áskrifenda á meðan að CSI sem er okkar sterkasti erlendi þáttur er 

að fá 30-35% áhorf. Við sjáum það skýrt að þetta er vinsælasta efnið.” (Þóra Clausen, 

2014) 

Kostnaður	  
Sjónvarpsstöðvar landsins hafa takmarkaða fjármuni til að geta keypt og 

framleitt íslenskt efni. Hversu góð fjárfesting telst íslenskt efni og hve dýr getur 

slíkur þáttur verið í framleiðslu? 

 

Rúv: „Íslenskt efni verður alltaf að teljast góð fjárfesting því það er ein helsta 

réttlæting fyrir því að ríkið starfræki sjónvarpsstöð. Framleiðslukostnaður á íslenskum 

sjónvarpsþætti er mjög breytilegur eftir umfangi og eðli þáttarins. Leikið efni er undir 

nær öllum kringumstæðum það kostnaðarsamasta sem framleitt er á meðan það 

komstar mun minna að framleiða einfalda viðtalsþætti á vettvangi eða í myndveri. 

Kostnaður sem sjónvarpsstöð greiðir fyrir 30-60 mínútna sjónvarpsþátt getur þannig 

verið allt frá því í kringum ein milljón króna og upp í tíu milljónir króna.” 

(Skarphéðinn Guðmundsson, 2014) 

 

Skjár Einn: „Íslenskir þættir eru gríðarlega dýrir og þess vegna er svona lítið 

framleitt af þeim. Það fer mikið eftir þættinum hvað kostar að framleiða hann. Þáttur 

af Málinu og þáttur af The Biggest Loser kosta ekki nálægt því það sama. Það má 

eiginlega segja að það sem við eyðum í framleiðslu á íslensku efni á ári hverju er um 

það bil þriðjungur af okkar heildarkostnaði á ári en samt er ekki verið að framleiða 

það mikið svo það sést að það er dýrt að framleiða þessa þætti. Þess vegna þarf maður 

að hafa sterka erlenda dagskrá með. Þættir eins og Sönn íslensk sakamál, Málið og 

fleiri þættir sem eru svolítið okkar útgáfa af leiknu efni eru. Ef maður horfir á þetta 

blákalt eru þeir ekki að skila inn miklum tekjum og geta oft stuðað kostendur því þeir 

eru oft að taka fyrir erfið og viðkvæm málefni sem kostendur eða auglýsendur vilja 

oft ekki tengja sig við. Það sem við þurfum að taka inn í myndina þegar við veljum 

þátt er hverju hann mun koma til með að skila okkur í tekjum þegar hann kostar svona 
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mikið. Þáttur eins og The Biggest Loser er góð tekjulind en með þátt eins og Málinu 

þegar verið er að taka fyrir sprautufíkla í landinu þá eru engar tekjulindir þarna. Þetta 

er fyrir stöð eins og okkur, sem er að mestu afþreyingarstöð, þá er þetta eitthvað sem 

við verðum að spá verulega í. Þáttur eins og Málið eða sambærilegir 

fréttaskýringarþættir geta stuðað auglýsendur ekki bara í tengslum við þann þátt 

heldur líka sem almennur auglýsandi á stöðunni.” (Þóra Clausen, 2014) 

Áhætta	  
Þættirnir kosta mikið í framleiðslu og kaupum, er þá meiri áhætta sem fylgir því 

að veðja á íslenskt efni? 

 

Rúv: „Stóra áhættan við að framleiða íslenskt efni tengist gæðum, hversu vel tekst til. 

Með góðum undirbúningi, faglegum vinnubrögðum og markvissu gæðamati er hægt 

að lágmarka þá áhættu upp að vissu marki.“ (Skarphéðinn Guðmundsson, 2014) 

 

Stöð 2: „Það er sérstaklega með þessa stóru þætti, sem við köllum format-þætti þar 

sem við kaupum format af erlendum aðila, þá ferðu út í það verkefni og þú hættir ekki 

í miðri á. Við getum hætt framleiðslu á íslenskum þætti sem við framleiðum sjálf 

hvenær sem er ef hann gengur ekki. Ég myndi segja að það sé talsvert lagt undir þegar 

þessir stærri format þættir eru. Það getur verið mjög dýr þáttur, eins og til dæmis það 

sem við vorum með í fyrra þegar við vorum með íslenska útgáfu af Master Chef sem 

fékk hreinlega ekki sérstaklega góðar viðtökur og þá er það bara bardagi sem tapaðist, 

þannig það er alltaf erfitt að meta það hvort það sé þess virði eða ekki því það eru 

miklir peningar sem eru í þessum stóru erlendu þáttum sem við gerum íslenska útgáfu 

af.” (Sævar Hreiðarsson, 2014) 

 

Skjár Einn: „Framleiðsla og sýninga á íslensku efni er okkar burðarbiti og skiptir 

öllu máli að það sé eitthvað sem virkar. Fjárfesting er góð en þess vegna þarf að 

vanda sérstaklega valið á hvað fer í framleiðslu og hvað ekki. Það fara mun meiri 

fjármunir í framleiðslu á íslensku efni heldur en það erlenda. Það þarf að vera nær 

hægt að bóka gott gengi þáttarins sem er alltaf áhætta þegar maður fer af stað með 

eitthvað nýtt.” (Þóra Clausen, 2014) 
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Innanhúsframleiðsla	  
Einhverjar	  stöðvar	  reyna	  að	  standa	  undir	  framleiðslu	  á	  eigin	  efni	  ásamt	  því	  

að	  reyna	  að	  kaupa	  efni	  af	  framleiðslufyrirtækjum,	  stöðvarnar	  hafa	  ekki	  

jafn	  góða	  stöðu	  til	  að	  framleiða	  eigið	  efni	  en	  hve	  mikið	  af	  efninu	  framleiða	  

þær	  sjálfar?	  

	  
Rúv: „Íslensku sjónvarpstöðvarnar framleiða mismunandi mikið. Rúv framleiðir 

væntanlega mest eða ríflega helming þess efnis sem sýnt er, Stöð 2 hefur nýverið 

stofnað framleiðsludeild aftur og framleiðir því mun meira sjálf en hún gerði áður en 

Skjár einn sýnir að mestu aðkeypt efni, þótt smærri þættir séu enn framleiddir af 

stöðinni að hluta eða öllu leyti.“ (Skarphéðinn Guðmundsson, 2014) 

 

Stöð 2„Það varð stór breyting á Stöð 2 síðastliðið sumar þegar ákveðið var að færa 

framleiðsluna að miklu leyti inn í fyrirtækið aftur. Það hafði verið boðið út til 

utanaðkomandi framleiðslufyrirtækja í nokkur ár þannig að ég myndi segja að 70% af 

öllu er nú unnið af Stöð 2. Þetta er bara skot hjá mér en þetta er nokkurn veginn 

þannig. Til dæmis er Ísland Got Talent framleitt af framleiðslufyrirtæki utan úr bæ en 

hann er samt að miklu leyti einnig unninn af fólki sem er fastráðið hjá okkur þannig 

við leggjum mjög mikið í þá framleiðslu.” (Sævar Hreiðarsson, 2014) 

 

Skjár Einn: „Við erum ekki með neina framleiðslu hér innanhús svo þetta fer allt til 

sjálfstætt starfandi fyrirtækja eða einstaklinga. Við vinnum í raun ekkert sjálf og við 

útdeildum verkefnum alltaf annað. Samstarfið við þessa aðila er mjög gott og við 

höfum valið okkur fáa samstarfsaðila og þar af leiðandi byggt upp gott samband og 

það skiptir gríðarlega miklu máli að byggja upp gott viðskiptasamband.” (Þóra 

Clausen, 2014)  

Óvænt	  framboð	  efnis	  
Stöðvarnar	  framleiða	  ekki	  allt	  efni	  sitt	  sjálft	  en	  hvaðan	  koma	  

hugmyndirnar?	  Hve	  mikið	  af	  efninu	  sem	  þau	  framleiða	  og	  sýna	  kemur	  

óvænt	  upp	  á	  borð	  til	  þeirra	  í	  formi	  hugmyndar	  eða	  sem	  unnið	  efni?	  

	  
Rúv: „Í kringum 20-30% ár hvert.” (Skarphéðinn Guðmundsson, 2014) 
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Stöð 2: „Við fáum ekki mikið af fullbúnu efni á borðið til okkar en við fáum mikið af 

hugmyndum, tillögum að efni eða boð um samstarf á borðið til okkar, bæði þáttum og 

kvikmyndum. Það er bara lítil prósenta sem kemst svo í loftið hjá okkur og kemst í 

gegnum kerfið. Af því sem er á dagskrá hjá okkur eru það Geggjaðar græjur, sú 

hugmynd kom til okkar frá þáttastjórnendum. Heilsugengið er annað sem er í gangi 

núna og Steindinn okkar, sem byrjaði sem innskot í þætti á Skjá Einum og þótti 

áhugaverður kostur og var þá eiginlega bara boðið að koma hingað með þátt. Margar 

hugmyndir kvikna hérna innanhúss. Við erum með mikið af hæfileikaríku fólki í 

vinnu að gera þætti og sjónvarpsfólki. Oft er reynt að finna verkefni sem henta því 

fólki, til að mynda Neyðarlínan, Íslenskir ástríðuglæpir og Óleyst lögreglumál eru 

þættir sem hafa komið í gegnum okkar fólk og er unnið alveg af starfsfólki Stöðvar 2. 

Það fór af stað Sönn íslensk sakamál hér á Stöð 2 fyrir nokkrum árum og svo aftur í 

loftið á Skjá Einum fyrir ekki svo löngu. Þannig að hentar okkur vel því við erum með 

fréttastofu og er einfalt fyrir okkur að vinna að og segja svona sögur. Þetta er efni sem 

virkar vel og hefur mælst vinsælt hjá okkar áhorfendum.” (Sævar Hreiðarsson, 2014) 

 

Skjár Einn: „Það er fólk hér innanborðs sem berst við að koma með hugmyndir. Ég 

myndi segja að við stólum svolítið á að framleiðendurnir komi með til okkar. Að 

sjálfsögðu kemur líka fyrir að við fáum okkar eigin hugmyndir og berum á borð til 

framleiðanda sem vinna þá áfram með hugmyndina. Nýtt útlit með Kalla Berndsen 

var dæmi um þátt þar sem hugmyndin kviknaði hjá okkur og við fórum með til 

framleiðanda og þá fara þeir á flug, koma með alls konar hugmyndir til viðbóta. Það 

kemur líka stundum fyrir að við förum með hugmyndinna til nokkura aðila, fáum þá 

til að vinna hana aðeins og getum svo valið það sem okkur lýst best á. Við erum ekki 

með neina fastráðna varðandi framleiðslu. Við erum aðeins með dagskrárdeild þar 

sem við erum með forstöðumann ljósvakamiðla, Pálma Guðmundsson, og við erum 

svo tvær sem vinnum beint með honum en að öðru leyti er enginn hér innanhús sem 

vinnur í beinni framleiðslu.” (Þóra Clausen, 2014) 

Samstarf	  við	  framleiðslufyrirtæki	  
Stöðvarnar reyna að bjóða hugmyndir sínar, eða einhvern hluta þeirra, út til 

annarra framleiðslufyrirtækja. Hvernig er samband stöðvana við 

framleiðslufyrirtækin? 
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Rúv: „Dagskrárdeild Rúv kappkostar að halda uppi góðu og upplýstu samtali við 

íslensk framleiðslufyrirtæki og sjálfstæða framleiðendur. Við reynum eftir fremsta 

megni að upplýsa vel um hvar þörfin liggur hverju sinni og eftir hverju stöðin er að 

leita. Við erum um leið mjög móttækileg fyrir nýjum hugmyndum, bæði á frumstigi 

með það fyrir augum að koma strax inn í þróun og síðar gerast meðframleiðandi, og 

einnig hvað varðar kaup á fullkláruðu efni.“ (Skarphéðinn Guðmundsson, 2014) 

	  
Stöð 2: „Það minnkaði síðastliðið sumar þegar við hófum okkar eigin framleiðslu og 

settum aukinn kraft í innanhús framleiðsluna. Samstarfið er mjög gott. Það eru 

aðallega einn til tveir stórir aðilar á þessum markaði og samstarfið við þá heldur 

áfram við stóra þætti. Það er Saga Film sem um ræðir hér sem er stærst í að framleiða 

fyrir þessi sjónvarpsfyrirtæki. Þar má meðal annars nefna Spaugstofuna sem hefur 

verið í nokkur ár hjá okkur á Stöð 2 og er framleitt af þeim, Logi í beinni og 

Spurningarbomban, leiknir þættir eins og Pressa og Réttur eru framleiddir af Saga 

Film. Samstarfið hefur því verið mjög gott og við sjáum alveg fram á frekara samstarf 

við þessa aðila.” (Sævar Hreiðarsson, 2014) 

Staðan	  á	  markaðnum	  
Ljóst er að allar þrjár sjónvarpsstöðvarnar reyna að leggja mikinn metnað í 

framleiðslu á íslensku efni, samkeppnin um áhorf og áskriftarsölur er hörð en 

hvernig telja dagskrárstjórarnir stöðu stöðva sinna vera í þessum efnum? 

 

Stöð 2: „Ég hef ekki tölurnar um það en ég held að við séum alveg örugglega með 

jafn mikið eða meira en aðrir, í það minnsta erum við með mun meira en Skjárinn 

hefur verið með sem er okkar samkeppnisaðili í áskriftarsjónvarpi en ég hef bara ekki 

tölurnar yfir það en ég held við stöndum alveg jafnfætis Rúv að mestu leyti í innlendu 

efni. Ég held því að okkar staða sé mjög sterk en þar sem við þurfum líka að huga að 

er að við erum með mikið af erlendu efni að þetta þarf allt að vera í jafnvægi og við 

höfum ekki alveg sömu skyldur og þeir að vera með innlent efni en erum örugglega 

með hátt í það sama.” (Sævar Hreiðarsson, 2014) 

	  
Skjár Einn: „Við erum nokkuð sterk held ég. Við erum enn þá minnsti aðilinn á 

markaðnum af þessum þremur stærstu stöðvum. Okkar helsti samkeppnisaðili er Stöð 

2 vegna áskriftarsölu og svona, en við erum svo sannarlega búin að sækja í okkur 

veðrið síðastliðin ár og undanfarin misseri. Ég myndi segja að staða okkar er sífellt að 
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styrkjast og það sést vel í áhorfstölum, áskriftartölum og afkomunni.” (Þóra Clausen, 

2014) 

Framtíðarsýn	  
Stöðvunum gengur vel með sýningar á íslensku sjónvarpsefni en hvernig blasir 

náin framtíð stöðvana og íslenska efnisins við dagskrárstjórunum? 

 

Stöð 2: „Það eru tvær leiðir í þessu. Annars vegar að nota fjármunina sem við höfum í 

marga ódýra þætti eða fáa dýra eða reyna einhvern veginn að blanda þessu saman eins 

og við höfum verið að reyna í vetur. Ég myndi halda að við værum ekki að fara að 

auka þetta neitt til muna og líklega verður þetta bara í svipuðum jarðvegi og þetta 

hefur verið hér í vetur.” (Sævar Hreiðarsson, 2014) 

 

„Við leggjum mikla áherslu á að bæta í framleiðslu á íslensku efni en í hvaða formi 

verðum við bara að bíða og sjá, hvort við viljum hafa öll eggin í sömu körfunni með 

þátt eins og The Biggest Loser sem kostar svo mikið að maður hefur ekki svigrúm til 

að framleiða aðra minni þætti eða hvort maður framleiði fleiri minni þætti. Það er 

náttúrulega mikil áhætta sem fylgir stærri þáttunum en það er líka áhætta að dreifa 

þessu á fleiri, smærri þætti. Við gáfum það upp í gær að við munum halda áfram 

sýningu á The Biggest Loser því tölurnar hafa bara verið það góðar. Það gleður mann 

öll þessi vitundarvakning sem skapaðist í samfélaginu eftir gerð þessar þáttar, 

líkamsræktarstöðvar eru að fyllast og maður sér þörfina fyrir svona þátt. Það er 

æðislegt að geta lagt svona mikla peninga í þátt sem skilar okkur svona miklu til baka 

og þjóðfélaginu í heild sinni líka. Við munum hvíla okkur aðeins á „þunga efninu“ 

eins og til að mynda Sönn íslensk sakamál og einbeita okkur meira að afþreyingunni.” 

(Þóra Clausen, 2014) 

Umræður	  og	  niðurstöður	  
Þrjár stærstu stöðvarnar á íslenska sjónvarpsmarkaðnum, Rúv, Stöð 2 og Skjár Einn, 

leggja mikið upp úr framleiðslu og sýningu á íslensku efni til að mynda sérstöðu í 

íslensku sjónvarpi. 

 Talsmenn stöðvanna hafa allir fundið fyrir aukinni ánægju og þrýstingi til að 

hafa íslenskt efni í sýningu á stöðvum sínum og telja að það sé almennt það sem 

áhorfendur vilji einna helst sjá. 
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 Skarphéðinn Guðmundsson, dagskrárstjóri Rúv, telur að áhorfsmælingar 

síðastliðinna ára sýni það svart á hvítu að áhorfendur hafi mestan áhuga á íslensku 

efni. Sævar Hreiðarsson í dagskrárstjórn Stöðvar 2 og Þóra Clausen í dagskrárstjórn 

Skjás Eins eru bæði á því að þau sjái mikla eftirspurn og áhuga frá sínum áhorfendum 

á íslenska efninu sem þau framleiða. Stöð 2 og Skjár Einn eru áskriftarstöðvar og 

segjast bæði sjá mikla aukningu í áskriftarsölum hjá þeim þegar mikið er af spennandi 

íslensku efni í bland við gott erlent efni. Samkeppnin er orðin mikil frá erlendu 

niðurhali og netsjónvarpsstöðum og samkvæmt Sævari þá reynir Stöð 2 að skapa sér 

sérstöðu í þessari samkeppni með því að framleiða gott íslenskt sjónvarpsefni. 

 Á 16.viku mælinga Capacent Gallup á sjónvarpsáhorfi landsmanna má sjá 

hvar sjö af tíu dagskrárliðum Rúv á því tímabili er íslenskt efni, íþróttir og fréttir eru 

þar líka og aðeins einn erlendur þáttur er á lista yfir tíu vinsælustu viðburða Rúv. 

Þættir eins og Ferðastiklur, Útsvar, Alla leið og Hraðfréttir eru allir að fá í og við 26% 

í mælingu. 

 Skjár Einn á þessu tímabili mælinga Capacent Gallup er ekki með marga 

íslenska þætti í sýningu og þáttur þeirra Læknirinn í eldhúsinu er með 3,5% áhorf en 

áhorfið á Skjá Einn er lang lægst af þessum þremur stærstu sjónvarpsstöðvum 

landsins. 

 Mælingar Capacent Gallup á 16.viku sýna að íslenskt efni hjá Stöð 2 er með 

mikið áhorf hjá fólki á aldrinum 12-80 ára. Fréttir mælast hæstar en 

Spurningarbombann er vinsælasta afþreyingarefnið á Stöð 2 með 12.5% áhorf, 

endursýndir þættir Fóstbræðra koma þar rétt á eftir með 10.5% áhorf. Stöð 2 er með 

mikið af vinsælum erlendum þáttaröðum sem eru með fínt áhorf. (Capacent, 2014) 

 Sjónvarpsstöðvarnar reyna sig gjarnan áfram í framleiðslu og sýningu á 

íslensku sjónvarpsefni og reyna að finna út hvað kemur til með að vekja áhuga og 

hvað ekki. Hvað er það sem ræður því hvaða þáttaröð er hrint í framkvæmd í upphafi 

og hvað er það sem ákvarðar hvort þær fái áframhaldandi göngu hjá stöðvunum? 

 Ferlið hjá stöðvunum virðist vera nokkuð svipað þegar kemur að því hvaða 

þáttaröð skuli vera framleidd og eru teknar vel ígrundaðar ákvarðanir af 

dagskrárstjórn stöðvanna. Peningar ráða að mestu ferðinni í þessu ferli og þurfa þættir 

að vera líklegir til vinsælda eigi að verja fjármunum í framleiðslu þeirra. 

Áhorfstölurnar skipta einna mestu máli í þeirri ákvörðun hvort þáttur eigi að fá 

áframhaldandi göngu eða ekki. Fái þáttur of lágar áhorfstölur og sérstaklega ef hann 

er dýr í framleiðslu þá er afar ólíklegt að þátturinn verði langlífur. 
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 Stöðvarnar hafa ólíka markhópa sem þær reyna að miðla efni sínu til. Rúv ber 

meiri skylda en hinum stöðvunum að fullnægja kröfum almennings og hafa eitthvað 

fyrir alla, en Stöð 2 og Skjár Einn eru aðeins frjálsari. Rúv er með meira fræðsluefni 

en hinar stöðvarnar sem eyða fremur púðri í ögn léttara afþreyingarefni Til dæmis 

horfir Skjár Einn á sinn markhóp fólk á 12-45 ára aldri á meðan að Rúv þarf að ná 

bæði yngri og eldri áhorfendum en þetta til að geta höfðað til allra hópa eins og það á 

að gera sem ríkissjónvarp. 

 Áhorf á íslenska efnið er í miklu uppáhaldi hjá íslenskum 

sjónvarpsáhorfendum og gera allar stöðvarnar sér grein fyrir því. Dagskrárstjóri hjá 

Rúv segir að meðaláhorf á íslenskan þátt sem sýndur er á kjörtíma á Rúv geti verið 

með 15-50% eða meira áhorf og leiknar þáttaraðir og stórviðburðir er það sem fær 

einna mesta áhorfið hjá þeim, vikulegir þættir eins og Útsvar og Landinn eru að fá allt 

að 30% áhorf í viku hverri og til samanburðar þá er vinsælasta erlenda efnið á 

stöðinni ekki að fara mikið yfir 30% áhorf (Capacent, 2014) sem er eitt það mesta 

sem erlent efni er að fá. Dagskrárstjóri Stöðvar 2 segir að þau geri miklu meiri kröfur 

á íslenska efnið en það erlenda. Þau vilja sjá íslenska efnið með sem hæsta prósentu 

en segja að vinsælir þættir eins og Grey’s Anatomy til að mynda séu að skila hærri 

áhorfstölum en vinsælustu íslensku þættirnir. Séu þessir þættir nokkurs konar 

undantekningar. Dagskrárstjóri Skjá Eins segir að íslenska efnið hjá þeim sé alltaf 

sterkast í dagskránni en stóri þættir eins og CSI þáttaraðirnar skili sömuleiðis háum 

tölum. Hún segir að þáttur eins og íslenska útgáfan af The Biggest Loser, sem er 

þeirra helsti ás þessa stundina, er að fá hátt í 40-50% áhorf meðal áskrifenda þeirra og 

besta erlenda efnið fær 30-35% áhorf. Dagskrárstjóri Stöðvar 2 talaði um mikilvægi 

þess að mynda saman sterka blöndu af erlendu og innlendu efni fyrir 

áskriftastöðvarnar og má sjá að bæði Stöð 2 og Skjár Einn reyna að finna rétt jafnvægi 

þar á milli. 

 Dagskrárstjórarnir eru á einu máli um það að íslenskt efni væri dýr fjárfesting 

og framleiðsla á íslensku dagskrárefni töluvert dýrari og erfiðari fjárfesting en það að 

kaupa tilbúna þætti að utan. Kostnaður sem sjónvarpsstöð greiðir fyrir sjónvarpsþátt 

sem er 30-60 mínútur að lengd, sem er að miklu leyti hefðbundin lengd, geti numið á 

bilinu ein milljón króna til hátt í tíu milljónir króna. Kostnaðurinn er mikill og þá 

sérstaklega í leikna efninu sem er að öllu jafna kostnaðarsamara en einfaldir 

viðtalsþættir á vettvangi eða í myndveri. Skjár Einn er ekki með aflið í að taka mikinn 

þátt í baráttunni um leikna efnið og þarf að kaupa þjónustu af utanaðkomandi 
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framleiðslufyrirtækjum á meðan að Stöð 2 og Rúv geta byggt á innanhúsframleiðslu. 

Rúv og Stöð 2 eru með fastráðið starfsfólk í innanhúsframleiðslu á dagskrárefni en 

Skjár Einn er ekki með slíkt. Fyrir áskriftarstöðvar eins og Stöð 2 og Skjá Einn þá 

skilar dýrt sjónvarpsefni sér einna helst í aukinni áskriftarsölu.  

„Format” þættir eins og The Biggest Loser, Idol og Ísland Got Talent þar sem 

hugmynd og leyfi er keypt af erlendum aðila fyrir íslenska framleiðslu eru dýrir og 

tekur mikinn hluta af fjármunum stöðvana. Þegar vel heppnast þá skila þættirnir 

stöðvunum góðum tekjum á móti með aukinni eftirspurn frá auglýsendum og 

kostendum ásamt aukningu í áskriftarsölu. Þyngri þættir eins og fréttaskýringaþættir í 

anda Sannra íslenskra sakamála, Kompás og fleiri sem unnið er með alvarleg og þung 

málefni getur haft í för með sér að auglýsendur og kostendur fælist frá því að auglýsa 

og leggja fjármuni í kringum þættina eða yfir höfuð stöðvarnar sjálfar. Á meðan að 

þáttur eins og The Biggest Loser er að skila inn áskriftum og tekjum hjá Skjá Einum, 

nóg til að þau ákváðu að fara í að framleiða aðra þáttaröð af því. Þá fór dýr 

framleiðsla á Master Chef illa hjá Stöð 2 svo áhættan í kringum þessa stóru dýru þætti 

getur verið töluvert mikil. 

Fjárfesting á íslensku efni er góð ef framleiðslan er vönduðum og hugmyndin 

er vel framkvæmd. Það þarf að vanda valið á því hvað fer í framleiðslu og hvað ekki, 

sérstaklega ef takmarkað fjármagn er í boði. Stöðvarnar gætu því neyðst til að gera 

upp við sig hvort þær setji öll egg sín í sömu körfuna og leggji fjármagn í framleiðslu 

á færri en dýrari þætti eða framleiði meira af ódýrara efni. Séu miklir peningar lagðir í 

framleiðslu þarf að tryggja að þátturinn fái gott gengi en það er erfitt að vita allt 

fyrirfram og fylgir oft mikil áhætta því að eyða miklum fjármunum í að prófa eitthvað 

nýtt. 

Rúv framleiðir mesta efnið sjálft af stöðvunum þremur á meðan að Skjár Einn 

framleiðir ekkert sjálft. Stöð 2 stofnaði nýlega aftur framleiðsludeild innan 

fyrirtækisins og færði eitthvað af framleiðslunni á efninu sínu þangað. Samkvæmt 

dagskrárstjóra Stöðvar 2 er um 70% af öllu efni Stöðvar 2 nú unnið hjá þeim sjálfum 

og fylgir mikið af fólki sem er fastráðið hjá Stöð 2 framleiðslunni þegar hún er gefin 

út til annarra framleiðslufyrirtækja. Stöð 2 er farin að reyna að hafa fingurna meira í 

öllum sínum málum eins. Þetta er gjörólíkt stöðunni hjá Skjá Einum þar sem engin 

innanhúsframleiðsla er og engin fastráðinn starfsmaður er í innanhúsdagskrárgerð hjá 

fyrirtækinu. Stöð 2 og Rúv njóta góðs af því að hafa fréttadeild því það getur 
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auðveldað þeim mikið í framleiðslu á „fréttatengdu” efni eins og Kompási, Kastljósi, 

Óleystum lögreglumálum og fleiri slíkum þáttum. 

Margar hugmyndir kvikna hjá stöðvunum og þær eru ýmist unnar innan 

fyrirtækisins eða ræddar við framleiðslufyrirtæki og þau beðin um hjálp við að vinna 

úr hugmyndinni, koma með nýjar hugmyndir og jafnvel ýta þeim í framkvæmd. 

Samstarf við framleiðslufyrirtæki virðist nokkuð gott hjá öllum stöðvunum og vilja 

þær reyna að mynda gott samband við ákveðin framleiðslufyrirtæki og úthluta þeim 

verkefnum og kaupa af þeim efni. Dagskrárstjóri Rúv segir að 20-30% af efni og 

hugmyndum sem býðst þeim frá utanaðkomandi aðilum komi á borðið hjá þeim á 

hverju ári. Stöð 2 segist ekki fá mikið af fullbúnu efni á borðið til sín en þau fá mikið 

af hugmyndum, tillögum af efni eða boð um samstarf en lítil prósenta þess kemst í 

loftið hjá þeim. Skjár Einn reynir að fá hugmyndir sjálf og berst við að finna eitthvað 

til að geta borið til framleiðanda. Stöðin stólar líka á það að framleiðendur komi með 

hugmyndir og efni sem stendur þeim til boða. Mikið af vinsælustu og stærstu íslensku 

þáttum Stöðvar 2 er framleitt af Saga Film þó að nokkrir fastráðnir starfsmenn þeirra 

komi á einhvern hátt að gerð þáttana. 

Stöðvarnar virðast allar telja stöðu sína sterka á markaðnum en hún er 

missterk. Stöð 2 og Rúv eru líklega með nokkuð svipaða stöðu í framleiðslu og áhorfi 

á íslensku efni og er Stöð 2 í ögn harðari samkeppni við Rúv í þessum málum þó að 

Stöð 2 hafi í raun minni skyldum að gegna varðandi íslenskt efni en Rúv. Stöð 2 og 

Skjár Einn eru samkeppnisaðilar á áskriftarmarkaðnum og er Stöð 2 með töluverða 

yfirburði í þessari baráttu þeirra. Skjár Einn, sem er minnsta stöðin af þessum þremur, 

virðist vera að sækja í sig veðrið þó stöðin eigi kannski enn langt í land með að halda 

í við eða skáka hinum tveimur stöðvunum í framleiðslu og sýningu á íslensku 

dagskrárefni. 

Allir aðilar eru sammála um það að framtíðin er nokkuð björt hjá þeim í 

framleiðslu á íslensku sjónvarpsefni. Dagskrárstjórarnir töluðu allir um á beinan eða 

óbeinan hátt um aðferðir þeirra við framleiðslu íslensku þáttana og fjármunina sem 

stöðvarnar voru tilbúnar að eyða í þættina. Stóri þættir kosta meiri fjármuni en 

einfaldir vettvangs- eða þættir í sjónvarpssal. Dagskrárstjórarnir virðast allir gefa til 

kynna að það sé tvennt í stöðunni hjá stöðvunum og valið standi á milli gæða eða 

fjölda í framleiðslu og kaupum þessara þátta. Stöð 2 og Rúv standa töluvert betur að 

vígi í þeim efnum en Skjár Einn því innanhúsframleiðsla og fréttaþjónusta þeirra 

auðveldar þeim að framleiða ódýrari þætti en Skjár Einn sem þarf að kaupa efnið og 
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framleiðsluna. Rýni maður í íslensku þættina á Rúv þá er auðséð að þeir framleiða 

mikið af þáttum en mikið af þáttum sem virðast vera í ódýrari kantinum samanborið 

við til að mynda leikið efni. Spurningaþættir eins og Gettu Betur og Útsvar eða 

sjónvarpssals- og vettvangsþættir eins og Landinn, Ísfólkið, Ferðastiklur og fleiri eru 

líklega ódýrari en „format” þættirnir sem aðrar stöðvar eru að vinna nokkuð mikið 

með. 

Telja má að stöðvarnar séu fremur að leita eftir að veðja á einn góðan, dýran 

og vandaðan þátti og hafi svo mikið af ódýrari og minna metnaðarfullu efni til að fylla 

upp í glufurnar á dagskránni. Skjár Einn dásamar The Biggest Loser sem hefur skilað 

þeim góðri aukningu í áskriftarsölu og tekjum eins og Ísland Got Talent hefur líklega 

gert fyrir Stöð 2 líka. Dagskrárstjóri Stöðvar 2 tók dæmi um þegar þeir keyptu 

„format“ af Master Chef sem gekk ekki sem skildi og tapaði stöðin því þeirri baráttu 

og mögulega fjármunum líka. Það virðist sem áhættan sé meiri þegar stöðvarnar 

leggja upp með einum stórum og dýrum þætti frekar en að hafa jafnari kostnað og 

gæði á milli nokkura ódýrari þátta. Það er þó aðferð sem þær virðast kjósa að nota því 

ef vel tekst með stóran, góðan og dýran þátt þá getur það reynst auðug tekjulind fyrir 

stöðvarnar. 

Það er mjög jákvæð þróun fyrir íslenska samfélagið að mikið af íslensku 

sjónvarpsefni er framleitt á hverju ári og að stöðvarnar reyni að styrkja stöðu sína með 

íslensku efni. Íslensk framleiðsla á sjónvarpsefni getur skapað aukin atvinnutækifæri, 

getur gefið innsýn í ólíka hluti samfélagsins og mögulega styrkt stöðu íslenskrar 

tungu. 

 Minni þörf er á erlendu efni hjá stöðvunum vegna þess að internetið og 

efnisveitur þjóna þar vel og því ástæða til að ætla að stöðvarnar dragi úr kaupum á 

slíku efni og noti fjármuni sína frekar til framleiðslu á íslensku efni. 
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