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Útdráttur 

Fyrirtæki á íslenskum sjónvarpsmarkaði hafa gengið í gegnum miklar breytingar á síðustu árum. 

Innkoma erlendra efnisveita og stöðug tækniþróun hefur ekki aðeins breytt áhorfsvenjum neytenda 

heldur einnig hvernig þeir nálgast sjónvarpsefni. Í þessari ritgerð verður fjallað um þau áhrif sem 

tækniþróun og innkoma erlendra efnisveita hefur haft á leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

sjónvarpsmarkaði. Ásamt því að farið verður yfir þær áherslur sem fyrirtækin hafa sett sér á tímum 

stöðugra tæknibreytinga og alþjóðavæðingar. 

Rannsókn var framkvæmd með eigindlegum rannsóknaraðferðum, þar sem skyggnst var inn í 

reynsluheim stjórnenda stærstu fyrirtækjanna á íslenskum sjónvarpsmarkaði. Settar voru fram 

fjórar rannsóknarspurningar, fyrst var rannsakað þau áhrif sem innkoma erlendra efnisveita hefur 

haft á íslenskan sjónvarpsmarkað. Því næst voru áhrif tækniþróunar á íslenskan sjónvarpsmarkað 

rannsökuð. Í þriðja lagi var framtíð línulegs áhorfs rannsökuð og síðast var staða auglýsinga á 

íslenskum sjónvarpsmarkaði rannsökuð. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að tækniþróunin sem og erlendar efnisveitur hafi 

haft umtalsverð áhrif á rekstur íslenskra fyrirtækja á sjónvarpsmarkaði. Þau hafi þurft að skerpa á 

sínum áherslum og jafnvel endurskoða reksturinn í heild sinni. Rekstur á sjónvarpsmarkaði sé 

næmur fyrir breytingum, huga þurfi að mörgum þáttum eins og samningamálum, breyttri 

neytendahegðun og tækniþróun en þessir þættir spili allir stór hlutverk á sjónvarpsmarkaði. 

Niðurstöðurnar gefa þó til kynna að íslensk fyrirtæki á sjónvarpsmarkaði séu samkeppnishæf 

gagnvart erlendu efnisveitunum. Þau muni geta sinnt hlutverki sem ekki er séð fram á að erlendar 

efnisveitur muni koma til með að sinna í náinni framtíð. 

Lykilorð: Auglýsingar, efnisveitur, línulegt áhorf, sjónvarpsmarkaður, tækniþróun. 
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1. Inngangur 

Ritgerð þessi fjallar um áhrif tækniþróunar og innkomu erlendra efnisveita á íslenskan 

sjónvarpsmarkað. Einnig verður fjallað um áherslur fyrirtækja á sjónvarpsmarkaði í breyttu 

markaðsumhverfi á tímum stöðugra tæknibreytinga og alþjóðavæðingar.  

1.1 Ástæður efnisvals 

Sjónvarp hefur tekið miklum breytingum síðasta áratuginn og hefur sú þróun ekki farið fram hjá 

höfundum. Mikil tækniþróun og snjalltækjavæðing hefur fært sjónvarpið úr línulegri dagskrá í 

gegnum loftnet yfir í stafræna útsendingu sem hægt er að nálgast hvar sem er, með hvaða snjalltæki 

sem er. Höfundar hafa haft aðgang að ýmsum efnisveitum í gegnum tíðina en það sem kveikti 

áhuga höfunda á viðfangsefninu var innkoma Netflix á íslenskan markað árið 2016. Áhugavert 

hafi verið að þrátt fyrir að efnisveitan hafi ekki komið opinberlega til landsins fyrr en þá var fjöldi 

Íslendinga kominn með aðgang í gegnum ýmsar krókaleiðir. Höfundar vildu rannsaka hvernig 

íslensk fyrirtæki á sjónvarpsmarkaði meti stöðu sína gagnvart erlendum efnisveitum í dag og hvaða 

leiðir þau sjá færar í samkeppni við þær á næstu árum. 

1.2 Markmið rannsóknar 

Markmið rannsóknarinnar er að leitast við að svara fjórum rannsóknarspurningum sem settar eru 

fram. Alþjóðavæðing efnisveita hefur verið að eiga sér stað á undanförnum misserum og samhliða 

því hefur tækniþróun sett mikinn svip á sjónvarpsáhorf og tæknin mun eflaust umbreyta skynjun 

fólks á sjónvarpi frekar á næstu árum. Rannsóknarspurningarnar eru því eftirfarandi: 

Hver eru áhrif erlendra efnisveita á íslenskan sjónvarpsmarkað? 

Hvaða áhrif hefur tækniþróunin haft á íslenskan sjónvarpsmarkað? 

Hver er framtíð línulegs sjónvarpsáhorfs á Íslandi? 

Hvaða áhrif hefur tækniþróun haft á sjónvarpsauglýsingar á Íslandi? 
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1.3 Aðferðafræði rannsóknar 

Rannsóknin var framkvæmd með eigindlegum rannsóknaraðferðum, þar sem skyggnst var inn í 

reynsluheim viðmælenda. Gögnum var safnað með hálfopnum (e. semi-structured) djúpviðtölum. 

Gögnin voru síðan greind með hliðsjón af fræðilegum bakgrunni viðfangsefnisins og með það að 

markmiði að svara rannsóknarspurningunum. 

Rannsókn notaðist við markmiðsúrtak (e. purposive sampling) þar sem ákveðnir einstaklingar voru 

valdir til þátttöku. Viðmælendur starfa á íslenskum sjónvarpsmarkaði og þekkja vel til markaðarins 

og þeirrar þróunar sem hefur átt sér stað, sem er vel til þess fallið að fá þýðingarmikil og marktæk 

svör. Stærð úrtaksins markaðist af mettun gagna, en gagnaöflun var hætt þegar nýjar upplýsingar 

voru hættar að koma fram. 

Tekin voru fimm viðtöl við jafnmarga viðmælendur á tímabilinu 14.febrúar til 26.apríl. 

Viðmælendur voru Björn Víglundsson framkvæmdarstjóri sölu- og þjónustusviðs hjá Vodafone, 

Gunnar Ingi Hansson forstöðumaður auglýsinga- og greininga hjá Símanum, Jóhanna Margrét 

Gísladóttir sjónvarpsstjóri 365, Pálmi Guðmundsson forstöðumaður miðlunar- og afþreyingar hjá 

Símanum og Skarphéðinn Guðmundsson dagskrárstjóri RÚV. Lengd viðtalanna voru allt frá því 

að vera um það bil hálf klukkustund til tæprar klukkustundar þar sem misjafnt var hversu mikið 

viðmælendur höfðu að segja umfram viðtalsrammans. Sendur var tölvupóstur á viðmælendur þar 

sem óskað var eftir einkaviðtali, viðmælendur sem vildu veita viðtal voru beðnir um að velja tíma 

sem hentaði þeim. Viðtölin fóru öll fram í höfuðstöðvum þess fyrirtækis sem viðmælendur 

störfuðu hjá. Viðmælendur voru spurðir að fyrirliggjandi spurningum en viðtölin voru öll hálfopin 

og viðmælendum frjálst að tjá skoðanir sínar og veita upplýsingar sem þeir töldu vera 

þýðingarmiklar en lágu utan viðtalsrammans. 

Viðtölin voru hljóðrituð með samþykki viðmælenda og var unnið úr gögnunum jafnóðum eftir 

hvert viðtal. Hlustað var á hljóðritin og þau rituð niður í skjöl til þess að auðvelda úrvinnslu gagna 

þegar rýnt var í niðurstöður rannsóknarinnar. Allar tilvitnanir sem hafðar voru eftir viðmælendum 

voru sendar þeim í tölvupósti þar sem þeim gafst kostur á að yfirfara þær áður en skilað var inn 

fullkláraðari rannsókn. 
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1.4 Hugtök og helstu skilgreiningar 

Deiliskrár (e. Torrents): geta verið hvernig skrár sem er eins og kvikmyndir, tónlist eða 

tölvuforrit. Hægt er að ná í deiliskrár á deilisíðum (e. Torrenting sites) eins og deildu.net eða 

Piratebay, til þess að niðurhala þessum skrám er hægt að nota forrit eins og BitTorrent. Þegar að 

niðurhal er hafið á slíkum skrám staðsetur BitTorrent margar mismunandi tölvur sem eiga skránna 

og niðurhalar mismunandi hlutum skráarinnar frá hverri tölvu sem að er að deila skránni 

(Christensson, 2007). 

Efnisveita (e. Video streaming service): er þjónusta sem að innheldur ýmiskonar afþreyingarefni 

eins og sjónvarpsþætti, kvikmyndir eða annað efni sem streymt er á tæki með internettengingu. 

Sumar efnisveitur er hægt að nálgast á margvíslegum tækjum eins og snjallsjónvörpum, tölvum, 

spjaldtölvum og snjallsímum. Aðrar efnisveitur eru hinsvegar bundnar við tæki sem einungis er 

hægt að nálgast í gegnum þjónustuaðila efnisveitunnar („What is video streaming service?“, 2013). 

Eltiáhorf (e.Catch-up TV): er sá eiginleiki að geta horfa á sjónvarpsefni, eftir að það hefur verið 

sýnt í línulegri dagsskrá, í tölvu, snjallsíma eða myndlykli samanber frelsi sjónvarpsstöðvanna 

(„Catch-up TV Definition in the Cambridge English Dictionary“, e.d.). 

IP Sjónvarp (e. Internet Protocol Television): er sjónvarpskerfi sem að býður notendum að horfa 

á sjónvarpsefni með internettengingu. IPTV er öðruvísi en að streyma efni yfir internetið á þann 

hátt að það er afhent í gegnum kerfi sem er stjórnað af þjónustuaðilanum. Með þessum hætti geta 

því þjónustuaðilar tryggt gæði þjónustunnar og áreiðanleika á afhendingu sjónvarpsefnisins. 

(Mohan, 2014). 

Línulegt áhorf (e. Linear viewing): er þegar að áhorfandi horfir á sjónvarpsefni sem er sýnt í  

fyrirfram ákveðinni dagskrá sjónvarpsstöðva („DefinedTerm“, e.d.). 

Nýmiðlun (e. New media): vísar í þá stafrænu miðlun sem að er gagnvirk, samskiptin fara í báðar 

áttir og innihalda einhverskonar form af tölvutækni („What Is New Media?“, 2016). 

Over the Top (OTT) þjónustur: veita notendum aðgengi að sjónvarpsefni með internettengingu 

óháð þeim aðila sem að á sjónvarpsefnið. Netflix er vinsæl OTT þjónusta sem er aðgengileg á 

Apple TV og öðrum snjalltækjum („Broadcast Engineering“, 2010). 
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Ólínulegt áhorf (e. Non-linear viewing): er þegar að áhorfandi nálgast sjónvarpsefni sem er 

aðgengilegt utan dagskrá sjónvarpsstöðva og áhorfandinn ræður því hvað hann vill horfa á þegar 

honum hentar („DefinedTerm“, e.d.). 

Smáforrit (e. Apps): eru hugbúnaðarforrit (e. Software program) sem í dag eru mest notuð á 

snjallsímum en notkun smáforrita á þó við í mun víðara samhengi, til dæmis er notast við smáforrit 

á internetinu, tölvum, spjaldtölvum og snjallsjónvörpum (Karch, 2016). 

Stafrænt sjónvarp (e. Digital Television): er sjónvarpsútsendingakerfi þar sem 

sjónvarpsútsendingar geta verið sendar út í upplausn sem er annaðhvort 720- eða 1080 myndpixlar 

samanborið við venjulegar hliðrænar sjónvarpsútsendingar sem eru sendar út í upplausn sem er 

480 myndpixlar. Stafrænt sjónvarp býður upp á að senda út allt að 6 sjónvarpsútsendingar undir 

einni bandvídd („What is digital television?“, e.d.). 

Tímaflakk (e. Timeshifting): er þegar að áhorfandi á sjónvarp getur spólað fram og til baka í tíma 

og sett á pásu þegar honum hentar. Einnig á þetta við þegar að horft er á dagskráarliði aftur í tímann 

sem enn eru aðgengilegir, til dæmis í myndlykli („What is timeshifting?“, 2005). 

1.5 Uppbygging skýrslu 

 

Ritgerðin skiptist í tvo hluta, fyrri hluti hennar er fræðileg umfjöllun um áhrif tækniþróunar og 

erlendra efnisveita á íslenskan sjónvarpsmarkað. Annar kafli inniheldur umfjöllun um sögu 

sjónvarps á Íslandi. Þriðji kafli fer yfir tækniþróunina og þau áhrif sem hún hefur haft á 

áhorfsvenjur fólks. Fjórði kafli inniheldur umfjöllun um mismunandi viðskiptamódel á 

sjónvarpsmarkaði, bæði fyrirtækja á sjónvarpsmarkaði og efnisveita. Í fimmta kafla er að finna 

umfjöllun þar sem starfsemi helstu aðila á íslenskum sjónvarpsmarkaði er kynnt ásamt umfjöllun 

um viðhorf til efnisveita á íslenskum markaði. Seinni hluti ritgerðar fjallar um rannsóknina sem 

var framkvæmd með hliðsjón af fræðilegu umfjölluninni. Eigindlegri rannsóknaraðferð var beitt 

þar sem tekin voru viðtöl við stjórnendur stærstu fyrirtækja á íslenskum sjónvarpsmarkaði. Í sjötta 

kafla er rannsóknarspurningunum fjórum gerð skil og þeim upplýsingum sem aflað var í viðtölum 

við stjórnendur nýttar til að svara þeim eins vel og kostur var. Sjöundi og jafnframt síðasti kaflinn 

inniheldur síðan umræður og ábendingar þar sem rannsakendur fjalla um helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar.  
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2. Saga sjónvarps á Íslandi 

Þegar RÚV hóf sjónvarpsútsendingar á sjöunda áratugnum höfðu þúsundir íslenskra heimila þegar 

fest kaup á sjónvarpstæki. Ástæða þess er að árið 1955 fékk varnarliðið á Keflavíkurflugvelli leyfi 

til sjónvarpsútsendinga. Dagskráin var byggð upp á bandarísku skemmtiefni, bæði 

sjónvarpsþáttum og kvikmyndum. Sendistyrkurinn náði í fyrstu ekki langt út fyrir vallarsvæðið en 

árið 1963 var sendistyrkurinn aukinn sem gerði flestum íbúum suðvesturhornsins  kleift að horfa 

á „Kanasjónvarpið“ eins og það var kallað („Átök og deilur“, 2005). 

2.1 Einokun Ríkisútvarpsins 

RÚV hóf sjónvarpsútsendingar þann 30.september 1966 en margir áhrifamenn á Íslandi höfðu haft 

miklar áhyggjur af Kanasjónvarpinu og talið það mikla ógn við íslenska menningu. Í kjölfarið 

tilkynntu yfirmenn varnarliðsins að hermannasjónvarpið yrði takmarkað við Keflavíkurflugvöll 

(„Átök og deilur“, 2005). 

Árið 1977 voru allar útsendingar Ríkisútvarpsins komnar í lit. Fram að því höfðu allar útsendingar 

verið í svart-hvítu þrátt fyrir að efni bærist til Ríkisútvarpsins í lit. Ástæða þess er að sendarnir 

sem Ríkisútvarpið hafði við höndina réðu ekki við efni í lit. Ekki voru þó allir sammála því að 

litavæða íslenskar sjónvarpsútsendingar þar sem að talið var að innflutningur á litasjónvörpum 

myndi eyða upp gjaldeyrisforða þjóðarinnar („Litasjónvarpið kemur“, 2015). 

2.2 Stöð 2 – Fyrsta íslenska áskriftarsjónvarpsstöðin 

Lög sem leyfðu einkareknar útvarps- og sjónvarpsstöðvar voru samþykkt árið 1985 og tóku gildi 

í ársbyrjun 1986. Fram að því hafði aðeins ein sjónvarpsstöð, Ríkissjónvarpið og tvær 

útvarpsstöðvar, Rás 1 og Rás 2 verið starfandi á Íslandi („Alþingi gefur“, 2004). Fyrsta íslenska 

áskriftarstöðin Stöð 2 fór í loftið árið 1986 en til þess að fá aðgang að henni þurfti að fá myndlykil 

og kaupa sérstakt lykilnúmer sem slegið var í myndlykilinn til þess að afrugla útsendinguna fyrst 

um sinn („Áskrift að Stöð 2“, 1987). Dagskrá Stöðvar 2 var byggð upp á aðkeyptu afþreyingarefni 

ásamt leiknu íslensku skemmtiefni og fréttum. Árið 1995 náði dreifingarkerfi stöðvarinnar til 98% 

landsmanna og voru áskrifendur stöðvarinnar komnir í 45 þúsund sama ár („98% landsmanna“, 

1995). 
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2.3 SkjárEinn 

SkjárEinn sendi út sína fyrstu útsendingu í október árið 1999. Sjónvarpsstöðin var fyrstu 10 árin 

opin og byggði alla sína starfsemi á auglýsingatekjum en í kjölfar efnahagskreppunar 2008 dróst 

auglýsingamarkaðurinn harkalega saman. Við þetta breytta landslag á auglýsingamarkaði taldi 

SkjárEinn sig tilneyddan til að breyta stöðinni úr þeirri opnu sjónvarpsstöð sem hún var áður yfir 

í áskriftarstöð („SkjárEinn verður áskriftarstöð“, 2009). SkjárEinn var í lokaðri dagskrá allt til 

ársins 2015 þegar hún varð aftur opin sjónvarpsstöð sem fékk tekjur sínar frá auglýsingum. 

Samhliða því opnaði  efnisveita þar sem greitt var áskriftargjald fyrir aðgang að efninu („SkjárEinn 

opinn og í áskrift“, 2015). Í Tæknivarpi Kjarnans (Gunnlaugur Reynir Sverrisson og Atli Stefán 

Yngvason, 2017) segir Magnús Ragnarsson það hafa verið gert til þess að komast hjá 

áskriftasjónvarps módelinu áður en það myndi súpa dauðann úr skel. Þann 1. júní 2016 var 

SkjárEinn endurskírður Sjónvarp Símans og efnisveitan hlaut nafnið Sjónvarp Símans Premium 

(Guðmundur Jóhannsson, 2016). 

2.4 Alltaf í boltanum 

Í nóvember árið 1995 hóf sjónvarpsstöðin Sýn göngu sína en hún var einungis opin áskrifendum 

Stöðvar 2 . Fyrst um sinn áttu kvikmyndir að skipa veglegan sess í dagskránni ásamt áherslu á 

íþróttir og vandaða framhaldsþætti. Í september 1996, tæpu ári eftir að Sýn var sett á laggirnar 

kaupa Stöð 2 og Sýn einkarétt á ensku knattspyrnunni eftir að enski boltinn hafði verið í dagskrá 

á Ríkissjónvarpinu í tæp þrjátíu ár („Stöð 2 og Sýn“, 1996). 

Enski boltinn var til sýninga bæði á Sýn og Stöð 2 til ársins 2004 þegar Íslenska Sjónvarpsfélagið 

sem sá um rekstur Skjás Eins yfirbauð Norðurljós, móðurfélag Sýnar og Stöðvar 2, í 

sýningarréttinn á enska boltanum („Ekki ljóst“, 2004). Fyrsta ár samningsins var enski boltinn 

sýndur í ólæstri dagskrá á Skjá Einum („220 leikir“, 2004). Ný sjónvarpsstöð fór svo í loftið í ágúst 

2005 sem rekin var af Íslenska Sjónvarpsfélaginu. Stöðin fékk hið einfalda nafn Enski Boltinn, en 

með tilkomu hennar gat Íslenska Sjónvarpsfélagið sýnt beina útsendingu af hverjum einasta leik 

ensku úrvalsdeildarinnar sem hafði aldrei verið gert á Íslandi („Enski boltinn“, 2005). 

Árið 2006 yfirbuðu 365 Miðlar Skjáinn í útboði á sýningarrétt á enska boltanum fyrir árin 2007-

2010. Samkvæmt Magnúsi Ragnarssyni þáverandi sjónvarpsstjóra Skjásins var verðið komið í 
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milljarð króna þegar í þriðju umferðina var komið („Verðið á sýningarrétti“, 2006). Í tilefni af því 

opnuðu 365 miðlar nýja sjónvarpsstöð sem hlaut nafnið Sýn 2 sem sýndi einungis enska boltann, 

var það gert til þess að enski boltinn myndi ekki trufla útsendingar á þeim viðburðum sem að 365 

Miðlar höfðu haft til sýninga á Sýn fram að því („Enski boltinn á Sýn 2“, 2007). Sjónvarpsstöðin 

sem sýnir enska boltann breytti um nafn árið 2008 úr Sýn 2 í Stöð 2 Sport 2 og heitir enn í dag 

(„Sjónvarpsstöðin Sýn kvödd“, 2008). Síðan þá hefur enski boltinn setið sem fastast hjá 365 

Miðlum og var síðasti samningur undirritaður í desember 2015 og gildir hann út keppnistímabilið 

2018-2019 („Enski boltinn áfram hjá 365“, 2015). 

 

  

Mynd 1. Helstu atburðir í sögu sjónvarps á Íslandi 

 („Átök og deilur“, 2005;  „Litasjónvarpið kemur“, 2015; „Alþingi gefur“, 2004; „Áskrift að Stöð 2“, 1987; „Sýn hefur útsendingar“, 

1995; „SkjárEinn verður áskriftarstöð“, 2009; „Sjónvarpsstöðin Sýn kvödd“, 2008; „SkjárEinn opinn og í áskrift“, 2015; Guðmundur 

Jóhannsson, 2016; „About Netflix“, e.d.). 
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3. Tækniþróun 

Mikil tækniþróun hefur átt sér stað síðustu áratugi og hefur sjónvarpsmarkaðurinn einnig þróast 

samhliða því en aldrei hafa verið jafn margar leiðir til þess að njóta afþreyingarefnis og í dag. 

3.1 „Að horfa á myndband er góð skemmtun“ 

VHS eða Video Home System er myndbandstæki sem kom á markað á áttunda áratugnum.  Tækin 

buðu notendum upp á að hliðra sjónvarpsáhorfi sínu með því að taka upp efni sem sýnt var í 

sjónvarpinu þannig að hægt væri að horfa á það síðar. Segja má að með tilkomu 

myndbandstækninnar hafi fyrsta skrefið í tímaflakki í sjónvarpsáhorfi verið tekið (Bury og Li, 

2015). 

Stuttu eftir að myndbandstækin náðu útbreiðslu komu myndbandaleigur á sjónvarsviðið. 

Myndbandaleigurnar gerðu Íslendingum kleift að horfa á sjónvarpsþætti sem íslensku 

sjónvarpsstöðvarnar höfðu aldrei verið með í sýningu og kvikmyndir sem aldrei höfðu verið sýndar 

í kvikmyndahúsum landsins. Árið 1990 var að finna tvö hundruð myndaleigur og sölustaðir þeirra 

á Íslandi. Leigurnar héldu sínum sessi næsta áratuginn og árið 2001 þegar mest lét tvö hundruð og 

sex. Eftir það tók þeim að fækka hægt og þétt og árið 2010 voru myndbandaleigur á Íslandi komnar 

niður í níutíu og fimm en það voru síðustu tölur sem Hagstofa birti yfir fjölda myndbandaleiga 

(„Myndbandaleigur að hruni komnar“, 2012). 

Fækkun myndbandaleiganna er hægt að rekja til þess að um seinni hluta fyrsta áratugar þessarar 

aldar tók sölu sölumynda að aukast verulega eins og sést á Mynd 2. á næstu blaðsíðu. Um 

aldamótin var fjöldi sölumynda á útgefendastigi á hálft þriðja hundrað þúsund. Þegar mest lét árið 

2007 var fjöldinn í kringum níu hundruð þúsund. Ólöglegt niðurhal setti einnig strik í reikninginn 

á starfsemi myndbandaleiga og sölumyndamarkaðarins. Íslendingar byrjuðu að nýta sér efnisveitur 

á borð við Netflix í auknum mæli hafi svo verið síðasti naglinn í kistuna. Árið 2014 var fjöldi leiga 

á kvikmyndum orðin ein á hvern einstakling samanborið við tíu til ellefu sinnum á hvern 

einstakling á gullöld myndbandaleiganna um aldamótin (Hagstofa Íslands, 2015). 
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3.2 Stafræn sjónvarpstækni 

Stafræn sjónvarpstækni boðaði upphaf mikla breytinga fyrir notendur, meðal annars aukna 

gagnvirkni og framboð af sjónvarpsefni. Með því að breyta hliðrænni (e. analog) útsendingu í 

stafræna gátu sjónvarpsstöðvar, sem áður fluttu eina hliðræna dagskrá flutt margfalt fleiri í gegnum 

stafrænt dreifikerfi. Með gagnvirkri stafrænni þjónustu hafa myndast tækifæri til að bjóða alls kyns 

þjónustu auk þess að hægt er að vera með grafískt notendaviðmót eins og þekkist í myndlyklum 

Símans og Vodafone. Stafræn sjónvarpstækni gerði það mögulegt að flytja sjónvarpsútsendingar í 

háskerpu (e. High definition). Í náinni framtíð verði mögulegt að myndlykillinn verði að 

farmóttakara. Slík tækni leyfir fólki að horfa á sjónvarp þegar það er á ferðinni og jafnvel á 

ferðalögum erlendis. Notendur í framtíðinni ættu því að geta fengið aðgang að sjónvarpi með 

þessum máta í gegnum þráðlaus dreifikerfi (Menntamálaráðuneytið, 2005). 

Þann 2.febrúar 2015 lauk uppbyggingu RÚV og Vodafone á nýju stafrænu dreifikerfi og í kjölfarið 

var hliðrænum útsendingum hætt á Íslandi. Stafræna dreifikerfið nær til yfir 99,9% heimila í 

landinu og gerði RÚV kleift með að senda út í háskerpu notkun á nýrri útsendingartækni ásamt 

því að geta sent út á tveimur sjónvarpsrásum, RÚV og RÚV 2 („Stafrænt sjónvarp“, 2014). Þessar 

aðgerðir Vodafone og RÚV voru þó gagnrýndar. Skýrsla Menntamálaráðuneytisins frá 2015 um 

starfsemi Ríkisútvarpsins ohf. sagði að með samningnum væri ríkið að skuldbinda sig um fjóra 

Mynd 2. Útgefnar leigu- og sölumyndir 1992-2014 (Hagstofa Íslands, 2015). 
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milljarða króna á fimmtán árum (Menntamálaráðuneyti, 2015).  Í skýrslu innanríkisráðuneytis frá 

sama ári hafði gert ráð fyrir að kostnaður ríkisins við að ljósleiðaravæða allt Ísland væri þrír til 

fjórir milljarðar (Innanríkisráðuneyti, 2015). 

Eins og sést á mynd 3. er hlutfall íbúa sem eru áskrifendur að IP sjónvarpi lang hæst á Íslandi 

samanborið við nágrannalöndin. Á Íslandi sé rúmur fjórðungur landsmanna áskrifandi að IP 

sjónvarpi en á hinum norðurlöndunum séu það tæp 10% íbúa. Það verður einnig að teljast 

áhugavert að hlutfall sjónvarpsáhorfs í gegnum kapal eða gervihnött sé svona agnarsmátt á Íslandi 

í samanburði við nágrannalöndin (Póst- og fjarskiptastofnun, 2015).  

 

3.3 Miðlunarleiðir á internetinu 

Netnotkun Íslendinga er gríðarlega mikil og árið 2014 töldust 97% íbúa landsins til reglulegra 

netnotenda. Það er hæsta hlutfall sem mælist í Evrópu, meðaltal reglulegra netnotenda í löndum 

innan Evrópusambandsins er 75% (Hagstofa Íslands, 2014). 

Segja má að íslenskt samfélag sé orðið svo bundið internetinu að lífið án þess er orðið óhugsandi. 

Internetið hafi gert daglegt líf mun auðveldara á margan hátt en samhliða því hafi skapað ýmsar 

áskoranir fyrir fyrirtæki varðandi hvernig eigi að nýta tækniþróunina sér til hagsmuna. Þróunin 

Mynd 3. Hlutföll sjónvarpsáskrifta eftir höfðatölu (Póst- og fjarskiptastofnun, 2015). 
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hefur leitt til breyttar hegðunar neytenda á allskonar menningarupplifunum. Framboð á 

kvikmyndum og sjónvarpsefni hefur stóraukist á internetinu þar sem tækninýjungar og hraðar 

nettengingar auðvelda myndmiðlun í háskerpu. Neytendur geta nálgast mikið af afþreyingarefni á 

sínum eigin forsendum og eru ekki lengur háðir línulegri dagskrá sjónvarpsstöðvanna. Efnisveitur 

á borð við Netflix hafa framleitt sjónvarpsþáttaraðir og gert þær aðgengilegar í heilu lagi. Gerir 

það áskrifendum kleift að horfa á heilu sjónvarpseríuna í heilu lagi, svokallað lotuáhorf (e. binge 

watching). Tilkomu löglegra efnisveita á netinu sem bjóða upp á auðvelt aðgengi kvikmynda og 

sjónvarpsefnis  hafi gert ólöglegt niðurhal að síðri kosti en áður (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2014). 

3.4 „Þú myndir ekki stela bíl“ 

Í rúman áratug hefur ólöglegt niðurhal verið íslenskum höfundarrétthöfum til mikils ama. Meðal 

helstu deilisíða sem hafa verið í notkun meðal íslenskra netverja má nefna torrent.is, deildu.net og 

hina sænsku The Pirate Bay sem er jafnframt ein stærsta BitTorrent síða í heimi („Top 10 Most 

Popular Torrent Sites“, 2017). 

Torrent.is var stofnað árið 2005 og starfaði allt þar til að sýslumaðurinn í Hafnarfirði setti lögbann 

á vefsíðuna í nóvember 2007 („Lögbann sett á vefsíðuna Torrent.is“, 2007). Lögbannsbeiðendur 

voru samband myndrétthafa á Íslandi (SMÁÍS), samband íslenskra kvikmyndaframleiðenda 

(SÍK),  samtök tónskálda og eigenda flutningsréttar (STEF) og félag hljómplötuframleiðenda 

(FHF). Hæstiréttur staðfesti lögbannið árið 2010 og einnig niðurstöðu Héraðsdóms Reykjaness um 

að fyrirtækið Istorrent og forsvarsmaður þess  Svavar Lúthersson væru bótaskyld gagnvart STEF 

ásamt því að þeir skyldu greiða málskostnað STEF („Mátti vera ljóst að starfsemin var ólögmæt“, 

2010). 

Önnur vinsæl síða sem byggir á BitTorrent tækni er deildu.net en vefsíðan fór í loftið árið 2010. 

Deildu.net dreifir íslensku efni en vefsíðan er hýst í Rússlandi. Í október 2014 kvað Héraðsdómur 

Reykjavíkur upp úrskurð í máli STEF gegn fjarskiptafélögunum Vodafone og Hringdu og var þeim 

gert að loka fyrir aðgang viðskiptavina sinna að vefsíðunum deildu.net og thepiratebay.org 

(„Lokað á Deildu.net“, 2014). 
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Daginn sem að lögbannið var sett á komu stjórnendur síðunnar upp nýju léni iceland.pm og gátu 

notendur vefsíðunar þannig komist hjá lögbanninu með því að heimsækja vefinn á hinu nýja léni 

(„Búið að koma upp nýjum vef í stað Deildu“, 2014). 

Önnur helstu fjarskiptafyrirtæki landsins fylgdu lögbanninu í kjölfarið að undanskildu 

Símafélaginu og Hringiðunni. Lögbannið var svo staðfest í Hæstarétti í október 2016 („Lögbann 

á Deildu.net og Pirate Bay“, 2016). Íslenskir notendur deildu.net hafa þó getað nýtt sér Proxy-

þjóna og DNS þjónustur til að nálgast vefsíðuna þrátt fyrir lögbannið eins og Helgi Hrafn 

Gunnlaugsson þáverandi þingmaður Pírata benti á („Dómur gegn Deildu“, 2014). 

3.5 Mismunandi leiðir til þess að horfa 

Tækniþróun undanfarin ár hefur haft það í för með sér að sjónvarpið hefur færst út fyrir 

sjónvarpstækið sjálft yfir á mörg önnur tæki. Áhorf á sjónvarpsefni í gegnum tæki líkt og 

borðtölvur, fartölvur, leikjatölvur, snjallsíma og spjaldtölvur hefur því aukist gífurlega. Erlendir 

sjónvarpsframleiðendur hafa ekki fram hjá því. Við framleiðslu á afþreyingarefni er í auknum mæli 

farið að líta á sjónvarpið sem einn af miðlunum sem horft er á efnið í stað þess að líta á hann sem 

eina miðilinn til að horfa á efnið (Doyle, 2010). Einnig hefur orðið fjölgun á sjónvarpstækjum á 

heimili, ekki sé óalgengt að hver fjölskyldumeðlimur hafi sjónvarp inni í sínu herbergi. 

Sjónvarpsáhorf hefur því breyst frá því að vera einungis fjölskyldustund inni í stofu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2014). 

Þróunin hefur færst í það sem kallast Stafræn samleitni (e. Digital Convergence). Stafræn samleitni 

vísar til þess að sameina eiginleika tölvu, síma og sjónvarps. Þessu fylgja auknir 

tengingarmöguleikar en áður fyrr virkuðu tæki sjálfstætt frá öðrum tækjum og netkerfi voru ekki 

samtengd en í dag flæða upplýsingarnar á sama netkerfi. Þar sem þær eru geymdar, lesnar og 

skoðaðar á samskonar tækjum. Netkerfi, raftæki og efni renna því saman í eitt tæki (Yoffie, 1997). 

Þróun stafrænnar samleitni fram að þessu er hægt að skipta niður í þrjú stig. Þróun stafrænnar 

samleitni fram að þessu er hægt að skipta niður í þrjú stig. Fyrsta stigið er tímaflakk, en það hugtak 

í samhengi við að horfa á upptöku af sjónvarpsdagskrá er hægt að rekja alla leið aftur til 

myndbandsupptökutækja (Mittell, 2006). Stafræna myndbandsupptökutæknin (e. Digital video 

recording) fylgdi í kjölfarið en náði þó aldrei mikilli fótfestu hér á landi en var og er enn mjög 



13 
 

 

vinsæl meðal annars í Bandaríkjunum. Stafræna myndbandsupptökutækið var fyrst kynnt til 

sögunnar á Bandarískum markaði af Tivo Inc. árið 1999 og ólíkt myndbandsspólunum var harður 

diskur innbyggður í tækið sem gerði notanda kleift að spóla fram og til baka, setja á pásu og spila 

aftur sjónvarpsútsendingu án þess að vera með spólu (Bury og Li, 2015). Meðal tímaflakksleiða 

sem náð hafa fótfestu á Íslandi eru hinar svokölluðu plús stöðvar og frelsi stöðvanna sem hægt var 

að nálgast í gegnum myndlyklana. Árið 2005 voru RÚV, SkjárEinn og Stöð 2 allar með slíkar plús 

stöðvar á sínum snærum en þær sýndu dagskrá aðalstöðvanna klukkutíma seinna, kvöldfréttir sem 

alla jafna eru sýndar klukkan 19:00 á RÚV voru þá sýndar klukkan 20:00 á RÚV+ („RÚV plús“, 

2005). 

Annað stig stafrænnar samleitni er áhorf í gegnum internetið en það hefur verið að færast í aukana 

síðustu ár (Waterman, Sherman og Wook Ji, 2013). Tenging þess við tölvutækni gerir skilin á milli 

sjónvarps og nýmiðlunar óljósari en áður var. Um miðbik tíunda áratugarins var stór hluti Norður-

Ameríku og Evrópu kominn með aðgang að internetinu á heimilinu, í vinnunni eða skólanum. Það 

var þó ekki fyrr en að komið var til kasta breiðbandsvæðingarinnar fljótlega eftir aldamótin að 

hægt var að hala niður hljóð- og myndskrám á deilisíðum sem og í Itunes store. Auk þess að hægt 

var að streyma þeim í gegnum internetið með viðeigandi forritum eins og Windows Media Player.  

Stuttu seinna gat fólk farið að nálgast ólögleg eintök af sjónvarpsþáttum í gegnum deilisíður. 

Sjónvarpsfyrirtæki fóru því að reyna að sporna við þessari þróun og fóru að bjóða upp á efni sitt í 

gegnum netið (Bury og Li, 2015). Efnisveiturnar Netflix og Hulu fóru í loftið árið 2008. Sama ár 

kynnti BBC til sögunnar iPlayer þjónustuna sína. Stafrænir móttakar (e. Digital media receivers) 

fóru að ryðja sér til rúms og árið 2006 kynnti Apple til sögunnar fyrsta tækið af þeirri tegund en 

það var Apple TV, síðan fylgdu Google, Roku og Boxee með sambærileg tæki (Bury og Li, 2015). 

Sjónvarpsstöðvar á Íslandi hafa boðið upp á þann valmöguleika að leyfa notendum sínum að 

streyma sjónvarpsefni sínu á netinu. Áskrifendur Skjás Eins gátu sem dæmi horft á dagskrá 

stöðvarinnar á netinu á sínum tíma (Helgi Snær Sigurðsson, 2011) og áskrifendur hjá 365 geta 

horft á allt sjónvarpsefni fyrirtækisins í gegnum internetið („Allt sjónvarpsefnið aðgengilegt“, 

2016). 

Þriðja og nýlegasta stigið til þess að koma fram á sjónarsviðið er áhorf á farandtækjum (e. mobile 

devices) án þess að vera bundinn við tölvu eða sjónvarp. Rétt eins og með áhorf í gegnum internetið 

þá byggir það á sömu tækni í streymi og niðurhali en snýr að tækjum eins og snjallsímum og 
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spjaldtölvum þar sem hægt er að horfa á efni nánast hvar sem maður er staddur. Í dag eru þessi 

tæki hlaðin smáforritum sem gerir fólki kleift að horfa á sjónvarpsefni (Bury og Li, 2015). 

Fyrirtækin sem reka þrjár vinsælustu íslensku sjónvarpsstöðvarnar reka sín eigin smáforrit sem 

hægt er að nota ýmist til að horfa á línulega dagskrá eða horfa á dagskrárliði sem þegar hafa verið 

sýndir. Viðskiptavinir sem eru með myndlykil hjá Símanum geta parað smáforritið við myndlykil 

sinn og nálgast þannig allar þær þjónustur sem þeir hafi aðgang að í myndlyklinum í gegnum 

smáforritið („Sjónvarps appið“, e.d.). Ekki er þó þörf að vera í viðskiptum við Símann til að geta 

notað smáforritið. Því fylgi því þá aðeins aðgangur að tveimur sjónvarpsstöðvum í línulegri 

dagskrá, Sjónvarpi Símans annars vegar og RÚV hinsvegar. 365 er einnig með sitt eigið smáforrit 

en það fylgir með helstu sjónvarpspökkum fyrirtækisins. Smáforritið gerir notendum  kleift að 

horfa á þær sjónvarpsstöðvar sem þeir hafa í áskrift í línulegri dagskrá og Maraþon Now sem fylgir 

einnig með helstu sjónvarpspökkum 365 („Sjónvarp 365 appið“, e.d.).  

3.6 Breyttar áhorfsvenjur 

Miklar breytingar hafa orðið á því hvernig horft er á sjónvarp, tilkoma nýrrar tækni eins og 

snjallsímans og spjaldtölvunnar hafa orðið til þess að neytendur geta nálgast sjónvarpsefni á 

auðveldari hátt í gegnum internetið en áður. Rúm 60% sjónvarpsáhorfenda á norðurlöndunum 

streyma sjónvarpi og má rekja það til umfangsmikillar notkunar yngri aldurshópa 

(AudienceProject, 2016). Gera megi því ráð fyrir að hlutverk internetsins í streymi sjónvarps í 

gegnum internet muni gegna stærra hlutverki síðar meir. 

Þrátt fyrir það horfa ennþá tæp 90% norðurlandabúa á hefbundna sjónvarpsdagskrá og tæpir tveir 

þriðjungar norðurlandabúa streyma sjónvarpsáhorfi sínu (AudienceProject, 2016). Eins og sjá má 

á Mynd 4. hefur línulegt sjónvarpsáhorf ungs fólks hefur verið í minnka stöðugt frá árinu 2010 og 

eftir því sem hópurinn sem skoðaður er yngri því meira afgerandi eru niðurstöðurnar. Árið 2010 

var meðalsjónvarpsáhorf danskra ungmenna í aldursflokknum 12-18 ára 136 mín á sólarhring en 

árið 2016 var sú tala búin að dragast saman um rúm 60% í 49 mínútur á sólarhring. Sömu sögu er 

að segja af aldursflokknum 19-34 ára í Danmörku þrátt fyrir að ekki hafi línulegt áhorf dregist jafn 

mikið saman þar en árið 2010 var meðal sjónvarpsáhorf 202 mín á sólarhring í þeim aldursflokki 

árið 2010 og var komið í 124 mín á sólarhring árið 2016 eða tæpur 40% samdráttur (NORDICOM, 

2017). Þetta þýðir þó ekki að dönsk ungmenni horfi minna á sjónvarpsefni en áður heldur eru þau 
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farin að streyma sjónvarpsefninu frekar en 80% ungmenna á aldrinum 15-25 ára á norðurlöndunum 

streyma sjónvarpsáhorfi sínu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eins og sést á töflu 1.  hefur tíminn sem norðurlandabúar verja í línulegt sjónvarpsáhorf verið 

nokkuð stöðugur frá aldamótum og í sumum norðurlöndunum hefur hann aukist frá árinu 2000. 

Langminnsta sjónvarpsáhorfið á norðurlöndunum er að finna á Íslandi en sjónvarpsáhorf í 

mínútum talið hefur dregist saman um þriðjung frá aldamótum.  Þó ber að hafa í huga að á Íslandi 

eru áhorfstölurnar byggðar á sérstakri viku og því viðkvæmar fyrir ákveðnum sjónvarpsviðburðum 

sem geta verið til sýningar í þeirri viku. Áhorfstölur hinna norðurlandana eru hinsvegar meðal 

sjónvarpsáhorf yfir árið (NORDICOM, 2017). 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4. Áhorf ungmenna í línulegri dagskrá mælt í mínútum á dag (NORDICOM, 2017). 

Tafla 1. Línulegt áhorf á Norðurlöndunum á árunum 2000-2016 (NORDICOM,2017). 
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Gallup gerði rannsókn fyrir Póst- og fjarskiptastofnun þar sem markmiðið var að kanna þróun 

sjónvarpsáhorfs frá 2012-2016 og þá var sérstaklega skoðað hlutfall ólínulegs áhorfs á móti 

línulegu áhorfi. Um var að ræða rafræna ljósvakamælingu þar sem mæliaðferðinni PPM (e. 

Portable People Meter) var beitt. Mælingarnar náðu yfir þrettán sjónvarpsstöðvar, þær voru 

Bíóstöðin, Bravó/Popp TV, Gullstöðin, Hringbraut, ÍNN, Krakkastöðin, N4, RÚV, RÚV 2, 

Sjónvarp Símans, Stöð 2 og Stöð 3. Eins og sjá má á mynd 6. breyttist hlutfall af heildaráhorfi 

talsvert á árunum 2012-2015 en línulegt áhorf fer frá því að vera tæplega 96% heildaráhorfs árið 

2012 niður í tæplega 87% árið 2015. Ólínulegt áhorf hefur vaxið á milli ára á móti og fer frá því 

að vera rúmlega 4% heildaráhorfs árið 2012 og var orðið rúmlega 13% af heildaráhorfi árið 2015. 

Athyglisvert er að hlutfall áhorfs stendur nokkurnveginn í stað árin 2015-2016 (Póst- og 

fjarskiptastofnun, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mynd 6. Hlutföll heildaráhorfs á árunum 2012-2016 (Póst- og fjarskiptastofnun, 2017). 
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4. Viðskiptamódel 

Viðskiptamódel endurspegla hugmyndir stjórnenda um hvað viðskiptavinir vilja, hvernig fyrirtæki 

eru skipulögð til að mæta þessum þörfum, fá borgað fyrir þjónustuna og skila hagnaði (Teece, 

2010). 

4.1 Viðskiptamódel fyrirtækja á sjónvarpsmarkaði 

Fyrirtæki sem leiða áskriftarsjónvarpsmarkaðinn á Íslandi í dag hafa á undanförnum árum 

annaðhvort verið að bæta sjónvarpsþjónustu við fjarskiptaþjónustu sína samanber Síminn eða 

öfugt samanber 365 sem fór inn á fjarskiptamarkað árið 2013 en fram að því hafði fyrirtækið aðeins 

verið fjölmiðlafyrirtæki („365 miðlar og Tal hafa sameinast“, 2014; „SkjárEinn verður 

áskriftarstöð“, 2009). 

Eftir því sem að tækninnni fleytti áfram varð stafrænt sjónvarp að veruleika og fólk gat horft á 

sjónvarpið í gegnum myndlykil sem tengdist í gegnum internetið í stað loftnets. Nú fóru fyrirtæki 

að sjá tækifæri til þess að efla markaðsstöðu sína með því að byggja upp þjónustu sína á módeli 

sem kallast þríleikur (e. Triple Play). Í þríleiknum bjóða fyrirtæki upp á internetaðgang, 

afþreyingarefni og símaþjónustu í einum pakka (e. bundle) til viðskiptavina (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2010). 

Þríleikurinn er aðlaðandi fyrir fyrirtæki sem starfa á fjarskipta- og sjónvarpsmarkaði af ýmsum 

ástæðum. Í fyrsta lagi getur hann aukið viðskiptatryggð þar sem viðskiptavinir sjá ekki hag sinn í 

því að snúa viðskiptum sínum annað vegna aukalegs kostnaðar og óþæginda sem það kann að 

valda þar sem þjónusturnar eru kannski ekki í boði í einum pakka. Í öðru lagi gerir þetta 

fyrirtækjum kleift að niðurgreiða eina þjónustu með annarri, meðal annars geta fyrirtæki boðið 

internetaðganginn ódýrt gegn því að fólk kaupi afreyingarefnið á fullu verði. Í þriðja lagi, í 

kenningu að minnsta kosti, geta fyrirtæki aflað sér aukalegra tekna með bættri þjónustu við 

viðskiptavini, til dæmis með því að hafa þjónustuver sem þjónustar alla viðskiptavini á einum stað 

(McGrail og Roberts, 2005). 

Það sem hefur bæst við þjónustur fjarskiptafyrirtækjanna er möguleikinn á því að nálgast hljóð-og 

myndefni ásamt internetaðgangi hvar og hvenær sem er í farandtækjum (e. Mobile devices) um 
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þráðlaus net fyrirtækjanna, en þá eru fyrirtækin komin á næsta stig sem kallast fjórleikur (e. 

Quadruple Play) (Hens og Caballero, 2008). 

4.2 Tekjumódel efnisveita 

Efnisveitur byggja á svokölluðu VOD (e. Video-on-Demand) kerfi en þau gera notendum sínum 

að nálgast það afþreyingarefni sem hann vill, þegar hann vill það heima hjá sér (Yu, Dondong, 

Ben Y. og Weimin, 2006). Tekjumódel efnisveita skiptast að öllu jöfnu í þrjár tegundir, SVOD 

(subscription video on demand),  AVOD (advertise-supported video on demand) og TVOD 

(transaction video on demand) (Lotz, 2017).  

SVOD leggur meðal annars grunninn að tekjumódeli Netflix. Það byggir á því að selja aðgang í 

gegnum mánaðarlegt áskriftargjald. Áskrifandinn, sem er yfirleitt annaðhvort einstaklingur eða 

heimili, fær aðgang að ótakmörkuðu áhorfi á því myndefni sem að er í boði á meðan að áskriftin 

er virk. Þetta tekjumódel reiðir sig ekki á auglýsingatekjur heldur aðeins áskriftartekjur. AVOD 

(advertise-supported video on demand) tekjumódelið byggir á því fólk getur horft á efnið frítt en 

verður að horfa á auglýsingar. Tekjumódelið byggir því einungis á auglýsingatekjum. Hulu var eitt 

sinn AVOD þjónusta en hefur síðan breyst í blöndu á milli SVOD og AVOD þar sem fólk hefur 

val á milli þess að borga mánaðarlegt áskriftargjald með auglýsingum eða borga auka gjald og fá 

þá þjónustuna án auglýsinga. TVOD gengur út á það að viðskiptavinir greiða í hvert skipti sem 

þeir kjósa að horfa á efnið, yfirleitt eru tveir kostir í boði en þeir eru að leigja eða kaupa efnið 

samanber Itunes. Einnig flokkast Pay-per-view viðburðir undir TVOD en þeir hafa undanfarið 

verið að ryðja sér til rúms hérlendis en þá getur fólk til dæmis leigt staka fótboltaleiki eða aðra 

íþróttaviðburði eins og UFC bardaga Gunnars Nelson. Til eru margar útgáfur af efnisveitum sem 

að blanda annaðhvort tveimur eða jafnvel öllum þremur af þessum tekjumódelum saman samanber 

Hulu eða Youtube („SVOD, TVOD and AVOD“, 2017;  Lotz, 2014). 

Framlegð af tekjumódeli efnisveita krefst jafnvægis á milli þess að takmarka kostnað sem felst í 

því að eignast réttinn á efni og framleiðslu á nýju efni á meðan að áskrifandanum finnist hann hafa 

af nóg af góðu (e. desirable) efni úr að velja svo hann meti svo að áskriftin sé þess virði. 

Mánaðarleg áskriftargjöld gera það að verkum að tekjuflæðið er reglulegt sem að leiðir til þess að 

það er fremur fyrirsjáanlegt. Árangurinn í tekjum talinn er sífellt metinn í áskriftartölum og þá er 
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horft til þess hve margir nýir áskrifendur eru að koma inn en einnig hversu margir kjósa að hætta 

að nota þjónustuna (Lotz, 2017). 

4.3 Sjónvarpsauglýsingar 

Auglýsingar eru tegund af persónulausum (e. non-personal) samskiptum sem er dreift í gegnum 

fjölmiðla af auðkenndum kostanda (e. sponsor) (Stone og Desmond, 2007). Sjónvarpsauglýsingar 

hafa lengi vel verið ein af grunnstoðum í því hvernig dagskrá sjónvarpsstöðva er háttað (Gitlin, 

1979). Sjónvarpsauglýsingar hafa í gegnum tíðina verið sýndar á milli dagskrárliða sem og á 

meðan dagskrárlið stendur í þar til gerðum auglýsingahléum. 

Í upphafi voru auglýsingar í sjónvarpi í Bandaríkjunum á þann veg að dagskrárliðir voru styrktir 

af einum kostanda. Undir lok sjötta áratugarins var það fyrirkomulag leyst af hólmi, en þá fóru 

sjónvarpsstöðvar að selja þrjátíu sekúndna auglýsingapláss með reglulegu millibili. Auglýsendum 

var lofað af sjónvarpsstöðvunum að þeir myndu ná ákveðnum fjölda áhorfanda í gegnum þær leiðir 

sem notaðar voru til að mæla áhorf. Leiðir til að mæla fjölda og lýðfræðilega eiginleika áhorfenda 

voru á þeim tíma þó mjög takmarkaðar (Amanda Lotz, 2014). 

Þar sem áhorfsmælingar voru ekki nægilega nákvæmar þurftu auglýsendur að velja sér það efni 

sem þeir töldu að höfðaði best til síns markhóps. Fyrirtækið Nielsen í Bandaríkjunum hefur verið 

leiðandi í mælingum á sjónvarpsáhorfi allt frá því að fyrirtækið hóf sjónvarpsmælingar árið 1950. 

Á sjöunda og áttunda áratugnum kynnti fyrirtækið til sögunnar tæki sem á ensku nefndist “Storage 

Instantaneous Meter” en það var tæki sem sendi áhorfsupplýsingar ákveðinna einstaklinga til 

fyrirtækisins í gegnum símalínur (Amanda Lotz, 2014). Hér á Íslandi hefur Gallup notast við 

mælitæki sem nefnist PPM (e. Portable People Meter) frá árinu 2008. Aðferðin gerir Gallup kleift 

að mæla sjónvarpsáhorf og útvarpshlustun með rafrænum hætti. Tækin greina hljóðmerki sem 

komið er fyrir í útsendingum sjónvarps- og útvarpsstöðva. Fimm hundruð manns á aldrinum 12-

80 ára bera tækið frá því þeir vakna á morgnanna þangað til þeir fara að sofa („Fjölmiðlar og 

auglýsingar“, e.d.). 

Eftir því sem sjónvarpsáhorf hefur farið úr því að vera bara mögulegt í línulegri dagskrá í 

sjónvarpstækinu yfir í að vera mögulegt í gegnum önnur tæki hvort sem það er í línulegu- eða 

ólínulegu áhorfi í gegnum önnur tæki eins og spjaldtölvur eða snjallsíma eða þegar neytandanum 
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hentar. Þessar breyttu áhorfsvenjur hafa leitt til þess að fyrirtæki á sjónvarpsmarkaði verða að finna 

leiðir til að halda sínum tekjum þrátt fyrir minnkandi línulegt áhorf. Dæmi um það eru svokallaðar 

VOD (e. Video-on-Demand) þjónustur en  þær gera notandanum kleift að nálgast það 

sjónvarpsefni sem hann vill, þegar hann vill. Uppbygging VOD þróunar var nokkuð hæg fyrst um 

sinn þar sem dýrt var að stofna til slíkrar þjónustu og erfitt var að gera efnið arðvænlegt (Carter og 

Long, 1997). Það var ekki fyrr en í kringum 2012 þegar að tækni kemur fram á sjónvarsviðið sem 

gerir þeim sem eiga réttinn á sjónvarpsefni kleift að breyta auglýsingum sem eru í VOD streymum 

í gegnum tímann eða í gegnum póstnúmer áskrifandans og gefa þannig fjárhagslegan hvata til að 

ýta á eftir innleiðingu VOD þjónustu (Lotz, 2014). Í töflu 2. á næstu síðu hér að neðan má sjá 

SVÓT greiningu á auglýsingum í VOD þjónustum en þær bjóða upp tækifæri fyrir fyrirtæki á 

sjónvarpsmarkaði sem og auglýsendur en þrátt fyrir það eru ýmsar áskoranir sem fylgja innleiðingu 

á slíkum auglýsingaleiðum (Berte, Vyncke og De Bens, 2010). SVÓT greining er algengt 

ákvarðanatökumódel þar sem greindir eru styrkleikar, veikleikar, ógnir og tækifæri (Kurttila, 

Pesonen, Kangas og Kajanus, 2000).  

 

 Tafla 2. SVÓT greining auglýsinga í VOD þjónustum (Berte, Vyncke, & De Bens, 2010). 

Styrkleikar Veikleikar 

 

 Takmarkað magn  annara auglýsinga 

 Full athygli áhorfanda 

 Hægt að nota eldra auglýsingaefni 

 Víðtæk markaðssetning þar sem notað er 

samsvörun á milli markhóps 

sjónvarpsefnisins og markhóps auglýsenda. 

 

 

 Magn áhugasamra áhorfenda gæti verið lítið 

 Vilji til þess að borga fyrir þjónustuna 

 Föst tímasetning auglýsinga fyrir eða eftir 

VOD efni leiðir til að áhorfandinn verði 

ekki eins móttækilegur. 

 Tengingin á milli auglýsinganna og  VOD 

efnisins er mikilvæg 

Tækifæri Ógnir 

 

 Aukin VOD notkun 

 Aukin tækifæri sem felast í kostun 

sjónvarpsþátta 

 

 

 Hæg aðlögun auglýsenda 

 Engin mælitæki 

 Ekkert viðskiptamódel 
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5. Samkeppnismarkaðurinn 

Samkeppnisumhverfið samanstendur af öllum þeim aðilum á markaðnum sem fyrirtæki þurfa að 

berjast við um hylli neytenda, hvort sem að það eru aðilar sem starfa á sama markaði eða á 

gjörólíkum mörkuðum en geta samt sem áður uppfyllt sömu þarfir neytenda (Armstrong, Adam, 

Denize og Kotler, 2014). Síðustu ár hefur samkeppnismarkaður í sjónvarpi tekið miklum 

breytingum og fyrirséð er að á næstu árum muni hann breytast enn frekar. Síðustu ár hafa 

fjarskiptafyrirtæki eins og Síminn verið að færa sig á sjónvarpsmarkað og fjölmiðlafyrirtæki eins 

og 365 verið að færa sig yfir á fjarskiptamarkað. 

5.1 RÚV 

Ríkisútvarpið ohf. er opinbert hlutafélag, en opinbert hlutafélag er félag sem hið opinbera á að öllu 

leyti (Þingskjal 520, 2005-2006). Ríkisútvarpið ohf. rekur tvær sjónvarpsstöðvar RÚV og RÚV 2. 

Þrjár útvarpsstöðvar Rás 1, Rás 2 og Rondó ásamt því að halda utan um vefsíðuna ruv.is 

(„Starfsemi og stefna“, e.d.). 

5.1.1 Sjónvarpsþjónusta 

RÚV er sú sjónvarpsstöð sem hefur mest línulegt áhorf en samkvæmt útreikningum rannsakenda 

var stöðin með mest heildaráhorf íslenskra sjónvarpsstöðva allar vikur ársins 2016 („Sjónvarp“, 

e.d.). Sjónvarpsstöðin var eina sjónvarpsstöðin á Íslandi allt til ársins 1986 en taldi sig þó lengi vel 

eftir að einkaaðilar fengu leyfi til að starfa á sjónvarpsmarkaði vera í of mikilli samkeppni við 

einkamiðlana (Skarphéðinn Guðmundsson, dagskrárstjóri sjónvarps hjá RÚV, munnleg heimild, 

viðtal, 30. mars 2017). Hvort sem að það var samkeppni um áhorf eða samkeppni um efni til 

sýningar.  

5.1.2 Sarpurinn 

RÚV heldur úti efnisveitu sem heitir Sarpurinn á vefnum ruv.is, efnisveitan er einnig aðgengileg 

sem smáforrit í snjallsímum og spjaldtölvum („Hvað er Sarps-app?“, 2016). Þeir sem eiga Apple 

TV geta nálgast sérstakt RÚV smáforrit þar sem hægt er að horfa á RÚV í línulegri dagsskrá, í 

tímaflakki og Sarpurinn er einnig aðgengilegur þar („Útvarp og sjónvarp er nú komið fyrir Apple 

TV“, 2016). Í Sarpinum er hægt að nálgast útvarpsupptökur af Rás 1 og Rás 2 sem og sjónvarpsefni 
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af RÚV („Hvað er Sarpurinn?“, 2014). Sjónvarps- og útvarpsefni er aðgengilegt í Sarpinum að 

jafnaði í þrjá mánuði frá fyrsta útsendingardegi. Sumt aðkeypt efni hefur RÚV ekki leyfi til þess 

að hafa aðgengilegt á Sarpinum („Afhverju er bara sumt útvarps- og sjónvarpsefni sett á vefinn?“, 

2014). 

5.2 365 

365 Miðlar hf. starfa bæði á fjölmiðla- og fjarskiptamarkaði og rekur fyrirtækið sjö 

sjónvarpsstöðvar, fimm útvarpsstöðvar, farsíma- og netþjónustu, stærsta dagblað landsins 

Fréttablaðið og vefmiðilinn visir.is („Um 365“, e.d.).  

5.2.1 Sjónvarpsþjónusta 

365 rekur sjónvarpsstöðina Stöð 2 sem er elsta og stærsta einkarekna sjónvarpsstöð landsins. Stöð 

2 sendir út fjölbreytt afþreyingarefni allan sólarhringinn og leggur áherslu á að vera í fararbroddi 

þegar kemur að leiknu innlendu efni („Stöðvar“, e.d.). Stöð 2 er sú sjónvarpsstöð sem hefur næst 

mest línulegt áhorf á Íslandi en samkvæmt útreikningum rannsakenda var stöðin með næst mest 

heildaráhorf íslenskra sjónvarpsstöðva alla nema eina af vikum ársins 2016  („Sjónvarp“, e.d.). 

365 rekur einnig Bíóstöðina, Stöð 3, Krakkastöðina, Golfstöðina, og Stöð 2 Sport ásamt 

aukastöðvum Stöðvar 2 Sport („365“, e.d.).  

5.2.2 Stöð 2 Maraþon og Stöð 2 Maraþon NOW 

Efnisveiturnar Stöð 2 Maraþon og Stöð 2 Maraþon NOW eru þjónustur sem að 365 býður upp á. 

Efnisveiturnar fylgja frítt með Skemmti-, Stóra- og Risapakkanum en einnig er hægt að kaupa Stöð 

2 Maraþon NOW þó maður sé ekki með áskrift hjá 365 („Maraþon Now“, e.d.). Það sem Stöð 2 

Maraþon NOW hefur umfram aðrar íslenskar áskriftarveitur er það að hægt sé að nálgast hana án 

þess að hafa myndlykil, það eina sem þarf er að vera nettengdur (Jóhanna Margrét Gísladóttir, 

sjónvarpsstjóri 365, munnleg heimild, viðtal, 26. apríl 2017). 

5.3 Síminn 

Síminn áður Landssími Íslands er fjarskiptafyrirtæki sem var áður í ríkiseigu en var einkavætt árið 

2005 þegar íslenska ríkið seldi 98,8% hlut sinn í félaginu (Forsætisráðuneytið, 2005). Á 
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smásölumarkaði eru helstu vörur Símans farsími, fastlína, internet og sjónvarp. Síminn fór fyrst á 

sjónvarpsmarkað árið 2005 þegar Landssíminn keypti Íslenska Sjónvarpsfélagið sem á þeim tíma 

rak sjónvarpsstöðina Skjá Einn. Samkeppniseftirlitið setti skilyrði að Íslenska Sjónvarpsfélagið 

skyldi rekið sem sjálfstæður lögaðili („Samruni Landssíma Íslands hf. og Íslenska 

sjónvarpsfélagsins hf.“, 2005). Árið 2015 gekk svo Skjárinn endanlega inn í Símann og hefur öll 

starfsemi Skjásins á sviði miðlunar og afþreyingar heyrt undir Símann síðan þá („Síminn og 

Skjárinn sameinast“, 2015).  

5.3.1 Sjónvarpsþjónusta 

Síminn rekur sjónvarpsstöðina Sjónvarp Símans en samkvæmt útreikningum rannsakenda var 

stöðin með þriðja mesta heildaráhorf íslenskra sjónvarpsstöðva allar vikur ársins 2016 að 

undanskildri vikunni 13.-19.júní („Sjónvarp“, e.d.). Þá vikuna spilaði íslenska karlalandsliðið í 

knattspyrnu sína fyrstu leiki á Evrópumóti en Sjónvarp Símans átti sýningarréttinn á mótinu. 

Síminn hefur tekið upp viðlíka viðskiptamódel og Spotify hefur sett á laggirnar, það gengur 

annnarsvegar út á „Freemium” þjónustu þar sem viðskiptavinir fá vöruna, Sjónvarp Símans, 

ókeypis en þurfa að horfa á auglýsingar í miðjum þætti og hinsvegar “Premium” þjónustu þar sem 

viðskiptavinir greiða fyrir vöruna og fá meira efni og aukalega þjónustu án auglýsinga í miðjum 

þætti samanber Sjónvarp Símans Premium (Pálmi Guðmundsson, forstöðumaður miðlunar- og 

afþreyingar hjá Símanum, munnleg heimild, viðtal, 14. febrúar 2017). Síminn varð fyrstur til að 

setja í loftið sjónvarpsrás sem sendir út 4K, stöðin kallast InSightTV og sendir út lífstílsefni allan 

sólarhringinn (Guðmundur Jóhannsson, 2017). 

5.3.2 Sjónvarp Símans Premium 

Þann 1. október 2015 stofnaði Síminn efnisveituna SkjárEinn hjá Símanum, fólk gat þá keypt 

áskrift að efnisveitunni en um leið varð línulega dagskrá SkjásEins aðgengileg öllum án 

endurgjalds. Það var síðan 1. júní 2016 sem að sjónvarpstöðin SkjárEinn hlaut nafnið Sjónvarp 

Símans og efnisveitan nafnið Sjónvarp Símans Premium (Guðmundur Jóhannsson, 2016). 

Sjónvarp Símans Premium býður áskrifendum upp á að geta horft á þætti daginn eftir að þeir eru 

forsýndir erlendis og hægt er að fara viku aftur í tímann í tímaflakki í Sjónvarpi Símans. Margar 

þáttaraðir fara beint í safn Sjónvarp Símans Premium til viðbótar við þær sem að eru í sýningu í 

línulegri dagskrá í Sjónvarpi Símans. Til þess að nálgast Sjónvarp Símans Premium þarf 
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viðkomandi að vera með myndlykil frá Símanum. Sjónvarp Símans Premium fylgir 

Heimilispakkanum hjá Símanum sem ásamt því býður upp á internet, sjónvarp og heimasíma . 

Rúmlega 30.000 áskrifendur hafa aðgang að Sjónvarpi Símans Premium þar af eru um það bil 

27.000 með aðgang í gegnum Heimilispakka Símans (Gunnar Ingi Hansson, forstöðumaður 

auglýsingasölu- og rannsókna hjá Símanum, munnleg heimild, viðtal, 19.apríl 2016). 

5.4 Vodafone 

Vodafone er alhliða fjarskiptafyrirtæki sem býður einstaklingum og fyrirtækjum alla meginþætti 

fjarskiptaþjónustu. Vodafone byggir þjónustu sína og vöruúrval að stóru leyti á samstarfi við 

Vodafone Group Plc sem er eitt stærsta og öflugasta fjarskiptafélag í heimi („Fjárfestayfirlit“, e.d.). 

5.4.1 Sjónvarpsþjónusta 

Staða Vodafone á sjónvarpsmarkaði er mjög sterk þegar að kemur að dreifingu en veikari þegar 

það kemur að efninu sjálfu. Það hlutverk sem að Vodafone hefur á sjónvarpsmarkaðinum í dag 

snýr að virðisaukandi þjónustu ofan á dreifikerfið. Eina sjónvarpsþjónustan sem að snýr að efninu 

sjálfu eru efnisveiturnar Vodafone PLAY og CIRKUS (Björn Víglundsson, framkvæmdastjóri 

sölu- og þjónustusviðs hjá Vodafone, viðtal, 30.mars 2017). Vodafone stefnir á aukin umsvif á 

sjónvarpsmarkaði með kaupum á 365 miðlum, kaupin fela í sér allar eignir og rekstur 365 miðla 

fyrir utan Fréttablaðið og tímaritið Glamour. Fram kom í sameiginlegri tilkynningu frá félögunum 

í desember á seinasta ári að það væri gert ráð fyrir því að kaupin yrðu frágengin um mitt ár 2017 

en kaupin eru eins og er til skoðunar hjá Samkeppniseftirlitinu. Gangi kaupin eftir eiga Síminn og 

Vodafone tvær stærstu sjónvarpsstöðvarnar á einkamarkaði (Freyr Gígja Gunnarsson, 2017). 

5.4.2 Vodafone Play 

Í Vodafone Play er hægt er að velja á milli þriggja áskriftaleiða. Í Vodafone PLAY er að finna 

úrval kvikmynda og barnaefnis. Í ákveðnum áskriftarleiðum að Vodafone PLAY fylgir með 

Vodafone CIRCUS sem er önnur íslensk efnisveita þar sem aðeins er í boði breskt sjónvarpsefni. 

Til þess að geta notað Vodafone PLAY þarf viðkomandi að vera með myndlykil frá Vodafone 

(„Vodafone PLAY“, e.d.). 
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5.5 Netflix 

Árið 1997 er Netflix stofnað af Reed Hastings og Marc Randolph í þeim tilgangi að bjóða upp á 

myndbandaleigu á internetinu. Ári síðar var sett af stað DVD diska leiga og sölusíðan netflix.com 

fór í loftið. Netflix opnaði fyrir áskriftarþjónustu árið 1999 en hún bauð upp á ótakmarkað 

leigumagn á DVD diskum gegn föstu mánaðargjaldi. Meðmælakerfi þar sem meðlimir gefa 

kvikmyndum einkunn til þess að reikna út með nákvæmum hætti hvaða kvikmyndum ætti að mæla 

með fyrir hvern meðlim þjónustunnar var sett á laggirnar árið 2000. Meðlimir Netflix voru árið 

2005 orðnir 4,2 milljónir talsins en árið 2007 fór þjónustan að taka á sig núverandi mynd. Þá kynnti 

Netflix streymiþjónustu sem gerði meðlimum kleift að horfa á sjónvarpsþætti og kvikmyndir í 

tölvunni sinni („About Netflix“, e.d.).   

Á árunum 2008-2010 fóru Netflix að auka úrval þeirra tækja sem meðlimir gátu notað til að nálgast 

þjónustuna. Eftir það fór Netflix að sækja á nýja markaði, efnisveitan varð aðgengileg í Kanada 

árið 2010 og ári síðar var opnað fyrir hana í Suður-Ameríku. Árið 2012 kemur Netflix síðan til 

Evrópu og verður aðgengilegt í Bretlandi, Írlandi og á norðurlöndunum að Íslandi utantöldu. 

Netflix gefur fyrst út sjónvarpsefni undir sínum merkjum árið 2013 og má þar nefna þætti eins og 

House of Cards og Orange is the New Black sem slógu rækilega í gegn og hafa meðal annars unnið 

til Emmy verðlauna. Netflix hélt áfram að auka umfang sitt í Evrópu sem og sækja á nýjar 

heimsálfur en til að mynda gátu Ástralir og Japanir nýtt sér þjónustu Netflix árið 2014. Sama ár 

náðu áskriftartölur í fimmtíu milljónir. Árið 2016 opnar Netflix fyrir þjónustu sína á heimsvísu og 

þá fyrst gátu Íslendingar nýtt sér þjónustuna án krókaleiða („About Netflix“, e.d.). 

5.5.1 Netflix á Íslandi 

Þrátt fyrir að Netflix hafa ekki opnað fyrir þjónustuna sína opinberlega fyrr en 2016 höfðu 

Íslendingar nýtt sér þjónustuna í gegnum ákveðnar krókaleiðir í mörg ár. Talið var árið 2013 að 

15.000 íslensk heimili væru með áskrift að Netflix (Pétur Gunnarsson, 2013). Eins og sjá má á 

mynd 7. var það ekki fjarri lagi en í könnun sem MMR gerði fyrir Viðskiptablaðið árið 2014 kom 

fram að einn af hverjum sex Íslendingum, væri með aðgang að Netflix á heimili sínu. Könnunin 

leiddi í ljós að rúm 5% aðspurðra sem sögðust ekki vera með þjónustuna, ætluðu sér að kaupa 

áskrift að Netflix á næstu sex mánuðum. Fjórði hver í aldurshópnum 18-29 ára var með aðgang að 

Netflix á sínu heimili en hlutfallið lækkaði með hækkandi aldri. Miðað við þessar niðurstöður mátti 
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því ætla að um 20.000 heimili hafi verið með áskrift að Netflix á Íslandi árið 2014 en þær tölur 

voru ekki langt frá fjölda áskrifenda SkjásEins og Stöðvar 2 . Samskonar könnun var framkvæmd 

af Gallup fyrir Viðskiptablaðið í lok árs 2015 en þar kom í ljós að rúmlega einn af hverjum fimm 

einstaklingum býr á heimili með áskrift að Netflix. („Um 27 þúsund heimili“, e.d.). MMR kannaði 

áskrifendafjölda efnisveitunar á ný í byrjun árs 2016. Könnunin leiddi í ljós að Netflix væri enn að 

bæta við sig áskrifendum hérlendis en rúm 30 % aðspurða sögðust búa á heimili með áskrift, tæp 

10% aðspurðra sögðust ekki vera með áskrift en ætluðu sér að kaupa áskrift næsta hálfa árið 

(MMR, e.d.). í mars 2017 voru birtar niðurstöður úr könnun sem að Gallup gerði fyrir Félag 

rétthafa í sjónvarps- og kvikmyndaiðnaði (FRÍSK) sem sýna að 44% heimila á Íslandi eru hafi 

áskrift að Netflix. Ef þessar niðurstöður er bornar saman við þær sem fengust úr könnuninni sem 

að Gallup framkvæmdi í lok árs 2015, hafi áskrifendum Netflix hérlendis tvöfaldast á einu og hálfu 

ári („44% íslenskra heimila“, e.d.). 

 

 

Úrvalið sem að stendur Íslendingum til boða á Netflix eftir að þeir opnuðu fyrir þjónustu sína 

hérlendis kemst ekki nálægt því sem að fólk hafði vanist á þeim tíma sem þjónustan var ekki í boði 

fyrir Íslendinga en þá gat fólk horft á sama efni og var í boði fyrir Bandaríkjamarkað. Á Íslandi 

eru 183 þáttaraðir og 794 kvikmyndir aðgengilegar í dag miðað við 1.081 þáttaröð og 4.579 

Mynd 7. Þróun hlutfalls íslenskra heimila með áskrift að Netflix á árunum 2014 -2017  

(„Netflix notendur“, e.d.; „Um 27 þúsund heimili“, e.d.; MMR, e.d.; „44% íslenskra heimila“, e.d. ) 
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kvikmyndir í Bandaríkjunum þannig að Íslendingar fá aðeins að njóta rúmlega 17% af efninu sem 

að áður var aðgengilegt með krókaleiðum („Netflix International“, e.d.). Þrátt fyrir að magnið  af 

efni sem íslenskir áskrifendur Netflix hafa aðgang að hafi minnkað til muna hafa helstu titlarnir í 

safni Netflix fengið að halda sér og einnig hefur Netflix aukið framleiðslu á eigin efni til muna og 

það hefur hingað til verið aðgengilegt á Íslandi (Etherington, e.d.). 

5.6 Aðrar efnisveitur 

Hulu var stofnað árið 2006 af Beth Comstock og Jason Kilar. Hulu gerir meðlimum kleift að 

nálgast nýtt efni frá sjónvarpsstöðvum eins og NBC, ABC, FOX og CW daginn eftir að það er sýnt 

í sjónvarpi. Hulu er rekið í sameiningu af Disney-ABC TV Group, Fox Broadcasting Company og 

NBC Universal TV Group. Hulu er aðeins aðgengilegt án krókaleiða fólki sem er búsett í 

Bandaríkjunum og Japan eins og er. Áskriftarleiðir Hulu eru tvennskonar en annarsvegar leið sem 

innihelur takmarkað magn auglýsinga, og leið þar sem greitt er hærra gjald til að komast hjá 

auglýsingum („Hulu Success Story“, e.d.). Þrátt fyrir að Hulu sé ekki opinberlega aðgengilegt á 

Íslandi er hægt að nálgast þjónustuna á Íslandi í gegnum svipaðar krókaleiðir og notast var við til 

þess að nýta sér þjónustu Netflix áður en opnað var fyrir þjónustuna hérlendis. Eina 

undantekningin er að ekki er hægt að greiða fyrir Hulu með íslensku kreditkorti og því þarf sérstakt 

inneignarkort til þess að greiða fyrir áskrift („Notaðu Hulu á Íslandi", 2012). 

Efnisveitan HBO NOW fór í loftið í apríl 2015 („‘HBO Now’ Goes Live“, 2015). HBO NOW er 

streymiþjónusta sem er keypt í gegnum þriðja aðila eins og Itunes sem veitir manni aðgang að 

þjónustunni. Ólíkt HBO GO sem er keimlík þjónusta sem HBO kynnti til sögunnar árið 2010 þá 

þarf ekki að vera með áskrift að HBO sjónvarpsstöðinni. Hægt er að nálgast allt nýjasta efnið frá 

HBO með HBO NOW, hinsvegar sé ekki hægt að horfa á sjónvarpsstöðina í gegnum HBO NOW 

líkt og hægt er með HBO GO (Newman, 2015). HBO NOW er aðeins í boði fyrir fólk sem býr í 

Bandaríkjunum en Íslendingar geta hinsvegar nálgast þjónustuna með krókaleiðum en einungis er 

hægt að borga fyrir þjónustuna í gegnum iTunes frá Apple með því að kaupa inneignarkort (Sverrir 

Björgvinsson, 2015). 

Amazon opnaði fyrir efnisveitu sína, Prime Video, í yfir 200 löndum og Íslandi þar með talið í lok 

árs 2016. Efnisveitan er því aðgengileg í fleiri löndum en Netflix, sem hefur opnað fyrir 130 

markaðssvæði („Amazon Prime Video opnar á Íslandi“, 2016). 
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5.7  Skattaumhverfi 

FRÍSK, Félag rétthafa í sjónvarps- og kvikmyndaiðnaði sendi, frá sér tilkynningu þar sem fullyrt 

var að erlendar efnisveitur greiði engan virðisaukaskatt eða önnur opinber gjöld á Íslandi og það 

geri innlendum aðilum ókleift að keppa við þær. Það reyndist síðan ekki vera rétt, í ljós kom að 

efnisveitur á borð við Netflix greiða skatta hérlendis samkvæmt upplýsingum frá Ríkisskattstjóra. 

Netflix er skráð í VSK-skrá í gegnum íslenskan umboðsmann en fyrirtækið var skráð 1. Janúar 

2016 („Fagnaðarefni að erlendir aðilar greiði skatta“, e.d.). 

Fyrirtækið greiðir hinsvegar ekki tekjuskatt á Íslandi heldur eru þeir greiddir í Bandaríkjunum, 

heimalandi Netflix, sökum tvísköttunarsamninga. Hallgrímur Kristinsson stjórnarformaður FRÍSK 

segist fagna því að erlendar efnisveitur skuli greiða skatta á Íslandi og það hafi verið mistök að 

gefa út tilkynningu þess efnis án þess að hafa kynnt sér málið betur. Hallgrímur segir það þó ekki 

breyta því að þær kvaðir sem að innlendir aðilar búi við, geri það að verkum að erfitt sé að keppa 

við erlenda risa („Fagnaðarefni að erlendir aðilar greiði skatta“, e.d.). Hallgrímur segir jafnframt: 

En slík samkeppni þarf að fara fram á jafnréttisgrundvelli. Álögur og kvaðir á 

innlenda aðila verða að lækka ellegar verður minna innlent efni í boði og við sitjum 

uppi með erlendar efnisveitur og erlent efni. Rannsóknir sýna að tæp 88% 

landsmanna telja mikilvægt að sýnt sé innlent sjónvarps- og kvikmyndaefni. („Segja 

rangt hjá FRÍSK að Netflix og Spotify borgi ekki skatt hér á landi“, e.d.) 

Hallgrímur segir lækkun virðisaukaskatts vera það fyrsta sem yfirvöld ættu að ráðast í til að 

bregðast við vandanum og styðja við íslenskan iðnað. Til dæmis er virðisaukaskattur á bækur og 

tónlist 11% á meðan að kvikmyndir, sjónvarpsefni, kvikmyndahús og myndefnisveitur þurfa að 

greiða 24% virðisaukaskatt („Fagnaðarefni að erlendir aðilar greiði skatta“, e.d.).  

5.8 Könnun um álit og notkun almennings á sjónvarpsþjónustum og efnisveitum 

Maskína framkvæmdi könnun fyrir Símann í febrúar á þessu ári þar sem leitast var við því að 

kanna notkun á efnisveitum sem standa til boða hérlendis og álit neytenda á þeim. Könnunin var 

lögð fyrir á netinu og voru svarendur alls 845 Íslendingar af báðum kynjunum á aldrinum 18-75 

ára (“Könnun um álit og notkun almennings á sjónvarpsþjónustum og efnisveitum”, 2017).  
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Þáttakendur voru spurðir að því hverja af eftirtöldum efnisveitum þeir noti, efnisveiturnar voru 

Netflix, Sjónvarp Símans Premium, Stöð 2 Maraþon NOW, Vodafone Play og Vodafone Circus. 

Eins og sést á mynd 8. sagðist tæplega helmingur svarenda nota Netflix, tæplega þriðjungur 

svarenda sagðist nota Sjónvarp Símans Premium, um það bil 9% svarenda sögðust nota Stöð 2 

Maraþon NOW og Vodafone Play, rúmlega hálft % svarenda sögðust nota Vodafone Circus, 

rúmlega 5%  svarenda sögðust nota aðrar efnisveiur og um 26% svarenda sögðst ekki nota 

efnisveitur. Þeir sem svöruðu því að nota aðrar efnisveitur sögðust meðal annars nota Amazon 

Prime, Hulu, HBO NOW, Sarpinn eða Youtube (“Könnun um álit og notkun”, 2017). 

 

Þátttakendur voru einnig spurðir að því hverja eftirtalinna efnisveita þeir telji að standi fremst. 

Eins og sést á mynd 9. þá töldu rúmir tveir þriðjungshlutar svarenda Netflix standa fremst, tæpur 

fjórðungur svarenda taldi að Sjónvarp Símans Premium stæði fremst, um 5% svarenda taldi Stöð 

2 Maraþon NOW standa fremst, tæplega 4 % svarenda taldi Vodafone Play standa fremst og undir 

1 % svarenda taldi Vodafone Circus standa fremst. Áhugavert er að sjá að þegar þáttakendur voru 

spurðir að því hvaða efnisveita þeir töldu að stæði næst fremst þá sögðust tæplega 45% svarenda 

telja að Sjónvarp Símans Premium stæði næst fremst og þegar þátttakendur voru spurðir að því 

hvaða efnisveita stæði þriðja fremst þá töldu rúmlega 40% svarenda að Stöð 2 Maraþon NOW 

stæði þriðja fremst (“Könnun um álit og notkun”, 2017).  

Mynd 8. Hlutfall efnisveita sem svarendur sögðust nota (“Könnun um álit og notkun”,2017). 
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Mynd 9. Hlutfall efnisveita sem svarendur töldu að stæði fremst, næst fremst og þriðja fremst (“Könnun um álit og notkun”, 2017). 
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6. Niðurstöður 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru byggðar á sérfræðingaviðtölum sem voru tekin við stjórnendur 

stærstu fyrirtækjanna á íslenskum sjónvarpsmarkaði til þess að leitast við því að svara 

rannsóknarspurningunum. Niðurstöðum er skipt upp í þemu þar sem farið er yfir þau viðfangsefni 

sem að vega mest. Fyrst verður farið yfir þau áhrif sem að innkoma erlendra efnisveita hefur haft 

á stærstu fyrirtækin á íslenskum sjónvarpsmarkaði, því næst fjallað um þá tækniþróun sem hefur 

átt sér stað og hvernig hún muni koma til með að halda áfram að breyta sjónvarpsmarkaðnum. 

Einnig er sýn viðmælenda á framtíð línulegs sjónvarpsáhorfs til framtíðar til umfjöllunar. Að 

lokum eru áhrif tækniþróunar á sjónvarpsauglýsingar ræddar ásamt viðhorfi viðmælenda til RÚV 

á auglýsingamarkaði. 

6.1 Áhrif erlendra efnisveita 

Viðmælendur voru sammála um að efnisveitur á borð við Netflix hafi haft áhrif á íslenskan 

sjónvarpsmarkað. Í dag reka öll stóru fyrirtækin á sjónvarpsmarkaði sínar eigin efnisveitur og RÚV 

hefur gert allt efni sem þeir hafa til sýningar aðgengilegt á Sarpinum í tiltekinn tíma.  

Segja má að Síminn hafi tekið stærsta skrefið hingað til  að standa í samkeppni við efnisveitur eins 

og Netflix. Fjarskiptafélagið sem rak áskriftarstöðina Skjá Einn (nú Sjónvarp Símans) opnaði fyrir 

sjónvarpsstöðina og setti á laggirnar sínar eigin efnisveitu sem heitir í dag Sjónvarp Símans 

Premium. Var sú ákvörðun meðal annars tekin vegna þeirrar ógnar sem efnisveitur á borð við 

Netflix voru fyrir sjónvarpsstöðvar sem byggja sínar tekjur á áskriftartekjum. Ekki hafi sú aðgerð 

gengið vandræðalaust fyrir sig SkjárEinn hafi verið að skila rúmum milljarði í áskriftartekjur og 

að skilja slíka upphæð eftir á borðinu hafi ekki auðveld ákvörðun. Í dag segir Pálmi Guðmundsson 

forstöðumaður miðlunar og afþreyingar hjá Símanum að útlitið sé bjart, rúm þrjátíu þúsund íslensk 

heimili hafi nú aðgang að efnisveitunni Sjónvarp Símans Premium bæði í gegnum Heimilispakka 

Símans og sem staka þjónustu. Pálmi segir þó að það hafi ekki verið fyrr en haustið 2016 þegar 

rúmt ár var liðið frá því að efnisveitan hafði verið sett á laggirnar að hún hafi náð flugi. Tekið hafi 

tíma að sem nýja varan hafi náð að skila sér til neytenda og nefnir að tekið hafi tíma fyrir 

starfsmenn Símans að átta sig almennilega á nýju vörunni. 
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Vodafone hefur fest kaup á 365 og enn er að vænta þess að Samkeppniseftirlitið leggi blessun sína 

yfir kaupin. Fjarskiptafélögin tvö reka báðar sínar eigin efnisveitur og aðspurður um hver áformin 

með þær séu segir Björn Víglundsson framkvæmdastjóri sölu- og þjónustusviðs Vodafone:  

Það á eftir að skoða það, tækifæri felast í samvinnu í því. Við trúum að það sé mikilvægt 

að hafa fjölbreytt módel af áskriftarsjónvarpi sem getur byrjað með ódýrari ólínulegum 

pökkum sem hefur gott úrval af allskonar efni. Það þarf ekki að vera frumsýningarefni, 

efnið getur verið annað eða þriðja áhorfs efni og svo hægt að bjóða upp á meiri premium 

þjónustu með stigvaxandi hætti. Ég vænti þess að efni eins og enski boltinn sé þá ofarlega 

í þeirri virðiskeðju. Við viljum hafa verðpunkta á mörgum stöðum og bjóða upp á eitthvað 

fyrir alla. (Björn Víglundsson, 30. mars 2017) 

Tilkoma efnisveita hefur einnig haft áhrif á rekstur 365 sem hefur tekið skref til þess að bregðast 

við því. 365 hafi sett á laggirnar sína eigin efnisveitu, Maraþon Now en hún fylgir með áskrift að 

Stöð 2 en er einnig seld sem sér áskriftarþjónusta fyrir viðskiptavini sem ekki eru með viðskipti 

við 365. Lengi vel hafi SVOD réttindi verið ódýrari en þau eru í dag, upphaflega hafi verið hægt 

að fá að réttindi til að sýna efnið eftir á fyrir tiltölulega lítinn aukapening. Birgjar séu hinsvegar 

farnir að rukka sambærilegt verð fyrir SVOD réttindin og að sýna efnið í línulegri dagskrá. 

Neytendur séu farnir að gera kröfu um að geta horft á efnið þegar þeim hentar og því sé orðið 

nauðsynlegt að kaupa SVOD réttinn líka. 365 leggi ekki upp með að keppa við Netflix þegar kemur 

að magni af sjónvarpsefni  heldur frekar með því að hafa meira af íslensku sjónvarpsefni því 

Íslendingar séu reiðubúnir til þess að greiða meira fyrir íslenskt efni. 

RÚV er opinbert hlutafélag og því þarf stofnunin að sinna öðrum hlutverkum en einkaaðilar á 

sjónvarpsmarkaði. Það sé gert með því að bjóða upp á efni sem annars væri ekki boðið upp á, sem 

dæmi evrópskt efni til að sýna fram á að gæðaefni sé ekki aðeins framleitt í Hollywood. Tilkoma 

efnisveitana hafi fengið RÚV til að skerpa ennþá frekar á þessari sérstöðu, ekki sé leitað uppi erlent 

efni nema rík ástæða sé til. Erlendu efnisveiturnar hafi haft minni áhrif á starfsemi Ríkisútvarpsins 

en einkastöðvanna. Þær reki þó RÚV áfram til að framleiða meira af innlendri dagskrárgerð því 

stöðin sér ekki fram á það að erlendu efnisveiturnar muni gera það í náinni framtíð. Einungis séu 

rúm hundrað þúsund heimili og þær muni því ekki sjá hag sinn í slíkum framkvæmdum. Um 

viðhorf ungs fólks til RÚV sagði Skarphéðinn Guðmundsson dagskrárstjóri sjónvarps hjá RÚV:   
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Ég er ekki viss um að yngra fólk vilji hafa RÚV eins og Netflix eða einkastöðvarnar. Fólk 

vill hafa RÚV eins og RÚV eigi að vera en fá það framreitt á aðgengilegri hátt. Fólk leitar 

til RÚV til að fá traustar fréttir, beinar útsendingar, söngvakeppnina, vandaða þætti frá 

norðurlöndunum og áhorfstölur sýna það. Einkastöðvarnar hafa reynt að gera þetta en það 

hefur ekki gefið neina raun því fólk er ekki að bera sig eftir svoleiðis efni þar. (Skarphéðinn 

Guðmundsson, 30. mars 2017) 

RÚV hafi reynt að laga sig að breyttum sjónvarpsáhorfsvenjum. Dæmi um það er átak á vefnum 

jólin 2016 sem hét Jólaseríur en þar voru settar inn tíu heilar sjónvarpsþáttaraðir í heilu lagi. Var 

það endurtekið um páskana 2017 og hét Páskaglaðningur rúv.is. Átök sem þessi voru ákveðin 

tegund af eltiáhorfi (e. Catch-up) og stóðu þar til boða þáttaraðir sem höfðu verið til sýninga 

síðustu mánuði hjá stöðinni. Þau gerðu fólki kleift að lotuáhorfa (e. Binge watch) 

sjónvarpsþáttaraðir svo hægt væri að fylgjast með nýrri þáttaröð þegar færi í sýningu seinna meir. 

Lengi vel hefur það efni sem stöðin hefur keypt að utan aðeins verið í boði tvær vikur eftir sýningu 

í línulegri dagskrá. Reynt hefur verið að bæta það með því að reyna að hafa allt efni í boði frá því 

þrjátíu dögum eftir að lokaþáttur sjónvarpsþáttaraðar er sýndur. Ólíklegt sé að fólk byrji að horfa 

á erlendar sjónvarpsþáttaraðir sem það uppgötvar í sýningarviku fjögur og sjá að fyrsti þáttur er 

dottinn út. Það myndi þýða að erlendir birgjar myndu vilja fá meira greitt fyrir efnið og því fylgi 

þessu kostnaður. Sökum þess telur Skarphéðinn að ekki verði farið af fullum krafti í þá áttina:  

Ég lít á það sem klára viðbótarþjónustu. Að ganga mikið lengra í þessari þróun myndi draga 

úr því efni stöðin gæti keypt eða framleitt. Fyrir RÚV er mikilvægara að sinna 

fjölbreytninni. Mér finnst að RÚV ætti frekar að einbeita sér að því að framreiða efnið á 

nútímalegri hátt, þannig að þrátt fyrir að efni sé ekki inni nema í 2-3 mánuði þá séu auknar 

líkur á að yngri notendur sem séu vanir Netflix og öðrum efnisveitum finni það heldur en 

áður. (Skarphéðinn Guðmundsson, 30. mars 2017)  

Viðmælendur voru sammála um að ólöglegt niðurhal valdi fyrirtækjum á sjónvarpsmarkaði ekki 

eins miklu hugarangri og áður en að efnisveitur náðu fótfestu hérlendis. Efnisveiturnar bæði 

innlendar og erlendar hafi aukið það úrval sem stæði íslenskum neytendum til boða 

afþreyingarefni. 
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Ólöglegt niðurhal hefur batnað til muna frá því að Skarphéðinn Guðmundsson starfaði hjá 365, en 

þá var Stöð 2 með Krúnuleikana (e. Game of Thrones) sem er sá þáttur sem hefur mest verið halað 

niður í sögunni. Ekki sé jafn mikið fundið fyrir því í dag: 

Þegar Netflix kemur færist í aukana að fólk hætti að ná í efni vegna þess einfaldlega að þar 

ertu með aðgang að svo miklu efni. Tala nú ekki um þegar bandaríska útgáfan var 

aðgengileg hér á landi. Sömu sögu er að segja með ólöglega niðurhalið, aðgengið var bara 

betra en það sem var í boði fyrir. Það var svo auðvelt að ná í þetta ólöglega efni að fólk 

hafði ekki tíma til að fá samviskubit. Stóru hákarlarnir þurftu að átta sig á þessu. Þegar við 

bárum ólöglegt niðurhal og þau vandamál sem það hafði á reksturinn hjá okkur undir 

stúdíóin í Hollywood í kringum árið 2010 þá töluðum við fyrir daufum eyrum því þetta var 

ekki að hafa nein teljandi áhrif á þá, þeir voru búnir að selja réttinn á efninu sínu svo fyrir 

þeim var þetta ekki vandamál. Þótt að birginn sem kaupir efnið af þeim væri að tapa tekjum 

á ólöglega niðurhalinu þá hafði það ekki nein áhrif á tekjurnar þeirra. (Skarphéðinn 

Guðmundsson, 30. mars 2017)  

Þættir sem 365 hefur framleitt eins og Steypustöðin og Asíski Draumurinn séu yfirleitt mest 

niðurhöluðu þættirnir á deilisíðum landsins. Jóhanna Margrét Gísladóttir sjónvarpsstjóri 365 segir 

sorglegt að íslenskri framleiðslu sé stolið með þessum hætti: 

Það grefur undan öllum þeim kostnaði sem íslensk fyrirtæki leggja í framleiðslu þessara 

sjónvarpsþáttaraða og um leið minnkar möguleikann á að halda áfram að framleiða íslenskt 

efni. Lögbönn sem hafa verið sett á vefsíður sem deila íslensku höfundarréttarvörðu efni 

eins og deildu.net hafa þó haft letjandi áhrif á ólöglegt niðurhal. Samhliða því hefur aðgengi 

að efni með löglegum leiðum batnað, þótt enn mætti betur fara. (Jóhanna Margrét 

Gísladóttir, 26. apríl 2017) 

Viðmælendur voru sammála að sanngjörn verðlagning þurfi að vera fyrir hendi svo fólk sé tilbúið 

að borga þann verðmiða sem settur er. Rétthafar að afþreyingarefni séu sárir yfir að því sé stolið 

en ekki sé nóg að segja einungis að niðurhal sé bannað heldur þurfi að gera það auðveldara fyrir 

neytendur að nálgast efnið með löglegum hætti. 
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6.2 Tækniþróun 

Viðmælendur voru sammála um að hröð tækniþróun á undanförnum árum hafi haft mikil áhrif á 

rekstur fyrirtækja á sjónvarpsmarkaði. 365 fór á fjarskiptamarkað, Síminn jók umsvif sín á 

sjónvarpsmarkaði og nú stefnir í það að Vodafone sé að hefja innreið sína þangað með kaupum á 

365. Meðfram tækniþróuninni hefur fólk farið að horfa meira á sjónvarp í tölvunni og í erlendum 

efnisveitum eins og Netflix. því voru viðmælendur spurðir að því hvert þeirra viðhorf væri til 

myndlykilins og hve langan líftíma þeir teldu hann hafa.  

Viðmælendur voru almennt sammála því að myndlykillinn hafi tekið miklum breytingum og væri 

orðinn mun betri en hann var áður þökk sé tækninni, myndlykillinn myndi þó halda áfram að taka 

breytingum og á endanum myndi hann víkja fyrir annarri og betri tækni. Það muni þó ekki gerast 

í nánustu framtíð þar þar sem öll þróun taki sinn tíma eins og Pálmi Guðmundsson, forstöðumaður 

miðlunar- og afþreyingar hjá Símanum sagði:  

Þetta tekur allt mjög langan tíma, stafræna væðingin tók þrjú til fjögur ár og allt upp í sjö 

ár að þróa útsendingar í háskerpu, stjarnfræðilega langur tími. Þannig að þegar fólk segir 

að myndlykillinn sé dauður eftir þrjú ár, þá vill ég meina að það verði ekki fyrr en eftir 

fimm til sjö ár. En það skiptir ekki öllu máli því að við erum ekki með neina tilfinningalega 

tengingu við þessi tæki. (Pálmi Guðmundsson, 14. febrúar 2017) 

Viðmælendur sögðu hina sterku stöðu myndlykilsins og það hversu mörg heimili hafi myndlykla 

frá fjarskiptafyrirtækjum vera sér íslenskt fyrirbæri. Þessa sterku stöðu megi rekja til þess að 

Norðurljós hafi á sínum tíma hleypt Vodafone og Símanum í myndlyklarekstur. Á hinum 

Norðurlöndunum væri algengara að nálgast sjónvarpsefni í gegnum smáforrit í snjallsjónvörpum 

eða í gegnum Apple TV og samskonar tæki.  Undirbúningurinn fyrir líf eftir myndlykilinn sé 

hinsvegar hafinn, en 365 reka enga myndlykla nema þá í gegnum leigu hjá Símanum. 365 hafi sett 

á laggirnar smáforrit í Apple TV og aðspurð sagði Jóhanna Margrét Gísladóttir, sjónvarpsstjóri 

365: 

Það var gert til að gefa viðskiptavinum okkar annan kost en myndlykilinn og leið til að 

komast hjá myndlyklagjaldinu. Einnig vildum við geta þjónustað þann hóp sem vill ekki 

vera með myndlykil því þróunin út í heimi hefur verið í áttina að því sem á ensku kallast 

„cord-cutters“. (Jóhanna Margrét Gísladóttir, 26. apríl 2017)  
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Myndlykillinn haldi hinsvegar heildrænt utan um sjónvarpsmarkaðinn í dag en þótt hann muni 

segja sitt síðasta eftir nokkur ár þurfi það ekki að skipta máli ef búið verði að skapa stafrænt 

vistkerfi sem heldur utan um efnið. Myndlykillinn sé þó enn að taka breytingum og í náinni framtíð 

verði hægt að ferðast með hann, möguleiki væri þá fyrir hendi að horfa á sjónvarpsefnið í gegnum 

myndlykilinn hvort sem það er á Grímsnesi eða í Orlando. 

HBO fengu leyfi til að klippa á myndlykilinn og það var rosalega stór ákvörðun að klippa 

á myndlykilinn og leyfa honum að lifa sjálfstæðu lífi því að Warner Cable sem er stærsta 

kapalfyrirtæki í bandaríkjunum eiga HBO. Það er nákvæmlega sama staða hér, við erum 

að klippa en þurfum að stíga þetta varlega. (Pálmi Guðmundsson, 14. febrúar 2017)  

Því næst voru viðmælendur spurðir að því hvað þeir teldu að tæki við eftir líftíma myndlykilsins 

og hvernig fólk myndi þá nálgast sjónvarpsefnið frá íslenskum sjónvarpsstöðvum í framtíðinni án 

þess að hafa myndlykil. Viðmælendur voru sammála um að eftir að myndlykillinn hverfi komi 

internetið til með að vera helsta stuðningsvaran fyrir sjónvarpsefni. Sjónvarp muni þá fara meira í 

OTT þjónustu en sjónvarpsframleiðendur eru farnir að bjóða upp á að vera með smáforrit beint inn 

í snjallsjónvörpunum. Opna þurfi hinsvegar vistkerfið betur fyrir þriðja aðila til að íslensku 

fyrirtækin á sjónvarpsmarkaði fari með smáforrit sín þangað. Fram að því sé möguleiki á að vera 

með smáforrit í Apple TV og samskonar tækjum. 

6.3 Framtíð línulegs áhorfs 

Viðmælendur voru spurðir að því hverjar þeirra áherslur séu í skiptingunni á línulegri og ólínulegri 

dagskrá og hvernig þeir telja að sjónvarpsáhorfið muni þróast til framtíðar.  

Viðmælendur voru sammála því að línuleg dagskrá muni í auknum mæli snúast um viðburði í 

beinni útsendingu og innlenda dagskráargerð. Áherslur fyrirtækjanna eru hinsvegar mismunandi. 

Síminn hafi breytt áherslum sínum og farið frá því að einblína á línulega dagskrá yfir í það að beita 

kröftum sínum í ólínulegu dagskránna, efnisveituna sína Sjónvarp Símans Premium. Pálmi segir 

að brautin sem að Síminn er á sé framtíðin í sjónvarpi og það að Síminn hafi náð að auka tekjur 

sínar frá því að að vera með Skjá Einn í læstri dagskrá og að vera núna með efnisveitu í áskrift sé 

nokkuð merkilegt afrek út af fyrir sig. 
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365 hefur alltaf verið framarlega þegar það kemur að tækninýjungum en hefur enn sem komið er 

ekki farið sömu leið og Síminn hefur gert með því að breyta áskriftarmódelinu. 365 hafi fremur 

farið þá leið að styðja við hina hefðbundnu línulegu dagskrá í sjónvarpinu með góðu aðgengi að 

sjónvarpsefninu sínu, hvort sem það sé í línulegri eða ólínulegri dagskrá, á mismunandi tækjum 

með 365 smáforritinu. “Línulegt áhorf hefur minnkað mikið á undanförnum árum og áhorf hefur 

þróast meira yfir í frelsið, tímaflakk og efnisveitur. 365 hefur alltaf reynt að fylgja þeirri þróun 

mjög náið” segir Jóhanna.   

Skarphéðinn segir þó fregnir af andláti línulegs sjónvarpsáhorfs vera stórlega ýktar: 

Þrátt fyrir allt tal um að ólínulegt sjónvarp sé að taka yfir þá er línulegt sjónvarpsáhorf á 

Íslandi ennþá í kringum 85% af heildaráhorfi á sjónvarp. RÚV getur heldur ekki farið að 

hagræða of mikið af frumsýningum yfir á ólínulegar sýningar, því þá fara áhorfendur að 

spyrja sig af hverju RÚV sé farið að endursýna svona mikið af efni í línulegri dagskrá. Það 

blasir við að það gangi ekki upp þegar að RÚV er bara með eina sjónvarpsstöð. 

(Skarphéðinn Guðmundsson, 30. mars 2017)  

Viðmælendur voru sammála um að viðburðir í beinni útsendingu væru grunnurinn að því að fólk 

kaupi áskrift að sjónvarpsefni og nefnir að enska úrvalsdeildin sé mjög sterkt vörumerki hér á 

landi. Jafnframt segir hann að gífurlegt magn af efni sé að finna á internetinu en ekki gefist tími til 

að leita af því öllu. Þá finnist fólki þægilegt að búið sé að finna þetta efni og raða því upp á þann 

hátt að líklegt væri að fólk sé til í að horfa á það, sjónvarpsstöðvar og línuleg dagskrá snúist um 

það. Þróunin erlendis sé þannig að línulegt áhorf hefur haldið sér en ólínulegt áhorf sé að bætast 

ofan á þannig að heildaráhorfið sé að aukast og það sé að hluta til komið vegna snjallsíma sem að 

fólk hafi ekki verið með fyrir tíu árum síðan, snjallsíminn bjóði upp á viðbótar áhorfstíma en 

sjónvarpið heima í stofu haldi hlutdeild sinni nokkuð vel á bestu sýningartímum. 
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Ég tel að þetta verði einhverskonar flókinn kokteill af línulegu, ólínulegu og internetinu 

saman í fallegum graut. Þetta mun flækja umhverfið en spurningin er hvernig skiptingin 

verður. Það hefur sýnt sig með allar tæknibyltingarnar að menn hafa alltaf spáð dauða 

einhvers annars en yfirleitt hefur það bara bæst ofan á. Internetið átti að drepa bækurnar en 

eina sem internetinu hefur tekist að drepa eru dagblöðin en bækurnar lifa góðu lífi en hafa 

þó tekið breytingum. Minna er prentað af minni ódýrum bókum en meira prentað af gæða 

bókum og kannski á það við á nákvæmlega sama hátt með línulegt sjónvarp. Meira af 

gæðaefni sem verði sýnt í línulegri dagskrá eins og stórir viðburðir, íþróttir og innlent efni, 

síðan komi hitt og dansar með. Það deyr ekki en það breytist eins og allt í þessum heimi. 

(Björn Víglundsson, 30. mars 2017)  

Viðmælendur voru sammála um að aukinn áhugi væri á sjónvarpsefni frá norðurlöndunum erlendis 

frá og er íslensk dagskrárgerð þar ekki undanskilin. Íslenskar sjónvarpsþáttaraðir eins og Ófærð 

sem var sýnd RÚV og Réttur sem sýndur var á Stöð 2 hafi vakið athygli erlendis. 

Áhuginn á efninu erlendis gæti skýrst af því að það sé alveg séríslenskt. Skarphéðinn tekur Ófærð 

sem dæmi, viðbrögðin sem þátturinn hafi fengið erlendis þrátt fyrir að hann væri norrænn krimmi 

sem svipar til annarar norrænnar framleiðslu þá gerist þeir við aðstæður sem séu evrópubúum 

framandi. Ofan á það séu það magnaðar aðstæður að vera innlyksa í litlu sjávarþorpi á Íslandi og 

vita það að morðingi gengur laus. Skarphéðinn nefnir einnig Fanga sem sýndir voru árið 2017 en 

þrátt fyrir að þar sé sögð saga um fjölskylduharmleik sem í sjálfu sér sé ekki nýtt af nálinni, þá 

geri smæð samfélagsins það að verkum að sagan vekji athygli utan landssteinana, „Systir 

söguhetjunnar sem lendir í fangelsi er að verða formaður í stóra flokknum, það væri erfitt að kaupa 

það í stærri fjölmenningarsamfélögum en hér á Íslandi eru bara góðar líkur á að slíkt gerist og það 

virðist vera það sem er að heilla erlendis“ segir Skarphéðinn. 

Áður fyrr hafi verið framleitt gott leikið íslenskt sjónvarpsefni eins og Rétt, Pressu og Næturvakt 

á kostnaði sem sjónvarpsstöðvarnar réðu við. Í kjölfarið hafi fylgt auknar kröfur um  gæði og fjölda 

þátta og við það eykst kostnaðurinn. Það hafi verið mikið lán að áhugi hafi myndast á efninu 

erlendis frá og erlendir aðilar hafi farið að kaupa efnið. Kostnaðurinn við að framleiða leikið 

íslenskt efni hafi haldið áfram að hækka og án áhuga erlendra aðila hefði framleiðslu verið hætt 

að mestu leyti. Áhugi erlendis frá hafi því gert íslenskum sjónvarpsstöðvum kleift að halda áfram 

að framleiða hágæða íslenskt sjónvarp. Áður fyrr hafi kostnaðurinn við framleiðslu á íslenskum 
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sjónvarpsþáttaröðum verið rúmar hundrað milljónir króna sem sé kostnaður sem 

sjónvarpsstöðvarnar hafi ráðið við. Nú er upplýst að Ófærð hafi kostað í kringum milljarð og Stella 

Blomkvist hafi kostað um sex hundruð milljónir og væri það algjörlega útilokað án sölu erlendis. 

365 taki hinsvegar virkari þátt í framleiðslu á efni sínu á meðan Síminn lítur á framleiðslu á 

íslensku sjónvarpsefni sem leið til að auka við áskrifendur á fjarskiptavörum sínum í gegnum t.d. 

heimilispakkann. 

Sérstaða Símans er að hann úthýsir allri sinni framleiðslu á sjónvarpsefni. Þegar kemur að 

leiknum sjónvarpsþáttaröðum eins og Stellu Blomkvist sem kosta sex hundruð milljónir þá 

setur Síminn þróunarpeningana í verkefnin. Þróunarpeningarnir eru bara áhættufé í 

kringum sex til sjö milljónir króna sem við fáum aldrei til baka. Síminn greiðir því aðeins 

hluta af upphæðinni en að heildarfjármögnun verkefnanna koma fleiri aðilar. 

Kvikmyndamiðstöð, endurgreiðsla frá Iðnaðarráðuneytinu, sala erlendis ásamt Saga Film. 

Við eigum eignarhlut í verkefnunum, en við erum ekkert að velta okkur upp úr 

eignarhlutnum. Við erum fjarskiptafyrirtæki og þurfum að líta tvö til þrjú ár fram í tímann 

í sjónvarpsefni svo treystum við öðrum fyrir því og erum ekkert að vasast í því. Við leigjum 

bara frumsýningarréttinn sem er í grunninn það sama og Netflix er að gera, þeir eiga engan 

tækjabúnað sjálfir. (Pálmi Guðmundsson, 14. febrúar 2017) 

Jóhanna tekur undir að áhugi á norrænu efni sé að aukast og nefnir þar sem dæmi 

sjónvarpsþáttaröðina Rétt sem seldur hefur verið erlendis til Channel 4 í Bretlandi, HBO á 

norðurlöndunum og á Netflix og hefur vakið athygli þar. Það fari þó í gegnum 

framleiðslufyrirtækin, Saga Film framleiði Rétt fyrir 365 og þeir séu með dreifingaraðila erlendis. 

6.4 Auglýsingar  

Viðmælendur voru spurðir um áhrif tækniþróunar á auglýsingamarkað og hvernig þær komi til 

með að breytast með aukinni tækniþróun. 

Viðmælendur voru almennt sammála um að miklar breytingar hafi orðið á íslenkum 

auglýsingamarkaði á síðustu árum. Miklar tæknilegar framfarir hafi átt sér stað og viðmælendur 

búast því við að hann komi til með að breytast enn meira næstu ár. Í gegnum árin hafi auglýsendur 

horft fyrst og fremst til línulegs áhorfs og það hafi skipt íslenskar sjónvarpsstöðvar miklu máli 

hversu mikið línulegt áhorf þær fengu til að selja auglýsingar. Lengi vel hafi mælingar ekki geta 

sýnt fram á hver væri að horfa á hvaða efni fyrir sig en tilkoma PPM mælanna hafi þó gefið skýrari 
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mynd á það hvaða hópar væru að horfa en áður. Aðspurður um áhrif PPM mælanna hafi haft á 

íslenskan sjónvarpsauglýsingamarkað sagði Gunnar Ingi Hansson forstöðumaður auglýsingasölu 

og rannsókna hjá Símanum:  

Áður fyrr þurftu auglýsendur að treysta á tilfinninguna þegar kom að því að velja sér 

dagskárliði til að auglýsa á í sjónvarpi. Með tilkomu PPM mælanna árið 2008 verða 

hinsvegar ákveðin kaflaskil í sjónvarpsauglýsingum á Íslandi en þá er fyrst hægt að sjá 

hversu margir horfðu á hvaða þátt og hvaða aldurshópar það voru. Auglýsendur þurftu þá 

panta auglýsingar eftir þessum mælingum þótt að ekki væri ekki alveg öruggt að þeir sem 

væru að horfa eina vikuna væru að horfa þá næstu líka en nokkuð þó. (Gunnar Ingi 

Hansson, 19. apríl 2017) 

Sjónvarp muni halda sterkri stöðu á auglýsingamarkaði en internetið væri helsta ógnin við 

sjónvarpsauglýsingar þar sem miðlar eins og Google, Youtube og Facebook séu að taka til sín 

mikið af þeim auglýsingatekjum sem áður fóru til íslenskra miðla. Aðrir miðlar eins og dagblöðin 

hafi orðið fyrir miklu höggi þegar það kemur að auglýsingum þar sem sífellt færri lesi blöðin, fólk 

sé í auknum mæli farið að sækja í fréttir á netinu, í sjónvarpi og í útvarpi.  

Áður fyrr þá þýddi það að auglýsa á blaðsíðu þrjú í morgunblaðinu að maður væri búinn 

að senda út tilkynningu til þjóðarinnar, mikil bylting hefur því átt sér stað. Næstu ár munu 

bjóða upp á auknar áskoranir fyrir auglýsendur í sjónvarpi í ljósi breyttrar 

neytendahegðunar og flóknari áhorfsmunsturs m.a. með tilkomu efnisveita. Á Íslandi búa 

auglýsendur hinsvegar við sérstakar aðstæður þegar kemur að stórum viðburðum, en þegar 

Danir urðu ólympíumeistarar í handbolta horfðu u.þ.b. 30% Dana á úrslitaleikinn en ég 

myndi leyfa mér að giska að ef Ísland hefði leikið til úrslita hefði áhorfið verið um 80%. 

Gott dæmi um það er EM 2016, ef fólk fór ekki til Frakklands þá horfði það heima hjá sér. 

Það er dálítið óvenjulegt á Íslandi hvað það er hægt að ná öllum með en slíkt er erfiðara á 

stærri mörkuðum. (Björn Víglundsson, 30. mars 2017) 

Miklir möguleikar fylgi hinsvegar þeim tækninýjungum sem átt sér stað en Síminn er byrjaður að 

selja auglýsingar inn á efnisveituna sína Sjónvarp Símans Premium sem ekki hefði verið hægt á 

árum áður. Þá voru auglýsingar brenndar á myndskrár þannig að þegar fólk sótti sér eitthvað 

sjónvarpsefni til að horfa á, þá voru auglýsingarnar kannski orðnar löngu úreltar. „Nú er hinsvegar 

hægt að kaupa dagparta, vissa klukkutíma í sólarhringnum, póstnúmer og líka snertingar, þá geta 
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fyrirtæki sagt við mig að það vilji kaupa milljón snertingar og á hvaða dögum“ segir Pálmi. Í 

Sjónvarpi Símans Premium er hægt að selja auglýsingar fyrir hvert póstnúmer fyrir sig til dæmis 

geti Bónus valið það að auglýsa einungis í póstnúmerum þar sem þeir eru með verslanirnar sínar. 

Það sem hefur því breyst eru áherslurnar, einu sinni var aðalatriðið að selja auglýsingasekúndur, 

nú er það aukatriðið og aðalatriðið er orðið að selja snertingar, dagparta og svæði. Rannsóknir hafa 

sýnt fram á að auglýsingar í VOD leigum á borð við Sjónvarp Símans Premium nái sterkari athygli 

áhorfandans en sjónvarpsauglýsingar en þó verður að stíga varlega til jarðar. Fólk er búið að móta 

sér hegðun gagnvart auglýsingum, án þess að átta sig á því er það búið að setja sig í varnarstöðu 

um að verið sé að selja þeim eitthvað. 

Við erum mjög var við það, eins og í Premium þjónustunni okkar er alltaf ein auglýsing 

sem spilast áður en þáttur byrjar. Auglýsingin birtist bara í smástund og síðan fer hún, í 

kjölfarið hefst svo þátturinn. Það er bara ein „pen“ auglýsing sem við ritskoðum, í 

háskerpu, hún þarf að vera góð upplifun og það þarf að vera niðurteljari í horninu. 

Niðurteljarinn varar áhorfandann við því að auglýsingin sé aðeins rétt rúmar 10 sekúndur 

að lengd og um leið og áhorfandinn sér klukkuna þá upplifir hann hana allt öðruvísi. Fær 

hann jafnvel til að hugsa með sér að þetta sé nú bara stutt auglýsing. Athyglin sem þessi 

auglýsing fær er því margfalt betri en auglýsing í venjulegum auglýsingaglugga. (Gunnar 

Ingi Hansson, 19. apríl 2017) 

Þegar viðmælendur voru spurðir út í afstöðu sína um hvort RÚV eigi að vera á auglýsingamarkaði 

voru skoðanirnar nokkuð skiptar.  

Björn segist vera þeirrar skoðunar að RÚV eigi að vera til og sé á þessum markaði. Hann telur að 

RÚV hafi ákveðnum skyldum og hlutverki að gegna sem að einkaaðilar séu aldrei að fara að sinna 

nema að hluta til. Hann segir jafnframt að Stöð 2 eigi ekki að skilgreina RÚV sem 

samkeppnisaðila, Stöð 2 eigi miklu frekar að skilgreina aðra samkeppnisaðila eins og Sjónvarp 

Símans og Netflix þar sem RÚV sé á ákveðnum stalli sem að enginn annar geti keppt við. Þrátt 

fyrir það segir Björn að það megi alveg endurskoða hvernig RÚV sé fjármagnað og að það megi 

mögulega marka þeim skarpari ramma þegar það komi að auglýsingum. 

Skarphéðinn tekur í sama streng og bætir við að ákveðið tómarúm myndi myndast á 

auglýsingamarkaði ef RÚV myndi hverfa að fullu af honum. Áhyggjuefni væri fyrir markaðinn, 

framleiðendur auglýsinga og auglýsingastofur væri það raunin, þær áhyggjur snúi ekki endilega 
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að því að auglýsingatekjurnar myndu fara til 365 eða annars risa á markaðnum. Áhyggjurnar snúi 

frekar að því að fyrirtækin spyrji sig að því hvar þau eigi að koma vörum sínum á framfæri. 

Þeir aðilar sem hafa hagsmuna að gæta segja það eitt af hlutverkum og upplýsingaskyldum 

stofnunarinnar að geta boðið upp á þennan vettvang fyrir auglýsendur. Það sé samt sem 

áður umdeilanlegt hvort þetta eigi raunverulega að falla undir skyldu RÚV. Ef RÚV færi 

af auglýsingamarkaði myndi það þýða að framleiðsla á leiknum íslenskum auglýsingum 

myndi verða fyrir stóru höggi og jafnvel deyja. Raunverulega virðið í leikinni auglýsingu 

sé að ná öllum fjöldanum á sama stað á sama tíma á undan stórum íþróttaviðburði, 

söngvakeppninni eða áramótaskaupinu. Þannig að skyndilega séu nánast allir landsmenn 

meðvitaðir um einhverja ákveðna vöru og það sé það sem að RÚV býður upp á í svo 

sterkum mæli. (Skarphéðinn Guðmundsson, 30. mars 2017) 

Gunnar tekur undir að RÚV sé nauðsynlegt á auglýsingamarkaði en segir stöðu RÚV á auglýsingamarkaði 

vera of sterka. 

Mörkin um hvað RÚV  megi og megi ekki gera þurfa að vera miklu skýrari. Það er hægt 

að búa til alls kyns girðingar eins og að banna þeim að selja kostanir en þá verður alltaf 

fundin leið til að endurheimta tekjurnar með öðrum hætti. Þess vegna tel ég að það eina 

sem hægt er að gera til að hjálpa einkaaðilum í samkeppni við RÚV sé að setja þak á þær 

auglýsingatekjur sem RÚV gæti aflað sér. Það myndi losa um þann pening sem RÚV er að 

afla umfram þau tekjumörk sem sett væru. Samkeppnin þarf að vera sanngjörn annars hefur 

það alvarlegar afleiðingar fyrir íslenskan fjölmiðlamarkað. (Gunnar Ingi Hansson, 19. apríl 

2017) 

Jóhanna og Pálmi voru ekki jafn jákvæð í garð RÚV en Pálmi segir þá staðreynd að RÚV sé á 

auglýsingamarkaði geri einkareknum sjónvarpsstöðum mun erfiðara fyrir og að það sé ómögulegt 

fyrir aðra að keppa við RÚV eins og staðan er í dag. Jóhanna tekur í sama streng og bætir við:  

Það segir sig sjálft að það að RÚV er á auglýsingamarkaði sé mjög hamlandi fyrir 

einkaaðila og það er sérstakt hvað RÚV fái að afla mikilla tekna samhliða því að vera með 

mörghundruð milljóna króna forgjöf skattalega séð. Þetta er ekki sanngjarn leikvöllur til að 

spila á og það að RÚV fái að vera með kostaða þætti er ákveðin tímaskekkja. (Jóhanna 

Margrét Gísladóttir, 26. apríl 2017)   
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7. Umræður og ábendingar 

Umfangsmikil áhrif erlendra efnisveita á borð við Netflix hafa breytt áherslum íslenskra fyrirtækja 

á sjónvarpsmarkaði. Innkoma efnisveitanna hafi fengið fyrirtækin til að endurskoða og gera 

umbætur á sjónvarpsrekstri sínum. Áhrif tækniþróunar á sjónvarpsmarkað hafa einnig rekið íslensk 

fyrirtæki á sjónvarpsmarkaði í rétta átt. Netflix stendur þar mjög framarlega og því nauðsynlegt 

fyrir fyrirtæki á sjónvarpsmarkaði að geta boðið upp á svipað aðgengi að sjónvarpsefni sínu til að 

vera samkeppnishæf.  

Rannsakendum þótti sýn viðmælenda til línulegs áhorfs áhugaverð en þrátt fyrir að línulegt áhorf 

hafi dalað á seinustu árum þá telja þeir að enn sé langt í að það segi sitt síðasta. Tækifæri séu fyrir 

hendi að styrkja við línulegt áhorf með fjölgun viðburða í beinni útsendingu og aukinni framleiðslu 

á leiknu íslensku sjónvarpsefni. 

Sjónvarpsauglýsingar eru að breytast samhliða tækniþróun síðustu ára. Í náinni framtíð verður að 

athyglisvert að fylgjast með hversu fljót fyrirtæki verði að nýta sér þá auknu möguleika sem eru 

fyrir hendi. Hlutverk og staða RÚV á auglýsingamarkaði er hinsvegar umdeild og áhugavert var 

að heyra báðar hliðar málsins, annarsvegar þess að engin önnur sjónvarpsstöð hérlendis gefi 

auglýsendum jafn gott færi á að ná til fjöldans og hins vegar að RÚV væri of umsvifamikið á 

auglýsingamarkaði sem hafi kæfandi áhrif á einkaaðila á markaði. 

7.1  Innkoma efnisveita hefur skerpt á áherslum 

Erlendar efnisveitur hafa haft óumdeilanleg áhrif á íslensk fyrirtæki á sjónvarpsmarkaði, samt sem 

áður hafi þeim tekist að bregðast vel við þessari auknu samkeppni. Síminn hefur farið í gegnum 

róttækar breytingar á sínu viðskiptamódeli, áskriftarstöð þeirra fór í opna dagskrá og sett á 

laggirnar ný efnisveita. Þetta fól í sér mikla áhættu þar sem veðjað var á að þetta væri rökrétt skref 

fram á við í ljósi þeirra breytinga sem höfðu átt sér stað á skömmum tíma. Aðrir hafa farið 

hefðbundnari leiðir til þess að berjast við aukna samkeppni. 365 hefur gripið til þeirra ráða að auka 

aðgengi að sjónvarpsefni sínu. Nú geti þeir sem eingöngu hafa nettengingu nálgast allt 

sjónvarpsefnið sem 365 býður upp á og gert þeim kleift að nálgast það í gegnum spilara á vefnum 

ásamt smáforriti á snjallsímum, spjaldtölvum og Apple TV. Auk þess hafi því hafi 365 sett upp 

sína eigin efnisveitu þar sem hægt sé að nálgast sjónvarpsefni fyrirtækisins án hefðbundar 
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sjónvarpsáskriftar eftir að sýningum hefði verið hætt í línulegri dagskrá. Síminn hefur einnig gefið 

út smáforrit fyrir snjalltæki þar sem þeir sem eru með myndlykil hjá fyrirtækinu geta nálgast allar 

þær þjónustur sem myndlykill þeirra bíður upp á. RÚV telur að sér stafi ekki ógn af efnisveitunum 

þar sem opinbera hlutafélagið hafi bæði öðru hlutverki og skyldum að gegna. Það kom 

rannsakendum nokkuð á óvart hversu vel RÚV hafi gengið að tileinka sér tækninýjungar. 

Ahyglisvert væri hversu vel ríkisrekin sjónvarpsstöð hafi tekist til að halda í við þá hröðu þróun 

sem átt hefur sér stað undanfarin ár. 

7.2 Tækniþróun hefur mikil áhrif 

Tækniþróun hefur spilað stórt hlutverk í sjónvarpsrekstri fyrirtækja og hafa fyrirtæki þurft að 

aðlaga sig að nýjum tæknilegum möguleikum gegnum árin. Allt frá fyrstu sjónvarpsútsendingunni 

hafa miklar breytingar orðið á sjónvarpstækni. Fyrst um sinn voru sjónvarpsútsendingar sendar út 

í svart-hvítu en fljótlega fóru landsmenn að njóta útsendinga í lit, stafræna sjónvarpstæknin bauð 

upp á nýja og áður óséða möguleika í útsendingatækni og nú á undanförnum árum hefur 

sjónvarpsáhorf færst út fyrir sjónvarpstækið og fólk farið að horfa á sjónvarp hvar og hvenær sem 

er með tilkomu snjalltækja. Í náinni framtíð mun fólki síðan bjóðast sá möguleiki að ferðast með 

myndlykilinn og síðan mun hann væntanlega heyra sögunni til og víkja fyrir annarri og betri tækni. 

Myndlykillinn sé hinsvegar ekkert að fara neitt í nánustu framtíð, en fyrstu 

sjónvarpsútsendingarnar á Íslandi í 4K upplausn hófust í maí 2017 sem sýnir að enn sé unnið að 

því að hámarka notagildi IP sjónvarpsins. 

7.3 Fregnir af andláti línulegs sjónvarps stórlega ýktar 

Línulegt áhorf hefur dregist saman síðustu ár og má meðal annars rekja það til að aðgengi að 

sjónvarpsefni hefur aukist. Bæði erlendu efnisveiturnar og íslensk fyrirtæki á sjónvarpsmarkaði 

hafa auðveldað aðgengi að efni sínu í gegnum ýmsar leiðir, líkt og kom fram hér að ofan. Yngra 

fólk hafi hinsvegar að tileinkað sér þær leiðir í ríkari mæli en þeir sem eldri eru og því má gera ráð 

sú þróun komi til með að halda áfram. Þrátt fyrir aukið aðgengi að sjónvapsefni í ólínulegri dagskrá 

er línulegt áhorf ennþá yfir 85% af heildaráhorfi og virðist ekki hafa sagt sitt síðasta, að minnsta 

kosti ekki jafn fljótt og sumir hafi spáð fyrir. 
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7.4 Bylting í sjónvarpsauglýsingum 

Síminn virðist standa öðrum framar þegar kemur að því að nýta sér efnisveitu sína til að afla 

auglýsingatekna. Fyrirtækið er farið að geta selt þeim sem kaupa auglýsingar birtingar eftir 

póstnúmerum sem auki virði þeirra. Samkeppnisaðilar virðast sem stendur ekki enn vera komnir á 

sama stað hvað það varðar en staða RÚV á auglýsingamarkaði sé þrátt fyrir það sterkust þar sem 

stöðin hafi mest áhorf í línulegri dagskrá. Staða RÚV á auglýsingasmarkaði hefur oft komið upp í 

samfélagsumræðu síðustu ára og óhætt er að segja að skiptar skoðanir voru á meðal viðmælenda 

um hana. Sumir töldu RÚV þurfa að vera á auglýsingamarkaði í ljósi þeirra möguleika sem stöðin 

býður upp á fyrir auglýsendur með þeim fjölda sem hægt er að ná til. Tilvist RÚV og það forskot 

í formi skattpeninga sem hún hafi geri hinsvegar einkastöðvunum erfitt fyrir. 

7.5 Uppstokkun á sjónvarpsmarkaði 

Fróðlegt verður að sjá hvað yfirvofandi samruni Vodafone og 365 muni hafa í för með sér, 

Samkeppniseftirlitið eigi eftir að gefa álit sitt á honum og hafi óskað opinberlega eftir sjónarmiðum 

almennings. Ljóst er að ef samruninn gengur í gegn muni það koma til með að hafa mikil 

samlegðaráhrif fyrir Vodafone meðal annars þar sem að 365 leigi myndlykla hjá Símanum og telst 

það því líklegt að þeir viðskiptavinir muni í staðinn þurfa að leigja myndlykla hjá Vodafone. Einnig 

verður áhugavert að fylgjast með hvort Vodafone muni halda áfram á þeirri braut sem 365 hafi 

verið að feta. Vodafone er umfangsmikið á myndlyklamarkaði og því umhugsunarvert hvort að sú 

braut samræmist hagsmunum fyrirtækisins, allavega til skamms tíma litið. 

7.6 Lokaorð 

Áskoranir rannsóknar fólust í að reyna að yfirfæra svör viðmælenda yfir á sjónvarpsmarkaðinn í 

heild sinni. Í ljósi þess að einungis var stuðst við sérfræðingaviðtöl í stað viðhorfa eða skoðana 

almennings er þörf á frekari rannsóknum til þess að fá betri yfirsýn á heildarmarkaðinn. Áhugavert 

væri að gera samanburð á sjónarhorni fyrirtækja og neytenda meðal annars með því að setja fram 

spurningakönnun til íslenskra neytenda. Það sem kemur nýtt fram á sjónarsviðið í rannsókninni 

eru áherslur fyrirtækja á sjónvarpsmarkaði og hvernig þau horfi fram á veginn. Línuleg dagskrá 

verður ennþá áhersluatriði hjá bæði RÚV og Stöð 2 en Síminn hefur sett meira púður í ólínulega 

dagskrá og leggur höfuðáherslu á hana þar sem línulega dagskráin styður við. 
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Sjónvarpsauglýsingar eru að breytast og í þessari rannsókn er varpað ljósi á þær breytingar, ekki 

hafi því viðfangsefni verið gerð jafn ítarleg skil áður. Samruni Vodafone og 365 mun síðan koma 

til með að herða samkeppnina enn frekar á markaðinum og því má með sanni segja að spennandi 

tímar séu framundan á íslenskum sjónvarpsmarkaði.  
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