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Útdráttur 
 
Í þessu verkefni er framleitt efni sem stenst kröfur um gæði þegar kemur að afþreyingu á 

samfélagsmiðlum. Í þessari samantekt verður farið yfir söguna, hvað afþreying á samfélagsmiðlum 

felur í sér og hver munurinn sé á afþreyingarefni á samfélagsmiðlum og hefðbundnari miðlum. Auk 

þessa verður gerð grein fyrir þeim verkferlum sem unnið var eftir við gerð myndbandanna. 

 

 Tilgangur samantektarinnar er fyrst og fremst að sýna hvernig framleiðsla á efni sem gert er 

fyrir samfélagsmiðla fer fram, hvað það er sem hafa ber í huga við framleiðslu efnisins og hvað ber 

að varast. Verkefnið sjálft, myndböndin sem fylgja samantektinni, eru raunveruleg dæmi um 

afþreyingarefni sem að standast flestar, ef ekki allar, þær kröfur sem þarf að uppfylla til þess að 

virka á samfélagsmiðlum. Að lokum er rýnt í hvert þessara ólíku myndbanda, ferlið rakið og 

lærdómur dreginn af verkefninu. 
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Inngangur 
 
Afþreyingarefni hefur tekið töluverðum breytingum á síðustu 20 árum. Áður fyrr var 

afþreyingarefni nær eingöngu bundið við sjónvarpsstöðvar en með tilkomu netsins og 

samfélagsmiðla á borð við Youtube, breyttist markaðurinn og jók á fjölbreytni (Moylan, 2015). 

 

 Mikil þróun hefur átt sér stað á síðustu tíu árum. Internetið tekur stöðugum breytingum og 

þeir sem að koma að framleiðslu fyrir vefmiðla þurfa að vera vel á tánum og tilbúnir að læra og 

tileinka sér nýja tækni hratt. Framleiðsla, áhorf, gæði og skilmálar afþreyingarefnis á 

samfélagsmiðlum eru ólík framleiðslu á hefðbundnum miðlum, eins og sjónvarpi, sem hefur tekist 

að festa rætur sínar í flest öllum samfélögum heims.  

 

Til þess að ná árangri í gerð nýs efnis er mikilvægt að þekkja hvernig markaðurinn hagar sér 

og hver munurinn sé á þessum nýju miðlum og þeim eldri. Myndböndin þrjú sem fylgja verkefninu 

eru gott dæmi um það hvernig efni, framleitt fyrir samfélagsmiðla, getur komið til með að líta út. Í 

þessari samantekt geri ég grein fyrir framleiðsluferli myndbandanna frá fyrstu stigum til útgáfu 

efnis. Einnig geri ég grein fyrir því hvert framhaldið getur orðið og hvaða atriði þarf helst að hafa í 

huga við framleiðslu afþreyingarefnis fyrir samfélagsmiðla.  
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Saga afþreyingar á samfélagsmiðlum (e. Social media 
entertainment) 
 

Afþreying á samfélagsmiðlum er að miklu leiti til komin vegna breytinga eða nýjunga í tækni. 

Youtube, Facabook og Instagram eru hvað mest áberandi um þessar mundir en á nær frjálsum 

markaði internetsins fer sviðið ört vaxandi. Hraðvirk og fjölmenn bylgja skapandi fólks um heim 

allan sem nýtir sér þennan nýja vettvang til þess að búa sér til nafn, stækka sig eða vörumerki sitt, 

með frumlegri efnissköpun. Samfélagsmiðlarnir draga til sín gríðarstóran, fjölþjóðlegan og 

þvermenningarlegan hóp fylgjenda sem hægt er að ná auðveldar til en áður. Magn auglýsinga hefur 

því um leið aukist til muna, hvort sem þær eru dulbúnar sem afþreying eða augljósar kostaðar 

auglýsingar. Hröð þróunin hefur búið til áskoranir varðandi reglur myndefnis, auglýsinga og 

afþreyinga enda mörkin oft óljós (Cunningham, 2016). 

 

 Með tilkomu afþreyingarefnis á samfélagsmiðlum hafa orðið til nýjungar sem ekki hefðu 

geta orðið til nema vegna tilkomu internetsins. Með óskýrari reglum og stærri hópi ólíkra 

einstaklinga í faginu, aukast möguleikar á að ná fleiri auglýsingum til stærri markhóps á skemmri 

tíma. Frumkvöðlar, hugmyndasmiðir og framleiðendur taka þátt í nýsköpun efnis sem er að miklu 

leiti byggt öðruvísi upp en það sem áður þekktist úr sjónvarpi. Nánast engin takmörk eru fyrir 

frumleika og sköpun á nýju efni og framtíðin er enn óskrifað blað. Ólíkt því sem áður þekktist er 

þessi nýja miðlun knúin áfram af gagnvirkni, þar sem áhorfandinn spilar risa stóra rullu. 

Framleiðandinn getur fylgst með áhorfi og séð, í gegnum gagnaöflun miðlana, hvað það er sem 

virkar og hvað ekki. Auk þess getur áhorfandinn haft samband við framleiðanda í gegnum skilaboð 

og bent á það sem vel fór, mætti betur fara eða fengið spurningum svarað. Samband framleiðenda 

og áhorfenda er því mjög gagnvirkt (Cunningham, 2016). 

 

 Eins og áður hefur komið fram spilar tækniþróun hvað mestan þátt í útgáfu afþreingarefnis. 

Með nýrri tækni eykst gæði efnisins og möguleikar þess til útbreiðslu.  Fyrir ekki svo löngu síðan 

var tími VHS spóla sem fljótlega vék fyrir DVD disknum. Líftími hans var ekki svo langur heldur 

en nú hafa sjónvarpsleigur, netsíður og samfélagsmiðlar nær alveg tekið yfir. Til þess að ná árangri 

á sviði afþreyingarefnis á netmiðlum þurfa framleiðendur, dreifingaaðilar og útsendingar að vera í 

takt við nýjustu þróanir í tækni og vera meðvitaðir um þær breytingar sem áður hafa orðið (Saha, 

2017). 

 

 Tilkoma snjalltækni hefur gefið áhorfendum frelsi til þess að velja úr miklu efni og gert 

þeim kleift að njóta þess hvar og hvenær sem er. Aldrei hafa jafn margir verið tengdir í gegnum 
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netmiðla og í dag sem gerir samfélagsmiðlunum enn auðveldara fyrir að dreifa efni sínu til rétta 

markhópsins. Fólk getur deilt því sem því finnst áhugavert eða skemmtilegt og þannig tekst 

samfélagsmiðlunum að koma afþreyingarefninu fyrir framan nefið á fólki út um allan heim á sömu 

mínútunni. Í rauninni býður afþreyingarframleiðsla á samfélagmiðlum upp á hraðari viðbrögð við 

breyttum kröfum neytenda heldur en nokkur annar miðill og getur þannig verið nokkrum skrefum á 

undan til dæmis sjónvarpi og kvikmyndahúsum (Saha, 2017).  

 

Afþreyingarefni á samfélagsmiðlinum YouTube 
 

Þar sem myndefni þessa verkefnisins mun koma til með að vera birt á miðlinum Youtube er gott að 

rýna aðeins í sögu hans. Upphafleg stefna og ætlun YouTube var að þetta yrði miðill sem gerði það 

auðvelt fyrir að hlaða upp myndskeiðum og birta þau í bloggum. Fljótlega varð YouTube sjálfstætt 

starfandi miðill þar sem hver sem er gat fengið hugmynd og framleitt efni til þess að deila með 

heiminum (Moylan, 2015). 

 

Fyrsta myndbandið sem birtist á Youtube var sett þar inn þann 23. apríl árið 2005. Miðillinn 

hefur því þurft að þróast mikið samhliða framþróun internetsins. Segja má að Youtube hafi 

algjörlega umturnað landslaginu þar sem stór hluti heimsins gat nú sameinast á einum miðli. Á 

rúmum einum áratug hefur Youtube þróað menningu sem hefur myndað ógn við hið hefðbundna 

viðskiptamódel sem sjónvarpið er og fólk þekkir en ein helsta ástæða þess að miðillinn virkar að 

áhorfendur geta horft þeim að kostnaðarlausu á afþreyingarefni eftir þeirra höfði (Moylan, 2015). 

Til þess að þetta sé hægt er meirihluti tekna Youtube þénað í gegnum auglýsingar en tekjuvöxtur 

miðilsins verður að teljast undraverður (Yale, 2017). 

 

 Sjónvarpið er enn í dag talinn virtari miðill en internetið og hafa netmiðlar því enn þá meira 

svigrúm og frelsi til nýjungasköpunar og hugmynda. Hins vegar eru dæmi um að efni netmiðla hafi 

seinna fengið birtingu í almennri sjónvarpsdagskrá og þá í raun unnið sig upp í tign. Íslenski 

þátturinn GYM í framleiðslu 101 radio er dæmi um þetta (Moylan, 2015). 

 

 Þar sem engin ritstjórn starfar, verður efni sem þaðan kemur ósjálfrátt frábrugðið og mun 

fjölbreyttara en ritstýrt efni. Fjöldi áhorfenda Youtube er gríðarlegur og smekkur þeirra auðvitað 

fjölbreyttur sem að gerir mengi afþreyingar samfélagsmiðlana miklu stærra en hægt væri að halda 

utan um. Það gefur auga leið að vel unnið efni er það sem virkar fyrir stærstan hluta áhorfenda á 

samfélagsmiðlum líkt og á öðrum miðlum. Þó að efnið sé fjölbreytt þurfa gæði samtímans að vera 

til staðar til þess að keppast um áhorf á netinu. 
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Framleiðsluþáttur 
 
 
Þegar kemur að framleiðslu á myndefni er að mörgu að huga. Þessi samantekt er byggð á 

raunverulegri tilraun til þess að hefja framleiðslu á afþreyingarefni á samfélagsmiðlum fyrir 

íslenskan markað. Lítið er um efni af þessu tagi hér á landi og sá ég tækifæri til þess að fæða 

ómettaðan markaðinn. Í þessum kafla verður farið yfir ferlið sem liggur að baki framleiðslu sem 

þessari.  

 

Hvaða leiðir eru færar og hvaða kröfur þarf að uppfylla samanborið við aðra 
miðla  
 
Framleiðsla á afþreyingarefni fyrir íslenskan markað takmarkast að lang mestu leiti við framleiðslu 

sjónvarpsstöðva. Útvarpsstöðvar eiga líka framleitt efni en fyrst og fremst leiða sjónvarpsstöðvar 

kapphlaupið. Eins og fram kom hér að ofan er íslenskur markaður langt frá því að vera mettaður og 

auðvelt að sjá tækifæri í framleiðslu á nýrri tegund myndefnis hér á landi. Samkeppnin er lítil sem 

engin og frelsið til þess að framleiða efni takmarkast við hugmyndaflugið sem framleiðendur búa 

við. Til þess að allt gangi upp þarf þó auðvitað líka að huga að praktískum atriðum svo sem 

fjármagni, búnaði, kunnáttu og tíma.  

 

Undirbúningur og fyrstu skref 
 

Hér verður gert grein fyrir því vinnuferli sem átti sér stað við upphaf framleiðslunnar.  
 

 Þegar búið var að kanna hvaða leiðir væru færar þurfti að ákveða hvernig skildi koma 

hlutunum út. Fyrsta skrefið var að búa til miðil sem bæri nafn sem fólk gæti tengt myndefnið við, 

myndi muna og tæki eftir. Nafnið kósý. varð fyrir valinu. Nafnið er í fyrstu spunnið út frá því í 

hvernig aðstæðum fólk horfir á efnið auk þess sem það bauð upp á slangur eins og að kósý tíminn 

væri núna. Fyrst og fremst var nafnið stutt og auðvelt að muna.  

 

  Merki kósý. má sjá á næstu síðu. Punkturinn á eftir nafninu og litla k-ið eru gerð til þess að 

láta nafnið standa meira út og gera það auðþekkjanlegra.  Til þess að geta birt myndefnið og 

auglýsingar því tengdu á sem flestum miðlum þurfti merkið að vera til í nokkrum týpum. Tekið var 

mið af þremur miðlum sem líklegastir voru til ávinnings: Instagram, Facebook og Youtube. 
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 Gæði efnisins sem birt verður undir nafni kósý. er að mestu leiti undir framleiðendum 

komið. Hver sem er getur sett næstum hvað sem er inn á samfélagsmiðla en vilji var fyrir því að 

framleiða efni í hæsta gæða flokki. Vönduð vinnubrögð draga að sér meira áhorf og fagmannleg 

útfærsla á frjálsu efni gæfi kósý. betri ímynd.  

 

Bandaríkin standa lang fremst í framleiðslu á afþreyingarefni fyrir samfélagsmiðla. Þessi 

tegund miðlunar hefur fest sig í sessi þar í landi og mörg myndbandanna hafa jafnvel náð mörgum 

milljónum áhorfa. Framleiðsla á efni sem þessu í Bandaríkjunum er af öllum toga en það er 

greinilegt að stöðvar eða rásir eins og kósý. sem náð hafa árangri hafa það sameiginlegt að bjóða 

upp á vel unnið efni sem tekið er upp með góðum búnaði og lögð í mikil vinna. 

 

 Fjármögnun og búnaður er stór hluti af því að geta framleitt gott efni. Það var ekki fyrr en í 

byrjun apríl sem búið var að safna saman því sem til þurfti og tökur gátu hafist. Þá var búið að 

kaupa tvær myndavélar, fætur og linsur á þær, fjögur ljós og ljósastanda, skotmæka, sendimæka, 

móttakara, stúdíó bakgrunn og leiga húsnæði. Í heildina kostaði þetta um þrjár milljónir króna og er 

allt nema húsnæðið í eigu kósy. í dag. 

 

 Frá upphafi var hugmyndin sú að hefja framleiðslu á efni, ekki aðeins á þeim þremur 

myndbönd sem notuð eru í verkefninu, heldur með áframhaldandi framleiðslu í huga. Til þess að 

geta gert það þurfti að skrá vinnuferla sem hægt væri að fylgja til þess að geta birt efni vikulega. 

Verkferlarnir þurftu að vinna saman eins og tannhjól svo að hægt væri að vinna að nokkrum hlutum 

samtímis en engu að síður gefa sér tíma í hvert og eitt verkefni. Mótun ferlana tók sinn tíma en 

virðist ætla að skila sér margfalt til baka. Í grunninn eru verkferlarnir þessir: hugmyndavinna, val á 

hugmyndum, finna fólk í myndböndin, skjóta myndefnið, vinna myndefnið og birta 

afþreyingarefnið í gegnum samfélagsmiðla. Auk þessa eru hliðarverkferlarnir allt of margir til 

upptalningar en það eru hlutir eins og handritsgerð, styrkir frá fyrirtækjum og að kaupa eða nálgast 

hluti til þess að nota við gerð myndbandanna.  
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 Hugmyndavinnan á bak við þessi þrjú myndbönd var nokkuð mikil. Hugmyndalistinn hafði 

að geyma 70 hugmyndir sem voru þó mis frumlegar, mis sniðugar og mis skemmtilegar. Til þess að 

fá góðar viðtökur strax í kjölfar fyrstu birtingar gaf auga leið að velja þyrfti vel. Útsetning 

myndbands þyrfti einnig að fylgja ákveðnum stíl sem gæfi vísbendingu um það sem koma skyldi. 

Hugmyndirnar voru flokkaðar niður í ólíkar tegundir myndbanda sem áður hafa verið birt á 

samfélagsmiðlum. Stærstu flokkarnir voru: skemmtun, samfélagið, manneskjan og tilfinningar. 

Myndböndin þrjú tilheyrðu einhverjum þessara flokka, ólíkum flokkum. Markmið myndbandanna 

er auðvitað fyrst og fremst að skemmta en fjölbreytni hinna flokkanna vóg oft meira í flokkun 

efnisins. Þau myndbönd sem urðu fyrir valinu eru talin sýna vel fjölbreytnina í myndböndunum sem 

koma skulu hjá kósý. og þótti þetta lofa góðri byrjun á nýjum miðli. 

 

 Myndböndin sem urðu fyrir valinu fengu nöfnin, Fávitar, Kókoshneta og 36 spurningar. Í 

myndbandinu Fávitar er verið að taka fyrir samfélagslega umræðu, Metoo umræðuna, sem og 

hvernig eigi að haga sér á samfélagsmiðlum. Í því myndbandi voru fengnir sex ný útskrifaðir 

leikarar til þess að setjast saman tveir og tveir í sófa. Hlutverk þeirra var að lesa, líkt og um handrit 

væri að ræða, samtöl milli einstaklinga sem raunverulega hafa farið fram á samfélagsmiðlum. 

Samtölin eiga það sameiginlegt að öðrum aðilanum hefur ofboðið orðræða frá hinum en í lang 

flestu tilvikum er það karlmaður sem áreitir konu. Þessi samtöl voru fengin af Instagram síðu sem 

ber nafnið Fávitar. Ung kona heldur utan um þá síðu og fær sendar skjámyndir af samtölum sem 

teljast ekki eðlileg en virðast þó nokkuð algeng. Síðunni heldur hún úti til þess að opna umræðuna 

og vekja athygli á þessari neikvæðu hlið samfélagsmiðlanna. Hugmyndin með myndbandinu var að 

ná þessum skilaboðum til enn fleira fólks en á skemmtilegan máta, enda ekki annað hægt en að 

hlægja að því hvað sumt fólk getur verið óheppilegt. 

  

 Næsta myndband, sem ber nafnið Kókoshneta, er í léttari kantinum. Fyrir þetta myndband 

var búinn til þemaliður sem ber nafnið 11 einstaklingar. Í þeim lið eru ellefu einstaklingar fengnir til 

þess að mæta í stúdíó ómeðvitaðir um það út í hvað þeir eru að fara. Í þessu tilfelli var verkefnið að 

opna kókoshentu. Einfaldleiki þessa myndbands er það sem gerir það svo skemmtilegt. Í ljós kom 

að fólk er mis lunkið við að takast á við verkefnið og tilraunirnar verða oftar en ekki hlægilegar 

þeim sem á horfir vegna þess að það er svo vel hægt að ímynda sér sjálfan sig í sömu stöðu.  

 

 Síðasta myndbandið af þessum þremur ber nafnið 36 spurningar. Í myndbandinu er farið 

meira inn á mannlegu hliðar fólks en enska hugtakið human intrest, áhugi fólks á öðru fólki, er það 

sem einkennir myndbönd í þessum flokki. Í myndbandinu voru tveir einstaklingar, sem nýlega 

höfðu tekið saman, fengnir til þess að spyrja hvort annað 36 spurninga til þess að kynnast betur. Í 
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myndbandið var notaður listi spurninga sem samkvæmt vísindamönnum á að leiða til þess að fólk 

verði ástfangið. Markmið myndbandsins var að blanda saman skemmtun, vandræðaleika, mannlegu 

eðli og nánd tveggja einstaklinga.  

 

 Það er kúnst að fá fólk til þess að taka þátt í svona myndböndum og mikilvægt að finna rétta 

fólkið. Í fyrsta myndbandinu voru eins og áður sagði sex leikarar fengnir til þess að leiklesa 

samtölin. Í þessu tilfelli var leikstjórn mikilvæg og túlkun þeirra sem lásu aðalatriði.  

 

 Í kókoshnetu myndbandinu var markmiðið að fá fólk á sem breiðasta aldursbili og í jöfnu 

kynjahlutfalli til þess að taka þátt. Til þess að tenging þátttakenda yrði sem minnst var leitað til 

einstaklinga sem þekktu ekki til framleiðenda. Þetta var gert til þess að fá sem ólíkustu 

einstaklingana og halda hlutverki þátttakenda leyndu. Fólk virtist almennt spennt fyrir því að taka 

þátt en mestan tíma tók að púsla saman tímaplani á tökudegi. 

 

 36 spurningar var lang mest krefjandi hvað varðar val á þátttakendum. Ísland er lítið land og 

ekki allir til í að opna sig fyrir framan myndavélar vitandi að upptakan fari á internetið. Eftir mikla 

leit tókst þó að finna flotta kandídata sem voru tilbúnir að taka þátt. Þægilegt andrúmsloftið í 

tökunum gerði þeim svo kleyft að opna sig upp á gátt og fóru þau í gegnum allar 36 spurningarnar á 

rúmum tveimur klukkutímum.  

 

 Áður en að tökur hefjast er heilmargt sem þarf að undirbúa. Það þarf að forvinna, stilla upp 

aukahlutum, prófa lýsingu, hljóð og stillingar myndavéla. Einnig þarf að passa að vélarnar séu að 

tala vel saman og taki upp á sömu stillingum.  Auk þessa þarf að sjá fyrir sér hvernig ramminn mun 

koma til með að líta út og hvernig maður vill að hann verði. Þetta ferli er líklega eitt það 

mikilvægasta af öllum því að tímalega séð er ótrúlega dýrt að yfirsjást eitthvað af þessu og þurfa að 

hefja tökur að nýju eftir að þeim líkur.  

 

 Fyrstu skref framleiðslunnar og undirbúningur myndbandanna tók um þrjá mánuði áður en 

tökur hófust. Mikilvæg vinna var unnin á þessum tíma sem kemur til með að gera áframhaldandi 

framleiðslu miklu auðveldari. Skipulag og góðir verkferlar eru algjörir lykilþættir við gerð 

afþreyingarefnis fyrir samfélagsmiðla. 
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Upptökur og eftirvinnsla  
 

Fyrstu upptökur kósy. voru fyrir myndbandið 

Fávitar.  Allar upptökur fóru fram á einum degi en 

pörin komu á mismunandi tímum í stúdíó. Hverju 

pari voru gefnir tveir tímar til þess að lesa í 

gegnum sjö samtöl og allt gekk þetta eins og í 

sögu. Tilbúið til birtingar átti myndbandið ekki að 

vera lengra en 5-7 mínútur og var því töluverð 

kúnst að velja úr samtölunum og raða efninu 

saman. Þau samtöl sem ekki voru valin að þessu 

sinni duga hins vegar í tvö myndbönd til viðbótar. Tökudagarnir voru þéttir og hófst eftirvinnsla 

myndbandsins því ekki fyrr en rúmri viku eftir upptökur. Klippingin fólst fyrst og fremst í því að 

velja myndavélaskot fyrir hverja senu eða setningar samtalanna. Auk þess þurfti að passa að litir 

væru í samræmi í hverju samtali, sem og hljóðblöndun. Að lokum var tónlistin unnin og grafík sem 

styður við samtalið bætt við. Þetta var gert til þessa að áhorfendur gætu lesið samtalið um leið, svo 

ekkert færi fram hjá þeim, en einnig til þess að gefa þeim tilfinningu fyrir aðstæðum, að samtalið 

ætti sér stað í gegnum símskilaboð. 

 

 Tökur á myndbandinu Kókoshenta voru 

aðeins meira krefjandi. Áskoranirnar fólust helst í 

því að ná að raða ellefu einstaklingum niður á 

einn og sama daginn án þess að vita hvað 

verkefnið tæki hvern og einn langan tíma. Auk 

þess varð að gera ráð fyrir góðum tíma á milli 

hverrar töku til þess að stilla öllu upp að nýju. 

Helsti munurinn á upptökum þessara tveggja 

myndbanda er sá að í þetta skiptið var ekki hægt 

að leikstýra þátttakendum. Myndbandið hafði ekkert markmið eða niðurstöðu og mestu máli skipti 

að láta fólkinu líða vel og vonast eftir því að það væri nógu opið til að hafa gaman að þessu og 

sjálfu sér. Þetta virtist svínvirka og upptökurnar bæði fjölbreyttar og skemmtilegar enda fáir sem 

vissu hver besta leiðin væri til að leysa verkefnið. Í eftirvinnslu myndbandsins var helsta 

vandamálið hvernig ætti að stytta tveggja klukkutíma efni af ellefu einstaklingum niður í 

skemmtilegt 8-9 mínútna myndband. Niðurstaðan varð hraðklippt myndband (e. jumpcut) sem 

hoppar á milli einstaklinga og heldur áhorfendum við skjáinn með miklum látum og spennu. Maður 
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er manns gaman og ekki er verra ef maðurinn er að gera eitthvað til þess að lítillækka sig sjálfan. 

Auk þess er auðvelt að setja sig í spor þeirra sem fram koma í myndbandinu enda eru 

þátttakendurnir valdir af handahófi úr ólíkum hópi höfuðborgarbúa. Enn meiri tími fór í að litvinna 

þetta myndband en það fyrsta, enda upptökurnar margar, teknar á tvær myndavélar og teknar upp á 

ólíkum tíma dags.  Til þess að setja punktinn yfir i-ið var tónlist bætt við myndbandið til þess að 

auka á stemminguna. 

 

 Í upptökum á myndbandinu 36 spurningar 

skipti framsetning í stúdíói mestu máli. Stúdíóið 

varð að vera huggulegt, þægilegt og kósí en 

myndin þurfti samt sem áður vera hrá og 

óþvinguð. Eitt það mikilvægasta til að hafa í huga 

við gerð afþreyingarefnis er mikilvægi þess að 

missa aldrei sjónar af því hvaða skilaboð 

myndbandið á að senda. Þar skiptir til að mynda 

uppstilling miklu máli, val á þátttakendum, birtan 

og ramminn. Að sitja á gólfinu með púða, osta og rauðvín gefur myndbandinu þægilega tilfinningu 

og fangar andrúmsloft sem að margir geta líklega tengt við trúnaðarkvöld. Hér fannst mér takast vel 

til og skilaboðin sem myndbandið sendir skýr. Tökur þessa myndbands tóku yfir tvo og hálfan tíma 

og klipping efnisins var sú lang mest krefjandi af þessum þremur myndböndum. Horfa þurfti á allt 

efnið í gegn nokkrum sinnum, punkta niður tímasetningar og reyna að móta myndbandið í eins 

viðráðanlegt og stutt myndband og mögulegt var án þess að skemma þema og stemmingu 

myndbandsins. Velja þurfti úr spurningunum og stytta svör án þess að missa úr samhengi og flæði. 

Niðurstaðan er mannlegt myndband af tveimur einstaklingum sem deila sín á milli minningum og 

skoðunum sem ólíklegt er að það myndi deila á þessu stigi sambands. 

 
Að koma efni út og áframhaldandi vinna 
 

Til þess að halda úti framleiðslu á afþreyingarefni eru nokkrir hlutir sem hafa ber í huga. 

Peningaflæði er, eins og í svo mörgu öðru, grunnurinn að því að halda miðli gangandi. Fyrir þá 

netmiðla sem framleiða afþreyingarefni á samfélagsmiðlum kemur hluti fjármagns yfirleitt frá 

YouTube en vegna smæðar íslensks markaðar er lítinn pening fyrir okkur að sækja þangað. Þættir 

framleiddir af kósý. koma því til með að vera styrktir af fyrirtækjum landsins. Samningar um styrki 

geta annað hvort verið ákveðnir fyrir upptökur, í samvinnu við fyrirtækin, eða eftir að framleiðslu 

myndbandsins hefur verið lokið. Kosturinn við að fá styrk frá fyrirtæki fyrir framleiðslu er að hægt 
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er að tengja vöru eða merki fyrirtækis meira inn í efni myndbandsins. Þetta hefur auðvitað í för með 

sér hærri upphæð tekna.   
 

 Til þess að hægt sé að selja fyrirtækjum það að styrkja framleiðslu og kaupa auglýsingar 

skiptir áhorf á myndböndin hvað mestu máli. Markaðsvinnan spilar því risa rullu í að halda 

framleiðslu gangandi ekki síður en gæði efnisins. Samfélagsmiðlar eru nú þegar fyrir framan nefið á 

flestum landsmönnum en til að byrja með væri til dæmis umfjöllun í fjölmiðlum góð til þess að 

kynna kósy. og fá boltann til að rúlla. Til að byrja með þarf líklega að borga með auglýsingum á 

samfélagsmiðlum en um leið og áhorfið eykst sjá miðlarnir og myndböndin að mestu um að auglýsa 

sig sjálf. Gott og vandað efni, samfélagsmiðlar og markaðsvinna verða því að spila saman til þess 

að skila inn tekjum svo að framleiðsla haldið áfram.  
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Endurskoðun verkefnis 
 
Mikilvægt er að fara yfir það sem vel tókst til í þessu verkefni og hvað mætti betur fara. Við lærum 

svo lengi sem við lifum og til þess að ná árangri í áframhaldandi vinnu er gott að staldra aðeins við 

og líta um öxl.  

  

Þegar á heildina er litið og afrakstur vinnunnar metinn vil ég segja að meirihluti vinnunnar 

sem fór í verkefnið hafi gengið vel. Undirbúningur gekk vel og ákvörðun myndefnis gekk hratt fyrir 

sig. Það er kannski helst klipping og eftirvinnsla sem hefðu getað farið betur eftir plani. Tíminn sem 

fer í eftirvinnslu er alltaf meiri en maður gerir ráð fyrir og maður þarf alltaf að vera að læra eitthvað 

nýtt með hverju myndbandi. Það að sjá fyrir sér loka útkomu myndbands og skilja hvernig best sé 

að taka upp, áður en upptökur hefjast, auðveldar eftirvinnslu til muna. Þetta ferli mun því koma til 

með að vera betur skipulagt í framtíðar verkefnum og vera gefinn meiri tími. Annað sem að tók 

meiri tíma en gert var ráð fyrir var að finna réttu einstaklingana til þess að taka þátt í 

myndböndunum. Fólk er, eðlilega, ekki alltaf tilbúið að taka þátt í hverju sem er, hvað þá ef að það 

veit ekki hvert hlutverk þeirra eða verkefni er. Auk þess eru myndböndin ólík og auðvitað mis 

spennandi fyrir fólk að taka þátt. Til að mynda þurfti í myndbandið 36 spurningar að finna tvo 

einstaklinga á mjög viðkvæmu stigi sambands sem voru báðir tilbúnir að opna sig upp á gátt fyrir 

framan myndavélar. Þennan þátt ber að hafa í huga alveg frá byrjun hugmyndavinnu svo að hægt sé 

að velja myndbönd sem öruggt er að fá þátttakendur í.  
  

 Nú þegar verkefnið er búið og myndböndin fullunnin er ekki hægt að neita því að lærdómur 

verkefnisins hafi verið gríðarlegur. Það að prófa eitthvað sem maður hefur aldrei gert áður og koma 

því í raunverulegt ferli skilar sér í glænýrri vitneskju og kunnáttu sem maður getur tekið með sér inn 

í framtíðina. Ég er spenntur fyrir komandi tímum hjá kósý. og hlakka til að læra enn meira við gerð 

næstu myndbanda. Æfingin skapar meistarann og það á svo sannarlega við í þessu ferli.  
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