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Formáli 

Ritgerð þessi er 12 ECTS-eininga lokaverkefni í 180 ECTS-eininga grunnnámi í 

viðskiptafræði við Háskóla Íslands. Ritgerðin var unnin á sumarmisseri 2020 undir leiðsögn 

Gylfa Magnússonar, prófessor við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands, og fjallar um 

fjárfestingar í kvikmyndageiranum. 
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Útdráttur 

Markmið þessarar ritgerðar er að skoða kvikmyndir sem fjárfestingartækifæri fyrir 

áhættufjárfesta og skoða tekjur hins opinbera af styrkveitingum í atvinnugreininni. 

Umræðan um fjárfestingar í kvikmyndum einkennist af tali um að auka styrki en færri tala 

um tækifærin sem eru til staðar fyrir einkafé. 

Farið verður yfir stærð kvikmyndageirans á Íslandi og áhrif hans á aðra atvinnuvegi og 

þær tekjur sem ríkissjóður fær af starfseminni. Einnig verður skoðað hvað þarf til að 

framleiða kvikmynd og ferlið sem framleiðendur standa frammi fyrir frá hugmynd að 

fullkláruðu verki. 

Einnig skoðum við hvernig framleiðendur fjármagna kvikmyndir og hvaða 

tekjumöguleikar standa fjárfestum til boða þegar þeir ákveða að framleiða kvikmynd. 

Áhættan er mikil í fjölbreyttu umhverfi kvikmyndanna og farið verður yfir þær áhættur 

sem framleiðendur standa frammi fyrir og þurfa bregðast við. 
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1 Inngangur 

Kvikmyndir og sjónvarpsefni eru risastór hluti af daglegu lífi fólks sem veitir því ekki mikla 

athygli hvernig efnið sem það horfir á varð til. Fjölmargir einstaklingar koma að gerð 

verkefna á borð við þessi og virðist vera að íslenskt efni sé alltaf að verða vinsælla með 

hverju árinu og auðveldara að nálgast samhliða tækniframförum. 

Meðan eftirspurn er til staðar fyrir efni munu menn alltaf reyna að sinna þeirri 

eftirspurn með framleiðslu á nýjum kvikmyndum eða þáttaröðum. Mikið er rætt um 

listamannalaun og styrkveitingar í skapandi greinum en færri sem gefa einkaframtaki í 

skapandi verkefnum áhuga eða umtal. 

Það er mikilvægt að geta skoðað þau tækifæri sem eru í boði í kvikmyndageiranum á 

Íslandi bæði fyrir hið opinbera og einkaaðila. Þar skoðum við stærð geirans og veltu með 

hliðsjón af því hvaða fyrirtæki starfa í geiranum. 

Framleiðendur standa frammi fyrir fjölmörgum áskorunum þegar verkefnin eru hafin 

og yfirsýnin þarf að vera góð. Fjármögnun verkefnanna getur verið fjölbreytt og mikilvægt 

að þekkja áhættur sem stafa af slíkum verkefnum. 
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2 Kvikmyndageirinn 

Þegar skoða á fjárfestingar í kvikmyndum þá þarf að líta til tengdra greina í kringum 

verkin. Kvikmyndageirinn er fjölbreyttur og mikilvægt að vera með það á hreinu hvaða 

lögmál gilda á hverjum stað. Það er sem dæmi ekki sambærilegt að framleiða kvikmynd í 

Hollywood með ofurstjörnum eða kvikmynd á íslensku. Í framhaldinu verður farið yfir 

sviðið og sýnt hvað þarf að gerast til þess að kvikmyndirnar verði framleiddar og í 

framhaldinu af því hvort þær séu arðbærar. 

2.1 Íslenski kvikmyndageirinn 

Þegar skoða á íslenska kvikmyndageiran er mikilvægt að fara yfir hver markaðurinn er. 

Hversu stór er íslenskur kvikmynda og sjónvarpsmarkaður, er þetta listgrein eða 

atvinnugrein og er einhver munur þar á. 

Árið 2015 gerði Capacent úttekt fyrir tilstilli FRÍSK, félag rétthafa í sjónvarps- og 

kvikmyndaiðnaði, um áætlað umfang geirans á Íslandi og áhrif hans á skatttekjur hins 

opinbera. Í þessum kafla skoðum við umfang kvikmyndageirans á Íslandi, tekjur ríkisjóðs 

og yfirlit yfir fyrirtæki sem starfa í geiranum. (Capacent, 2016) 

2.1.1 Velta kvikmyndageirans 

Þegar við horfum til heildarveltu getum við skoðað atvinnugreinaflokkun Hagstofunnar 

en þar sjáum við að heildarvelta vegna framleiðslu kvikmynda, myndbanda og 

sjónvarpsefnis ásamt upplýsinga- og dagskrármiðlunar vegna sjónvarps- og 

útvarpsútsendinga hefur verið nokkuð stöðug að undanskyldu árinu 2016. (Hagstofan, 

2019b) 
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Mynd 1. Heildarvelta upplýsinga- og dagskrármiðlunar (ÍSAT nr. 581, 59-60, 639) og framleiðsla á 
kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni (ÍSAT nr. 5911) 

Til þess að gera sér betur grein fyrir stærð þessa geira í íslensku hagkerfi í samanburði 

við aðrar atvinnugreinar er áhugavert að sjá að heildarvelta kjötiðnaðarins var 46,7 

milljarður króna að meðaltali undanfarin 3 ár.  

Heildarvelta kvikmyndageirans getur sveiflast töluvert því fjöldi verka í framleiðslu er 

misjafn milli ára en við getum einblýnt á framleiðslu kvikmynda, myndabanda og 

sjónvarpsþátta. Á mynd 2 sjáum við gögn frá Hagstofunni sem sýnir þróun veltu síðustu 

10 ára í framleiðslu á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsþáttum. Meðalvelta 

undanfarin 5 ár er um 13.885 milljarðar króna. (Hagstofan, 2019a) 
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Mynd 2. Velta framleiðslu á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni. 

 

2.1.2 Fyrirtæki í geiranum 

Margir koma að framleiðslu á kvikmyndum og tengdu efni og hefur verið mikil fjölgun 

fyrirtækja var í greininni á árunum 2010 til 2016, en þróunin hefur nokkurn veginn staðið 

í stað frá 2016 eins og sjá má á mynd 3. (Hagstofan, 2019b) 
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Mörg af þessum fyrirtækjum hafa verið að taka að sér stór verkefni sem hafa vakið 

mikla athygli. Sem dæmi má nefna Netop Films, Pegasus Pictures, Rvk Studios, Sagafilm, 

True North, Vesturport og ZikZag hafa verið áberandi í umfjöllun um verkefni bæði heima 

fyrir og erlendis. (Kvikmyndamiðstöð, 2020a) 

2.1.3 Fjöldi verkefna 

Líkt og áður hefur komið fram getur heildarvelta geirans sveiflast töluvert vegna þess 

að það er misjafnt milli ára hversu margar kvikmyndir eru framleiddar og umfang 

verkefnanna sömuleiðis misjafnt. (Kvikmyndavefurinn, 2020) 

 

Mynd 4. Fjöldi íslenskra kvikmynda sem framleiddar eru á ári 

Fjöldi verkefna segir þó ekki alltaf til um umfang en endurgreiðslukerfi 

kvikmyndaframleiðslu gefur okkur mynd af kosnaði sem fellur til hérlendis af framleiðslu 

ákveðinna verkefna. Endurgreiðslukerfið er byggt á grundvelli laga um tímabundnar 

endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi nr. 43/1999 með síðari breytingum og 

reglugerð nr. 450/2017 um tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á 

Íslandi. Þar gefst framleiðendum kostur á því að fá 25% af kostnaði sem fellur til við 
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framleiðslu á verkefninu hérlendis endurgreiddan og í töflu 1 sjáum við lista af hæstu 

endurgreiðslum síðustu þriggja ára sem gefur okkur ákveðna mynd af kostnaði þeirra 

verkefna og hversu mikill munur getur verið á endurgreiðslum milli ára. 

 

Tafla 1. Hæstu endurgreiðslur árin 2018-2020 

Verkefni Tegund verkefnis 

Innlent 
eða 

erlent 
Fjárhæð 
(ISK) Umsækjandi 

2020 

Aether Kvikmynd Erlent 313.357.265 Truenorth 

Brot Sjónvarpsþáttur Innlent 193.472.958 Truenorth 

Héraðið Kvikmynd Innlent 46.140.350 Netop Films 

2019 

Star Trek 
Discovery Sjónvarpsþættir 

Erlent 
54.477.659 RVK Studios 

Lof mér að falla Kvikmynd 
Innlent 

66.926.231 
Kvikmyndafélag 

Íslands 

Ófærð 2 
Leikið 

sjónvarpsefni 
Innlent 

334.512.797 RVK Studios 

2018 

Víti í 
Vestmannaeyjum Kvikmynd 

Innlent 
75.422.677 Sagafilm 

Stella Blómkvist Sjónvarpsþættir Innlent 111.800.718 Sagafilm 
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3 Framleiðsla á kvikmynd 

Kostnaður við framleiðslu á kvikmynd getur verðið fjölbreyttur og í þessum kafla munum 

við skoða ítarlega hvað felst í því að framleiða kvikmynd og hvernig verkefnið þróast frá 

hugmynd yfir í heildstætt verk. Einnig munum við skoða hvaða tekjumöguleikar 

framleiðendur standa frammi fyrir til þess að verkefnið geti orðið arðbært. 

3.1 Framleiðslan  

Það er tímafrekt verk að færa hugmynd yfir í handrit sem seinna verður svo að 

kvikmynd í fullri lengd. Það fer að sjálfsögðu eftir verkefninu en frá því að handrit sé tilbúið 

og að frumsýningu er oft talað um að það geti tekið 3-5 ár að framleiða kvikmynd. Það er 

í mörg horn að líta og langt því frá að vera sjálfgefið að kvikmyndin sem framleiðandan 

dreymir um að gera verði að veruleika. Athyglisvert er að skoða meðal meðgöngutíma 

Hollywood kvikmynda frá því að þær eru tilkynntar og þangað til þær eru frumsýndar. 

(Stephen Follows, 2018)  

 

Mynd 5. Meðaltími frá tilkynningu að frumsýningu Hollywood mynda eftir tegund 
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3.1.1 Þróun verksins (Development) 

Upphafið á kvikmyndaframleiðsluferlinu er þróunin á verkinu. Þegar hugmyndin liggur 

fyrir þarf að setja upp söguna, skrifa drög að handriti og byrja teikna upp fjárhagsáætlun 

fyrir verkið. Það þarf að skoða hversu stórt umfang verksins er, hverjir eru helstu 

kostnaðarliðir og hvar mögulegt sé að sækja fjármagn. (Masterclass, 2020) 

3.1.2 Forframleiðsla (Pre-production) 

Þegar þróunarvinnu við verkið er lokið tekur við forframleiðslan þar sem oft er stofnað 

framleiðslufyrirtæki utan um verkið. Það þarf að ganga úr skugga um að handritið sé 

fullklárað og í framhaldi af því farið í að finna tökustaði og áætla kostnað við tökur. 

Undirbúningur fyrir tökur felur í sér að búa til nákvæma áætlun um hvar og hvenær 

ákveðin atriði verða tekin upp, ráða þarf inn starfsfólk á tökustað og leikara sem síðan fá 

það verkefni að setja saman sýn leikstjórans. 

3.1.3 Framleiðslan (Production) 

Þegar tökur á kvikmyndinni hefjast er talað um að framleiðslan sé hafin. Á þessum 

tímapunkti er ákveðinn hápunktur í fjölda starfsfólks sem kemur að kvikmynduninni sjálfri 

og öllu sem við kemur framleiðslunni á tökustað.  

3.1.4 Eftirframleiðsla (Post-production) 

Þegar tökum lýkur tekur við eftirframleiðsla þar sem öllu því efni sem framleitt hefur 

verið er sett saman í eina heild með tónlist, hljóðblöndun og því myndefni sem hefur verið 

tekið upp. Þarna fer fram ákveðin ritstjórn á verkinu þar sem eitthvað efni er tekið út og 

kvikmyndin er kláruð. (Ágúst Einarsson, 2012) 

3.1.5 Dreifing (Distribution) 

Þegar verkinu er lokið tekur við markaðsetning á myndinni og dreifing til sýningaraðila. 

Þá fer myndin annaðhvort í kvikmyndahús og réttur til að sýna í línulegri dagskrá seldur, 

streymisveitu eða DVD disk en sala á þeim hefur fallið um 86% á undanförnum 13 árum. 
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(Sarah Whitten, 2019) Þá koma inn síðustu tekjur verkefnisins og hægt er að ganga frá 

útstandandi kröfum og koma hagnaðinum til fjárfesta. (Masterclass, 2020)  

3.2 Fjármögnunarleiðir 

Við framleiðslu á kvikmyndum eru fjölbreyttir fjármögnunarmöguleikar sem standa 

framleiðendum til boða og mikilvægt að velja réttan kost hverju sinni. Mikil óvissa er 

gjarnan í kringum svona verkefni svo framleiðendur þurfa að þekkja vel hvert skal leita 

þegar á að sækja fjármagn, hvort sem það er í formi styrkja eða einkafjárfesta. 

3.2.1 Framlag íslenskra kvikmyndasjóða  

Algengasta form fjármögnunar á íslenskum kvikmyndum er með styrkjum frá 

íslenskum sjóðum. Kvikmyndamiðstöð gegnir lykilhlutverki í styrkveitingum til íslenskra 

kvikmynda og sjónvarpsverkefna. Verkefni kvikmyndamiðstöðvar er að hafa umsjón með 

rekstri og starfsemi kvikmyndasjóðs, stuðla að kynningu, útbreiðslu og sölu á íslenskum 

kvikmyndum hér á landi og erlendis og afla upplýsinga um íslenskar kvikmyndir og gefa 

þær út. Einnig á kvikmyndamiðstöð að efla kvikmyndamenningu á Íslandi og stuðla að 

auknum samskiptum við erlenda aðila á sviði kvikmyndamála samanber Kvikmyndalög nr. 

137/2001. 

 Kvikmyndasjóður er sérstök eining innan Kvikmyndamiðstöðvar þar sem 

tilgangurinn er að veita fé til framleiðslu íslensks sjónvarpsefnis eða kvikmynda. Styrkir úr 

sjóðnum skiptast á milli kvikmynda í fullri lengd, heimildamynda, stuttmynda, leikins efnis 

fyrir sjónvarp, minnihluta samframleiðslu en það er þegar íslenskur framleiðandi vinnur 

með erlendum aðilinum að framleiðslu á erlendu efni og kynningar erlendis. 

 Kvikmyndasjóður veitir styrki til handritgerðar, þróunar verkefna, framleiðslu og 

kynningar á íslenskum kvikmyndum. (Kvikmyndamiðstöð, 2020c) 

3.2.2 Endurgreiðsla atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis 

Árið 1999 samþykkti Alþingi lög nr. 43 um tímabundnar endurgreiðslu vegna 

kvikmyndagerðar á Íslandi sem síðan þá hafa breyst með reglugerð sem hækkaði 

endurgreiðsluna í 25% af framleiðslukostnaði sem fellur til hér á landi við gerð 
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kvikmyndarinnar. Kvikmyndamiðstöð Íslands fer með umsjón endurgreiðslukerfisins en 

það heyrir undir atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytið.  

 Framleiðendur eiga kost á því að fá þennan hluta endurgreiddan að ákveðnum 

skilyrðum uppfylltum. Framleiðslan á sem dæmi að vera til þess fallin að koma íslenskri 

menningu á framfæri, kynna sögu landsins eða náttúru. Viðkomandi framleiðsla getur 

einnig fengið endurgreiðsluna sé verkefnið til þess fallið að stuðla að aukinni reynslu eða 

þekkingu á listrænum metnaði hjá þeim sem að verkinu standa. (Kvikmyndamiðstöð, 

2020d) 

3.2.3 Erlendir kvikmyndasjóðir  

Íslenskir kvikmyndaframleiðendur geta leitað til erlendra kvikmyndasjóða til að 

fjármagna sín verk en það dugar þó ekki alltaf þar sem styrkveiting á Íslandi er oft 

nauðsynleg krafa til að fá styrk frá erlendum aðilum og einnig verður upphæðin 

hlutfallslega í takt við það sem verkið fékk heimafyrir. (Klapptré, 2015)  

Meðal þeirra sjóða sem standa Íslendingum til boða eru Norræni kvikmynda- og 

sjónvarpssjóðurinn, Creative Europe - MEDIA og Eurimages. (Kvikmyndamiðstöð, 2020e)  

3.2.4 Erlendir meðframleiðendur 

Algeng leið hjá íslenskum framleiðendum í stærri verkefnum er að leitast eftir 

erlendum framleiðendum sem eru tilbúnir að koma inní verkefnið og aðstoða við að gera 

það að veruleika. Mjög algengt er að íslenskar kvikmyndir í fullri lengd séu studdar með 

þessu fyrirkomulagi. En í töflu 2 má sjá dæmi um íslenskar kvikmyndir sem hafa haft 

erlendan meðframleiðanda og fengið styrk frá Eurimages. (Council of Europe, 2020) 
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Tafla 2. Íslenskar myndir með meðframleiðanda 

Kvikmynd Ár Framleiðendur 

Djúpið (The Deep) 2010 BLUE EYES PRODUCTIONS (IS) 

    

FILMHUSET PRODUKSJONER AS 

(NO) 

Rocketman 2012 BLUE EYES PRODUCTIONS (IS) 

    

NIMBUS FILM PRODUCTION ApS 

(DK) 

Hjartasteinn 2015 SF FILM PRODUCTION (DK) 

    JOIN MOTION PICTURES (IS) 

Kona fer í stríð (Woman at war) 2017 SLOT MACHINE Sarl (FR) 

    GULLDRENGURINN EHF (IS) 

Héraðið (The County) 2018 NETOP FILMS (IS) 

    PROFILE PICTURES (DK) 

    

HAUT ET COURT (PRODUCTION) 

(FR) 

    ONE TWO FILMS GMBH (DE) 

Lamb 2019 GO TO SHEEP (IS) 

    BLACK SPARK FILM & TV AB (SE) 

    MADANTS Sp. z o.o. (PL) 

 

3.2.5 Erlent og innlent fjármagn  

 Erlent fjármagn getur komið til vegna sölurétta á kvikmyndinni erlendis en sama 

er hægt að gera hér á landi og eru sjónvarpsstöðvar á Íslandi til að mynd oft 

meðframleiðendur í verkefnum. Í lögum um Ríkisútvarpið nr. 23/2013 má finna skyldur 
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RÚV sem opinbers hlutafélags að styðja við íslenska kvikmyndagerð og undirritaði 

ráðherra samning þess efnis að RÚV bæri að verja að lágmarki 6% af þjónustutekjum 

sínum sem það fær úr ríkissjóði til að fjárfesta í efni frá sjálfstætt starfandi 

framleiðendum.  

3.2.6 Eigin fjármögnun framleiðenda og aðrar leiðir  

Framleiðendur geta einnig tekið á sig mikla áhættu sjálfir með því að sækja um 

hefðbundin einkalán hjá bönkum eða sótt sér lán á formi fyrirframgreiðslna ef myndin 

getur t.d. sýnt fram á samninga um sýningarétt erlendis eða dreifingaaðila á myndinni. 

(Klapptré, 2015) 

Hópfjármögnun er önnur leið sem framleiðendur hafa farið en til dæmis var íslenska 

kvikmyndin Albatross sem kom út árið 2015 fjármögnuð á þann hátt. (Karolinafund, 2014)  

Vöruinnsetning er annar möguleiki en þar geta fyrirtæki greitt framleiðendum fyrir að 

varan þeirra eða þjónusta komi við sögu í myndinni. Mikið hefur verið fjallað um 

vöruinnsetningar í James Bond myndum undanfarinna ára þar sem mikil peningur kemur 

við sögu. (Will Kenton, 2020) 

Áhættufjárfestar geta komið og fjármagnað kvikmyndir eins og önnur 

fjárfestingaverkefni en ekki er mikil hefð fyrir því á Íslandi þó svo að undanfarin ár hafi 

verið dæmi um að áhættufjárfestar hafi sótt hagnað í kvikmyndafjárfestingar. (Klapptré, 

2015) 

Frestun launa (deferrals) er þegar aðilar sem vinna að kvikmyndinni geta frestað 

launagreiðslum sínum sem þá eru ekki teknar með sem kostnaður við gerð myndarinnar 

og á sama tíma tekið á sig áhættu á að myndin muni skila inn nægilega miklum tekjum 

svo þeir geti fengið greitt fyrir sína vinnu að verkefninu. (Jane Kelly Kosek, 2008) 

3.3 Vandamál framleiðanda 

Framleiðendur sem leggja af stað í þessa vegferð hafa ýmsa möguleika en að sama 

skapi geta þeir lent í fjölbreyttum vandamálum á þessari vegferð. 

Það sem reynist mjög erfitt í kvikmyndagerð er að vita hvort fjárfestingin skilar hagnaði 

og þá hversu miklum. Þegar ráðist er í verkefni af þessu tagi er stærstur hluti fjármagnsins 
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sem fæst til þess í formi styrkja sem kemur inn í upphafi verksins. Svo eftir því sem fram 

líða stundir lenda mörg verkefni í sjóðstreymis (cashflow) vandamálum þar sem tekjurnar 

koma oftast ekki inn fyrr en verkinu er lokið. (Klapptré, 2015) 

Kostnaðarliðir eru fjölmargir í kvikmyndaframleiðslu en stærstur hluti kostnaðar við 

kvikmyndaframleiðslu á Íslandi eru launagreiðslur sem til að mynda námu rúmlega 70% 

af framleiðslukostnaði þegar skoðuð voru verkefni á Íslandi frá árunum 2006-2009.( 

Ólafur Arnarson, Hilmar Sigurðsson, Anna María Sigurjónsdóttir, 2010) 
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4 Fjárfestingar 

Fjárfestingum í kvikmyndum munum við skipta upp í tvo hluta í þessum kafla annars 

vegar styrkir frá ríkinu og tekjur sem ríkið fær frá geiranum og hins vegar 

einkafjárfestingar í kvikmyndum. Þegar talað er um kvikmyndir og styrki einkennist 

umræðan oft af því að þeir fjármunir sem renna til verksins séu eins og gjöf frá ríkinu sem 

kemur ekki aftur þegar eðlilegra væri að tala um þessa styrki sem ríkið lætur í hendur 

kvikmyndagerðamanna sem fjárfestingar í kvikmyndageiranum því hver króna sem ríkið 

lætur af hendi skilar sér tvöfalt til baka til ríkisins í formi skatttekna. (Capacent, 2016) 

4.1 Fjárfestingar hins opinbera 

Þegar við skoðum fjárfestingar hins opinbera þá er mikilvægt að skoða bæði beinar 

tekjur ríkisins af atvinnugreininni í formi skatttekna og einnig afleidd eða óbein áhrif af 

greininni. Kvikmyndir og sjónvarpsefni hafa gríðarlega mikið menningarlegt gildi og eru 

mikilvæg fyrir þjóðina. En það eru ekki einungis huglæg menningarleg gildi sem 

kvikmyndir færa okkur heldur hefur ferðamannaiðnaðurinn verið vaxandi atvinnugrein 

hér á landi undanfarin ár og á gott gengi íslenskra kvikmynda á stóran þátt í því. (Capacent, 

2016) 

4.1.1 Menning og ferðaþjónusta 

Ríkið fjárfestir í kvikmyndum til að styðja við íslenska menningu og listir og að einhverju 

leyti útaf fagfræðilegu sjónhorni. Þegar fjallað er um listgreinar eða skapandi greinar líta 

margir svo á að listin eigi að vera hrein og verði að einhverju leyti skítug þegar menn tala 

um hana í tenglsum við arðsemi. (Ágúst Einarsson, 2012) En það er mikilvægt fyrir 

listgreinar að átta sig á hagrænum áhrifum þeirra og tækifærum sem felast í að geta tengt 

hagnað inn í listsköpunina. Sem dæmi má nefna að gott gengi ferðaþjónustu á Íslandi má 

að einhverju leyti tengja beint við kvikmyndagerð þar sem ferðamenn ákváðu að ferðast 

til landsins vegna þess að þeir sáu landið í kvikmynd eða sjónvarpsþætti. En 9,7% 

vetrargesta og 13,9% sumargesta sögðu að hugmyndin að Íslandsför þeirra hefði kviknað 

við að sjá landið í kvikmynd, heimildamynd eða sjónvarpsþætti. Útgjöld erlendra 

ferðamanna hér á landi árið 2014 voru um 158 milljarðar, það gerir um 15 milljarðar í 

tekjur vegna kvikmynda og sjónvarpsþátta. Skatttekjur ríksins af þessum útgjöldum 
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ferðamanna sem koma hingað fyrir tilstilli íslensk kvikmyndageirans eru þá 4,6 milljarðar 

íslenskra króna. (Capacent, 2016) Ferðaiðnaðurinn hefur vaxið ört undanfarin ár og því 

má leiða líkur að því að árið 2019 hafi þetta hlutfall verið enn stærra. (Atli Fanndal, 2019) 

Augljóst dæmi um þetta eru Game of Thrones ferðir um tökusvæði þáttanna á Íslandi. 

(Morgan Jeffery, 2014) 

4.1.2 Skatttekjur bein og óbein áhrif á ríkiskassann  

Þegar horft er til tekna ríkisins af kvikmyndageiranum tökum við bæði bein áhrif og 

afleidda vinnu með í reikninginn. 

Ársverk er skilgreint sem vinna í dagvinnu í eitt ár og hafa Samtök Iðnaðarins áætlað 

fjölda ársverka í kvikmynda- og sjónvarpsgerð (ÍSAT2008: 59&60) þar sem 

verktakagreiðslur eru undanskildar. Árið 2014 var fjöldi ársverka 1.289 í kvikmynda- og 

sjónvarpsgerð þar sem launagreiðslur voru um 9 milljarðar króna og þar að auki voru 

útflutningstekjur framleiðslunnar 5,3 milljarðar árið 2013.  

 Óbein og afleidd áhrif eru áberandi þegar talað er um kvikmyndageiran þar sem 

hann reiðir sig á fjölbreytilega stoðþjónustu tæknifólks, iðnaðarmanna, markaðs- og 

sölufólks og ferðaþjónustu aðila svo eitthvað sé nefnt. Óbeinn virðisauki er sá virðisauki 

sem atvinnuvegurinn skapar með viðskiptum sínum við aðra atvinnuvegi. Þegar talað 

erum óbein áhrif eða afleidd áhrif þá notast menn við margfaldara til að vega og meta 

áhrif greinanna. Notum margfaldara 1,5 sem þýðir að um 650 óbein ársverk komu til 

vegna framleiðslu á sjónvarps og kvikmyndaefni árið 2014. 

 Þegar við skoðum hvaða áhrif þetta hefur þá fara tæplega 13 milljarðar króna í 

launagreiðslur og væru þá tekjur ríkisins á formi tekjuskatts, launatengdra gjalda og 

útsvarstekna um 4,6 milljarðar króna. Skatttekjur ríkisins af virðisaukaskatti frá 

einstaklingum og fyrirtækjum vegna veltu í kvikmyndaframleiðslu og tengdu efni væru 

um 2,7 milljarðar. Skatttekjur hins opinbera vegna umsvifa aðila í þessum geira væru þá 

um 7,3 milljarðar íslenskra króna. 

 Framlag ríkisins til geirans átti að nema um 5,9 milljörðum króna sem gerir það 

töluvert minni en tekjurnar sem hið opinbera fær inn vegna aðila í kvikmyndageiranum 

eða tengdum sviðum. Tekjur ríksins af sköttum frá beinum og óbeinum aðilum í geiranum 
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ásamt tekjum sem þær skapa í ferðaiðnaðinum nema um það bil tvöfalt meira en ríkið 

leggur til starfseminnar eða í kringum 12 milljörðum króna. (Capacent, 2016) 

4.2 Áhættufjárfestar 

Viðhorf einkafjárfesta og framleiðenda gagnvart áhættufjárfestingum í kvikmyndum 

virðist vera mjög misjafnt. Einhverjir tala um að eina sem þú veist er að þú veist ekki neitt. 

(von Rimscha, 2009) En þegar við skoðum panel umræður um fjárfestingar í íslenskum 

kvikmyndum sem haldin var á RIFF árið 2015 talar Gísli Gíslason um fjárfestingar í 

kvikmyndum sem skemmtilegar fjárfestingar en ekki endilega arðbærar meðan að Heiðar 

Guðjónsson á sama fundi vill einblýna á svokallaða fjöldaframleiðslu myndir sem auðvelt 

er að selja út og hagnast á. Grímar Jóhannsson framleiðandi Hrúta taldi að mikilvægt væri 

að styrkja við listafólk þar sem aðal áherslan er á listrænt gildi kvikmyndanna en hann vill 

ekki taka þátt í að framleiða eins myndir og Heiðar. Baltasar Kormákur talar svo um að 

þetta geti allt saman haldist í hendur og þú getir sameinað arðbærni fyrir fjárfesta á alls 

konar kvikmyndum, listrænum eða fjöldaframleiddum. (Klapptré, 2015)  

Ljóst er að flestar kvikmyndir eru ekki arðbærar en þumalputtareglan í kvikmyndagerð 

er sú að 1 af hverjum 10 kvikmyndum hagnast það mikið að hún heldur hinum myndunum 

uppi. Af 10 kvikmyndum mun helmingurinn tapa pening meðan þrjár til fjórar munu koma 

út á sléttu en síðasta myndin þénar nægilega mikið til að standa undir kostnaði allra hinna 

myndanna. Það hefur því mikið vægi að hægt sé að meta áhættuna við fjárfestingu á 

kvikmynd eins ítarlega og mögulegt er áður en lagt er af stað í verkefnið. (Klapptré, 2015)  

4.2.1 Áhætta  

Er þetta virkilega þannig að engin veit nokkurn skapaðan hlut eða getum við lagt mat 

á áhættu í verkefninu jafnvel áætlað tekjur og hjálpað til við fjármögnunina án þess að 

tapa peningum. Kvikmyndunarverkefni er áhættusömu fjárfesting og mikilvægt að 

kortleggja hvaða áhættur það eru sem framleiðendur standa frammi fyrir. Framleiðendur 

kvikmynda þurfa að eiga við áhættur á þróunar-, framkvæmdar- og dreifingarstigi eins og 

hefðbundin vara. En þar sem kvikmyndageirinn hefur bæði hagræna og menningarlega 

vöru í bland við verkefnabyggða framleiðsluhætti bætast við fleiri áhættuþættir sem erfitt 

er að tryggja. (von Rimscha, 2009)  
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Venjulega er talað um tvo megin áhættuþætti í kvikmyndageiranum sem 

framleiðsluáhættu og neysluáhættu (consumption risk). Framleiðendur standa einnig 

frammi fyrir orðsporsáhættu sem getur komið til þegar neysluáhættan leiðir af sér að 

framleiðendur verða fyrir orðsporshnekkjum þegar verkefni er ekki samþykkt eða nýtur 

ekki eftirspurnar á markaði. Þróunaráhætta kemur til þegar óvissa er með hvort verkefnið 

sé nægilega gott til að fara í framleiðslu eða eftirspurnin sé ekki nægilega mikil til að 

verkefnið haldi áfram og framleiðandi muni þar af leiðandi sitja upp með sokkin kostnað 

af verkefninu. (von Rimscha, 2009) 

4.2.1.1 Framleiðsluáhætta 

Framleiðsluáhætta snýr að framleiðslu hlið kvikmyndaverkefnisins en þau verða til fyrir 

tilstilli marga einstakra þátta sem koma saman og þarf að stýra af mikilli nákvæmni. 

Áhættan fer eftir framleiðslukostnaði verkefnisins og inniheldur sokkin kostnað af 

þróunarstigi verkefnisins og fastan kostnað sem til er kominn vegna framleiðslunar. 

Megin áhættan á framleiðsluferlinu snýr að því að klára framleiðsluna innan tíma- og 

kostnaðaráætlunar. Verklokatryggingar (completion bond) eru notuð til að verjast þessari 

áhættu en þau tryggja einungis að klára þurfi verkið til að fá greiðslu en ekki gæði verksins. 

Þú getur klárað að taka myndina upp á símanum og telst þá framleiðslu lokið. (Klapptré, 

2015) Það þarf margt að koma saman í framleiðsluferlinu en það er ekki bara listræn sýn 

leikstjórans heldur þurfa tæknimenn og framkvæmdarstjórar með mismunandi 

hugmyndir að koma saman og vinna að sameiginlegu markmiði.   

4.2.1.2 Neysluáhætta (consumption risk) 

Neysluáhætta er í grunninn óvissan um eftirspurnina á verkefninu. Eftirspurn eftir 

kvikmynd er nánast ómögulegt að vita fyrirfram og er í raun óháð framleiðslukostnaði 

myndarinnar. Fræðilega ættu dreifingaraðilar að stýra þessari áhættu á seinni stigum 

framleiðslunnar en í raun eru dreifingaraðilarnir í yfirburða stöðu gagnvart 

framleiðendum þar sem fáir dreifingaraðilar eru til að taka við mörgum framleiðendum. 

Það þýðir að dreifingin verður flöskuháls í virðiskeðjunni og þess vegna geta þeir aðilar 

fært áhættuna yfir á framleiðendur. 
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4.2.1.3 Orðsporsáhætta 

Þegar engar augljósar vísbendingar standa til boða um gæði verkefnisins er algengt í 

kvikmyndageiranum að samningar séu ókláraðir og brúi menn samningsleysið með 

trausti. Traust í kvikmyndageiranum er ekki blind von um góða útkomu heldur gefur 

orðsporið ákveðið vægi og öryggi. Í geira þar sem gæði er ekki mælanleg þá vegur 

orðsporið því mun meira á móti óvissunni. (von Rimscha, 2009) Það er mun auðveldara 

fyrir fjárfesta að koma inní verkefni þar sem Baltasar Kormákur leikstýrir Denzel 

Washington og Mark Whalberg heldur en nýliða sem hefur enga ferilskrá. (Klapptré, 2015) 

Ef þú hefur gott orðspor af góðri framleiðslu og stjórnun á fjármunum þá er líklegra að 

fjárfestar komi til þín aftur. 

4.2.1.4 Þróunaráhætta 

Eins og með neysluáhættuna byggist þróunaráhættan á óvissu með eftirspurn. 

Dreifingaraðilar og fjárfestar geta ekki verið öryggir með að framleiðandi framleiði vöru 

sem mætir þeirra væntingum um gæði. Handrit, leikarahópur og önnur aðföng 

verkefnisins geta verið grandskoðuð en það er algjörlega óráðið hvort það muni sinna 

eftirspurn neytandans. Framleiðendur geta því ekki verið öruggir með að myndin þeirra 

verði framleidd yfir höfuð eða að framleiðsla verkefnisins verði í þeirra höndum. Það er 

því áhættan sem grundvallast í sokknum kostnaði og að ákvörðunin hvort myndin verði 

framleidd er ekki endilega í höndum framleiðandans. (von Rimscha, 2009) 

4.2.1.5 Áhættustýring í kvikmyndaverkefnum 

Framleiðendur notast einkum við þrjár leiðir í áhættustýringu en þau snúa að því að 

lágmarka líkur á tapi, tilfærsla áhættu og lágmarka mögulegt tap.  

Fyrsta leiðin er að framleiðendur leitast eftir því að lágmarka líkur á tapi með því að 

hámarka eftirspurn með því til dæmis að ráða inn þekktan leikara sem þeir vita að dregur 

aðdáendur að verkefninu.  

Önnur leið sem framleiðendur notast við er að sækja opinbert fé sem minnkar þeirra 

persónulega framleiðslukostnað og notast við þekkt vörumerki eins og skáldsögu sem 

áhorfendur þekkja og er eftirspurn eftir. 
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Þriðja leiðan snýr að því að lágmarka kostnað verkefnisins svo mögulegt tap af 

verkefninu verði sem minnst. Þarna þarf stranga fjárhagsáætlun þar sem áhættan af því 

að eyða meira í verkið er borin saman við hvað ávinnst með því að spara. 

4.2.1.6 Samkeppnishæfni framleiðenda 

Þegar greina þarf nokkur kvikmyndaverkefni og bera þau saman er einbeiting á gæði 

framleiðandanna sem verkefnastjóra frekar en á áhættuna á hverri kvikmynd fyrir sig. 

Þrátt fyrir að hvert verkefni sé einstakt þá koma öll verkefni niður á það sama hvort 

framleiðendur nái bestu aðföngunum, handriti, mannauði og fjármögnun. (von Rimscha, 

2009) 
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5 Fjármál mismunandi kvikmyndaverkefna 

Einn af óvissuþáttum við kvikmyndaframleiðslu er að ekkert verkefni er eins og því ekki 

hægt að ganga að neinu sem sjálfsögðum hlut. Í þessum kafla skoðum við þrjú misjöfn 

kvikmyndunarverkefni sem varpa ljósi á fjölbreytileikan og tækifærin sem leynast í 

framleiðslu. 

5.1 Svartur á leik 

Svartur á leik er íslensk kvikmynd sem kom út árið 2012 og varð gífurlega vinsæl í 

kvikmyndahúsum. Þetta verkefni er dæmi um góða fjárfestingu en einkafjárfestar settu 

50 milljónir í framleiðslu á þessari mynd. Heiðar Guðjónsson fjárfestir í þessu verkefni 

talar um að þeir hafi lagt af stað með það markmið að búa til vinsæla kvikmynd, ekki 

endilega verðlaunamynd á kvikmyndahátíðum. Fjárhagsáætlun þeirra snerist um að reyna 

fá í kringum 40 þúsund manns til að sjá myndina í kvikmyndahúsum og selja 

sjónvarpsréttinn að myndinni og þá væru þeir búnir að ná upp í kostnað við gerð 

myndarinnar þar sem þeir fengu bæði styrki frá Kvikmyndamiðstöð Ísland og erlendis frá. 

Þeir fóru fram úr þessu áætlunum og kvikmyndin var mjög vinsæl bæði innanlands og 

utan en fjárfestar þessa verkefnis gengu sáttir frá borði með ávöxtun uppá 30% á ári í 2 

ár. (Klapptré, 2015) 

Tafla 3. Fjármál kvikmyndarinnar Svartur á leik 

 

Svartur á leik 

Kostnaður/fjármögnun Tekjur 

                         50.000.000  Frá fjárfestum 

             

70.000.000  Sala á Íslandi 

                         60.000.000  Styrkur frá KMÍ 

             

60.000.000  Sala erlendis 

                         10.000.000  Erlendir styrkir     

                         20.000.000  Endurgreiðsla      

Hagnaður framleiðenda eftir bónusgreiðslur 30% ávöxtun á ári í 2 ár 
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5.2 Star Wars 

Saga Star Wars kvikmyndinna er áhugaverð fyrir margar sakir en jafnvel einna helst 

fyrir hvernig fjármálum og eignarétti var ráðstafað við upphaf framleiðslunnar á fyrstu 

kvikmyndinni  eins og fræðslufundur Íslandsbanka um fjármál Star Wars fjallaði um. Eins 

og við höfum farið yfir hér áður þá er mikilvægt fyrir framleiðendur að ráðstafa áhættu 

og meta verkefnin rétt við upphaf ferlisins.  

Þegar Fox kvikmyndaverið samdi við efnilega leikstjóran George Lucas árið 1974 höfðu 

þeir ekki sömu trú á Star Wars verkefninu og leikstjórinn. Lucas samdi um að hann myndi 

ekki fá launahækkun fyrir kvikmyndina eins og til stóð en framleiðendur Fox hugsuðu um 

að lágmarka kostnað við gerð myndarinnar svo að tap fyrirtækisins yrði minna ef illa gengi. 

Þeir samþykktu það en á móti fékk Lucas 40% af hagnaði myndarinnar, réttinn á öllum 

framhaldsmyndum sem yrðu gerðar og ætti vörumerkið Star Wars til frambúðar. Þetta 

reyndist vera ein stærsta fjárhagsákvörðun í sögu kvikmyndagerðar og George Lucas 

hagnaðist gífurlega. 

Það er eitt að framleiða kvikmynd með öllum tilheyrandi kostnaði og ná að hagnast á 

framleiðslunni með sölu á bíómiðum eins og Star Wars gerði upphaflega en svo er annað 

að búa til vörumerki líkt og það þróaðist út í. Áætlaðar tekjur af Star Wars árið 2016 voru 

á pari við allar tekjur íslenska ríksins fyrir árið 2016.  

Heildartekjur Star Wars til ársins 2016 voru um 3.700 milljarðar krónar og af þeim 

tekjum nam sala á leikföngum 43% af heildartekjum Star Wars. Myndirnar sjálfar skiluðu 

aðeins inn 15% af heildartekjum Star Wars. 

5.3 Hringadróttinssaga (Lord of the rings) 

 Hringadróttinssaga er þríleikur sem var gríðarlega vinsæll og er annað 

kvikmyndaverkefni með áhugaverða fjármálasögu við framleiðslu myndanna. 

Hringadróttinssaga var kostnaðarsamt kvikmyndunarverkefni sem varð gífurlega vinsælt 

og skilaði inn miklum tekjum en ekki allir fjárfestarnir gengu frá verkinu með hagnað. Það 

getur verið erfitt að skilgreina kvikmyndaverk út frá því hvort það var arðbært, einstaka 

verkefni getur skilað helmingi hlutaðeigandi hagnaði og honum helmingnum tapi. 

Kvikmyndir geta litið út fyrir að hafa náð mikill velgengni en eins og í dæmi fyrstu 
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Hringadróttinssögu myndarinnar þá samdi Peter Jackson leikstjóri um risastóran bita af 

öllu fjármagni sem kom inn 17,5% sem gerði það að verkum að fjárfestar sem komu inn 

undir lokin með fjármagn til að klára framleiðsluna sáu það fjármagn ekki skila sér aftur. 

Þó svo að mynd fái mikla aðsókn eða vinni til verðlauna þýðir það ekki endilega að 

fjárfestar í verkefninu fái sinn skerf til baka. (Klapptré, 2015) 

 

 

 

 

6 Niðurstaða 

Eftir þessa yfirferð sjáum við að umhverfi framleiðandans í kvikmyndageiranum er 

gífurlega fjölbreytt og margt sem þarf að huga að áður en fjárfest er í 

kvikmyndunarverkefni. Styrkir hins opinbera skipta greinina höfuð máli en á sama tíma er 

ljóst að kvikmyndageirinn og öll sú markaðsetning sem felst í geiranum og alþjóðlegu 

samstarfi skilar sér margfalt aftur í kassan hjá ríkissjóði.  

Þrátt fyrir að einkaframtak í framleiðslu á kvikmyndum sé ekki algengt hérlendis sýni 

dæmin okkur að fjárfestingin getur ávaxtast vel með framleiðslu á kvikmynd. Takmörkuð 

reynsla er þó komin á slíkt og verða fjárfestar að vera vel undirbúnir áður en lagt er af 

stað í slíka vegferð. 

Lykilatriði fyrir áhættufjárfesta er að koma inn á réttum tíma í ferlinu til að geta samið 

þannig að sem besta líkur séu á því að hann fái sinn hluta aftur til baka en það er ekki 

samasemmerki milli þess að framleiða vinsæla mynd og búa til arð fyrir alla aðila sem 

koma að framleiðslunni. 

Tækifærin í greininni eru klárlega til staðar en ljóst að það er mjög vandmeðfarið að 

fjárfesta í kvikmyndum ef hagnaður fjárfesta er eina markmiðið. 
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