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Abstract  

This thesis examines the film industry in Iceland, its impact on the nation’s 

culture and economy. Special attention is given to how the recent cutbacks of 

financial resources from the government affect the film industry, culturally and 

financially. The researcher does not work in the film industry but is highly 

interested in these issues. 

In a nutshell the research question is: “What effect does the governmental 

cutbacks, of financial resources to the domestic film industry, have on 

Iceland’s culture and economy and what else may be affected by these 

governmental subsidies of financial allocation to Iceland’s film industry?” 

Looking at specific examples, we will examine the causes and effects of 

cutting back governmental funding to the film industry. Reactions from people 

working in the field of filmmaking in Iceland and the film industry will also 

play a large role in this research. 

The researcher bases his thesis on experiences and testimonies of people 

working in the Icelandic film industry as well as relevant, of the shelf, data. 

The thesis is somewhat speculative and the researcher‘s own take on the matter 

is included in the final three chapters. 

The Icelandic government made a rash decision and possibly did not act in 

their best interest by downsizing so substantially on funding to the Icelandic 

film industry. All evidence point to that it is likely that the financial cutbacks 

made to the Icelandic film industry will be gradually rectified in the coming 

years, or as soon as enough research on the matter has been done to make an 

educated decision next time around. 

Key terms: CULTURAL industries, FILM industry, CONTRACTS, financial 

CUTBACK, GOVERNMENT financing, business INVESTMENTS in the arts, 

COMMERCIAL art. 
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Útdráttur     

Staða íslenskrar kvikmyndagerðar er á hálum ís og óljóst er með framtíð 

geirans hér á landi vegna mikilla niðurskurða í kjölfar efnahagshrunsins 2008. 

Íslenskir kvikmyndagerðarmenn og starfsfólk tengt kvikmyndaiðnaðnum á 

Íslandi hafa opinberlega tjáð óánægju sína á  35% skerðingu fjárframlaga 

ríkisins til íslenskrar kvikmyndagerðar. Kvikmyndagerðarmenn halda því fram 

að íslenska ríkið sé í raun að tapa til lengri tíma litið á þessum umdeilda 

niðurskurði íslenskra stjórnvalda. 

Í ritgerðinni er litið er á menningarlegt gildi íslenskrar kvikmyndagerðar út frá 

hagfræðilegum sjónarmiðum. Einnig er rannsakað  hvort fyrstu viðbrögð 

íslenskra kvikmyndagerðarmanna, við aðgerðum ríkisins, séu í samræmi við 

þann samdrátt, sem þeir óttuðust að yrði í kvikmyndaiðnaðnum. Í því sambandi 

er litið til áhrifa íslenskra kvikmyndaiðnaðarins á þjóðarhag, með tilliti til 

menningarlegra og fjárhagslegra þátta. 

Þetta er rannsókn byggð á reynslu og athugun, yfirliti og úttekt. Rannsakandi 

byggir rannsóknina á reynslu og vitnisburðum fólks sem vinnur í íslenska 

kvikmyndaiðnaðnum, ásamt fyrirliggjandi gögnum. 

Með svo harkalegum niðurskurði á fjárframlögum til kvikmyndagerðar lítur út 

fyrir að íslensk stjórnvöld hafi tekið nokkuð vanhugsaða skyndiákvörðun. 

Ákvörðunin umdeilda virðist ekki hafa verið hin besta úrlausn stjórnvalda og 

nú stefnir í að niðurskurðurinn verði leiðréttur smám saman á komandi árum 

eða samhliða því að fleiri rannsóknir um málið verði gerðar, svo stjórnvöld geti 

tekið ákvörðun byggða á rökum í stað ágiskana. 
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Inngangur 

Þessi ritgerð er 12 ECTS eininga lokaverkefni Elvars Guðmundssonar, sem sótt 

hefur þriggja ára nám í viðskipta- og raunvísindadeild Háskólans á Akureyri. 

Ritgerðin fjallar um niðurskurð stjórnvalda á fjárframlögum til íslenskrar 

kvikmyndagerðar og þau áhrif sem hann hefur í för með sér á þjóðarhag og 

íslenska kvikmyndaiðnaðinn almennt. Skoðuð er afstaða 

kvikmyndagerðarmanna og farið yfir tengsl milli samdráttar og fjárflæðis í 

atvinnugreininni. Út frá upplýsingum, sem fram koma, verður betur hægt að 

leggja mat á það hver möguleg og raunveruleg áhrif niðurskurðarins eru. 

Ásamt fleiru er litið á menningar- efnahags- og atvinnulíf, sem fylgir íslenskum 

kvikmyndaiðnaði og ástandið túlkað með það að leiðarljósi.  

Rannsakað er hver áhrifin af niðurskurði ríkisins til íslenskrar 

kvikmyndagerðar eru í tengslum við iðnaðinn sjálfan og þjóðarhag, með tilliti 

til menningarlegra og fjárhagslegra þátta. Rannsóknarspurningin er hver áhrif 

niðurskurðar ríkisins á fjárframlögum til íslenskrar kvikmyndagerðar verði til 

framtíðar og hvort það sé í samræmi við þá mynd sem kvikmyndagerðarmenn 

hafa dregið upp af ástandinu. 

Hvarvetna í heiminum er litið á ríkisstyrki til listgreina sem eðlileg útgjöld, þar 

sem honum er ætlað að bæta bæði menningarlíf og efnahagslega stöðu þjóðar. 

Samkvæmt samningi menntamálaráðherra og fjármálaráðherra við samtök í 

kvikmyndagerð frá árinu 2006, átti framlag til Kvikmyndasjóðs Íslands að 

nema 700 milljónum króna árið 2010. Vegna mikils samdráttar í efnahag 

landsins síðan þá, hafa stjórnvöld ákveðið að draga verulega úr þessu framlagi 

og hefur íslensk kvikmyndagerð fengið töluverða fréttaumfjöllun vegna þessa 

niðurskurðar til atvinnugreinarinnar. Fjárframlög til Kvikmyndasjóðs eru nú 

35% lægri en ella og ekki þykir það bæta úr skák að Ríkisútvarpið tók upp nýja 

stefnu, sem miðar að því að draga talsvert úr kaupum á efni frá sjálfstæðum 

íslenskum framleiðendum.  
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Í þessari rannsókn er litið á viðbrögð kvikmyndagerðarmanna við 

niðurskurðinum. Skýrslan, sem útbúin var til að opna augu stjórnvalda fyrir 

hagrænum áhrifum íslenskrar kvikmyndagerðar, verður einnig höfð til 

hliðsjónar. Litið verður til þess hvaða áhrif niðurskurðaraðgerðir ríkisstjórnar 

hafa á styrktarkerfi kvikmyndagerðar á Íslandi og á starfsemi 

kvikmyndagerðarmanna og fyrirtækja í iðnaðnum. Rannsakað er hverju sé 

fórnað fyrir þann aur sem stjórnvöld telja sig spara með niðurskurðinum og 

hvort raunverulega sé um sparnað að ræða fyrir íslensku þjóðina þegar allt er 

tekið saman. Viðbrögð og svör þeirra, er málið varðar, koma fram, ásamt þeirra 

áliti á ástandi íslensks kvikmyndaiðnaðar eftir niðurskurð. 

Farið verður yfir efni mótmæla kvikmyndagerðarmanna við niðurskurðinum, 

sem ýmist hafa verið í formi greinarskrifa, umræðna, o.s.frv. Íslenskir 

kvikmyndagerðarmenn halda því fram að ríkisstyrkur sé ekki ölmusa, heldur 

fjárfesting og færa fyrir því rökstuðning, sem farið verður yfir í þessari 

rannsókn. 

Framlög íslenskra kvikmyndasjóða eru mjög mikilvæg fyrir framleiðendur og 

þeir eru því hræddir um að niðurskurðurinn skili sér ekki einungis í fækkun 

verkefna og starfa, heldur einnig í fækkun fyrirtækja í framleiðslu íslenskra 

kvikmynda og sjónvarpsefnis.  

Reynt hefur á aðlögunarhæfni atvinnugreinarinnar, en það er óvissuþáttur sem 

gæti enn komið á óvart og dregið úr skaðanum, sem svartsýnustu spár gera ráð 

fyrir. 

 

 

 

 

	    



Viðskiptadeild	  

Viðskipta-‐	  og	  raunvísindasvið	  HA	   	   Elvar	  Guðmundsson	  

3	  

	  

1. Fræðilegur hluti 

Kvikmyndagerð á Íslandi hefur þróast verulega frá upphafi hennar. Þá ber helst 

að nefna framfarir í tækjakosti, mun einfaldari vinnuaðferðir og stóraukin 

kunnátta fagfólks í greininni. 

“Líta má á kvikmyndina sem afsprengi iðnaðarsamfélags, þar sem þrennt þarf 

jafnan að vera fyrir hendi: tæki til kvikmyndagerðar, hópur einstaklinga sem 

starfar við kvikmyndagerð og áhorfendur” (Brøgger, 1980, bls. 9). Að baki 

tökuvélunum vinna saman, auk kvikmyndaleikstjóra, fjölmargir tæknimenn og 

aðrir sérfræðingar (Brøgger, 1980, bls. 16). 

Kvikmyndir skapa ímyndir sem móta heilu samfélögin, skapa fyrirmyndir 

fólksins og segja sögur ólíkar öllu sem áður hefur þekkst (Guðni Elísson, 1999, 

bls. v). Það kann að skjóta skökku við að þrátt fyrir dræman fjárhagslegan 

stuðning hins opinbera, hafði íslenskt kvikmyndagerðarfólk ekki aðeins náð 

athyglisverðum árangri undir lok tuttugustu aldar, heldur hafði íslensk 

kvikmyndagerð einnig blómstrað og haslað sér völl á alþjóðavettvangi (Guðni 

Elísson, 1999, bls. 991). Ætla má að áhrif erlendra kvikmyndaleiðangra á 

fyrstu áratugum tuttugustu aldar hafi verið töluverð, þar sem líklegt þykir að 

myndir um land og þjóð hafi stuðlað að kynningu erlendis. Íslendingar voru 

ánægðir með það og kynntust m.a. göldrunum á bak við kvikmyndagerð 

(Guðni Elísson, 1999, bls. 823). 

Í hugum margra markar árið 1978 upphaf kvikmyndagerðar á Íslandi, en þá var 

Kvikmyndasjóður Íslands stofnaður og fyrsta úthlutun úr sjóðnum var ári síðar. 

Allt sem gert hafði verið á kvikmyndasviðinu fram að stofnun sjóðsins er 

afgreitt sem áhugamennska og minnst á þá kvikmyndagerð með góðlátlegri 

vorkunnsemi, þó það sé ekki endilega sanngjarnt mat (Guðni Elísson, 1999, 

bls. 868). 
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1.1 Hagræn áhrif menningargreina og ríkisstuðningur 

Í skýrslu Sterngold (vísað í Lynch, 2003. bls. 3) segir að ríkisstuðningur til 

listgreina sé ekki ölmusa, heldur sé það fjárhagslega skynsöm fjárfesting fyrir 

hagkerfi bæja og borga innan þjóðarinnar. Þegar dregið er úr ríkisstuðningi við 

listgreinar hefur það óæskileg áhrif og spurning er hver bætir upp fyrir 

efnahagslegu starfsemina sem glatast og hvaða störf eiga að leysa af hólmi 

störfin sem glatast í listgreinunum (Sterngold, 2004).  

Snemma á níunda áratugnum voru til staðar skattaívilnanir og beinn 

ríkisstyrkur til kvikmyndagerðar [í Ástralíu] til að viðhalda eftirliti með 

skapandi efni innan landsins eða álfunnar. Þetta var þrátt fyrir gagnstæð 

markmið um að efla þjóðernisstefnu í gegnum kvikmyndagerð annarsvegar og 

leitast eftir markaðsknúnum viðhorfum, sem stuðla að viðskiptarmiðuðum 

iðnaði hinsvegar (Parkera og Parenta, 2009, bls. 9).  

Í grein sem netfréttamiðillinn „Concept Bin“ birti þann 1. febrúar 2010, er talað 

um hagræn áhrif kvikmyndagerðar. Þar segir að til að fá grófa hugmynd um 

hvernig hægt sé að meta það hvernig framlög, frá ríkinu, til kvikmyndagerðar 

skila sér aftur til skattborgaranna, er að bera saman bein opinber framlög, þar 

með talið skattaafslátt til kvikmyndaframleiðslu og tekjur ríkisins af innlendri 

kvikmyndagerð. En svo er það matsatriði hvernig tekjurnar sjálfar eru mældar, 

vegna þess að kvikmyndaframleiðsla hefur umtalsverð margföldunaráhrif 

umfram þann virðisauka sem myndast við sjálfa framleiðsluna (Concept Bin, 

2010). 

Hagvöxtur er flókið ferli. Í gegnum mest alla mannkynssöguna hafa auðæfi 

komið frá kyrrstæðum stöðum, sem hafa náttúruauðlindir á borð við frjósaman 

jarðveg eða aðra hrávöru. En í dag er lykil-auðlindin, skapandi mannfólk, mjög 

hreyfanleg. Lykilþáttur í efnahagslegri samkeppni er getan til þess að vekja, 

rækta og virkja þessa auðlind til starfa. Það ætti að líta á heimshluta og þjóðir 

sem hafa vistkerfi, sem eru opin fyrir nýju fólki og hugmyndum þar sem fólk á 

auðvelt með samskipti og óvenjulegar hugmyndir eru ekki kæfðar, heldur 
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breytt í ný verkefni, fyrirtæki og vöxt, sem þá staði sem eru líklegastir til að 

hagnýta fjölbreytilega hæfileika skapandi fólks og ná þannig 

sammkeppnisforskoti (Florida, 2002, bls. xix-xx). 

Hvað fjárfestingu og kostnað í kvikmyndagerð varðar eru rannsóknir og 

forprófanir að miklu leyti árangurslausar. Viðskiptavinir geta ekki vitað 

fyrirfram hvort þeim eigi eftir að líka við vöruna eða ekki (Caves, 2000, bls. 3). 

 

1.2 Skapandi greinar 
	  

Kvikmyndaiðnaðurinn er skapandi atvinnugrein sem fjallað er um innan 

margra sérgreina hug- og félagsvísinda. Framleiðsla kvikmynda er margþætt en 

langar leiknar kvikmyndir njóta mestrar athygli og sérstaða kvikmynda er sú að 

nytjar þeirra fyrir neytendur felast í upplifun (Ágúst Einarsson, 2006). 

Sköpunargáfa er ekki áþreifanleg eign, eins og steinefna uppspretta, sem hægt 

er að safna í forða, slást yfir eða jafnvel kaupa og selja. Við verðum að byrja 

hugsa um sköpunargáfu sem hversdagslegan hag, eins og frelsi eða öryggi. 

Hún er eitthvað ómissandi sem tilheyrir okkur öllum og ávallt verður að rækta, 

endurnýja og viðhalda, því annars hverfur hún (Florida, 2002, bls. xxvi). 

Fjöldi fólks, sem vinnur við skapandi greinar, hefur stóraukist á síðustu öld og 

sérstaklega á síðustu tveim áratugum. Sköpun mannsins er æðsta form 

hagkvæmra auðlinda og við mannfólkið höfum þróað með okkur félags- og 

hagkerfi sem geta hagnýtt sköpunargáfu mannsins sem aldrei fyrr. Þetta gefur 

loforð um óviðjafnanleg tækifæri til að bæta lífsskilyrði okkar og hamingju, 

ásamt því að byggja upp mannúðlegra og dugmeira hagkerfi. En það er engin 

trygging fyrir því að þetta loforð verði uppfyllt, það getur jafnauðveldlega 

verið óuppfyllt. Stóra vandamálið sem við nú stöndum frammi fyrir, eftir að 

hafa getið af okkur ótrúlega burði í sköpun, er að okkur skortir yfirgripsmeira 
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félags- og hagkerfi til að hagnýta það að fullu. Það er undir okkur sjálfum 

komið að uppfylla umbreytinguna í átt að samfélagi sem hagnýtir að fullu 

sköpunarhæfileika okkar (Florida, 2002, bls. xiii). Það er engin ein 

skyndilausn. Lykilatriðið, sem þarf að skilja er að lausnin liggur í hverju 

landssvæði fyrir sig, í þekkingu, vitsmunum og sköpunargetu fólksins (Florida, 

2002, bls xxiii). 

Á enskri tungu flokkast kvikmyndagerð undir nokkuð sem kallast „creative 

industries“ eða skapandi greinar, en undir það flokkast líka atvinna og 

iðngreinar sem byggja á hinum hefðbundnu listgreinum. Á vef 

viðskiptafræðistofnunar HÍ segir orðrétt: „Ólíkt menningarhagfræði, hafa 

rannsóknir á skapandi greinum ekki miðað að því að réttlæta opinbera styrki til 

menningar, heldur hefur umfjöllunin gengið út frá þeirri forsendu að skapandi 

greinar eigi að skoða á sama hátt og aðrar atvinnugreinar. Þó að skapandi 

greinar séu á margan hátt ólíkar hefðbundnum atvinnugreinum eru þær engu að 

síður atvinnu- og tekjuskapandi“ (Viðskiptafræðistofnun, 2010). 

Hreyfing skapandi iðnaðar, þar sem varan eða þjónustan inniheldur talsverðan 

listrænan eða skapandi þátt, hefur hlotið furðulitla athygli hagfræðinga. Þegar 

nánar er á litið mætti telja ástæðuna fyrir þessu vera að hagfræðingar séu vanir 

fræðilegum hlutum, tækjum og tölfræði, en eru ekki á heimavelli þegar kemur 

að annarskonar iðnaði (Caves, 2000, bls. vii).  

Athafnamaður, sem skipuleggur hversdagslega framleiðslu, þarf að vita hvort 

viðskiptavinir séu reiðubúnir að greiða meira fyrir vöru en þann kostnað sem 

leggja þarf til. Í skapandi greinum eru góðu fréttirnar fyrir athafnamanninn þær 

að sköpun er ódýr. Slæmu fréttirnar eru þær að skilmála verður að semja um 

fyrirfram og oft í óvissu þar sem listamaðurinn getur ekki útskýrt eða vitað 

fyrirfram hvort hugsjón sín eigi eftir að skila sér vel til áhorfenda (Caves, 2000, 

bls. 5). 
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Árið 2003 var gerð stefnuyfirlýsing í Memphis, Bandaríkjunum, sem kallast á 

ensku: „The  Memphis Manifesto“. Markmið stefnuyfirlýsingarinnar var að 

gera Memphis að miðstöð sköpunar og frumlegum hugsunarhætti. Hún fjallar 

fyrst og fremst um mikilvægi og hagkvæmni sköpunar. Í formála 

stefnuyfirlýsingarinnar segir að sköpunargáfa sé undirstöðuatriði þess að vera 

mannlegur og að hún sé mikilvæg auðlind fyrir einstaklinga, samfélög og 

efnahagslíf. Sköpunarglöð samfélög eru líflegir, mannúðlegir staðir sem rækta 

mannlegan þroska, útvega störf og auð, eru kveikjan að tækninýjungum og eru 

opin fyrir fjölbreytilegri menningu og lífstíl (Smart City Memphis, 2010). 

	  

1.3 Kvikmyndagerð sem menningarlegur iðnaður 
	  

Sá iðnaður, sem hagfræðingar hafa að miklum hluta horft framhjá, er iðnaður 

sem ber virði í menningu, sköpun og skemmtanagildi, þar með talið 

kvikmyndaiðnaðurinn (Caves, 2000, bls. 1). Menningarhagkerfi og hvert annað 

hagkerfi er hvorki óhreyfanlegt, né altækt. Menningarhagkerfi hafa risið upp 

frá því að vera tiltölulega ómerkilegur hluti efnahagslífsins, til þess að vera 

einn helsti þátturinn í háþróuðum hagkerfum (Pratt og Jeffcutt, 2009, bls. 6).	  

Menning er mikilvægur þáttur í atvinnulífi og efnahag hverrar þjóðar. Erfitt er 

að setja verðmiða á menningu, því virði hennar kemur ekki alltaf samstundis í 

ljós og gildi hennar getur breyst frá kynslóð til kynslóðar. Á undanförnum 

árum hefur viðurkenning á hagrænum áhrifum menningar farið sífellt vaxandi. 

Framlegð menningarlegrar athafna á Íslandi er um 3.5% af heildar lands-

framleiðslu, sem er umtalsvert í samanburði við annan iðnað (Ágúst Einarsson, 

2004a, bls. 171-172). 

Menningarlegar vörur eru þær, sem á beinan hátt tjá viðhorf, skoðanir, 

hugmyndir, gildi, og veita listræna sköpun, skemmtun eða eru upplýsandi og 

greinandi um fortíð og framtíð. Iðnaður tengdur menningarlegum vörum og 

þjónustu gaf af sér 565 milljarða dollara í Bandaríkjunum, árið 2004, sem 

jafngilti 2,9% af heildarafköstum þjóðarinnar (Cusik og Faulk, 2009, bls. 459). 
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Greining á efnahagslegu mikilvægi menningartengds iðnaðar í hagkerfinu er 

einfaldlega mæling á því mikilvægi sem neytendur leggja á þær menningarlegu 

vörur sem standa þeim til boða (Cusik og Faulk, 2009, bls. 462).  

Á heimsvísu í hnattrænni menningahagfræði skiptir mestu máli að vinna innan 

ramma þar sem hægt er að nota hagfræðilegar aðferðir til að rannsaka málefni í 

tengslum við menningu, með teknu tilliti til eðlis samtíma þjóðfélaga. Það má 

skilgreina menningu sem miðlun á hverslags mannlegri athafnasemi eða 

framkomu milli kynslóða, með útskýringum, sköpun, varðveitingu eða með því 

að tjá tilfinningar eða lýsa umhverfi mannlegra samfélaga, sem innihalda 

tungumál, trúarbrögð, hugmyndir, siði, list, íþróttir eða annað sem því lýtur. Í 

hagfræði eru utanaðkomandi hlutir það sem hefur áhrif á framferði fólks, sem 

er ekki viðriðið á beinan hátt. Líta má á menningu sem jákvæðan 

utanaðkomandi hlut, því aukning á menningarlegu atferli leiðir til fjölbreyttari 

samfélaga og býður upp á fleiri kosti til að eiga hamingjusamara líf. Að auki 

getur menningarleg athafnasemi aukið framleiðslu í margskonar iðnaði (Ágúst 

Einarsson, 2004a, bls. 171-172). 

	  

1.4 Niðurskurður og samdráttur 
 

Samdráttur og dauði ríkisstofnana er einkenni fyrir vandamál og óvissuástand. 

Það er einkenni fyrir skort á auðlindum á samfélagslegu- og jafnvel hnattrænu 

stigi, sem skapar þörf fyrir ríkisstjórnir að binda enda á ýmis atriði, draga úr 

starfsemi annarra og gera málamiðlanir milli nýrra eftirspurna og gamalla 

atriða, í stað þess að auka við sig hvenær sem nýtt opinbert viðfangsefni kemur 

fram. Þetta er vandamál fyrir stjórnendur sem verða að viðhalda skipulagsgetu 

með því að láta sér detta í hug nýjar stjórnunarhagræðingar innan ríkjandi 

formgerðar, hönnuðum undir forsendum um vöxt. Þetta er óvissuástand fyrir 

viðskiptavini og starfsmenn á vegum hins opinbera. Starfsmenn verða að halda 

uppi félagsanda og framleiðslugetu á meðan eftirlit og stjórnun að ofan eykst 

og tækifæri til sköpunar og starfsframa minnkar. Á meðan verða viðskiptavinir 
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að finna önnur úrræði í leit að þjónustu sem ríkið getur ekki lengur útvegað 

(Levine, 1978, bls. 316).     

Ef fjáreyðsla ríkis er ekki niðurskorinn munu hinar almennu vinnandi 

fjölskyldur standa andspænis miklum skattahækkunum. Skattahækkanir myndu 

skaða hagkerfið og almenningur myndi stranglega mótmæla þeim. Afleiðingin 

er sú að þeir sem stýra stefnumálum þurfa að bera kennsl á þætti innan fjárlaga 

ríkisins sem mætti skera niður (Edwards, 2005, bls. 1).	  

Ríkisstofnanir eru hvorki ódauðlegar né öruggar gegn samdrætti. Rétt eins og 

vöxtur, er hnignun vegna veðrunar, eða ráðagerðar, ákveðið form af 

skipulagsbreytingu. Öll vandamál, við stjórnun á skipulagsbreytingum, eru til 

komin vegna slakra auðlinda. Hnignun stofnana vegna rýrnunar á þeim 

varaauðlindum, sem nauðsynlegar eru til að geta ráðið við hluti á borð við 

óvissu og áhættusama nýsköpun eða til að verðlauna hollustu og samvinnu, 

veldur ríkinu vanda, sem um leið ögrar undirliggjandi forsendum og 

hagkvæmni samtíma stjórnunarkerfa og stofnunum fjölhyggjumanna um 

frjálslynt lýðræði. Vöxtur og hnignun eru málefni á risafengnum skala, sem 

aðeins þeir hugrökkustu eða fífldjörfustu félagslegu kenningasmiðir fást við 

(Levine, 1978, bls. 316).     
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2. Aðferðafræði og framkvæmd rannsóknar 

Til að rannsaka hvaða áhrif umræddur niðurskurður hefur haft og mun hafa var 

fyrirliggjandi gögnum safnað saman og þau rannsökuð. Farið var m.a. yfir 

nýlegar rannsóknir til að ná fram tölulegum upplýsingum og fleiru. 

Bókasafnskerfin Gegnir og Google Scholar voru notuð til að leita uppi þær 

fræðigreinar sem eru málinu sérstaklega viðkomandi, á beinan eða óbeinan 

hátt.  

Mikið var stuðst við símaviðtöl og meðal viðmælenda eru leikstjórar, 

framleiðendur og framkvæmdastjórar í kvikmyndaiðnaði. En þess ber að geta 

að ítrekað var reynt að ná tali af skrifstofustjóra fjármálasviðs í Mennta- og 

menningarráðuneytinu, Gísla Magnússyni og Karítas Gunnarsdóttur, 

skrifstofustjóra menningarsviðs, en án árangurs. Eflaust er mikið álag á þeim 

og þess vegna svo strembið að ná tali á þeim. Til að fá álit Mennta- og 

menningamálaráðuneytisins á málinu var því stuðst við fyrirliggjandi grein, 

sem inniheldur viðtal við Katrínu Jakobsdóttur, ráðherra menningamála. 

Mikill samdráttur hefur verið í þjóðfélaginu í kjölfar efnahagshrunsins, sem 

reið yfir þjóðina haustið 2008. Hvað varðar samdrátt í íslenskri kvikmyndagerð 

eru áhrifin enn að koma í ljós. Tölulegar upplýsingar voru fengnar með því að 

beita megindlegum rannsóknaraðferðum, en nauðsynlegt var að notast 

sérstaklega við eigindlegar rannsóknaraðferðir til að ná fram brýnustu 

upplýsingunum frá fólkinu sem lifir og snýst í kvikmyndaiðnaðnum á Íslandi. 

Megindleg aðferðafræði byggist á tölum, því sem hægt er að mæla og telja. 

Hún byggist fyrst og fremst á því að finna meðaltöl og dreifingu úr hverjum 

hópi fyrir sig, hvernig hóparnir tengjast sín á milli og sýna fram á almennt 

mynstur í gögnum, sé það til staðar. Eigindleg aðferðafræði byggist hinsvegar á 

upplifun einstaklinganna, sem verið er að skoða, og lítur á það hvernig 

einstaklingar í hópunum upplifa það sem athugað er hverju sinni og finna 

einstaklingsbundin mynstur (Kristján Kristjánsson og Sigríður Halldórsdóttir, 

2003, bls. 222 og 226). 
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Þegar ekki er vitað fyrirfram hvað maður gæti hugsanlega fundið eða hvers er 

viðeigandi að spyrja að, er rétt að fara eigindlegar leiðir til að leita svaranna. 

Kostur eigindlegra aðferða er að þær leyfa frekar að rannsaka málin ofan í 

kjölinn og að farið sé verulega djúpt ofan í saumana á því sem verið er að 

rannsaka (Kristján Kristjánsson og Sigríður Halldórsdóttir, 2003, bls. 227-228). 

Viðtöl eru ein af mikilvægustu gagnasöfnunaraðferðum í rannsóknum. Viðtöl 

fela í sér að rannsóknargögnum er aflað með beinum orðaskiptum rannsakanda 

og viðmælanda. Viðtöl í megindlegum rannsóknum eru að stærstum hluta 

stöðluð, en í eigindlegum óstöðluð. Óstöðluðu viðtölin eru samtöl á 

jafnréttisgrundvelli þar sem umræðuefnið er  fyrirfram ákveðið en innihald 

samræðnanna ekki, þar er leitast eftir að skilja reynslu og þekkingu 

viðmælanda frá þeirra eigin sjónarhóli. Kostir óstaðlaðra viðtala eru að þar 

hefur viðmælandi möguleika á að útskýra mál sitt og hægt er að kafa dýpra í 

rannsóknina. Í stöðluðum viðtölum stjórnar rannsakandi viðtalinu, það er byggt 

upp með stöðluðum spurningum og yfirleitt fyrirfram ákveðnum 

svarmöguleikum. Kostir staðlaðra viðtala eru að allir viðmælendur fá 

nákvæmlega sömu spurningar og það er engin hætta á því að rannsakandi hafi 

áhrif á skoðanir viðmælenda (Kristján Kristjánsson og Sigríður Halldórsdóttir, 

2003, bls. 67-73).   

Notaðar voru einna helst óstaðlaðar viðtalsaðferðir í þessari rannsókn. 

Umræðuefnið var ákveðið en rannsakandi var með lista af fyrirfram ákveðnum 

spurningum og leitaði svara við því hver altæk áhrif niðurskurðarins væru, 

hverjar væru orsakir niðurskurðarins, hverjar afleiðingarnar eru og hliðræn 

áhrif á atvinnu-, efnahags- og menningarlíf þjóðarinnar. Þema viðtalanna var 

að fá innsýn viðmælenda í íslenska kvikmyndagerð, niðurskurðinn og áhrif 

hans á viðmælendur sjálfa, sem og á Ísland í efnahagslegu- og menningarlegu 

tilliti. Einnig var leitast eftir mögulegum lausnum á viðfangsefninu. Viðtölin 

fóru fram á jafnréttisgrundvelli þó rannsakandi hafi verið óháður og gætt 

hlutleysis. Viðmælendur eiga það sameiginlegt að vera allir viðriðnir íslenskri 

kvikmyndagerð og búa yfir reynslu og þekkingu, hver á sínu sviði. Einnig búa 
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þeir flestir yfir upplýsingum um umræddan niðurskurð og áhrifum hans. Út frá 

þessum forsendum voru viðmælendur valdir. 

Viðtölin áttu, samkvæmt skipulagi, öll að vera tekin í sama mánuði, en 

viðmælendur voru ekki alltaf lausir til viðtals og því dreifðust viðtölin yfir 

lengra tímabil. Það er í raun orðið svo að næstum heilt ár er á milli viðtala. 

Notast var við hálfopið viðtalsskipulag þar sem viðmælendur voru spurðir um 

ýmis áhrif niðurskurðar stjórnvalda á kvikmyndagerð. Eftir rýniviðtöl virtust 

viðmælendur vera frekar sammála um almennt neikvæð áhrif niðurskurðarins 

og stefin ákveðin út frá því, þar sem fyrirliggjandi rannsóknir og fræðigreinar 

virtust einnig ótvírætt benda til þess að skapandi greinar væru mikilvægar fyrir 

þjóðarhag. Tilgangur viðtala var að fá innsýn í orsakir og áætlaðar afleiðingar 

niðurskurðarins, ásamt því að fræðast um íslenska kvikmyndagerð og áhrif 

hennar á menningu og fjárhag þjóðarinnar.  

Rannsóknin segir ekki einungis frá niðurskurðinum og áhrifum hans, heldur er 

einnig fjallað um ýmsar upplýsingar varðandi íslenska kvikmyndagerð og 

margt sem henni við kemur. Úrvinnsla rannsóknarinnar er að mestu unnin á 

erlendri grundu, í Nice, Frakklandi og Stryn, Noregi, þar sem rannsakandi var 

búsettur. Af þeim ástæðum hefur internetið verið drjúgur þáttur í 

upplýsingaöflun og mikið stuðst við símaviðtöl. 
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3. Íslenskur kvikmyndaiðnaður 

Til íslenska kvikmyndaiðnaðarins teljast sýningar á kvikmyndum hérlendis og 

framleiðsla á íslenskum kvikmyndum. Kvikmyndasýningar hófust hérlendis 

árið 1903. Í Kvikmyndalögum, sem tóku gildi 1. janúar 2003, er kveðið á um 

að menntamálaráðherra fari með yfirstjórn kvikmyndamála þótt fleiri ráðuneyti 

komi að málaflokknum. Með Kvikmyndalögum var stofnað kvikmyndaráð, 

sem er stjórnvöldum innan handar, til ráðgjafar varðandi málefni kvikmynda 

og kemur einnig með tillögur til menntamálaráðherra um stefnumótun í þessum 

málum. Í kvikmyndaráði eru sjö fulltrúar, þar sem ráðherra skipar formann og 

varaformann en hinir fimm eru skipaðir samkvæmt tilnefningum Félags 

kvikmyndagerðarmanna, Framleiðendafélagsins–SÍK, Samtaka 

kvikmyndaleikstjóra, Félags kvikmyndahúsaeigenda og Bandalags íslenskra 

listamanna. Fjögur fyrstnefndu félögin eru helstu hagsmunafélög íslensks 

kvikmyndaiðnaðar og fulltrúi Bandalags íslenskra listamanna undirstrikar vægi 

kvikmynda sem listagreinar (Ágúst Einarsson, 2006). 

 
3.1 Fjármögnun íslenskrar kvikmyndagerðar 

 

Styrkur úr Kvikmyndasjóði Íslands hefur verið forsenda þess að afla fjár í 

öðrum löndum og sjóðum (Guðni Elísson, 1999, bls. 974). 

Íslendingar hafa margfalt fengið til baka þau framlög sem farið hafa í sjóðina 

af Íslands hálfu en samt sem áður lagði Kvikmyndasjóður Íslands aðeins fram 

um 21% af framleiðslukostnaðinum frá árunum 1991 – 1997. Innlendir 

framleiðendur lögðu fram um 23% fjármagnsins, en algengast var að það væri í 

formi vinnu og tækja (Aflvaki, 1998). 

Á eftirfarandi myndum má sjá nýjustu tiltæku upplýsingar um hvernig 

fjármögnun íslenskra kvikmynda skiptist niður. 
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Mynd 1. Fjármögnun íslenskra kvikmyndaverka 2006-2009 (Anna María 

Sigurjónsdóttir, Hilmar Sigurðsson og Ólafur Árnason, 2010, bls. 4).  

Mynd 1 gefur skýra mynd af fjármögnunaraðilum íslenskra kvikmynda. En á 

næstu mynd hafa verið dregnir saman þrír meginþættir, erlend fjármögnun, 

innlend fjármögnun og opinber fjármögnun. Það gefur einfaldari mynd af  

uppruna fjármögnunarinnar. 
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Mynd 2.  Fjármögnun íslenskra kvikmyndaverka 2006-2009. Þrír meginþættir (Anna 

María Sigurjónsdóttir, Hilmar Sigurðsson og Ólafur Árnason, 2010, bls. 4).  

Sjá má að nýverið er stærsti hluti fjármögnunar á íslenskri kvikmyndagerð 

kominn erlendis frá. Á árunum 2006-2009 var hluti erlendra meðframleiðenda 

ekki nema 9,3% að meðaltali, þó er erlent fjármagn meginuppistaðan í 

framleiðslunni eða tæp 44% af heildarfjármögnun. Á þessum árum lögðu 

íslenskir kvikmyndasjóðir einungis fram að meðaltali 13,28% af 

framleiðslukostnaði íslenskra kvikmyndaverka (Anna María Sigurjónsdóttir, 

Hilmar Sigurðsson og Ólafur Árnason, 2010, bls. 4). 

Á árunum 1991 - 1997 var gerð rannsókn á hvaðan fjármögnun íslenskra 

kvikmynda kæmi. Niðurstöðurnar voru birtar í skýrslu Aflavaka; 

„Kvikmyndaiðnaðurinn á Íslandi – Staða horfur og möguleikar“. Þar segir að 

erlendir meðframleiðendur, á þeim tíma, lögðu fram 32% af heildarfjármagni. 

Fé þetta er tilkomið frá sjálfum meðframleiðendunum og svo styrkjum sem 

þeir fá í sínum heimalöndum. Algengt er að erlendu meðframleiðendurnir fái 
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sölurétt á ákveðnum landssvæðum vegna þess fjármagns, sem þeir leggja til 

kvikmyndagerðar hérlendis. Salan til þessara svæða er tekjufærð hjá 

meðframleiðandanum, en ekki á Íslandi. Það má segja að hluti erlenda 

meðframleiðandans í vinnslu myndar sé fluttur út og því hafi að meðaltali um 

32% af vinnslu íslenskra kvikmynda verið útflutningur. Í skýrslunni segir að ef 

hægt væri að lækka hlutdeild erlendra meðframleiðenda í fjármögnun íslenskra 

kvikmynda, t.d. með aukinni þátttöku Kvikmyndasjóðs eða með öðrum 

fjármögnunarleiðum, gætu útflutningstekjur af kvikmyndum aukist þar sem 

ekki þyrfti lengur að framselja dreifingu til erlenda meðframleiðandans 

(Aflvaki, 1998). 

Líklegt er að íslensk kvikmyndagerð þróist  með þeim hætti að íslensk tunga 

fari halloka í samkeppni við enskuna, hið alþjóðlega tungumál kvikmyndanna. 

Ástæða þess er sú að íslenskir áhorfendur eru svo fáir að þeir skipta 

takmörkuðu máli þegar horft er til tekjumöguleika kvikmyndagerðarmanna. 

Hagnaðarvon framleiðenda er forsenda fjárfestingar í nýsköpun og þróun 

verkefna, sem er algert skilyrði fyrir áframhaldandi uppbyggingu þekkingar og 

fagmennsku. Strembið getur verið að sækja hagnað á hinn ofursmáa íslenska 

heimamarkað og því ljóst að helsta von íslenskra kvikmyndagerðarmanna, um 

auknar tekjur af myndum sínum, felst í aukinni sókn á alþjóðamarkað (Guðni 

Elísson, 1999, bls. 973). 

 

3.2 Kvikmyndasjóður og Kvikmyndamiðstöð Íslands 

Snemma á níunda áratugnum voru uppi hugmyndir um að sett yrði á laggirnar 

ný ríkisstofnun, Kvikmyndastofnun Íslands, sem átti m.a. að annast rekstur 

Kvikmyndasjóðs. Nefnd á vegum menntamálaráðherra samdi drög að 

lagafrumvarpi um málið og litið var á tillögurnar sem skref í áttina að því að 

efla Kvikmyndasjóð og örva íslenska kvikmyndagerð. Málið var þó aldrei lagt 

fram á þing og hugmyndin um Kvikmyndastofnun Íslands lögð á hilluna 

(Eggert Þór Bernharðsson, 2008). 
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Nú starfar Kvikmyndasjóður á vegum Kvikmyndamiðstöðvar Íslands og 

hlutverk hans er að efla íslenska kvikmyndagerð með fjárhagslegum stuðningi. 

Kvikmyndalög sem tóku gildi 1. janúar 2003 hafa það að markmiði að efla 

kvikmyndagerð og kvikmyndamenningu á Íslandi. Samkvæmt lögunum fer 

menntamálaráðherra með yfirstjórn kvikmyndamála. Lögin segja verkefni 

Kvikmyndamiðstöðvar Íslands m.a. vera að styrkja framleiðslu og dreifingu 

íslenskra mynda, efla kvikmyndamenningu og stuðla að auknum samskiptum 

við erlenda aðila á sviði kvikmyndamála (Lagasafn, 2010). 

Í reglugerð Alþingis nr. 229/2003 segir orðrétt um hlutverk Kvikmyndasjóðs:  

Kvikmyndasjóður starfar á vegum Kvikmyndamiðstöðvar Íslands. Hlutverk 

Kvikmyndasjóðs er að efla íslenska kvikmyndagerð með fjárhagslegum stuðningi. 

Íslensk kvikmynd er kvikmynd sem unnin er og kostuð af íslenskum aðilum eða er 

samstarfsverkefni íslenskra og erlendra aðila. Verkefni sem styrkt eru af 

Kvikmyndasjóði skulu hafa íslenska menningarlega skírskotun nema sérstök 

menningarleg rök leiði til annars (Reglugerð 229/2003). 

Meðal helstu verkefna Kvikmyndamiðstöðvar Íslands er að styrkja framleiðslu 

íslenskra kvikmynda, vinna að kynningu og dreifingu þeirra, efla 

kvikmyndamenningu á Íslandi og stuðla að auknum samskiptum við erlenda 

aðila. Kvikmyndamiðstöð ræktar tengslanet við helstu hátíðir um allan heim, 

þar sem kynningar á íslenskum myndum fara að mestu fram (Dr. Margrét 

Sigrún Sigurðardóttir og Tómas Young, 2011, bls. 100). 

Kvikmyndasjóður er stór og ef til vill mikilvægasti aðilinn í fjármögnun 

íslenskra kvikmynda. Hlutfall hans í fjármögnun er að meðaltali rúm 13% af 

öllum íslenskum kvikmyndaverkefnum (Anna María Sigurjónsdóttir, Hilmar 

Sigurðsson og Ólafur Árnason, 2010, bls. 4 og 9). 

Til viðbótar framlögum frá Kvikmyndamiðstöð kemur til verulegt 

eiginfjárframlag bæði frá íslenskum og erlendum framleiðendum. Auk þess 

koma til framlög úr ýmsum öðrum sjóðum á borð við kvikmyndasjóði í 
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heimalöndum erlendra framleiðenda og frá fjárfestum bæði utanlands og innan. 

En upphæðir framlaganna fara mjög eftir því hvert framlag íslenska 

kvikmyndasjóðsins er (Anna María Sigurjónsdóttir, Hilmar Sigurðsson og 

Ólafur Árnason, 2010, bls. 9).  

Ragnar Bragason, leikstjóri, segir að út frá efnahagslegum og 

þjóðmenningarlegum forsendum er Kvikmyndamiðstöð Íslands mikilvægasta 

menningarstofnun landsins. Einnig segir hann kvikmyndagerð vera 

hagkvæmustu tegund menningar sem ríkið geti fjárfest í og að ástæðuna megi 

rekja til þess hversu margra hún nái til. Hann segir íslenska kvikmyndagerð 

vera helstu leiðina til landkynningar á erlendri grundu og bendir á, því til 

stuðnings, að rannsóknir hafi leitt í ljós að minnsta kosti 10% erlendra 

ferðamanna komi til Íslands vegna íslenskra kvikmynda. Heildarvelta af 

erlendum ferðamönnum, sem heimsóttu landið á árinu 2009, var 155 

milljarðar. Með einföldum reikningi má þá áætla að 15 milljarðar séu bein 

afleiðing íslenskrar kvikmyndagerðar (Ragnar Bragason, 2010). 

 
 
3.3 Fjárframlög ríkisins til Kvikmyndamiðstöðvar 

Árið 2006 undirrituðu menntamálaráðherra, fjármálaráðherra, Samtök 

kvikmyndaleikstjóra, Framleiðendafélagið SÍK og Félag 

kvikmyndagerðarmanna samkomulag um stefnumörkun til að efla íslenska 

kvikmyndagerð. Í samkomulaginu fólst að árið 2009 yrði 620 milljónum króna 

varið til kvikmyndagerðar og 700 milljónum króna árið 2010. Helstu 

niðurstöður úr könnun á vegum kvikmyndagerðarmanna, þar sem gert var ráð 

fyrir 240 milljón króna skerðingu á þessum framlögum, voru að greinin yrði af 

fimm milljarða króna tekjum á árunum 2010 til 2013. Þar af leiðandi myndu 

um 300 störf tapast. Ástæðan er sú að vilyrði frá íslenskum kvikmyndasjóðum 

eru grunnskilyrði að frekara fjármagni úr erlendum kvikmyndasjóðum  (Dr. 

Margrét Sigrún Sigurðardóttir og Tómas Young, 2011, bls. 103). 
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„Framlag íslenska ríkisins skiptist í tvo flokka. Annars vegar renna fjármunir til 

kvikmyndagerðar í gegnum Kvikmyndamiðstöð og sjóði hennar. Hins vegar 

leggur Iðnaðarráðuneytið fé til leikinna kvikmynda og sjónvarpsverkefna með 

tímabundnum endurgreiðslum“ (Anna María Sigurjónsdóttir, Hilmar 

Sigurðsson og Ólafur Árnason, 2010, bls. 5). 

Hér á eftir eru í mynd tölulegar upplýsingar í sambandi við framlög ríkisins í 

Kvikmyndamiðstöð á tímabilinu frá 1991 til og með 2010. Þetta er fjárlagaliður 

02-981. Kvikmyndamiðstöð hét áður Kvikmyndasjóður en kvikmyndasjóður er 

núna inni í Kvikmyndamiðstöð. Þetta eru allar fjárveitingar ríkisins til 

kvikmyndamála í um 20 ár. Framlagið árið 2010 var 524 millj. kr. eins og sést 

á myndinni, en sem dæmi var það 782 millj. kr. árið 2007 og 532 millj. kr. árið 

2002. Tölurnar eru fyllilega sambærilegar þar sem þær eru allar á verðlagi 

ársins 2010. Fyrstu árin eru þetta um 200 milljónir króna en hækkar svo 

verulega upp úr 1998, en það ár kemur einmitt Aflvakaskýrslan út, þar sem er 

sannað að ríkið fær meira til baka en það leggur til kvikmynda. Líklegt þykir 

að sú skýrsla olli straumhvörfum í viðhorfum stjórnmálamanna því framlögin 

hækka þá á nokkrum árum upp í rúmar 500 milljónir króna. Samningurinn við 

ráðuneytið er síðan gerður 2006, sem kveður á um stigvaxandi framlög ríkisins 

til ársins 2012, en honum var núna kippt úr sambandi. Það má einfaldlega segja 

að með niðurskurðinum í ár og í fyrra sé búið að setja allt til baka um 10 ár og 

enginn hugur er til sóknar, af opinberri hálfu, í þessari atvinnugrein, sem hefur 

mikla burði til að vera ein af mikilvægari atvinnugreinum okkar (Ágúst 

Einarsson, tölvupóstur, 14. apríl 2010). 
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Mynd 3. Framlög ríkisins í Kvikmyndamiðsstöð 1991-2010 á verðlagi ársins 2010 
(Ágúst Einarsson, tölvupóstur, 14. apríl 2010). 

Spurningin er hversu há upphæð af framlögum til kvikmyndagerðarinnar skilar 

sér aftur til ríkissjóðs og hversu fljótt. Ef auðvelt væri að svara þeirri spurningu 

væri lítill grundvöllur fyrir deilur í þessu málefni, sem kvikmyndagerðarmenn 

gerðu nýlega skýrslu um, framleidda af Sambandi íslenskra 

kvikmyndaframleiðenda, Félagi kvikmyndagerðarmanna, Samtaka 

kvikmyndaleikstjóra og Félagi sjálfstæðra framleiðenda kvikmynda og leikins 

sjónvarpsefnis. Umrædd skýrsla ber titilinn: „Hverjir fjármagna íslensk 

kvikmyndaverk?“ og fjallar í meginmáli um jákvæð áhrif kvikmyndagerðar á 

Íslandi á menningu landsins og efnahag. Áherslur skýrslunnar eru hinsvegar á 

mjög þröngu sviði, sem snúa að framleiðslu kvikmyndaverka eingöngu og er 

því ekki nema lítil heimild í heildarmyndinni. Henni var svo sem aldrei ætlað 

að vera neitt annað eða meira, samkvæmt Hilmari Sigurðssyni, einum af 

þremur höfundum skýrslunnar (Hilmar Sigurðsson, tölvupóstur, 11. júní 2010) 

  Í Kvikmyndalögum er kveðið á um tekjur til Kvikmyndasjóðs, sem starfar sem 

  deild í Kvikmyndamiðstöð Íslands. Tekjurnar eru á fjárlögum hvers árs í  
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  samræmi við samning um stefnumörkun í kvikmyndagerð, sem gerður var af 

  hálfu menntamálaráðuneytis og samtaka í kvikmyndagerð um stigvaxandi 

  aukningu fjárframlaga til kvikmyndagerðar á milli ára. Mikil aukning varð á 

  framlögum ríkisins í Kvikmyndasjóð eftir árið 1998, ein helsta ástæða þess var 

  að árið 1998 gaf Aflvaki út skýrslu sem sýndi fram á umtalsverðan ávinning 

  stjórnvalda af umsvifum í kvikmyndagerð (Aflvaki, 1998). 

 
 
3.4 Hlutverk RÚV 
 

Skylda RÚV til kaupa og sýninga á kvikmyndaefni frá sjálfstæðum 

framleiðendum er skilgreind í þjónustusamningnum á eftirfarandi hátt. 

Nýsköpun í dagskrárgerð. RÚV skal vera vettvangur nýsköpunar í dagskrárgerð. 

RÚV skal styrkja og efla sjónvarpsþátta-, kvikmynda- og heimildarmyndagerð með 

því að kaupa og sýna efni frá sjálfstæðum framleiðendum. Með hugtakinu 

sjálfstæður framleiðandi er átt við fyrirtæki sem er sjálfstæður lögaðili aðskilinn frá 

útvarpsfyrirtækinu og hefur frelsi til að skilgreina sína eigin viðskiptastefnu, þar 

með talið það sem lýtur að vinnu fyrir aðra en útvarpsfyrirtækið sjálft. RÚV skal 

gerast kaupandi eða meðframleiðandi að leiknu sjónvarpsefni, kvikmyndum, 

heimildarmyndum eða öðru sjónvarpsefni og verja til þess að lágmarki 150 millj. kr. 

á ári frá og með árinu 2008. Árið 2009 hækkar upphæðin í 200 millj. kr. og verður 

við lok samningstímabilsins 250 millj. kr. (Kristín Atladóttir o.fl., 2010). 

Útvarpsstjóri hefur tilkynnt að stórlega verði dregið úr kaupum á efni af 

sjálfstæðum framleiðendum. Katrín Jakobsdóttir, ráðherra menningamála, segir 

augljóst að ákvörðunin sé ekki til þess fallin að styrkja íslenska 

kvikmyndagerð, en fara eigi betur yfir málin. Meðal annars mun vera skoðað 

hvort þessi ákvörðun brýtur í bága við þjónustusamninginn frá árinu 2006, en 

Katrín segir það ljóst að þessi ákvörðun RÚV sé ekki í samræmi við þær 

væntingar og skilyrði sem sett eru fram í samningnum (Ásgrímur Sverrisson, 

2010). 
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Í öðru ákvæði samningsins segir að RÚV skuli vera vettvangur nýsköpunar í 

dagskrárgerð og skuli styrkja og efla sjónvarpsþátta- kvikmynda- og 

dagskrárgerð með því að kaupa og birta efni frá sjálfstæðum framleiðendum. 

RÚV á líka að vera kaupandi eða gerast meðframleiðandi að leiknu 

sjónvarpsefni, kvikmyndum, heimildarmyndum eða öðru sjónvarpsefni. Í 

samningum segir að upphæðin sem RÚV skal verja til þessa árið 2009 eru 200 

milljónir krónur, en  í lok samningstímabilsins, í endaðan mars 2012, ætti 

lágmarksupphæðin að vera orðin 250 milljónir (Ásgrímur Sverrisson, 2010). 

 

3.5 Markaðurinn 

Áhættusamt getur verið að kosta kvikmynd, þar sem myndin gæti orðið 

óvinsæl á markaðnum. Listamenn verða að hafa trú á verkefni sínu og telja því 

venjulega að það muni verða vinsælt, þó ómögulegt sé í raun að segja til um 

velgengnina fyrirfram. Fjármögnun kvikmynda þarf því að fara fram að vel 

athuguðu máli, meira nú en nokkru sinni fyrr, þar sem færri verkefni munu líta 

dagsins ljós í kjölfar niðurskurðarins og því meira áríðandi að þau verkefni, 

sem fjármögnuð eru, njóti velgengni. 

Í Hollywood er talað um og unnið undir þeim forsendum að tvær eða þrjár 

kvikmyndir, af hverjum tíu, skili hagnaði. Hagnaður þeirra kvikmynda sem 

njóta velgengi verður þá að vega á móti því tapi sem fylgir hinum 

kvikmyndunum (Parkera og Parenta, 2009, bls. 7) 

Íslensk kvikmyndagerð hefur verið á stighækkandi uppleið undanfarin ár, en 

kaldhæðnislegt er þó að geta til þess að árið 2010, þrátt fyrir niðurskurð, lítur út 

fyrir að vera eitt besta ár í íslenskri kvikmyndagerð til þessa, þar sem tíu 

íslenskar kvikmyndir voru frumsýndar, sem er metfjöldi til þessa (Iceland 

Cinema Now, 2010).  
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Í rannsókn Ágústs (2006, vísar í Nordic Statistical Yearbook, 2005 og 

Hagskýrslur, 2006) má sjá eftirfarandi töflu, sem sýnir samanburð á Íslandi og 

öðrum Norðurlöndum hvað varðar kvikmyndahúsin og aðra þætti menningar 

fyrir árið 2004 (Ágúst Einarsson, 2006). 

 

Tafla 1. Samanburður milli Norðurlanda á ýmsum þáttum varðandi kvikmyndahús, 
sýningar og annars samanburðar fyrir árið 2004. 

 Danmörk Finnland Ísland Noregur Svíþjóð 
Fjöldi kvikmyndahúsa 
Fjöldi kvikmyndasala 
Fjöldi sala á hvert 
kvikmyndahús 
Fjöldi sæta í þúsundum 
Fjöldi sæta á hvern sal 
Fjöldi sæta á hverja 1.000 
íbúa 
Fjöldi frumsýninga á 
erlendum kvikmyndum 
Fjöldi frumsýninga á 
innlendum kvikmyndum 
Samtals 
Fjöldi innlendra kvikmynda 
á hverja eina milljón íbúa 

163 
380 

 
2,2 
57 

150 
 

11 
 

212 
 

25 
237 

 
4,5 

219 
336 

 
1,5 

57,2 
170 

 
11 

 
176 

 
13 

189 
 

2,5 

22 
46 

 
2,1 
8,8 
187 

 
30 

 
171 

 
4 

175 
 

13,3 

245 
429 

 
1,8 

86,5 
202 

 
18 

 
217 

 
19 

236 
 

4,1 

815 
1.178 

 
1,4 

197,6 
168 

 
22 

 
218 

 
36 

254 
 

4,0 
Annar menningarlegur 
samanburður 

     

Fjöldi leikhúsgesta á hverja 
100 íbúa 
Fjöldi safngesta á hverja 
100 íbúa 

 
40 

 
187 

 
58 

 
91 

 
79 

 
410 

 
34 

 
186 

 
37 

 
182 

	  

Eins og sést vel í töflu 1 eru langflest sæti í kvikmyndahúsum á hverja 1.000 íbúa á 

Íslandi eða nær þrefalt fleiri miðað við Danmörku og Finnland. Nær sami fjöldi 

erlendra kvikmynda er sýndur á Norðurlöndunum en íslenskar myndir eru tiltölulega 

fáar, þótt þær séu margar miðað við fólksfjölda, eða þrisvar til fimm sinnum fleiri en 

á öðrum Norðurlöndum. Í öðrum menningarlegum samanburði neðst í töflu 1 kemur 

Ísland einstaklega vel út. Leikhúsgestir eru langflestir hérlendis svo og safngestir og 

munar miklu miðað við önnur Norðurlönd (Ágúst Einarsson, 2006).   
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Í rannsókn Ágústs Einarssonar (2006, vísar í European Cinema Attendance 

2006) má finna mynd sem sýnir kvikmyndahúsaferðir í nokkrum löndum á 

hvern íbúa 2004/2005. (Ágúst Einarsson, 2006).  

	  	  

Mynd 4.  Kvikmyndahúsaferðir á íbúa í ýmsum löndum 2004/2005 

Á mynd 4 má sjá að Ísland er með einna mestu aðsókn í kvikmyndahúsaferðir á 

eftir Bandaríkjunum, þótt áhorf hafi minnkað hér undanfarin ár eins og annars 

staðar (Ágúst Einarsson, 2006).   

Líklega munu landsmenn ekki sjá á markaðnum nein áhrif niðurskurðarins á 

árinu 2010, né 2011. Því nú eru margar íslenskar myndir á lokastigi, sem eftir á 

að sýna. Myndir á borð við Rokland, Sumarland, Óróa, Gauragang, Brim, 

Okkar eigin Osló og Djúpið. Núna eru inni í kvikmyndasjóð um 210 milljónir 

og fyrir það er hægt að gera 3 myndir í fullri lengd, miðað við það að styrkirnir 

eru á milli 60-70 milljónir á hverja mynd (Hrönn Kristinsdóttir, munnleg 

heimild, 28. júní 2010). 

Á árinu 2009 hafa sex íslenskar kvikmyndir og jafnmargar íslenskar 

heimildamyndir litið dagsins ljós í kvikmyndahúsum. Heimildamynd Friðriks 

Kvikmyndahúsaferðir á íbúa 2004/2005
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Þórs, „The Sunshine Boy“, setti aðsóknarmet fyrir heimildarmyndir á Íslandi, 

sem íslenska heimildamyndin „Dreamland“, sló nokkrum vikum síðar. Síðar á 

árinu slógu íslensku kvikmyndirnar „The Big Rescue“ og „Jóhannes“ í gegn, 

hvað aðsókn varðar. Í lok árs sló síðan „Bjarnfreðarson“ öll aðsóknarmet í 

kvikmyndahúsum hérlendis, þar með talið var hún aðsóknarmeiri á Íslandi en 

stórmynd James Cameron, „Avatar“. Í eftirfarandi töflu má sjá hvernig 

kvikmyndunum „Jóhannes“ og „Bjarnfreðarson“ vegnaði í samanburði við 

erlendar kvikmyndir í íslenskum kvikmyndahúsum, árið 2009. En taka skal 

fram að „Bjarnfreðarson „ var aðeins frumsýnd þann 26. desember árið 2009, 

þannig að lokatölur úr miðasölu voru hærri en kemur fram í þessari töflu, það 

sama gildir um „Avatar“ (ICN staff 2010). 

 
Tafla 2. Aðsóknarmestu kvikmyndir í kvikmyndahúsum Íslands á árinu 2009 og 
afkoma, í íslenskum krónum, úr miðasölu (ICN staff, 2010).  

General	  Box	  Office	  2009	   Framleiðandi	  Afkoma	  (ISK)	   Seldir	  miðar	  

Avatar	   Sena	   51.521.938	   44.429	  

The	  Hangover	   Samfilm	   51.487.920	   60.569	  

The	  Girl	  With	  the	  Dragon	  Tattoo	   Sena	   43.614.118	   51.862	  

Harry	  Potter	  and	  the	  Half-‐Blood	  Prince	  Samfilm	   40.871.590	   48.596	  

Jóhannes	   Myndform	   40.705.210	   36.417	  

Angels	  &	  Demons	   Sena	   35.571.404	   39.422	  

Ice	  Age:	  Dawn	  of	  the	  Dinosaurs	  	   Sena	   34.875.019	   47.829	  

Slumdog	  Millionaire	   Myndform	   32.941.514	   38.760	  

Bjarnfreðarson	   Samfilm	   30.354.900	   27.115	  

2012	   Sena	   30.252.106	   33.724	  

Eins og sjá má eru tvær íslenskar kvikmyndir á lista yfir tíu aðsóknarmestu 

kvikmyndir í íslenskum kvikmyndahúsum árið 2009.  En ef aðeins íslenskar 

myndir eru bornar saman, leiknar kvikmyndir, stuttmyndir (STUTT) og 
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heimildamyndir (DOC), þá myndi það líta út eins og eftirfarandi tafla sýnir. 

Taka skal fram að hér er ennþá eingöngu um tölur úr miðasölu á árinu 2009 að 

ræða, en ekki lokatölur. 

 

Tafla 3. Aðsóknarmestu íslensku  kvikmyndirnar í kvikmyndahúsum Íslands á árinu 
2009 og innkoma, í íslenskum krónum, úr miðasölu (ICN staff, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  
Icelandic	  Films	  Box	  Office	  

2009	  
Distrib.	   B.O.	  (ISK)	   Admissions	  

Jóhannes	   Myndform	   40.705.210	   36.417	  
Bjarnfreðarson	   Samfilm	   30.354.900	   27.115	  

The	  Big	  Rescue	   Samfilm	   26.392.590	   32.226	  

Dreamland	  (DOC)	   Sena	   14.974.676	   16.213	  

The	  Sunshine	  Boy	  (DOC)	   Sena	   12.434.400	   13.568	  

Skoppa	  and	  Skrítla	  (STUTT)	   Sena	   6.437.400	   8.407	  

Desember	   Sena	   5.841.350	   5.894	  

Reykjavik	  Whale	  Watching	  
Massacre	  

Samfilm	   5.441.950	   6.185	  

God	  Bless	  Iceland	  (DOC)	   Sena	   2.731.874	   3.604	  

Alfreð	  Elíasson	  og	  Loftleiðir	  
(DOC)	  

Samfilm	   1.831.200	   2.502	  

Stelpurnar	  okkar	  (DOC)	   Sena	   1.729.353	   2.961	  

Me	  and	  Bobby	  Fischer	  
(DOC)	  

Sena	   286.150	   318	  

Mamma	  Gógó*	   Sena	   -‐	   1.050	  

Total	  
	  

149.161.053	   156.460	  

*Frumsýnd	  30.	  des	  2009	  
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Ætla mætti af þeim fjölda frumsýninga á íslenskum kvikmyndum sem hafa 

orðið eftir efnahagshrunið, að niðurskurðurinn hafi snert kvikmyndagerðina 

lítið en svo er ekki. Sá fjöldi íslenskra kvikmynda, sem ratað hafa í 

kvikmyndahús á árinu 2009, skýrist af undirbúningi, fjármögnun og jafnvel 

upptökum, sem áttu sér stað áður en efnahagserfiðleikar dundu á (Kristín 

Atladóttir o.fl., 2010). 

Á tímabilinu 1. janúar 2005 til 30. nóvember 2010 voru greiddar 657 milljónir 

króna í aðgangseyri, í kvikmyndahúsum, að 43 íslenskum kvikmyndum af 

öllum toga (Dr. Margrét Sigrún Sigurðardóttir og Tómas Young, 2011, bls. 83). 
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4.  Kvikmyndaiðnaður í erlendu samhengi 

Á fyrstu áratugum 20. aldarinnar, þegar kvikmyndir voru að skjóta rótum, 

gegndu kvikmyndir margháttuðu hlutverki á Íslandi. Þær voru eins konar 

tengiliður þjóðarinnar við umheiminn. Jafnhliða því að lifandi myndir tóku að 

hasla sér völl á Íslandi, fóru menn að þreifa sig áfram við kvikmyndagerð 

innanlands (Guðni Elísson, 1999, bls. 816). 

Erlendir ferðalangar sýndu talsverðan áhuga á að festa líf og störf Íslendinga á 

filmu. Þeir voru heillaðir af náttúru landsins og komu hingað gagngert í þeim 

tilgangi að kvikmynda. Lifandi myndir voru sagðar eitt öflugasta meðalið til að 

vekja athygli útlendinga á Íslandi, náttúrufegurð, sögu og þjóðlífi. Ef að 

myndasýningar frá Íslandi væru haldnar víðs vegar um heiminn gætu þær 

stuðlað að því að ferðamannastraumurinn til landsins ykist. Þannig komu fram 

hugmyndir um mögulega notkun kvikmynda til landkynningar (Guðni Elísson, 

1999, bls. 817 og 818). 

 

4.1 Viðskiptafræðileg sjónarmið 

Nú er litið á þjóðarmenningu sem eina af undirstöðum alþjóðlegra viðskipta, 

sem dæmi má nefna að ástralska ríkisstjórnin vísar til þarfarinnar að fjármagna 

kvikmyndaiðnaðinn innanlands og sköpunina sem honum fylgir til að laða að 

alþjóðlega fjárfestingu í iðnaðnum. Ástralska ríkið er ekki lengur stærsta 

uppspretta fjármagns til styrktar kvikmynda í fullri lengd þar á bæ. Meira en 

helmingur fjármagnsins kemur nú frá erlendum fjárfestum á meðan ríkið sér 

aðeins um einn þriðja fjármögnunarinnar. Hlutverk ríkisins er ennþá 

nauðsynlegt í gegnum skattaákvæði, sem kveða á um afslætti til 

kvikmyndagerðar, og í gegnum stuðning sinn við kvikmyndasamsteypur. 

Viðhald öflugs kvikmyndaiðnaðar innanlands er því fyrst og fremst réttlætt af 

því hann laðar að hagkvæmar erlendar framleiðslur, frekar en vegna getu hans 
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til að fullnægja menningarlegri stefnu þjóðarinnar. Þetta varpar enn frekar ljósi 

á áherslur áströlsku kvikmyndastofnunarinnar á viðskiptafræðileg sjónarmið, 

framyfir menningarleg sjónarmið (Parkera og Parenta, 2009, bls. 10-11). 

Innlend framleiðsla byggir upp reynslu, þekkingu og mannauð sem gerir 

íslensk framleiðslufyrirtæki betur í stakk búinn til að taka á móti og þjónusta 

erlend kvikmyndaverkefni. Með fækkun starfa í kvikmyndaiðnaði, minnkar 

augljóslega geta iðnaðarins til að þjónusta erlend verkefni (Anna María 

Sigurjónsdóttir, Hilmar Sigurðsson og Ólafur Árnason, 2010, bls. 5). 

Skaðinn sem niðurskurðurinn hefur valdið er margvíslegur. Á þessu ári hafa 

tapast um 600 hundruð milljónir króna í erlendum fjárfestingum, sem íslensk 

kvikmyndaframleiðsla hefði dregið til landsins, ef ekki hefði verið fyrir 

niðurskurðinn (Björn B. Björnsson, 2010). 

Framleiðsla á kvikmynda- og sjónvarpsefni hefur orðið til sem atvinnugrein, 

sem sér nokkur hundruð einstaklingum á Íslandi fyrir atvinnu á ári hverju. 

Starfsþekking hefur aukist svo til muna að hægt er að tryggja íslenskum og 

erlendum framleiðendum, sem kvikmynda vilja hérlendis, starfslið með 

verkkunnáttu sem jafnast á við það besta í heiminum (Kristín Atladóttir o.fl., 

2010). 

Ríkisstjórnin í Írlandi lagði fram tillögu þar í landi um svipaðan niðurskurð til 

kvikmyndagerðar, eins og gert var á Íslandi. Munurinn er sá að í Írlandi var 

þingnefnd falið að rannsaka málið og niðurstaðan var sú að ekkert var skorið 

niður í kvikmyndasjóðina eins og tillagan gerði ráð fyrir. Á Íslandi var hins 

vegar tekin ákvörðun að óathuguðu máli með hörmulegum afleiðingum fyrir 

atvinnugrein sem getur skilað þjóðarbúinu tekjum og skapað störf við 

framleiðslu á íslenskum menningarafurðum (Björn B. Björnsson, 2010). 
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4.2 Aðstæður á Íslandi 

Á árunum 2006 - 2009 nam framleiðslukostnaður 112 íslenskra kvikmynda- og 

sjónvarpsverka samtals 12 milljörðum króna, sem eru 3 milljarðar á ári. Á 

þessum tíma voru framlög íslenska ríkisins úr kvikmyndasjóðum og gegnum 

skattaendurgreiðslu Iðnaðarráðuneytis samtals rúmlega 22% af 

framleiðslukostnaði. Heildarumfang kvikmyndaiðnaðarins er þó hærra, þar sem 

svarhlutfall, í rannsókninni sem kvikmyndagerðarmenn stóðu að um málið, var 

aðeins 112/140 eða 80%. Það má því gera ráð fyrir að 

heildarframleiðslukostnaður hafi verið meiri en um getur. Einnig kom fram í 

rannsókninni að erlent fjármagn væri meginuppistaðan í 

framleiðslukostnaðnum, eða tæplega 44%. En framlag úr íslenskum 

kvikmyndasjóði er skilyrði fyrir umsóknum í erlenda kvikmyndasjóði. Á 

síðastliðnum fjórum árum hefur íslenska ríkið lagt til tæplega 2,7 milljarða til 

þessara 112 kvikmyndaverkefna. Í rannsókninni var gert úrtak úr 16 verkefnum 

og fundið út að laun hafi að meðaltali verið 72,75% af framleiðslukostnaði. Sé 

þá reiknað með því í heildarmyndinni og miðað við að af laununum reiknist  

27% skatthlutfall og 5,34% tryggingagjald, má reikna út að íslenskir 

skattgreiðendur fengu rúmlega 2,7 milljarða til baka með beinum hætti, að 

frádregnum þætti erlendra meðframleiðenda af heildarframleiðslukostnaði. 

Samkvæmt skýrslunni, um hverjir fjármagna íslensk kvikmyndaverk, fær 

ríkissjóður strax á framleiðslustiginu, beint til baka nær alla þá fjármuni, sem 

hann leggur til kvikmyndaverkefna. Þessi niðurstaða fæst með því að bera 

saman opinber framlög og samtals launaskatta og tryggingagjald. Því er haldið 

fram að stuðningur ríkissjóðs við íslenska kvikmyndagerð sé án raunkostnaðar, 

ef einungis er litið til beinna tekna hins opinbera af kvikmyndagerð og 

sjónvarpsefnis áður en það fer í dreifingu (Anna María Sigurjónsdóttir, Hilmar 

Sigurðsson og Ólafur Árnason, 2010, bls. 4-6). 

Erlendir meðframleiðendur íslenskra kvikmynda gapa yfir því hvað 

framleiðendur á Íslandi eru að taka háa prósentu af fjármögnunaráætlun í eigin 

áhættu, þar sem þeir eru venjulega að fá ríkisstyrki milli 60-70% í sínum 
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heimalöndum. Á meðan fá framleiðendur á Íslandi 40% og mega ekki fara  yfir 

50%, samanlagt frá Iðnaðarráðuneyti og Kvikmyndamiðstöð. „En við í SÍK 

(Samtökum íslenskra kvikmyndaframleiðenda) erum að reyna að fá að virkja 

vissar undanþágur gagnvart því. Þannig að aðlögunarhæfni greinarinnar er 

alveg til staðar, en það eru takmörk fyrir hvað það er hægt að ganga langt“ 

segir Hrönn Kristinsdóttir (Hrönn Kristinsdóttir, munnleg heimild, 28. júní 

2010). 

 

 
4.3 Aðstæður í Bretlandi 

Í Bretlandi kemur fram í árskýrslu UK Film Council að heildarframlög frá 

opinberum aðilum árið 2006/07 voru £277 milljónir, þar af er rúmlega 

helmingur í formi skattaívilnana. Á móti skilaði kvikmyndaiðnaðurinn £436 

milljónum í beinar skattgreiðslur skattaárið 2006. Það gera £159 milljónir í 

hreinan hagnað fyrir breska skattborgara, sem jafngildir 157% endurgreiðslu á 

opinberum framlögum þegar aðeins er litið á beinar skatttekjur. og vegna þess 

að kvikmyndaframleiðsla hefur umtalsverð margföldunaráhrif umfram 

virðisauka sem myndast við sjálfa framleiðsluna, má gera fastlega ráð fyrir að 

hagnaðurinn sé í raun töluvert meiri, þó erfitt geti reynst að mæla hann 

nákvæmlega (UK Film Council, 2008, bls. 129-131). 

Þetta dæmi er þó ekki hægt að taka alfarið og yfirfæra á íslenska 

kvikmyndagerð því margt er ólíkt með breskum og íslenskum kvikmyndum, 

eins og t.d. þeir ólíku og misstóru markaðir sem þeim er dreift á. En dæmið 

sýnir þó skýrt hversu víða styrkir til kvikmyndagerðar dreifast um hagkerfið og 

hvernig virðisauki skapast á óbeinan hátt við framleiðsluna og líka eftir að 

kvikmyndir fara í dreifingu. 

Þann 7. júní, árið 2010, var birt áhugaverð grein á vefsíðu breska fréttablaðsins 

The Guardian. Í henni segir að það að binda enda á skattaívilnanir, tengda 

kvikmyndagerð í Bretlandi, myndi kosta breska hagkerfið £1.4 billjón, 
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samkvæmt nýlegri skýrslu um efnahagsmál breska kvikmyndaiðnaðarins 

(Mark Brown, 2010). 

Breska kvikmyndanefndin hefur áhyggjur af áhrifum mögulegs niðurskurðar 

stjórnvalda þar í landi. Aðal framkvæmdastjóri nefndarinnar, John Woodward, 

sagði því skýrslu Oxford Economics, um jákvæð áhrif kvikmyndagerðar á 

hagkerfi, atvinnulíf og menningu Bretlands, hafa komið á hentugum tíma. Eitt 

aðaláhyggjuefni iðnaðarins er hvort breyting verði á skattaívilnunum til 

kvikmyndagerðarinnar í Bretlandi. Woodward telur þó ekki að fólk í 

kvikmyndaiðnaðnum hafi miklar áhyggjur á að skattaívilnunum sé ógnað, en 

gerir sér um leið grein fyrir að þetta séu erfiðir tímar og að stjórnvöld eigi eftir 

að vega og meta alla möguleika. Skýrslan segir ágóða skattaívilnana vega 

meira en kostnaðinn sem henni fylgir og færir góð rök fyrir hagfræðilegum 

ávinning við að viðhalda skattaívilnunum. Kostnaðurinn er um £110m á ári, en 

án hans myndi GDP lækka um £1.4 billjónir, segir skýrslan. Það samsvarar því 

að £1 milljón fjárfesting skilar sér þrettánfalt til baka. Tim Bevan, 

stjórnarformaður kvikmyndanefndarinnar, sagði skýrsluna varpa skæru ljósi á 

fjárhagslegan og menningarlegan ávinning kvikmyndaiðnaðarins, en að það 

væru erfiðir tímar framundan. Ráðherra lista- og skapandi greina, Ed Vaizey, 

sagði þessa skýrslu Oxford Economics vera sönnun fyrir því hversu mikilvægar 

breskar kvikmyndir væru fyrir efnahags- og menningarlíf landsins, sem og fyrir 

kennimark og fjölbreytileika landsins á alþjóðlegu sviði (Mark Brown, 2010). 
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5. Greining rannsóknar 

	  

Niðurstaðan, sem skýrsla kvikmyndagerðarmanna gefur, er að ef skorið verður 

niður til kvikmyndasjóða um 477 milljónir á árunum 2010 – 2013 mun það 

valda samdrætti upp á tæplega 5 milljarða króna í íslenskri 

kvikmyndaframleiðslu á tímabilinu. Skýrslan segir að þegar framlög frá 

íslenska kvikmyndasjóðnum eru lækkuð, lækka framlög erlendu sjóðanna að 

minnsta kosti um sama hlutfall, sem verður í sumum tilfellum til þess að 

fjárhagslegum grundvelli er kippt undan viðkomandi kvikmynd og hún aldrei 

gerð (Anna María Sigurjónsdóttir, Hilmar Sigurðsson og Ólafur Árnason, 

2010, bls. 7). 

	  

5.1 Menningarlegt mikilvægi kvikmyndagerðar 

Ragnar Bragason, leikstjóri, lýsir yfir áhyggjum sínum á því hvernig heimssýn 

þjóðar okkar og sjálfsmynd mótast, þar sem við erum undir mikilli 

menningarlegri innrás frá Bandaríkjunum, en getum einungis veitt veika 

mótstöðu, sökum fámennis. Hann segir málsvæði okkar vera lítið og menningu 

okkar og tungu sérlega viðkvæma og því þurfi að vinna skipulega og af krafti á 

móti neikvæðum utanaðkomandi áhrifum (Ragnar Bragason, 2010). 

Hrönn Kristinsdóttir segir stjórnvöld vera að pissa í skóinn með því að skera 

niður, því þjóðin tapar bæði störfum og fjármagni á niðurskurði. 

Við erum að reyna halda í það að gera myndir á íslensku þrátt fyrir að það sé í 

rauninni erfiðara fyrir okkur að fjármagna mynd á íslensku. Krafan um það að við 

gerum myndir á öðru tungumáli er til staðar, frá erlendum fjárfestum og öðrum 

meðframleiðendum. Þess vegna er mikilvægt að við séum með sem sterkastan 

farareyri frá eigin landi svo við höldum okkar sjálfstæði og getum gert myndir á 

íslensku (Hrönn Kristinsdóttir, munnleg heimild, 28. júní 2010). 
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Hvað menningarlegt framlag íslenskrar kvikmyndagerðar varðar segir Katrín 

Jakobsdóttir, ráðherra menningarmála, hana vera mikilvæga fyrir samfélagið, 

en að kvikmyndagerðin hafi ekki náð sömu fótfestu og aðrar listgreinar og því 

sé nauðsynlegt að kanna hvernig hægt sé að standa betur að greininni. Hún 

segir að nú sé í undirbúningi starfshópur, sem verði falið að kanna 

starfsskilyrði kvikmyndagerðarinnar á Íslandi í samanburði við 

nágrannalöndin, sem og að leggja mat á menningarlegt gildi kvikmyndagerðar 

(Ásgrímur Sverrisson, 2010). 

Beinar tekjur eru aðeins hluti af hagrænum áhrifum kvikmyndagerðar hér á 

landi. Skýrsla kvikmyndagerðarmanna segir að erfitt sé að meta til fjár skaðann 

vegna niðurskurðarins, það bæði dregur úr landkynningu og menning landsins 

dvínar. Það má segja að íslensk kvikmyndagerð sé hluti af þróun íslenskrar 

myndlistar, bókmennta og tónlistar. Hún er framlag til menningararfleiðarinnar 

og heldur uppi viðgangi íslenskrar tungu. Skýrslan heldur því jafnframt fram að 

íslenskir framleiðendur færa þjóðinni íslenskt menningarefni án raunverulegs 

kostnaðar fyrir ríkissjóð (Anna María Sigurjónsdóttir, Hilmar Sigurðsson og 

Ólafur Árnason, 2010, bls. 6 og 9). 

 
 
5.2 Fjárhagsleg áhrif 

  

Samkvæmt skýrslunni „Hverjir fjármagna íslensk kvikmyndaverk?“ hefði 

Kvikmyndaframleiðsla á Íslandi verið um 1600 milljónum króna meiri á þessu 

ári ef ekki hefði verið fyrir niðurskurðinn. Þessar kvikmyndir hefðu, til 

viðbótar við þær 250 milljónir sem kæmu úr Kvikmyndasjóðnum, fengið um 

100 milljónir króna í endurgreiðslu frá iðnaðarráðuneytinu. Þessi fjárfesting 

ríkisins í kvikmyndaiðnaðinum hefði því numið 350 milljónum króna. 

Launaskattar af þessari starfsemi hefðu numið aðeins hærri upphæð en framlög 

ríkisins, eða um 360 milljónum króna. Óupptalið eru þá aðrar beinar og óbeinar 

tekjur hins opinbera af atvinnustarfseminni (Björn B. Björnsson, 2010). 
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Þessi niðurskurður er ekki til þess fallinn að hjálpa þjóðinni út úr kreppunni. Ef fram 

fer sem horfir mun þetta leiða til tæplega fimm milljarða króna samdráttar í íslenskri 

kvikmyndagerð á næstu fjórum árum. Hundruð starfa munu glatast. Við horfum upp 

á atgerfisflótta úr greininni og dýrmæt reynsla fer í súginn (Ragnar Bragason, 

2010). 

Það verður augljós flótti út úr greininni og tækifærin verða minni til 

einstaklinga innan hennar til þess að þroska og þróa þekkingu sína. Fólk innan 

kvikmyndageirans verður í auknum mæli atvinnulaust eða snýr sér að öðru. 

Tækjakostur verður bágbornari, kvikmyndafyrirtækjum fækkar og ýmis 

vinna og sala á þjónustu og tækjum hverfur úr landi vegna þessa (Silja 

Hauksdóttir, munnleg heimild, 3. júlí 2010). 

Sævar Guðmundsson starfar sem leikstjóri, en hefur einnig að atvinnu að leigja 

út kvikmyndabúnað og segir að vinnan þar sé einfaldlega ekki lengur til staðar. 

Hann hefur ekki leigt búnaðinn út eftir niðurskurð og situr uppi með ónotuð 

tæki og tól sem kosta margar milljónir. Hann segir einnig vera mikið um 

samdrátt hjá samkeppnisaðilum og menn farnir að undirbjóða svo mikið að það 

sé orðið mjög erfitt að vera samkeppnishæfur á markaðnum. „Maður spyr sig, 

hvort hægt sé að standa í þessu öllu lengur hér á landi“ segir Sævar (Sævar 

Guðmundsson, munnleg heimild, 2. júní 2010). 

 

5.3 Orsök niðurskurðar 

SÍK (Samband íslenskra kvikmyndaframleiðenda) hefur bent á að hver króna, 

sem ríkið leggur til kvikmyndagerðar, fimmfaldist með öðrum framlögum og 

að skatttekjur ríkisins frá íslenskri kvikmyndagerð séu meiri en þær upphæðir 

sem ríkið leggur fram til kvikmyndagerðarinnar. Katrín Jakobsdóttir, ráðherra 

menningamála, segir í viðtali við Ásgrím Sverrisson, á vegum netmiðilsins 

Iceland Cinema Now, að hún viti að kvikmyndagerð skili fjármunum aftur til 

þjóðarbúsins en að þau efnahagslegu rök sem eru fyrir niðurskurðinum liggi í 
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stöðunni sem íslenska ríkið er í. Ríkið þarf að ná niður halla sem var 200 

milljarðar króna í byrjun árs 2009, og því sé lítið svigrúm fyrir frekari 

ríkisframlög. Samkvæmt Katrínu miðast fjárlög ársins 2010 við að hallinn 

verði 100 milljarðar króna og er því að vænta að næstu fjárlög verði einnig 

þung, en eftir það gæti farið að birta til (Ásgrímur Sverrisson, 2010). 

Þann 23. apríl 2010 skrifaði Ragnar Bragason, leikstjóri, opið bréf til Katrínar 

Jakobsdóttur, ráðherra menningarmála. Bréfið var birt á íslensku 

kvikmyndafréttasíðunni www.logs.is. Í bréfinu skorar Ragnar á Katrínu að 

leiðrétta þau mistök sem urðu við gerð fjárlaga ársins 2010, þar sem honum 

finnst niðurskurður til kvikmyndagerðar of mikill. 

Íslenskir kvikmyndagerðarmenn skilja vel að niðurskurðar var þörf. En við skiljum 

ekki hvers vegna kvikmyndagerð er tekin sérstaklega fyrir og slátrað umfram aðrar 

greinar. Hvernig er stjórnvöldum stætt á því að skera svo svívirðilega niður í grein 

sem skapar þjóðinni svo gríðarlegar tekjur og hefur svo mikið menningarlegt gildi? 

Ég skora á þig, Katrín Jakobsdóttir, ráðherra menningarmála, að beita þér fyrir því 

að sanngjörn leiðrétting verði gerð á þessum mistökum í næstu fjárlögum, sem nú 

eru í fullri vinnslu (Ragnar Bragason, 2010). 

Katrín segir ástæðuna, sem liggur að baki þess að skorið sé svo harkalega niður 

hjá Kvikmyndasjóði, vera að framlög til hans höfðu hækkað mikið á 

undanförnum árum. Hún segir íslenska kvikmyndagerð, eins og fleiri 

atvinnugreinar, auðvitað hafa orðið fyrir bakslagi í ljósi niðurskurðarins. En 

eins og fram kemur á mynd 5 hafa framlög ríkisins til Kvikmyndasjóðs aukist 

frekar hratt á síðustu árum og niðurstaðan í dag er sú að framlögin eru aðeins 

meiri en þau voru árið 2006 (Ásgrímur Sverrisson, 2010).  
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Mynd 5.  Framlög ríkisins til Kvikmyndasjóðs frá árunum 2005-2010 (Ásgrímur 
Sverrisson, 2010). 

Samningurinn, sem gerður var milli ríkisins og 

kvikmyndagerðarmiðstöðvarinnar árið 2006, sagði að það yrðu stigvaxandi 

árlegar hækkanir á framlögum ríkisins til Kvikmyndasjóðs. Skorið var í raun 

niður  um 24% en þegar talað er um 35% niðurskurð er tekin í dæmið sú árlega 

hækkun, sem átti að vera, samkvæmt samningnum (Hrönn Kristinsdóttir, 

munnleg heimild, 28. júní 2010). Á mynd 5 sést 24% samdráttur árið 2010, en 

sé dæmið reiknað með þeirri stigvaxandi hækkun, sem átti að vera samkvæmt 

samningi 2006, þá verður samdrátturinn 35%, eins og talað er um í þessari 

rannsókn. 

 

 

5.4 Afleiðingar niðurskurðar 

Ragnar Bragason segir í bréfi sínu til Katrínar Jakobsdóttur að mistök hafi 

verið gerð við síðustu fjárlagagerð, þegar framlög ríkisins til kvikmyndagerðar 

voru skorin niður um 35% miðað við fyrra samkomulag, sem gerði ráð fyrir 

700 milljóna framlagi ríkisins til kvikmyndasjóða. Framlög ríkisins námu þess 

í stað 450 milljónum og að Ragnars mati færi þesskonar niðurskurður með 

hvaða starfsgrein sem er í gröfina. 
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Við horfum upp á hnignun íslenskrar menningar og við því þarf að sporna. Skynjun 

og tilfinningar hafa orðið undir praktík og peningum hin síðari ár. Það er eitt að vera 

gjaldþrota efnahagslega en enn alvarlegra er að verða gjaldþrota menningarlega. 

Kvikmyndir og sjónvarpsefni er stór hluti af menningararfi þjóðarinnar og 

samtímasögu og fátt hefur meiri áhrif á þankagang og heimsýn fólks. Að halda úti 

öflugri kvikmyndagerð er sérstaklega mikilvægt fámennri þjóð með sitt eigið 

tungumál. Aðrar þjóðir hafa fyrir margt löngu áttað sig á þessu en við virðumst 

standa aftar þar eins og í svo mörgu (Ragnar Bragason, 2010). 

Kjartan Þór Þórðarson, framkvæmdastjóri Saga-Film, segir að 35% 

niðurskurður frá Kvikmyndasjóðnum þýði meira en 35% fækkun á verkefnum, 

heldur séu það nær 50% fækkun verkefna hjá Saga-Film og markaðnum í heild 

sinni. „Ef það verður bara þessi fjöldi á verkefnum, þá er þetta ekki neinn 

iðnaður lengur, það þrífst ekki neinn iðnaður í kringum þetta og fólkið sem er í 

þessu hefur þá ekki næga atvinnu“ segir Kjartan (Kjartan Þór Þórðarson, 

munnleg heimild, 16. júní 2010). 

Silja Hauksdóttir segir aðlögunarhæfni kvikmyndaiðnaðarins vera stórlega 

ofmetna. „Einfaldar afleiðingar þessa niðurskurðar eru atvinnuleysi, minni 

gjaldeyristekjur vegna færri erlendra verkefna, minni neysla á þjónustu og 

vörum af ýmsum toga vegna fjölbreytts kostnaðar sem til fellur við hvert 

verkefni, bæði í höfuðborginni og á landsbyggðinni“ segir Silja. (Silja 

Hauksdóttir, munnleg heimild, 3. júlí 2010). 

Þeim Kjartani Þór Þórðarsyni og Sævari Guðmundssyni finnst mjög dapurlegt 

að heyra af svo miklum niðurskurði á þessari atvinnugrein, sem þeir segja hafi 

verið á mikilli uppleið og í miklum blóma. Minna er framleitt vegna 

niðurskurðarins og afleiðingin er sú að framsókn íslenskrar kvikmyndagerðar 

dregst aftur um áratug segja þeir. Einnig eru þeir sammála um að 

niðurskurðurinn drepi ekki iðnaðinn, en hægir þó verulega á allri starfsemi.   

Þeir segja starfsmenn í iðnaðnum, hér á landi, orðna með þeim betri sem 

finnast á Norðurlöndunum, en nú sé búið að skrúfa fyrir kvikmyndaiðnaðinn og 

margt hæfileikaríkt fólk farið að vinna við eitthvað annað (Kjartan Þór 
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Þórðarson, munnleg heimild, 16. júní 2010; Sævar Guðmundsson, munnleg 

heimild, 2. júní 2010). 

Hrönn Kristinsdóttir segir að eftir þennan niðurskurð sé íslensk kvikmyndagerð 

í grundvallaratriðum á sama stað og hún var árið 1998 (Hrönn Kristinsdóttir, 

munnleg heimild, 28. júní 2010). 

Niðurskurður kvikmyndasjóða kemur fram sem sparnaður í menningar- og 

iðnaðarráðuneytum, en tekjutapið í fjármálaráðuneytinu vegur á þar á móti og 

því ekki hægt að líta á þennan niðurskurð sem sparnað þegar á heildina er litið, 

heldur aðeins fjárhagslegan og menningarlegan skaða. Menningarlegi skaðinn 

er sá að Íslendingar munu nú verða af tveimur íslenskum bíómyndum, fimm til 

tíu heimildarmyndum og tveimur leiknum íslenskum sjónvarpsþáttaröðum, sem 

nýlega var farið að framleiða hérlendis (Björn B. Björnsson, 2010). 

Miðað við úthlutun Kvikmyndasjóðs fær engin mynd framleiðslustyrk á árinu 

2011 en slíkan styrk geta þær myndir fengið sem eru tilbúnar í tökur. Þetta er 

mikil breyting frá árinu 2010 þegar sex myndir fengu framleiðslustyrk (Laufey 

Guðjónsdóttir, 2011). 

 

5.5 Ríkisútvarpið 
 

Það var breytt lögum hjá Ríkisútvarpinu í byrjun árs 2007 og í tengslum við 

það var gerður þjónustusamningur við RÚV þar sem það var skilgreint 

nákvæmlega hvaða kröfur væru gerðar til RÚV vegna nýsköpunar í 

dagskrárgerð. Þar er m.a. talað um töluleg viðmið sem menn ætluðu að setja sér 

á fimm ára samningstímanum og hversu mikið ætti að auka kaup á innlendu 

efni. Það sem gerist í millitíðinni er að það verður hrun rúmlega einu ári eftir 

að nýi samningurinn tekur gildi, sem var um mitt ár 2007, og RÚV fékk ekki 

jafnháa ríkisstyrki eins og lofað var og búist var við út samningstímann. Mikill 
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samdráttur í fjárveitingum til allra ríkisstofnana og fyrirtæka breyttu öllum 

forsendum fyrir þessum samningi. RÚV taldi það því ómögulegt að geta staðið 

við skuldbindingar samningsins sem gerður var 2007, þegar allt var í blóma 

(Elfa Ýr Gylfadóttir, munnleg heimild, 3. maí 2011). 

Aðgerðir menningarstofnunarinnar RÚV, í kjölfar niðurskurðarins, um að 

draga stórlega úr innkaupum á innlendu efni eru ekki aðeins svik á samningi 

við íslenska ríkið, heldur einnig svik við Íslendinga. Þjóðin á að eiga rétt á því 

að sjá íslenskt efni. Staðreyndin er sú að slík uppbyggingarstarfsemi kostar fé, 

sem í tilviki kvikmyndagerðar skilar sér alltaf margfalt til baka til samfélagsins. 

(Silja Hauksdóttir, munnleg heimild, 3. júlí 2010). 

Ríkisútvarpið var ágætlega í stakk búið í byrjun árs 2007 og það var ekkert sem 

kom í veg fyrir það þá að það stæði ekki við sínar skuldbindingar gagnvart 

samningum en eftir hrun var ekki hægt að uppfylla þau viðmið sem voru gerð í 

þjónustusamningnum árið 2007 um kaup á íslensku efni. Það sem þarf að gera 

er að forgangsraða upp á nýtt og setja ný markmið með teknu tilliti til þeirra 

tekna sem Ríkisútvarpið fær núna, sem eru töluvert lægri tekjur (Elfa Ýr 

Gylfadóttir, munnleg heimild, 3. maí 2011). 

Ríkið setur pening í kvikmyndasjóð og eðlilegt þykir að fólkið í landinu vilji 

sjá það efni sem framleitt er með opinberu fé. Því er mikilvægt að RÚV taki 

þátt í að sýna það efni sem nýtur styrkja. Heimildamyndir, kvikmyndir og 

sjónvarpsþættir, sem fjalla um Ísland á einhvern hátt. Um það snýst þetta líka, 

um menningarlega arfleið landsins. Ríkissjónvarpið er með ríkisstyrk upp á 

fjóra milljarða á ári en ná ekki einu sinni að fylla upp í samningsbundinn kvóta, 

sem segir að þeir þurfi að kaupa efni af opnum markaði fyrir 200 milljónir. 

Þessi krafa um 200 milljónir eru 5 % af fjárlögum ríkisins til RÚV. Til 

samanburðar ber BBC (British Broadcasting Corporation), í Bretlandi, 

samkvæmt lögum að nota 35% fjárlaga ríkisins í að kaupa innlent efni af 

opnum markaði. En BBC notar yfir 50% því þeir sjá hvað það er hagstætt. Sem 

betur fer standa aðrar sjónvarpsstöðvar á Íslandi sig betur en RÚV í þessum 
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málum. Stöð 2 framleiðir til dæmis mun fleiri íslenskar sjóvarpsseríur heldur 

en RÚV gerir. Þó fær Stöð 2 ekki krónu frá íslenska ríkinu. Aðrar 

ríkissjónvarpsstöðvar á Norðurlöndunum hafa það ofarlega á stefnuskrá sinni 

að kaupa innlent efni því það eru flestir sammála um að það sé vinsælasta 

efnið. En af óskiljanlegum ástæðum hefur Ríkissjónvarp Íslands ekki verið að 

gera það í sama mæli og aðrir eru að gera (Kjartan Þór Þórðarson, munnleg 

heimild, 16. júní 2010). 

Í byrjun árs 2009 var Ríkisútvarpið svo hætt komið að ríkið þurfti að koma því 

til aðstoðar með rúmlega 700 milljón krónur til að forða því frá gjaldþroti. 

Þannig það er ekki viljaleysi Ríkisútvarpsins að vilja ekki kaupa efni frá 

sjálfstæðum framleiðendum. Heldur var alger forsendubreyting frá því að 

samningurinn var gerður. Tekjumissir vegna minni auglýsingatekna hefur sett 

sinn toll í fjárhagsvandamál RÚV, sem og annarra fjölmiðlafyrirtækja. Síðan 

að hrunið varð hefur RÚV fengið minni styrki í formi afnotagjalds og 

útvarpsgjalds, sem má telja til ríkisstyrkja. Þannig fjárflæði til RÚV hefur 

dregist verulega saman undanfarin tvö ár og það er grunnástæðan fyrir 

fjöldauppsögnum og því að Ríkisútvarpið þurfti að taka á sig miklar 

lífeyrisskuldbindingar sem var að sliga félagið og gerði það að verkum að ríkið 

þurfti að koma því til bjargar með fjárveitingu í byrjun árs 2009. Það bætti ekki 

úr skák að gengið féll og öll lán urðu miklu hærri en gert var ráð fyrir. Þetta eru 

forsendurnar og ástæðurnar fyrir því að ekki var hægt að standa við þann 

samning sem gerður var árið 2007. Það þurfti einfaldlega að forgangsraða upp 

á nýtt miðað við það að Ríkisútvarpið var ekki að fá sömu tekjur og það fékk í 

byrjun árs 2007 (Elfa Ýr Gylfadóttir, munnleg heimild, 3. maí 2011). 

Nýjar pólitískar áherslur nýrrar ríkisstjórnar og nýs ráðherra og svo framvegis, 

er ástæðan fyrir því að það er núna verið að gera breytingar að þessum 

samningi og þær verða væntanlega kláraðar núna með vorinu eða í byrjun 

sumars. Síðan verða breytingar á núgildandi lögum um RÚV þar sem 

væntanlega verður líka tekið á þessu máli. Það er mikill pólitískur vilji fyrir því 

að það sé tryggt að það sé eitt af forgangsatriðum og stórt hlutverk 
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Ríkisútvarpsins að sýna íslenskt efni. Það verður líka hluti af þeirri 

löggjafavinnu sem nú er í gangi. Drögin að nýju frumvarpi verða væntanlega 

tilbúin nú í byrjun sumars og það verður þá lagt fyrir þingið í byrjun hausts 

(Elfa Ýr Gylfadóttir, munnleg heimild, 3. maí 2011). 

 

5.6 Mikilvægi fagfólks 

Lykilþáttur þess að sannfæra erlenda framleiðendur að velja, og snúa sér aftur 

að [Ástralska] kvikmyndaiðnaðnum, eru gæði og vinnuhættir starfsfólksins, 

ásamt hæfileikum þeirra í sköpun. Þessir vinnuhættir og hæfileikar hafa þróast 

og myndast í gegnum reynslu við kvikmyndagerð innanlands. Það er 

framleiðslusviðið innanlands sem býr til þær undirstoðir, í tæknilegri og 

skapandi kunnáttu, sem erlendi kvikmyndageirinn nýtir (Parkera og Parenta, 

2009, bls. 11, vísað í Dalton, 2002, bls. 3). 

Ef ríkisstjórnin styður ekki innlenda framleiðendur og leikstjóra er hætta á að 

eftirtektarverðustu kvikmyndagerðarmenn landsins haldi áfram að leita á önnur 

mið (Cowie, 1995, bls. 67). 

Til að Íslendingar geti veitt alla þá þjónustu sem framleiðendur stórra erlendra 

bíómynda krefjast, sem koma hingað og eyða hér hundruðum milljónum króna 

í hvert skipti, verðum við að hafa hér starfsfólk sem getur unnið verkin og sinnt 

þeim störfum sem þarf að sinna. Það er grundvöllurinn fyrir því að fá þessi 

verkefni (Kjartan Þór Þórðarson, munnleg heimild, 16. júní 2010). 

Hrönn Kristinsdóttir segir að það viti ekki nógu margir hvað 

kvikmyndaiðnaðurinn á Íslandi er öflugur og hvað hann dregur mikið að. “Ef 

við höldum ekki stöðugri framleiðslu áfram í okkar eigin kvikmyndagerð þá 

höfum við ekkert að bjóða, nema náttúru Íslands. Ef við getum ekki boðið upp 

á fagfólk í atvinnugreininni þá koma kannski engin erlend verkefni hingað.” 
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Það er ekki langur tími sem ég held að líði þar til við missum dálítið af fagfólki úr 

landi og getum ekki viðhaldið þjálfun á fólki. Það hefur gríðarleg áhrif á þau 

þjónustuverkefni sem koma hérna inn og skila ferðaþjónustunni, öllum afleiddum 

greinum, plús kvikmyndagreininni sjálfri alveg gríðarlegum tekjum. Bæði er þetta til 

þess fallið að dýpka kreppuna almennt, þar sem við erum með fleira fólk 

atvinnulaust og fleiri lítil fyrirtæki fara í þrot. Svo er þetta líka mjög víðtækt út frá 

menningarsjónarmiðum (Hrönn Kristinsdóttir, munnleg heimild, 28. júní 

2010). 

Fjárfesting til kvikmynda skilar sér aftur út í þjóðfélagið. Þess vegna er þetta 

svo hagkvæmt fyrir ríkið. Ef ríkið styrkir verkefni um 30%, þá koma 70% að 

einhversstaðar annarsstaðar frá. Þar af leiðandi er þetta hvati til að auka atvinnu 

og efla atvinnulífið. Hver dagur í upptökum skapar fjölda manns vinnu og 

kvikmyndir eru fyrst og fremst fólkið sem vinnur við þær (Kjartan Þór 

Þórðarson, munnleg heimild, 16. júní 2010). 

Hvert verkefni í kvikmyndagerð er nýsköpun, þetta er eins og nýtt fyrirtæki í 

hvert skipti. Það er fullt af fólki sem ráðið er til vinnu, en í hvert sinn í 

tímabundna ráðningu. Þeir sem vinna við kvikmyndagerð þurfa oft að lifa við 

það að í þessum iðnaði er stundum mikið að gera og stundum lítið. En ef það 

verða nú ekki gerðar nema tvær kvikmyndir og tvær sjónvarpsseríur á hverju 

ári, eins og allt lítur út fyrir, þá tapast iðnaðurinn niður og verður í raun enginn 

iðnaður lengur og þá missum við sérhæft fólk, sem finnur sér í staðinn störf 

erlendis eða snýr sér að einhverju öðru (Kjartan Þór Þórðarson, munnleg 

heimild, 16. júní 2010). 

Það er hagsmunamál fyrir alla þá Íslendinga, sem starfa við kvikmyndagerð að 

niðurskurðurinn verði leiðréttur og fjárfesting ríkisins aukin til muna í 

framtíðinni. Miðað við rannsóknir, sem gerðar hafa verið á hagkvæmni 

kvikmyndagerðar hér á landi og annarsstaðar í heiminum, er það einnig 

hagsmunamál fyrir íslensku þjóðina, bæði í menningarlegu og efnahagslegu 

tilliti, að bætt verði úr ástandinu með auknum ríkisstyrk til Kvikmyndasjóðs. 
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5.7 Margföldunaráhrif kvikmyndagerðar 

Í könnunum sem gerðar hafa verið á hagrænum áhrifum kvikmyndagerðar 

kemur í ljós að hún skapar afleidd störf til skemmri og lengri tíma. 

Hagfræðistofnun Háskóla Íslands áætlar t.d. í úttekt sinni á endurgreiðslum á 

kostnaði við kvikmyndagerð að margfalda megi hvert starf í kvikmyndagerð 

um 2.94, þegar metin eru umsvif kvikmyndagerðar í íslensku efnahagslífi 

(Hagfræðistofnun HÍ, 2006). 

Margföldunaráhrif kvikmyndagerðar eru m.a. þau að kvikmyndaframleiðsla 

ýtir tímabundið undir framleiðslu á öðrum sviðum, t.d. í veitingarekstri, 

ferðaþjónustu, tónlist, smíði og öðru tilfallandi (Kjartan Þór Þórðarson, 

munnleg heimild, 16. júní 2010). 

Kvikmyndagerð hefur jákvæð áhrif á aðrar atvinnugreinar. Til að mynda fylgir 

kvikmyndagerð aukning í veitingarekstri, verslun, flutningum og annarri 

tilfallandi þjónustu, sem kvikmyndaframleiðslan kallar á hverju sinni og veltir 

þannig fjármagni í íslenska hagkerfinu. Miklar líkur eru á því að við 30% 

samdrátt í kvikmyndaiðnaði, tapist að minnsta kosti 300 störf á næstu 4 árum 

(Anna María Sigurjónsdóttir, Hilmar Sigurðsson og Ólafur Árnason, 2010, bls. 

6 og 9). 

Kvikmyndagerð er mikilvæg fyrir þjóðarbúið, m.a. vegna jákvæðra áhrifa 

hennar á ferðamannastraum til landsins (Ágúst Einarsson 2004b, bls. 53). 

Hugmynd fjölmargra ferðamanna að Íslandsferð er til komin vegna efnis í 

útvarpi eða sjónvarpi. Þessir ferðamenn eyða svo miklu fé hérlendis að árið 

1996 varð það til þess að árlegar skatttekjur ríkissjóðs, vegna virðisaukaskatts 

af því sem ferðamennirnir keyptu, námu mun hærri fjárhæð en árlegt framlag 

ríkissjóðs til Kvikmyndasjóðs (Aflvaki, 1998, bls. 18-19).  
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Hagfræðistofnun Háskóla Íslands bendir á að framleiðsla kvikmynda, 

sjónvarpsefnis og auglýsinga sé mikil búbót fyrir ferða- og þjónustugeirann, 

með teknu tilliti til þess að hún fer oft fram utan 3-4 mánaða háannatímans yfir 

sumarið (Hagfræðistofnun HÍ, 2006).  

Mikill niðurskurður á framlögum til kvikmyndagerðar er ekki einungis 

óréttlátur, heldur einnig afskaplega óskynsamlegur í ljósi þess að hver króna 

sem veitt er af opinberu fé til kvikmynda- og sjónvarpsgerðar, skilar sér þrefalt 

eða fjórfalt til baka í ríkiskassann, í formi erlends fjármagns og skattatekna 

ríkisins af launum og sölu á þjónustu sem tengjast greininni, segir Silja 

Hauksdóttir, leikstjóri. Landsbyggðin hagnast ekki síður af ferðaþjónustu 

tengda kvikmyndagerðarfólki í kringum upptökur og auðvitað umtalsverðri 

aukningu á ferðamönnum síðar, í kjölfar landkynningar. „Hér er því ekki 

aðeins um hrópandi mismunun á menningargreinum að ræða, heldur einnig 

sérlega óskynsamlega og vanhugsaða aðgerð sem eyðileggur fjölmennan iðnað, 

sem að öðru leyti er fullkomlega sjálfbær og skilar á endanum mun meira 

fjármagni út í samfélagið en hann fær, frá framlögum ríkisins“ (Silja 

Hauksdóttir, munnleg heimild, 3. júlí 2010). 

 

5.8 Fjárlagagerð 

Ragnar Bragason segir að í fjárlagagerð sé nauðsynlegt að stjórnvöld greini á 

milli þess sem engu skilar og því sem skapar allri þjóðinni arð í efnahagslegu 

og menningarlegu tilliti. 

Íslensk kvikmyndagerð er ekki aðeins atvinnuskapandi heldur líka arðbær og skapar 

ríkissjóði tekjur. Framlög ríkisins til kvikmyndagerðar er ekki áhættusöm 

langtímafjárfesting heldur fimmfaldar kvikmyndagerðin framlag hins opinbera með 

annarri fjármögnun og greiðir að fullu til baka á framleiðslutíma verkanna. Í 

framhaldi margfaldar hver króna sig að minnsta kosti tuttugufalt sé allt tekið með í 

reikninginn. Þjóðin verður af gríðarlegum tekjum við þennan mikla niðurskurð og 



Viðskiptadeild	  

Viðskipta-‐	  og	  raunvísindasvið	  HA	   	   Elvar	  Guðmundsson	  

46	  

	  

því er þessi ákvörðun stjórnvalda illskiljanleg. Hér er einfaldlega verið að henda 

krónum fyrir aura (Ragnar Bragason, 2010). 

Samkvæmt Birni B. Björnssyni gerðu Mennta- og menningarmálaráðuneytið 

og fjárlaganefnd alvarleg mistök þegar framlög ríkisins til kvikmyndasjóða 

voru skorin niður um 250 milljónir króna. Hann segir ætlunina hafa verið að 

lækka útgjöld ríkisins en skýrslan „Hverjir fjármagna íslensk 

kvikmyndaverk?“, um fjármögnun íslenskra kvikmynda, sýnir augljóslega að 

tekjur ríkisins lækkuðu að minnsta kosti jafnmikið og niðurskurðinum nemur 

og sparnaðurinn sé því enginn, en skaðinn verulegur (Björn B. Björnsson, 

2010). 

Hrönn Kristinsdóttir situr í stjórn SÍK, sem stendur fyrir „Samtök íslenskra 

kvikmyndaframleiðenda“ og eru hagsmunasamtök fyrir alla íslenska 

kvikmyndaframleiðendur. Hún segir að stefna og markmið SÍK sé að hindra að 

ekki verði skorið meira niður og að það verði komið aftur á samningi við ríkið 

um stighækkandi framlög milli ára. „Ég held að það sé fullkominn skilningur á 

því hjá ráðherra að þegar þjóð gengur í gegnum kreppu er mikilvægt að hlúa að 

menningunni og menntun og ég vona að íslensk kvikmyndagerð verði skoðuð 

betur fyrir gerð fjárlaga næsta árs“ segir Hrönn (Hrönn Kristinsdóttir, munnleg 

heimild, 28. júní 2010). 

	  

5.9 Ójafnvægi í niðurskurði ríkisins 

Ragnar Bragason telur heildarframlög til kvikmyndagerðar alls ekki óhófleg, 

heldur þvert á móti eru þau of lág. Sem dæmi tekur hann að þau séu einungis 

brot af því sem hið opinbera leggur til leikhússtarfssemi í landinu og að aðrar 

menningargreinar hafa verið að fá verðbætur, sem ekki á við um 

kvikmyndagerðina. Honum finnst um augljósa mismunun að ræða þar sem 

niðurskurður hjá öðrum menningargreinum er mun lægri, eða aðeins um 10% 

(Ragnar Bragason, 2010). 
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Niðurskurður er óumflýjanlegur á öllum sviðum ríkisútgjalda. En eina ástæðan 

sem ríkið hefur gefið fyrir ójafnvægi í niðurskurði á Kvikmyndastofnun og 

öðrum menningartengdum sjóðum og stofnunum, er að Kvikmyndamiðstöð 

Íslands er skilgreind sem sjóður en ekki stofnun (Silja Hauksdóttir, munnleg 

heimild, 3. júlí 2010).  

 

5.10 Stjórnvöld gagnrýnd 

Upp á síðkastið hafa íslensk stjórnvöld ítrekað gert sig sek um slæmar 

ákvarðanir, byggðar á vanþekkingu og grandvaraleysi. Katrín sagði um síðustu 

fjárlagagerð að hún hafi verið unnin í miklum flýti og í henni hafi ekki verið 

tekið mið af menningarlegum, né flóknum efnahagslegum rökum. Meðvitund 

og skilningur stjórnvalda, á því að íslensk kvikmyndagerð er fyrir löngu orðin 

þekkingarbundin listiðnaður, sambærilegur á við það besta sem gerist erlendis, 

er ekki nægur. Kvikmyndir eru í dag jafnmikilvægur þáttur í menningu 

þjóðarinnar og bókmenntir voru fyrir 50 árum en íslensk stjórnvöld eru bundin 

af gömlum skilgreiningum og úreltum viðmiðum (Ragnar Bragason, 2010). 

Hrönn Kristinsdóttir segir ákvörðunina um niðurskurð vera mjög vanhugsaða. 

Því til stuðnings segir hún frá því hvernig Katrín Jakobsdóttir, ráðherra 

menningarmála, útskýrði fyrir sér af hverju skorið var niður á þennan hátt. 

Ákvörðun var tekin í flýti og auðveldara var að snúa sér að sjóðum og skera 

þar niður, því það leiðir ekki beint af sér að það þurfi að segja upp opinberum 

starfsmönnum, heldur fer atvinnuleysið út í einkageirann, eða þann 

hálfopinbera einkageira sem kvikmyndagerð á Íslandi er. Þannig það hefði 

verið miklu þyngra fyrir ríkið að fara inn í einstakar stofnanir, segja upp fólki 

þar og hagræða þannig. En það verður þó örugglega gert í næstu umferð. 

„Reikningurinn er í rauninni sendur út í einkageirann í stað opinbera geirans“ 

segir Hrönn (Hrönn Kristinsdóttir, munnleg heimild, 28. júní 2010). 

Framkvæmdastjórar kvikmyndafyrirtækja eru sammála um að það sé 

grafalvarlegt mál ef ríkið sjái ekki að þeir fjármunir, sem lagðir eru í íslenska 
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kvikmyndagerð, skili sér nánast strax aftur í formi skattgreiðslna frá þeim sem 

vinna í iðnaðnum. Þar af leiðandi er gríðarlega óhagkvæmt fyrir ríkissjóð að 

draga svo mikið úr framlögum til kvikmyndagerðar, því ríkissjóður er um leið 

að skera niður sínar eigin tekjur. Fyrir hvert starf í kvikmyndaiðnaði skapast 

fjögur afleidd störf í öðrum iðnaði. Stefna ríkisins við niðurskurðinn var að 

forðast það að skera niður bein störf hjá hinu opinbera og það þótti því 

einfaldast að skera niður í Kvikmyndasjóð, af því að það heitir „sjóður“. En 

þeir gerðu sér ekki fyllilega grein fyrir því hvað þeir voru að gera af því að þeir 

kynntu sér ekki nógu vel hvað íslensk kvikmyndagerð gerir fyrir ríkiskassann. 

Tekjur ríkisins minnka meira heldur en það sem niðurskurðinum nemur. Þess 

vegna er þessi niðurskurður svo illa ígrundaður, hann setur ríkið í verri stöðu 

eftir niðurskurð heldur en fyrir hann. Kjartan segir það stóralvarleg mistök að 

menn skuli ekki kynna sér málin betur fyrir svona stórar ákvarðanir (Kjartan 

Þór Þórðarson, munnleg heimild, 16. júní 2010). 

 

5.11 Framtíðarsýn 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið er að ljúka við drög að nýjum samningi 

við kvikmyndaráð, sem felur í sér aukin fjárframlög til Kvikmyndamiðstöðvar 

Íslands næstu 5 árin. Verði samningurinn samþykktur á alþingi mun hann taka 

gildi á árinu 2012. Elías Jón Guðjónsson, aðstoðarmaður Katrínar Jakobsdóttur, 

mennta og menningarmálaráðherra, staðfesti þetta en sagði það ekki vera 

tímabært fyrir ráðherra að tjá sig frekar um málið að svo stöddu (Laufey 

Guðjónsdóttir, 2011). 

Árið 2010 voru framlög ríkisins til kvikmyndasjóða skorin niður úr 700 

milljónum króna niður í 450 milljónir króna, eða um 35%. Bandalag íslenskra 

listamanna hefur lýst menningarmálaráðherra yfir vilja sínum til að hækka 

framlagið aftur og er nú unnið að samkomulagi þess efnis. Miðað við 

núverandi framlög ríkisins rær kvikmyndagreinin lífróður og Kvikmyndasjóður 

hefur vart bolmagn til að halda greininni við. Laufey Guðjónsdóttir, 



Viðskiptadeild	  

Viðskipta-‐	  og	  raunvísindasvið	  HA	   	   Elvar	  Guðmundsson	  

49	  

	  

forstöðumaður Kvikmyndamiðstöðvar Íslands, segir að eins og staðan er í dag 

sé allt sé unnið til þess að viðhalda þekkingu og fagmennsku í greininni, en að 

ekkert sé gert umfram það. Ef íslenskir kvikmyndagerðarmenn geti ekki skilað 

af sér þremur til fjórum fullbúnum, fjármögnuðum og góðum kvikmyndum á 

ári, þá vanti faglega grunninn til að halda þekkingu og reynslu innan 

greinarinnar í framtíðinni (RUV, 2011).  

Laufey er orðin þreytt á þeirri óvissu sem hefur verið í íslenskri 

kvikmyndagerð að undanförnu og segir það vera algert lykilatriði að hafa 

vitneskju og yfirsýn yfir hve mikið fjármagn Kvikmyndamiðstöðin hefur til 

ráðstöfunar á næstu árum því undirbúningur og framleiðsla tekur svo langan 

tíma (Laufey Guðjónsdóttir, 2011). 

Íslendingar hafa margt hæfileikafólk í kvikmyndaiðnaðnum sem stríðir við 

erfiðar kringumstæður og mun gera það áfram, t.d. vegna þess að Ísland er svo 

lítið málsvæði. Kvikmyndagreinin hefur alltaf verið mjög viðkvæm og flókin í 

uppbyggingu. Framleiðendur taka alltaf áhættu því opinber framlög mega ekki 

vera hærri en sem nemur 50% af framleiðslukostnaði, því er ljóst að það má 

ekki mikið útaf bera til að þeir missi fjárhagslegt jafnvægi. Laufey segir 

stöðuna í dag vera viðkvæma, það sé varla hægt að halda sjó og gengi 

krónunnar geri hlutina enn erfiðari. “Því miður óttast ég að sú svartsýni sem 

ríkti meðal þeirra [íslenskra kvikmyndagerðarmanna] hafi að miklu leyti verið 

rétt mat” (Laufey Guðjónsdóttir, munnleg heimild, 4. maí 2011). 

Kvikmyndaráð er búið að skila inn sínum tillögum til Mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins og stefnt er á að funda frekar með þeim á næstu 

vikum. Einnig hefur verið sest að fundarborði hjá RÚV, þar sem fram kom 

mikill vilji þeirra til að kaupa innlent efni í þeim mæli sem þeim er ætlað að 

gera (Ólafur H. Torfason, munnleg heimild, 3. maí 2011). 

Það var metár í fyrra með níu íslenskar kvikmyndir frumsýndar og þær verða 

hugsanlega ellefu á þessu ári, en þetta eru ódýrari og einfaldari myndir heldur 

en hafa verið gerðar og það væri ekki vænlegt ef allar íslenskar myndir fari 
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eftir þessum gæðastaðli, sem er tilkomin vegna þess að menn eru allstaðar að 

spara. Það hafa verið dæmi um að menn séu að gefa vinnu sína og það er ekki 

alveg sú stefna sem við viljum taka í sambandi við íslenska kvikmyndagerð. 

Það má þó segja að jákvæða hliðin við hrunið og sparnaðaraðgerðir sé sú að 

það hefur flýtt fyrir því að menn tækju stafrænu tæknina alveg í sína þjónustu, 

sem er mun hagkvæmari á allan máta. Nú er von er á nýjum samningum 

bráðlega. Það liggja ekki fyrir neinar tölur en full ástæða er til að vera 

bjartsýnn á það sem koma skal (Ólafur H. Torfason, munnleg heimild, 3. maí 

2011). 

Skapandi greinar eru einn stærsti atvinnuvegur þjóðarinnar og verðskuldar 

athygli og skilning stefnumótandi aðila. Þetta er atvinnuvegur sem getur komið 

að uppbyggingu Íslands og vill gera það í góðu samstarfi við opinbera aðila. 

Ánægjuleg skref hafa þegar verið tekin þar sem starfshópur, sem settur var á 

laggirnar í janúar 2011, mun bráðum skila tillögum til ríkisstjórnarinnar og 

fljótlega fer af stað rannsókn á stoðkerfi við íslenskt atvinnulíf og hvernig það 

þjónar skapandi greinum. Það er mikilvægt að vel verði haldið utan um 

áframhaldandi mælingar og stefnumótun skoðuð í samhengi við þann styrk sem 

hlýst af því að Íslendingar eru skapandi þjóð og allar skapandi greinar eru 

mikilvægir hlekkir í þeirri keðju (Dr. Margrét Sigrún Sigurðardóttir og Tómas 

Young, 2011, bls. 13). 
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6. Umræða 

Nú eru nýir samningar yfirvofandi. Í ljósi þess að kvikmyndagerðarmenn hafa 

verið sannfærandi í yfirlýsingum sínum um mikilvægi íslenskrar 

kvikmyndagerðar á þjóðarhag, bæði menningarlega og fjárhagslega, má telja 

það mjög líklegt að það taki að birta til á ný í íslenskum kvikmyndaiðnaði á 

komandi misserum. En verði áfram of litlu til kostað og ástandið breytist ekki 

er hætta á að íslensk kvikmyndagerð festist í svokallaðri fátækragildru þar sem 

erlend fjárframlög gætu minnkað verulega og menn munu einfaldlega ekki geta 

tekið íslenska kvikmyndagerð alvarlega. 

Það að byggja upp samfélag snýst líka um það að byggja upp viðburðarríki, þar 

sem er líf og menning. Kvikmyndir og aðrar skapandi greinar eru hluti af því 

sem gæðir samfélagið lífi. Því fyrr sem lífið hvetur ungt fólk til lista, því opnari 

verður hugurinn að taka á móti og búa til verðmæti. Öflugt menningarlíf styrkir 

einnig félagslegt fjármagn borgarlegs samfélags. 

Tónlist, myndlist, kvikmyndir og annað sjónvarpsefni er partur af 

menningarlegu uppeldi barnanna okkar. Ekki er það vænlegt að Bandaríkin eða 

önnur þjóð taki að sér þennan hluta uppeldisins. Það sem barnshugurinn 

upplifir í menningu og skapandi greinum hefur mikið að segja um mótun 

einstaklings á seinni árum.  

Töluvert erfiðara er orðið fyrir íslenska kvikmyndaframleiðendur að sækja í 

hina ýmsu sjóði um styrki og aðrar fyrirgreiðslur, sem hljómar kannski ekki 

svo slæmt útaf fyrir sig, þar sem það ætti að þýða það að einungis bestu 

verkefnin finna fjármagn og verða framleidd. Vandamálið er að það hefur alltaf 

verið mjög erfitt að fá styrk og þessi aukni halli útilokar enn fleiri hæfa menn 

og konur frá þessum iðnaði. 

Ef fyrirliggjandi tölur, um hvað íslensk kvikmyndagerð getur gefið af sér til 

þjóðfélagsins, væru aðeins skýrari og meira samræmi væri á velgengni 



Viðskiptadeild	  

Viðskipta-‐	  og	  raunvísindasvið	  HA	   	   Elvar	  Guðmundsson	  

52	  

	  

kvikmynda á markaði, þá hefði það kannski verið auðveldara að rétta úr 

kútnum fyrir kvikmyndagerðarmenn á Íslandi. 

Eftir að hafa tekið viðtöl við fagfólk í kvikmyndaiðnaðnum, þá ber allt að sama 

brunni. Öllum ber saman um að hætta geti verið á því að góðir fagmenn flytjist 

búferlum og ílengist erlendis. Það er slæmt fyrir iðnaðinn að þekkingin og 

reynslan fari úr landi. Margfeldisáhrif til langframa af atvinnuleysi í 

kvikmyndagerð eins og í öðrum greinum getur orðið dýrkeypt. Talað er um að 

horfa megi á málið eins og lest sem er lengi að hægja á sér og ef hún stöðvast, 

þá þarf heilmikla orku til að koma henni af stað á ný.  

Niðurskurðurinn féll vitaskuld í grýttan jarðveg hjá kvikmyndagerðarmönnum 

en með nýjum samningum gæti hagur þeirra vænkast á næstu árum, því tel ég 

að stór hluti mannauðsins haldi tryggð sinni við Ísland og að það verði enn 

hægt að búa á landinu fyrir fagfólk okkar í atvinnugreininni, þó svo að mikið 

hafi gengið á í fjármálum landsins og niðurskurðir ríkisins hafi gert mönnum 

erfitt fyrir.  
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7. Niðurstöður og tillögur 

Rannsóknarspurningunni sem lagt var upp með í byrjun, hvort svartsýni 

kvikmyndagerðarmanna vegna niðurskurðar ríkisins á fjárframlögum til 

íslenskrar kvikmyndagerðar hafi verið rétt mat, hefur verið svarað eftir bestu 

getu með eigindlegum og megindlegum upplýsingum, sem að mestu styðja 

undir niðurstöður kvikmyndagerðarmanna í skýrslum sínum um mikla 

hagkvæmni kvikmyndaiðnaðarins á þjóðarhag, jafnt í menningarlegu- og 

fjárhagslegu samhengi. Svartsýni þeirra var því að miklu leyti réttmæt og nú 

bendir allt til þess að bölsýni þeirra og sannfærandi mótmæli séu að skila sér, 

þar sem von er á nýjum og endurbættum samningum, sem gerðir eru með tilliti 

til þeirra upplýsinga og gagna sem nú liggja fyrir. Séu þeir samningar í líkingu 

við þann sem skrifað var undir í byrjun árs 2007, getur verið að það fari ekki 

allt á versta veg í íslenskum kvikmyndaiðnaði, eins og kvikmyndagerðarmenn 

óttuðust. Aðlögunarhæfni atvinnugreinarinnar hefur sannarlega komið sterk inn 

í harðindunum, þar sem íslenskir kvikmyndagerðarmenn héldu áfram að búa til 

efni, aðeins á einfaldari og ódýrari máta en áður. Kvikmyndagerðarmenn hafa 

tileinkað sér hagkvæmari vinnuaðferðir, eru reynslunni ríkari og hafa sannfært 

stjórnvöld um mikilvægi kvikmyndagerðar. Af þeim ástæðum er ekki ólíklegt 

að íslensk kvikmyndagerð geti risið upp úr öskunni á ný á komandi árum. 

Það má segja að það hafi verið rétt og skynsamt af kvikmyndagerðarmönnum 

að láta vita af gremju sinni vegna niðurskurðarins. Sá samdráttur sem fylgdi í 

kjölfar hrunsins var með öllu óhjákvæmilegur, en það er óvíst hvort 

enduruppbygging í kvikmyndaiðnaðnum hefði verið jafn hröð ef ekki hefði 

verið fyrir hávær mótmæli kvikmyndagerðarmanna. Þó það eigi enn eftir að 

koma í ljós hvað felst í nýjum samningum, þá leyfa kvikmyndagerðarmenn sér 

að vera nokkuð bjartsýnir á það sem koma skal, í ljósi þess að Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, fjármálaráðuneytið og forsvarsmenn íslenskrar 

kvikmyndagerðar eru að vinna í átt að nýju samkomulagi. Í nýju samkomulagi 

þarf að koma fram markmið um stuðning við greinina, þar sem tilgangur 

fjárstuðnings hins opinbera er skýrður og menningarlegt hlutverk íslenskrar 

kvikmyndagerðar skilgreint. 
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Skýra og skilgreina þarf aðkomu RÚV að þróun kvikmynda- og sjónvarpsverka 

og móta stefnu þess og skyldur. Sjónvarpið þjónar þjóðinni best með að sýna 

meira af íslensku efni og efla þannig íslenska menningu. Ríkissjónvarpið þarf 

því að setja það í vana sinn að sýna drjúgan fjölda af íslensku efni og þannig 

verður íslensk menning hluti af lífi fólks. Ef menningarviðburðir eru ekki 

myndaðir og sýndir í sjónvarpi, þá dagar menningin uppi í litlum 

sértrúarsöfnuðum. RÚV þarf að standa við sínar skuldbindingar af bestu getu 

og gera gott við íslenska kvikmyndaiðnaðinn, það er ekki aðeins grundvöllur 

að uppbyggingu atvinnugreinarinnar, heldur er það líka nauðsynlegt til að 

halda lífi í henni. 

Ein leið sem er mögulega fær í gegnum kreppu og niðurskurð er að breyta 

vinnuháttum, líkt og gert hefur verið upp á síðkastið. Á tímum sem þessum 

þarf að vinna íslenska kvikmyndagerð nógu einfalt, svo fjármagnsþörfin 

minnki að einhverju leyti, en halda þarf, eins og unnt er, í fagmannleg 

vinnubrögð. Í augnablikinu þurfa kvikmyndagerðarmenn að sætta sig við 

orðinn hlut og byrja takast á við breytt umhverfi. Menn verða að finna leiðir til 

að gera hlutina á hagkvæmari máta, láta hverja krónu telja meira og minnka 

bruðl, ef það hefur verið til staðar á annað borð. Þannig verða þeir líka betur 

undirbúnir þegar tekur að birta til á ný. 

Til að halda áhrifum niðurskurðarins en frekar í skefjum væri mögulega hægt 

að fækka styrkjum í staðinn fyrir að draga úr þeim, þannig enn verði farið af 

stað með stór verkefni hér á landi, samkeppnishæf á alþjóðlegum grundvelli, í 

stað þess að fara af stað með mörg smá verkefni. Þannig ættum við líka að geta 

minnkað brottfall á okkar helsta fagfólki, sem við myndum líklega annars 

missa úr landi því það sættir sig ekki við breyttar aðstæður eða er vant að vinna 

við hærri staðal og er ekki reiðubúið að taka skref afturábak. 

Ekki verður annað séð en að aðgerðir stjórnvalda í niðurskurði til 

kvikmyndagerðar muni hafa varanleg áhrif á vöxt kvikmyndagerðar hérlendis, 

en eins og fram hefur komið er vel hægt að minnka þann skaða. 

Niðurskurðurinn er ekkert tilefni til að leggja árar í bát. Aðlögunarhæfni 
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atvinnugreinarinnar er til staðar, en ríkið þarf að koma til móts við 

kvikmyndagerðarmenn og finna lausn sem allir geta verið ánægðir með, eða 

allavega sætt sig við. Ljóst er að móta þarf nýja kvikmyndastefnu í landinu þar 

sem ákveðið verður hversu mikla fjármuni íslenska ríkið muni leggja til 

kvikmyndagerðar á næstu árum og hvaða árangri er vænst yfir ákveðið tímabil. 

Þannig má hefja uppbyggingu á ný í íslenskum kvikmyndaiðnaði. 
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8. Lokaorð 

Ljóst var að allar greinar tengdar menningu á Íslandi urðu fyrir niðurskurð í 

kjölfar hrunsins. Skapandi greinar, eins og kvikmyndagerð, eru ef til vill af 

sumum metnar sem lítill og lítt alvarlegur iðnaður í samanburði við annan 

iðnað. En svo virðist vera að þessi iðnaður sé alls ekkert lítill og getur verið 

mjög arðbær út frá hagfræðilegum sjónarmiðum. 

Flestir Íslendingar hafa notið afraksturs opinberra framlaga til 

kvikmyndagerðar á einhvern hátt, þar sem kvikmyndagerð byggir á samstarfi 

fjölda aðila sem leggja til ýmiskonar vinnu og umsvif íslenskra 

kvikmyndagerðarmanna hér á landi hafa á undanförnum misserum skilað sér í 

aukinni menningu, landkynningu og einnig í formi skatttekna til ríkissjóðs. 

Kvikmyndagerð eykur fjölbreytileika menningar og er stór þáttur í 

menningarlífi landsins. 

Vegna þess hve mikil velgengni íslenskra kvikmynda- og sjónvarpsverka hefur 

verið upp á síðkastið, er frekar sorglegt að horfa upp á svo mikinn niðurskurð í 

greininni og þau neikvæðu áhrif sem hann hefur í för með sér. Íslendingar sem 

vinna við íslenska kvikmyndagerð hafa augljóslega sterkar skoðanir um málið 

og færa fram sín rök fyrir því af hverju niðurskurðurinn sé ekki rétta lausnin. 

Rökin og mótmælin eru heldur ekki úr lausu lofti gripin, heldur liggja fyrir 

ýmsar tölulegar upplýsingar, sem sýna fram á hagkvæmni kvikmyndagerðar á 

þjóðarbú landa.  

Þátttaka RÚV í íslenskri framleiðslu verður að teljast með lakara móti og ekki 

til þess fallinn að bæta úr skák. Verði engu breytt er hætta á töluverðum 

samdrætti í íslenskri kvikmyndagerð á komandi misserum. Við núverandi 

fjárlagagerðir ríkisins hafa íslensk stjórnvöld rannsakað málið betur og koma 

líklega til móts við kvikmyndaiðnaðinn, öllum til hagsbóta.  

Hafi niðurskurðurinn verið mistök, þá er það hlutur sem þarf að draga lærdóm 

frá og stefnu þarf að taka í átt að því að vinna ávallt með langtíma markmið að 
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leiðarljósi. Það tekur tíma og vinnu að komast að hinni bestu mögulegu lausn 

og  gera má ráð fyrir að nýir samningar, mótaðir af undanförnum rannsóknum, 

reynslu og lærdóm taki okkur a.m.k. einu skrefi nær þeirri lausn. Það vilja allir 

búa við sem best skilyrði, en það getur tekið tíma að komast að ákjósanlegri 

niðurstöðu fyrir alla málsaðila. Hvernig sem fer, þá eru spennandi tímar 

framundan á Íslandi, jafnt á leiksviðum tengdum kvikmyndagerð, sem og á 

öðrum sviðum annarsstaðar. 
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