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Þróun efnismála á íslenskum  
s j ónvarp smarkaði

Elfa Ý r Gylfadóttir

Eftirsóknarvert efni (e. premium content) skiptir skopum £yrir rekstur 
sjónvarpsstöðva. Það má jafnvel kveða svo fast að orði að án efdrsóknar- 
verðs erlends efnis eigí íslensk fjölmiðia- og fjarskiptafynrtæki ekki mikla 
möguleíka á samkeppnismarkaði. Undanfarin misseri hefur færst í vöxt að 
íslenskar sjónvarpsstöðvar geri einkaréttarsamninga um eftirsóknarvert efni. 
Slíkir samningar hafa það síðan í för með sér að aðrar sjónvarpsstöðvar í 
samkeppni, eða nýjar sem vilja komast inn á markaðinn, hafa ekki aðgang að 
eftirsóknarverðu efni. Slíkt eykur likur á að þær verði undir í samkeppninni 
og hverfi út af markaðnum. Afleiðingin verður einhæfara framboð fjölmiðia- 
efnis og minni samkeppnt. Það eftirsóknarverða efni sem ekki er búið að 
gera einkaréttasamninga um hefur síðan hækkað margfalt í verði og greiða 
íslenskar, sjónvarpsstöðvar svipað verð fyrir klukkustund af bandarísku 
sjónvarpsefni og þær dönsku sem er á sautján sinnum stærri markaði. Þessi 
þróun hefor einnig áhrif á íslenska áhorfendur sem greiða nú þrefalt meira en 
Norðurlandabúar og Bretar íyrir mánaðaráskrift af efni. Almennt er álitið að 
aukin samkeppni sé hagkvæm fyrir neytendur. Hér á landi má ætla að hörð 
samkeppni á markaði hafi hins vegar leitt til þess að neytendur greiði hærra 
verð fyrir mirrna efni vegna þess að fyrirtæki á markaði geri kostnaðarsama 
magnsamninga á efni og yfirbjóði hvert annað til að ná í eftirsóknarvert 
erlent efni.

I skýrslu menntamálaráðherra er bent á að í alþjóðlegum samanburði hafi 
íslenskt sjónvarp í gegnum árin þráfaldlega vermt svo gott sem botnsætið 
hvað varðar hlutdeild innlends efnis af dagskrá. Eftír því sem sjónvarps- 
stöðvum hafi fjolgað og útsendar klukkustundir orðið fleiri hefor hlutfall 
erlends efnis aukist í íslensku sjónvarpi og er nú ríflega 70% af útsendu efni 
(Skýrsla nefndar, 2005).

Því er ljóst að erlent efni er mun þýðingarmeira í dagskrá íslenskra 
sjónvarpsstöðva en í flestum nágrannalöndunum. Hér er ædunin að fjalla um 
vægi erlends efhis og þá sérstakiega bandarísks efnis í íslenskri sjónvarps-
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dagskrá. Fjallað verður um nýlega alþjóðlega þróun á markaði með eftirsótt 
sjónvarpsefni. Þá er hugtakið dagskrárflæði útskýrt og sýnt fram á vægi 
eftirsótts erlends efnis í dagskrárflæði íslenskra sjónvarpsstöðva. Einnig 
verður fjallað um samkeppnisréttarleg álitaefni sem nú eru uppi x Evrópu um 
einkaréttarsamningu á eftirsóttu efni. Að lokum verður vikið að nokkrum 
möguleikum til að auka samkeppni á sjónvarpsmarkaði með því að takmarka 
einkaréttarsamninga á efdrsóttu efni.

Erient efni í íslenskum fjölmiðlum

I skýrslu nefndar menntamálaráðherra um íslenska fjölmiðla er bent á vægi 
erlends sjónvarpsefnis hér á landí í samanburði við nágrannalöndin (Skýrsla 
nefndar 2005). Ein megin ástæðan er sögð vera sú að framleiðsla slíks efnis 
hafi verið ofviða íslenskum sjónvarpsstöðvum. Þess vegna hafi íslensk 
dágskrárgerð mestmegnis einskorðast víð frétrir og fréttatengda dagskrárliði 
og framleiðslu efnis sem ekki sé frekt á mannafia og fjármuni, Engu að síður 
hafi framboð Ínnlends efnis í sjónvarpi margfaldast með fjölgun stöðva og 
samkeppni þeirra á milli um áhorfendur og auglýsendur aukist. í skýrslu 
nefndarinnar er ennfremur fjallað um háan framleiðslukostnað leikins 
sjónvarpsefnis (Skýrsla nefndar, 2005), Þar er tekið það dæmi að framleiðsla 
á klukkustundar löngum leiknum sjónvarpsþætti í Evrópu kostar að meðaltali 
um 60 ~ 90 milljónir í framleiðslu. Kostnaðurinn við framleiðslu á leiknu 
sjónvarpsefni er þó yfirleitt margfaldur í Bandaríkjunum miðað við Evrópu, 
m.a. vegna hárra launa íeikara.

Takmarkað fjármagn íslenskra sjónvarpsstöðva hefúr ieitt til þess 
sjónvarpsstöðvar kaupa mikið af erlendu (aðallega bandarísku) leiknu efni og 
iþróttaefni til að höfða til áhorfenda og auglýsenda. Kostnaðurinn við að 
bjóða áhugaverða innlenda dagskrá þar sem fléttað er saman, fréttum, 
íþróttum, menningarefni, gaman- og dramaþáttum og kvikmyndum væri 
íslenskum fyrirtækjum ofviða. Stórir fjölmiðlar í Evrópu hafa hinsvegar 
fjárhagslega burði til að bjóða þess konar dagskrá. Engar opinberar tölur hafa 
verið birtar um hversu miklu Ríkisútvarpið (RÚV) ver í íslenska dagskrár- 
gerð. Það hefur hinsvegar komið fram að stofnunin verji um 80% af því 
ráðstöfúnarfé sem hún hefur til efniskaupa í framleiðslu og kaup á xslensku 
efni. Þrátt fyrir þetta háa hlutfall hefúr RÚV ekki burði til að bjóða innlent 
efni x sama mæli og ríkisfjöimiðiar nágrannalandanna. Breska rxkisútvarpið, 
BBC getur varið ríflega 300 milljónum punda eða rúmlega 40 milljörðum 
króna árlega í þróun á nýju dagskrárefni. Þá eru ótaldar þær þáttaraðir og
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annað efni sem þegar eru í framleiðsíu (Steamers, 2005). A f þessu má ráða að 
erlent sjónvarpsefni hlýtur alltaf að verða afar mikilvægt íslenskum 
fjölmiðlum tíl að þeir geti boðið áhugavert efni sem hÖfðar til áhorfenda og 
auglýsenda.

Vægi bandarísks efnis í íslensku sjónvarpi

Almennt má segja að eftirsóttasta leikna efnið komi frá Bandaríkjunum. I 
fjölmiðlakönnun Gallup frá því í maí á þessu ári kemur í Ijós að allir tíu 
vinsælustu leiknu sjónvarpsþættirnir eru bandarískir. Þegar skoðaðir eru tíu 
vinsælustu dagskrárlíðimir í heíld er Formúla 1 eini erlendi dagskrárliðurinn 
sem ratar inn á listann og er ekki bandarískur, Þess ber þó að geta að 
samkvæmt könnuninni nýtur íslenskt efni mestrar hylli áhorfenda.

Margix kyrrnu að spyrja hvers vegna íslenskar sjónvarpsstöðvar leggi ekki 
meiri áherslu á leikið efni frá öðrum Evrópulöndum, enda mikið af vönduðu 
efni framleitt t.d. í Bretlandi og á Norðurlöndunum. Það eru nokkrar ástæður 
fyrir því. I fyrsta lagi er vert að skoða bandarískt sjónvarpsefni og kvikmyndir 
í sögulegu samhengi. Það er athyglisvert að í Marshall áætluninni í Evrópu 
(1948-1951) voru sett skilyrði um að Evrópulönd sem þáðu aðstoð leyfðu 
jafnframt innflutning á bandarískum kvikmyndum (Guback, 1969). Þessi 
skilyrði áttu að hvetja til Ínnflutnings á bandarískum vörum í Evrópu og til 
að hafa áhrif á gildi og hugmyndafræði á tímum þegar margar Evrópuþjóðir 
voru pólitískt tengdar Sovétríkjunum. Bandarísk menning, hugmyndafræði 
og gildi voru því stór þáttur í Marshall áætiuninni, en hún fólst m.a. í 
markaðssetningu á bandarískum vörumerkjum og auglýsingum (De Grazia, 
2005). íslendingar voru auk þess með bandarískt herlið í landinu og hófust 
sjónvarpútsendingar frá bandarísku sjóhersstöðinnl í Keflavík árið 1955. Arið 
1960 var styrkur útsendingarinnar aukinn og gátu þá 2/3 hlutar þjóðarinnar 
náð útsendingunum (Þorbjöm Broddason o.fl., 1986). Bandarískt sjónvarp 
og kvikmyndir höfðu því öðlast bæði vinsældir og valdið miklum deilum hér 
á landi áður en Ríkissjónvarpið hóf göngu sína árið 1966.

I öðru lagi má nefna að kaupendur sjónvarpefnis í Evrópu, s.s. í 
Þýskalandi, Frakklandi, Ítalíu og Spáni telja að evrópskir áhorfendur kjósi 
helst innlent leikið efni eða bandarískt efni. Leiða má líkur að því að það 
sama eigi við um íslenska kaupendur að sjónvarpsefni. Ástæðan er hið 
sérstaka yfirbragð sem er á bandarísku efni, auk þess sem það er talið búa yfir 
ákveðnum léttleika, leikarar eru þekktir og efnið er talið hafa almennt 
aðdráttarafl fyrir áhorfendur (Steemers, 2005).
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t þriðja lagi þá styrkír staða bandarísks kvikmyndaiðnaðar á alþjóðlegum 
markaði ennfremur bandarískt sjónvarpsefni þar sem þekktir kvikmynda- 
leikarar eru Íðulega fengnir sem gestaleikarar í vinsælum sjónvarpsþáttum.

I fjórða lagi er mikilvægt að hafa í huga að sjónvarpsþætti og kvikmyndir 
þarf að auglýsa og kynna fyrír áhorfendum. Þegar horft er til markaðs- 
setningar á bandarísku sjónvarpsefni og kvikmyndum annars vegar og 
kvikmynda og sjónvarpsþátta sem framleiddír eru í Evrópu hinsvegar, hefur 
bandarískt efni vinninginn. Gríðarlegir fjármunir eru settir í markaðssetningu 
á bandarískum kvikmyndum og eru EvrópulÖndin langstærstu kaupendumir 
að bandarískum kvikmyndum f heiminum í dag (Scott, 2002). Sjónvarps- 
stöðvar sem kaupa sýningarrétt að efninu njóta góðs af markaðsstarfinu þar 
sem kvikmyndimar eru yfirleitt orðnar þekktar meðal áhorfenda þegar þær 
eru sýndar í sjónvarpi

Á hverju ári eru frumsýndir fjölmargir gaman- og dramaþættir í 
bandarísku sjónvarpi. Aðeins hluti þessara þáttaraða fær náð fyrir augum 
áhorfenda og auglýsenda. Þeir þættir sem ná vinsældum verða gullkálfar 
þeirra framleiðenda og sjónvarpsstöðva sem sýna þá. Oft er því hafin 
framleiðsla á systurþáttum vinsælla þátta lxkt og gert hefur verið með þáttinn 
CSI með systurþættina CShMiami og CSI:Ne&> York og Law & Order með 
systurþætlina I mw  & O rderSW  og Im w  & OrderrCI. Þegar ákveðið er að 
hætta framleiðislu vinsælla þátta er algengt að nýir þættír taki við þar sem ein 
persóna gömlu þáttana heldur áfram í nýrri þáttaröð. DæmÍ um slíkt er 
þátturinn Frasier sem tók við af Staupasteini (e. Cbeers) og Joey sem tók við af 
Vinum (e. Friends). Með þessum hætti reyna framleiðendur og sjónvarps- 
stöðvar að ná hámarksáhorfi og þar með að auka tekjur sínar af vinsælum 
þáttaröðum.

Erfitt er fyrir evrópska framleiðendur að keppa við þá bandarísku. Þar 
sem íeikið efni er afar dýrt í framleiðslu eiga evrópskir framleiðendur erfitt 
með að framleiða sama fjöida þátta í þáttaröðum og gert er í Bandaríkjunum. 
Þetta þýðii: að í Evrópu eru þáttaraðimar oft styttri og ekki er hægt að tryggja 
framhald þeirra þrátt fyrir vinsældir. Meira að segír breskir framleiðendur 
sem framleiða fyrir fjöimennan innanlandsmarkað hafa verið gagnrýndir fyrir 
að framleiða ekki nægilega marga þætti fyrir þáttaraðir sínar þrátt fyrir góðan 
aðgang að mörkuðum, sérstaklega í Vestur-Evrópu. (Steemers, 2005). Dæmi 
um þáttaraðir sem hafa hlotið mikilla vinsælda og sem framleiddir hafa verið 
á fámennum markaði eru t.d. dönsku þættimir Kejseholdet (32 þættir 2000- 
2003), Nikolaj og Julie (22 þættír 2002-2003) og Forsvar (29 þættir 2003-2004) 
(From, 2005). I Evrópu er því meira um stýttri þáttaraðir og svokallaðar
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míní-seríur þar sem framvinda sögunnar birtist í nokkrum þáttum. Nýlegt 
dæmi er íslenska þáttaröðum A llir litir bafsins eru kaldir (3 þættir 2005).

Erfitt er fyrir sjónvarpsstöðvarnar að auglýsa og kynna fyrir áhorfendum 
mikið af nýju efni. Vinsælar þáttaraðir með þekktum ieikurum sem koma á 
skjáinn ár eftir ár þarf ekki að kynna sérstaklega fyrir áhorfendum. Slíkt 
sjónvarpsefni er í flestum tilfellum bandarískt.

Samningar og verð á sjónvarpsefni

I ákvörðun Samkeppniseftirlitsins um samruna Dagsbrúnar hf. og Senu ehf. 
nr. 22/2006 er bent á að eftirsóknarvert efni er talið sérstaklega mikilvægt til 
að tryggja stöðu fjöimiðla og eru sjónvarpsrásir, sem hafa yfir að ráða 
eftirsóknarverðu efni, almennt taldar vera í sterkari stöðu á markaði en rásir 
sem ekki búa yfir efhinu (ÁkvÖrðun nr. 22/2006). Eins og bent er á í 
úrskurðinum hefur framkvæmdastjóm Evrópusambandsins fjallað um 
sérstaka efniskaupamarkaði í ákvörðunum sínum. Þannig er sérstakur 
markaður fyrír íþróttaefni, annar fyrír sýníngarrétt fyrír kvikmyndir, auk þess 
sem sérstakur markaður er fyrír efni sem framleitt er fyrir sjónvarp 
sérstakiega. Undir síðastnefnda flokkinn faJIa eínkum framhaldsþættir fyrír 
sjónvarp og aðrar þáttaraðir. Hver markaður hefur síðan nokkurn fjölda 
undirmarkaða, t.d. eru kvikmyndir framleiddar í Hollywood sérstakur 
undirmarkaður eftirsóknarverðra kvikmynda,

I skýrslu nefndar menntamálaráðherta um íslenska fjölmiðla er umfjöiiun 
um efnisréttindi. Þar kemur fram að réttindi tU miðlunar sjónvarpsefnis eru 
bundin við tiltekin svæði og eru að jafnaði seld á frjálsum markaði. Rétturínn 
að sjónvarpsefninu giídir fyrír ákveðinn fjöida sýninga í ákveðinn tíma og á 
ákveðnum miðli. Samningar eru yfirleitt þannig að sjónvarpsstöðvar eiga ekki 
rétt á öliu efni frá ákveðnu fyrírtæki heldur getur hvaða sjónvarpsstöð sem er 
keypt frá hvaða fyrírtæki sem er. SjónvarpsefnÍ er því alia jafna selt hæst- 
bjóðanda. Oft eru gerðir magnkaupasamningar. Þeir geta verið þannig að 
kaupandi greiðir ákveðna upphæð og fær fyrír það ákveðinn fjölda klukku- 
stunda af efhi. I slíkum samningum getur kaupandinn fengíð efni sem ekki er 
hafinn framleiðsla á en verður framleitt síðar. Þannig getur efni sem á eftír að 
framleiða reynst vinsælt sjónvarpsefni sem sjónvarpsstöðin hefur þá keypt á 
góðum kjörum. Annars konar magnsamningar eru einnig á markaðnum, 
svokallaðir „output" -  samningar. Þá skuldbindur kaupandinn sig tíl að 
kaupa allt efni sem kemur frá ákveðnum framleiðanda, óháð gæðum efnis.
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AUir samningar sem tryggja kaupendum einkarétt á ákveðnu efni eru ávalit 
dýrari en á frjáisum markaði (Skýrsla nefndar 2005).

í ársskýrslu Dagsbrúnar fyrir árið 2005 segir orðrétt: „Stöð 2 hefur fyrst 
íslenskra sjónvarpsstöðva gert samning við bandarísku afþreyingarfyrirtækin 
Fox og Time Wamer um magnkaup á sjónvarpsefnl. Samningamir tryggja 
áskrifendum Stöðvar 2 aukið úrval af sjónvarpsefni, hvor sem það er í formi 
þátta eða kvikmynda." I úrskurði Samkeppniseftirlitsins kemur fram að 
Wamer Bros television og 20 Century Fox television í Bandaríkjunum séu 
tvek stærstu framleiðendumir að sjónvarpsþáttum á þessu ári. Þessir 
samningar tryggja féiaginu því tæplega 50% af þeim sjónvarpsþáttum sem 
framleiddir eru í Bandaríkjunum af stóru framleiðendunum (Ákvörðun nr. 
22. 2006 bls. 71). I greinargerð með frumvarpi til laga um breytingu á 
útvarpslögum, sem lagt var fram á Alþingi vorið 2006 (Þskj, 1207 -791. mál), 
kemur fram að fyrrgreindir magnsamningar feli það í sér að 365 -  miðlar fái 
aðgang að öllum þáttaröðum nema þeim sem RÚV og Skjár Einn hafa þegar 
keypt og eru enn að sýna. Því er um að ræða svokallaða „output“ -  
samninga. Jafnframt kemúr fram að RÚV hafi gert magnsamning við Disney 
sem felur það í sér að RÚV fær forgang að ákveðnu efnl en skuldbindur sig 
þó ekki til að kaupa allt efni sem frá Disney kemur líkt og samningar 365 við 
Fox og Wamer fela í sér. Þá er vert að benda á að RÚV er í samstarfi við 
Nordvision og European Broadcast Union (EBU), en EBU gerði nýlega 
samning um heimsmeistarakeppnina í knattspyrnu 2010 sem tryggir m.a. 
RÚV réttinn að keppninni. Þeir samningar gera bæði 365 miðlum og 
Skjánum erfitt að bjóða í vinsælt norrænt og evrópskt efní.

Þar sem kaup á sjönvarpsþáttum hafa yfirleitt verið á frjálsum markaði 
hefur verð á sjónvarpsþáttum hækkað verulega. Fyrir u.þ.b. tveimur árum 
síðan kostaðí klukkustundar þáttur á bilinu 800 — 1.500 bandaríkjadali í 
innkaupum. Verðið fór upp í 5.000 — 5,500 dali árið 2005 (Skýrsla mennta- 
málaráðherra, 2005, bls. 159) en er nú um 4.000 dalir fyrir klukkustundar 
þátt. Til samanburðar má geta þess að verðíð hér er svipað og danskar 
sjónvarpsstöðvar greiða fyrir sambærilegt efni en þar er markaðurínn sautján 
sinnum stærri en sá íslenski. Þessi þróun hefur leitt til þess að RÚV sem 
aðeins ver um 20% af ráðstöfunarfé sínu fyrir dagskráréfni í erlent efni hefur 
ekki getað boðið á móti einkamiðlunum í nýjar eftirsóttar sjónvarpsþátta- 
raðir. Vinsælar þáttaraðir eins og Aðþrengdar eiginkonur og Ufsháski eru sýndar 
á RÚV vegna þess magnkaupasamníngs sem stofnunin gerði við Disney áður 
en farið var að framleiða þáttaraðímar í Bandaríkjunum.

Staðan á íslenskum efniskaupamarkaði hlýtur exnnig að hafa áhrif á 
verðlagningu til xslenskra sjónvarpsáhorfenda. Eins og bent er á í skýrslu
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nefndar menntamálaráðherra um íslenska fjölmiðla (2005) greiða íslenskir 
áhorfendur mun hærra verð fyrir minna sjónvarpsefni en íbúar nágrannaríkja 
okkar. Áskrift að á annað hundrað sjónvarpsrása þar sem sýndar eru 
kvikmyndir, íþróttir, skemmtiefni, bamaefni ofl. kostar nú 42,50 pund hjá 
Ský í Bretlandi. Dýrasti pakkinn hjá CanaJ Digital Noregi, þar sem boðið er 
upp á nokkra tugi innlendra og erlendra stöðva með fjölbreyttu úrvaíi, kostar 
413 norskar krónur. 365 miðlar, sem er eina fyrirtækið hér á landi sem býður 
sambærilega þjónustu, en þó mun minna efni, getur boðið úrval erlendra 
endurvarpsstöðva (Stóri pakkinn), Sýn og Stöð 2 á 11.760 krónur, eða 10.365 
krónur fyrir M12 áskrifendur. Ef enski boltinn frá Skjánum bætist við þá 
kostar hann 1.990 krónur á mánuði og er heildarkostnaðurinn þá kominn í 
13.750 krónur á mánuði fyrir sambærilegt efni og Sky og Canal Digital bjóða. 
Spyrja má hvort hátt verð á efni og einkaréttarsamningar hafi þessi áhrif á 
verðlagningu sjónvarpsefnis til áhorfenda hér á landi.

Kvikmyndir í sjónvarpi eru seldar í svokölluðum réttindagluggum og í 
hverjum glugga fyrir sig er viðskiptamódel. Síðasti glugginn er sjónvarps- 
glugginn sem skiptist annars vegar í áskriftarsjónvarp og hins vegar í opnar 
stöðvar. Munurinn á áskriftarsjónvarpi og á opnum sjónvarpsstoðvum er sá 
að opnar sjónvarpsstöðvar hafa ekki aðgang að sama efni og áskriftar- 
stöðvamar. Kaupi áskriftasjónvarpsstöðvar ákveðið efní fá opnu stöðvarnar 
ekki aðgang að efninu fyrr en síðar. Dagsbrún, móðurfélag 365 hefur nú 
forgang að kvikmyndum frá helstu kvikmyndaframleiðendum í Banda- 
ríkjunum. Með örfáum undantekningum eru allar nýjar kvikmyndir í 
sjónvarpí því fyrst sýndar hjá 365.

Ýmist íþróttaefni telst til eftirsóknarverðs efnis. Hér á landi nýtur enski 
boltinn, meistaradeild Evrópu og Fomiúla 1 mestra vinsælda. í dag er 
Skjárinn með réttinn að enska boltanum þar til í júlí 2007. 365 hefur nýlega 
framlengt samning um að sýna leiki frá meistaradeild Evrópu í knattspyrnu. 
Þá er RÚV með réttinn að Formúlu 1. Að auki má nefna að rétturinn að 
einstökuni xþróttaviðburðum eins og helmsmeistara- og Evrópumeistara- 
keppnin í knattspyrnu eru afar eftírsóttir. 365 voru með sýningarrétt á HM 
2006 og hefur RÚV tryggt sér réttinn á efnlnu 2010 í gegnum EBU. 
Rétturinn að fyrrgreindu efni er það mikiívægur fyrir sjónvarpsstöðvamar að 
kaupverðið hefur hækkað gríðarlega í hvert sinn sem nýr samningur er 
gerður. Á íslandi hefur rétturinn fyrir ensku knattspyrnuna færst á milli 
sjónvarpsstöðvanna og hefur hann verið sýndur á RÚV, Stöð 2, Sýn og 
Skjánum. Það verð sem greitt er fyrir réttinn að ensku knattspyrnunni og 
meistaradeildinni hefur ekki verið gefið upp hér á landi en ef litið er til 
Bretlands þá hefur verðið rúmlega fimmfaldast, en rétturinn að ensku
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úrvalsdeildinni kostaði 434 milljónir punda árið 1992 en árið 2000 var 
kaupverðið komið upp í 2,6 milljarða punda (Gerardin, 2005). Hér á landi 
hefur verðið einnig aukist verulega fyrir sifkt efni líkt og í nágranna- 
löndunum. Gerardin segir orsökina vera: „the combination of scarcity and 
exclusivity has translated into a spiraling of the costs involved in buying 
premium content." (Gerardin, 2005, bls. 5).

Dagskrárflæði

Árið 1973 sat velski menningarrýnjriiin og fræðimaðurinn Raymond Williams 
á hótelherbergi í Miami í Bandaríkjunum og horfði á sjónvarpið. I bók sinni 
Television: Technology and Cultural Fom lýsit WiUiams reynslu sinni af 
bandarískri sjónvarpsdagskrá:

I began watching a film and at first had some difficulty in adjusting to a much 
greater frequence of commerdal tbreaks,> Yet this was a mínor problem 
compared to what eventuaUy happened. Two other films, which were due to be 
shown on the same channel on other nights began to be Ínserted as traUers. 
(WilUams, 1974, bls 92.)

Hugtakið sem WiUiams notar til að lýsa reynslu sinni er orðið dagskrár- 
flæði (e. television flow). MÍkið er vitnað til þessa hugtaks WiUiams þegar 
dagskráruppbyggingu sjónvarpsstöðva er lýst og hvaða aðferðir þær nota til 
að halda áhorfendum við skjáinn. Fræðimaðurinn WÍlliam Urícchio (2004) 
hefur íýst hugtakinu dagskrárflæði sem eíns konar dagskráráætiun, tengingu 
mUIi ólíks sjónvarpsefnis með það að markmiðí að trufla ekki flæðið. Stór 
þáttur í dagskráráætluninni er að koma í veg fyrir að áhorfendur skipti um 
stöð þrátt fyrir aukið framboð sjónvarpsstöðva og dagskrárUða. Það er því 
megin markmið framleiðenda, auglýsenda og þáttagerðarfólks að tryggja 
flæðið, en það er gert með því að tengja dagskrárliði saman og fá fólk til að 
horfa á auglýsingarnar. Áhorfendur þekkja þetta gjarnan úr bandarískum 
þáttum þar sem byggð er upp spenna í þættinum og gefnar vísbendingar um 
framhaldið áður en auglýsingahlé brýtur upp söguframvinduna. Uricchio 
bendir á að dagskrárflæðið geti verið með mismunandi hætti. Ljósvakamiðlar 
hafa löngum búið tU svokallaðar samlokur x dagskrám sínum. Samloka þýðir 
að vinsælt sjónvarpsefni er á dagskrá fyrir og á eftir dagskrárlið sem er nýr 
eða hefur Ktið áhorf til að auka líkurnar á því að horft sé á efnið. Svokallaðar 
samlokur eru mikið notaðar x ríkisfjölmiðlum í Evrópu til að auka áhorf á 
sértækt almannaþjónustuefni sem eUa hefði lítáð áhorf. í einkamiðlum, eins

og stóru ) 
að kynnai 

Uricch 
setja sam: 
ákveðinna 
s.s. A.nim 
Einnig m; 
þannig a< 
„stelpustÖ 
áædun viJ 
vikunnar.! 
kvöldum  ̂
skapi eru 
föstudöguj 
jafnframt 
sjónvarps}: 
helgar.

Forsen< 
íslenskra á 
dagskrárge 
sjónvarpsþ 
dagskrá til 
Takmarkac 
sig helst í 
eldri mynd 
mestu upf 
kvikmyndij

Gerardin (. 
stjórn Evrc 
Evrópusan: 
Athugun þ. 
s.s, kvikm; 
íþróttir, úrj 
áhorfendur 
efni sem



Irylfadóttir Þróun efnismála á íslenskum sjónvarpsmarkaði 253

2000 var 
íér á landi 
nágranna- 

:arcxty and 
in buying

1 Williams 
bók sinni 
sinni af

i much 
i
lue to be 
ilers.

dagskrár- 
ms þegar 
;r nota til 
io (2004) 
tengingu 
ðið. Stór 
;kiptt um 
ið er því 
* tryggja 
51k til að 
larískum 
ngar um 
Uricchio 
kamiðlar 
ka þýðir 
n er nýr 
>kallaðar 
áhorf á 

un, eins

og stóru bandarísku sjónvarpsstöðvunum, eru samlokur gjarnan notaðar til 
að kynna nýja sjónvarpsþætti sem vonir eru bundnir við.

Uricchio bendir á að Ijósvakamiðlar skapi einnig dagskrárflæði með því að 
setja saman dagskrá með keimlíkum þáttum eða þáttum sem höfða til 
ákveðinna markhópa. Slíkt dagskrárflæði má sjá í fjölda endurvarpsstöðva, 
s.s. Animal P/anet, History Channel eða Cartoon Network (Uricchio, 2004). 
Einnig má sjá slíkt flæði á Stöð 2 sem hefur raðað dagskrárliðum sínum 
þannig að tilteknum dagskrárliðum er ædað að höfða til kvenna á 
„stelpustÖð“ á miðvikudagskvöldjum. Að lokum má benda á að dagskrár- 
áædun vikunnar á hverri stöð fyrir sig skapar heildstætt dagskrárflæði 
vikunnar. Dagskráráætlunm byggir á endurtekningum þannig að á mánudags- 
kvöldum geta áhorfendur RÚV gengið að heimildarþætti vísum. Að sama 
skapí eru ávallt sýndar kvikmyndir fyrir böm efiár frétdr og Kastljós á 
föstudögum. Sjónvarpsstöðvarnar Skjár Einn, RÚV og StÖð 2 eiga það 
jafnframt sameiginlegt að byggja dagskrár sínar upp með ýmis konar 
sjónvarpsþáttum á virkum dögum og StÖð 2 og RÚV sýna kvikmyndir um 
helgat.

Forsendan fyrir því að geta skapað heildstætt dagskrárflæði sem höfðar til 
íslenskra áhorfenda er aðgangur að eftirsóknarverðu efni. Þá skiptir innlend 
dagskrárgerð miklu máli en eins og vikið hefur verið að skipa erlendar 
sjónvarpsþáttaraðir, kvikmyndir og íþróttaefni þó ávallt stóran sess í slíkri 
dagskrá til að tryggja áhorf og auglýsingatekjut íslenskra sjónvarpsstöðva. 
Takmarkaður aðgangur RÚV og Skjás Eins að nýlegum kvikmyndum sýnir 
sig helst í dagskrárflæði helgardagskráinnar þar sem RÚV sýnir. að jafnaði 
eldri myndir en sýndar eru á StÖð 2. Þá byggir Skjár EÍnn dagskrá sína að 
mestu upp á Ínnlendum og erlendum þáttum, en hefur boðið upp á 
kvikmyndir á sunnudagskvöldum, s.s. gamlar James Bond myndir.

Samkeppnisréttarleg álitaefni

Gerardin (2005) hefur bent á að á undanförnum árum hefur framkvæmda- 
stjóm Evrópusambandsins og samkeppnisyfirvold í mörgum aðildalöndum 
EvrópusambandsÍns tekið til athugunar viðskipti með sjónvarpsefni. 
Athugun þeirra helgast af nokkrum þáttum. í fyrsta lagi hefur forgangsefni, 
s.s. kvikmyndir frá Hollywood, bandarískir sjónvarpsþættir og vinsælar 
íþróttir, úrslitaþýðingu fyrír fjöímiðlafyrirtæki þar sem þetta efhi laðar að 
áhorfendur og auglýsendur. Áskriftastöðvar kaupa því einkarétt á vinsælu 
efni sem er þá ekki aðgengilegt í sjónvarpsdagskrám annarra stöðva.



254 Fjölmiðlafrœði JELlfa Ý r Gylfadóttir

Sjónvarpsstöðvar sem hafa ekki aðgang að slíku efni hverfa út af markaðnum 
°g nýjat sjónvarpsstöðvar komast ekki inn á markaðinn. Gerardín bendir á 
að viðskipti með kaup og sölu á vinsælu efní geti haft afat hamlandi áhrif á 
samkeppni. Þetta á sérstaklega við þegar um er að tæða mikið magn af efni 
sem fjölmiðlafyrirtækin hafa einkarétt á í langan tíma. Við slíkar aðstæður er 
erfítt fyrir ný f)ölmiðlafyrirtæki að komast inn á markaðinn vegna skorts á 
efni. Ennfremur bendir Gerardin á að eftítsóknarvert efni er fágætt þar sem 
aðeins fáir íþróttaviðburðir, kvikmyndir og þáttaraðir hljóta slíkar vinsældir 
að það geti flokkast sem eftírsóknarvert efni. Þá getur það lágmarksgjald (e. 
minimum guarantee) sem efniskaupendur þutfa að greiða fyrir eftirsóknar- 
vert efni verið það hátt að nýir aðilar á markaði sem eru að byggja sig upp og 
hafa enn fáa áskrifendur/áhorfendur geta ekki staðið undir gjaldinu. 
Gerardin fjallar jafnframt um svokaUaða „output“ -  samninga og segir:

...in many instances, doxninant Pay~TV operators have pursued a policy of 
concluding a series of exlusive output deals (i.e. agreements whereby they buy 
the entire productíon of the content producers for a number of years) with 
premium content producers in such a way as to confiscate all or a large fraction 
of the available premium content. (Gerardin, 2005, bls. 6)

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefúr fjalíað um slíkan einkarétt 
í ákvörðunum sínum og hafa þær verið af ýmsum toga. Þar má nefna að 
takmarka Iengd slikra samjiinga, að skipta réttinum að tílteknu efni upp í 
nokkra samninga þannig að fleiri en einn fái tiltekinn efhisrétt og að leyfa 
kvikmyndaframleiðendum og knattspyrnufélÖgum að segja upp samningum 
án þess að þurfa að greiða fyrir það bætur (Gerardin 2005).

EÍns og fjallað er um hér að framan hafa íslenskar sjónvarpsstöðvar gert 
ýmís konar magnsamninga um sjónvarpsefni sem fela í sér einkaréttindi að 
tilteknu efni. Eins og Gerardin bendir á eru svokallaðir „output“ -  samningar 
sérstaklega varhugaverðir þar sem stór hluti af eftirsóknarverðu efni er þá 
aðeins aðgengilegur einu fyrirtæki. Slíkir samningar heimila því ekki öðrum 
fyrirtækjum á markaði að gera tilboð í tiltekið efni á frjálsum markaði og gerir 
nýjum aðilum nær ómögulegt að komast inn á markaðínn. Fjöldi slíkra 
samninga á markaðí og tímaiengd þeirra getur því haft veruleg áhrif á 
fjölmiðlamarkaðinn. Gerardin nefnir nokkra möguleika sem samkeppnis- 
yfírvöíd geta notað til að takmarka sHka samninga með það að markmiði að 
auka samkeppni og gera nýjum aðiíum auðveldara að komast inn á 
markaðinn (Gerardin, 2005):

1. Að banna samninga þar sem efnisrétthafi fær einkarétt að öUu efni 
tUtekins framleiðanda.
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2. Að takmarka einkaréttarsamninga. Þannig væri sérhverri sjónvarps- 
stöð óheimilt að gera marga slíka samninga.

3. Að takmarka tímalengd einkaréttarsamninga. Þannig væri hægt að 
takmarka gildistíma slíkra samninga í t.d. eitt ár.

4. Að leyfa einkaréttarsamninga en skylda rétthafa efnis tíl að gerast 
heildsalar á innanlandsmarkaði. Þeim yrði gert skylt að selja 
samkeppnisaðilum titltekið magn af efni. Gerardin varar þó við 
þessari leið þar sem hún felur í sér að ráðandi aðili á markaði hafi 
lítinn hvata til að selja samkeppnisaðilum.

Gerardin bendir ennfremur á að önnur og þriðja leið gætu farið ágædega 
saman, þar sem takmarkanir yrðu gerðar á fjölda þess konar einkarétta- 
samninga og tímalengd þeirra. Sííkt myndi stuðla að meiri samkeppni á 
markaði og auðvelda nýjum aðilum að hefja starfsemi.

ILokaorð

Eftirsóknarvert erlent efni verður ávallt stór þáttur í dagskrárflæði íslenskra 
sjónvarpsstöðva. Án eftirsóknarverðs erlends efnis geta sjónvarpsstöðvarnar 
ekki boðið áhorfendum heildstæða dagskrá með öllu því efni sem þeir vilja. 
Astæðan er takmarkað bolmagn stöðvanna til að framleíða t.d. leikið íslenskt 
efni. Sjónvarpsstöðvamar hafa þvx yfirboðið hver aðra til að fá erlent efni 
sem þær telja að sé áhorfendum að skapi. Slík yfirboð hafa leitt til þess að 
erlent efni kostar margfalt meira í innkaupum miðað við stærð markaða í 
nágrannalöndunum. Fyiirtæki á markaði hafa auk þess gert einkarétta- 
samninga á sjónvarpsefni til að tryggja sér efni og öl að halda samkeppnis- 
aðilum frá tilteknu efni. Ef þær sjónvarpsstöðvar sem nú eru á markaðnum 
fer að skorta eftirsóknarvert efni verða þær undir í samkeppninni og geta 
horfið út af markaði. Slík þróun er afar óhagstæð íslenskum áhorfendum sem 
nú geta valið um margar sjónvarpsdagskrár á degi hverjum þó að þeir þurfi 
að greiða þrefallt hærra verð en áhorfendur í nágrannalöndunum greiða fyrir 
sambærilegt efni. Til að spoma við þessari þróun er ráðlegt að takmarka 
þann fjölda einkaréttarsamninga sem fyrirtæki hafa gert og tímalengd þeirra. 
Það myndi án efa auka framboð efnis sem hægt er að kaupa á frjálsum 
markaði og auðvelda nýjum aðilum að komast inn á markaðinn. Við 
núverandi aðstæður gæti framboð sjónvarpsstöðva orðið fátæklegra fái þær 
ekki nóg af efni auk þess sem nýjum aðilum er torveldað að komast inn á 
markaðinn.
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