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Útdráttur 
Viðfangsefni þessa verkefnis er rekstrarumhverfi sjónvarpsfyrirtækja á Íslandi. 

Markmið verkefnisins er að fá niðurstöðu í það hvort rekstur sjónvarpsfyrirtækja á 

Íslandi getur verið arðbær til lengri tíma. Þetta munum við gera með því að greina 

íslenska sjónvarpsmarkaðinn, helstu þátttakendur á honum og með því að meta það 

umhverfi sem rekstraraðilar í sjónvarpsreksri starfa á. Einnig verður litið til stærðar 

markaðssvæðis, reglugerða og efnahagslegra þátta. Að þessu viðbættu verður Fimm 

krafta líkan Porters notað til greiningar og tölulegur samanburður á rekstri 

sjónvarpsstöðva gerður. Með því að bera íslenskan rekstur saman við nokkur lönd í 

Evrópu, fæst enn skýrari mynd af sérstöðu íslensks sjónvarpsreksturs og hvað blasir 

við þegar leitast er eftir arðbærri starfsemi. Nærtækasta dæmið eru nágrannalöndin, 

þar sem rekstrarumhverfi er sambærilegt, menning svipuð og sterkar ríkisreknar 

stöðvar starfa ásamt nokkrum einkareknum stöðvum. 

Helstu niðurstöður eru að sjónvarpsrekstur á Íslandi er ekki arðbær til lengri 

tíma, þó það liggi fyrir rekstrarlegur grundvöllur. Helstu ástæður eru lítill markaður, 

takmarkaðir möguleikar til tekjuöflunar, óstöðugleiki í gengismálum, sem hefur 

gífurleg áhrif á kostnaðarverð seldra vara, og rekstrarform fyrirtækjanna. 
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1. Inngangur 
Í nútíma lýðræðisríkjum skiptist ríkisvaldið í þrjá sjálfstæða þætti. Hugmyndin um 

dómsvald, framkvæmdavald og löggjafarvald spratt upp á 18. öld úr kenningum frá 

heimspekingum Upplýsingarinnar. Hugmyndin var sú að með þrískiptingunni myndi 

hver valdastofnun starfa sjálfstætt og veita hver annari aðhald og eftirlit. Að 

þrískiptingunni viðbættri hafa fjölmiðlar oft á tíðum verið nefndir til sem fjórða 

valdið. Sú skilgreining á sér rætur í skrif Edmund Burke, sem skilgreindi þá á þennan 

hátt á 18. öld (McQuail, 2000, bls. 495). 

Mikilvægi og áhrif fjölmiðla í nútímasamfélagi hefur ekki dalað frá því að 

kenningin um fjórða valdið var sett fram. Fjölmiðlar gegna margvíslegu hlutverki, 

þeir miðla upplýsingum, fræðslu, afþreyingu en bjóða jafnframt uppá 

umræðugrundvöll um málefni líðandi stundar. Einnig hefur aðgengi að fjölmiðlum og 

sjónvarpsefni sérstaklega, aukist mikið á síðustu árum. Þannig hefur umhverfi 

fjölmiðla tekið stakkaskiptum og rekstraraðilar á sjónvarpsmarkaði neyðst til að skoða 

umhverfi sitt með nýjum áherslum í breyttu rekstrarformi. 

Flest fyrirtæki hafa það sem eitt af sínum markmiðum að vera arðbær til lengri 

tíma. Til þess að það náist, þarf að ná nægum rekstrartekjum, til að standa straum af 

rekstrarkostnaði og skila þannig rekstrarhagnaði. Þetta getur reynst erfitt fyrir 

fyrirtæki sem starfa á litlum markaði eins og Íslandi, þá sér í lagi fjölmiðlafyrirtæki. 

Takmarkaðar leiðir til tekjuöflunnar, lítill hópur áskrifenda og lítill neytenda- og 

auglýsingamarkaður eru nokkrir þættir sem snýða fjölmiðlafyrirtækjum þröngan 

stakk.  

Hugtakið fjölmiðill er skilgreint sem „hvers konar miðill sem með 

reglubundnum hætti miðlar til almennings efni er lýtur ritstjórn. Til fjölmiðla teljast 

meðal annars dagblöð og tímarit, ásamt fylgiritum þeirra, netmiðlar, hljóð- og 

myndmiðlar og aðrir sambærilegir miðlar.“ (Lög um fjölmiðla, 2011, bls. 2.gr.) 

Sökum fámennis hér á Íslandi gegna fjölmiðlafyrirtæki mikilvægu hlutverki. Dýrmætt 

er að halda fræðslu stöðugri, greitt aðgengi upplýsinga og	halda þétt í menningarlega 

sérstöðu þjóðarinnar. Áhrif fjölmiðla eru þó fleiri en þessir þrír þættir. Fjölmiðlar hafa 

verið nýttir sem farvegur skoðanna yfirvalda, hagsmunahópa og almennings, en um 

leið veitt yfirvöldum það aðhald sem hugtakið um fjórða valdið kveður á um. Úrval 

efnis sem fjölmiðlar á Íslandi framleiða fyrir íslenskan markað er fjölbreytt, 
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sérstaklega ef litið er til sambærilegra landa með sambærilegan íbúafjölda, til dæmis 

Möltu eða Lúxemborg (sjá viðauka G). Í þessari ritgerð munum við fjalla um eitt 

fjölmiðlaform af mörgum en það er hljóð- og myndmiðlunarþjónustan, sem nefnt er 

einu orði sjónvarp. Skilgreiningin á sjónvarpi hefur verið, „fjölmiðill með hljóð- og 

myndmiðlunarþjónustu sem hefur það hlutverk að upplýsa, skemmta og fræða 

almenning og skal ná yfir hljóð- og myndsendingar í viðskiptaskyni en ekki taka til 

einkasamskipta, t.d. tölvupósts sem sendur er til takmarkaðs fjölda viðtakenda.” 

(„Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins“, 2007).  

Sjónvarpsútsendingar eru „hvers konar miðlun myndefnis, án tillits til þess 

viðtækis, sem er notað til móttöku útsendingarinnar þar sem fjölmiðlaveita býður 

fram samtímis áhorf á dagskrárliði á grundvelli dagskráráætlunar.“ (Lög um fjölmiðla, 

2011, gr. 2). Sjónvarpsútsendingar nást til flest allra heimila á Íslandi og nær 

Ríkissjónvarpið til 99,99% heimila í landinu (Ríkisútvarpið ohf., 2009). 

Sjónvarpsútsendingar á Íslandi eru flestar sendar í gegnum ljósleiðara eða breiðband. 

Í dag eru 14 sjónvarpsstöðvar starfræktar hér á landi og útsendingum flestra 

stöðvanna er dreift um allt land. Auk þessara íslensku sjónvarpsstöðva hafa heimili 

um land allt aðgengi að endurvarpi á dagskrá erlendra sjónvarpsstöðva. Í okkar vinnu 

munum við leitast eftir að greina og meta þær sjónvarpsstöðvar sem starfræktar eru á 

Íslandi, þó samanburður verður gerður við stöðvar í öðrum löndum. Tilgáturnar sem 

við setjum fram fyrir rannsóknarvinnuna eru tvær, sem við setjum upp með íslenskar 

sjónvarpsstöðvar í huga. 

Tilgáta 1: Sjónvarpsrekstur getur ekki verið arðbær á Íslandi til lengri tíma 

Með sjónvarpsrekstri er átt við rekstur á almennum sjónvarpsstöðvum, það eru 

stöðvar sem hafa markaðshlutdeild 10% eða meira, fjölbreytta innlenda og erlenda 

dagskrá og/eða sem halda úti fréttastofu. Þá er bæði tekið tillit til ríkisrekinna 

sjónvarpsstöðva og einkarekinna. Þær sjónvarpsstöðvar sem falla undir þetta á Íslandi 

eru Ríkisútvarpið (RÚV), Stöð 2 og SkjárEinn. 

Hugtakið arðbær skilgreinum við þannig að sjónvarpsrekstur er arðbær þegar 

allur kostnaður hefur verið dreginn frá heildartekjum, skattur greiddur og enn er 

svigrúm til þess að greiða hluthöfum arð. 
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Til lengri tíma. Hér er átt við nokkur samfelld ár og í þessari tilgátu munum 

við styðjast við rekstrartölur, 2006 – 2010, hjá Stöð 2 og SkjáEinum en það eru 

síðustu sex ár að síðasta ári frádregnu þar sem þau eru ekki búin að skila ársreikningi. 

Farið verður lengra aftur í tímann hjá RÚV og þar eru síðustu níu ár tekin fyrir, 2003 - 

2011.  

Markaðssvæðið Íslandi er mengið sem við vinnum innan en þar er átt við 

markaðssvæðið þar sem íslensk lög ná yfir. 

Tilgáta 2: Það er fylgni á milli EBITDA í sjónvarpsrekstri og stærðar 

markaðssvæðis. 

Stærð er oftast mæld í íbúafjölda, landsvæði og vergri landsframleiðslu á 

mann. Þegar fylgni stærðar markaðssvæðis og arðbærni er skoðað þá eru 

Norðurlöndin tekin fyrir þar sem verga landsframleiðslu á mann er svipuð í þessum 

löndum. Rekstrarreikningar einkarekinna sjónvarpsstöðva er oftast ekki gerðir 

opinberir en auðvelt er að komast í ársreikninga ríkisrekinna sjónvarpsstöðva og því 

er þessi samanburður eingöngu skoðaður út frá ríkisreknum sjónvarpsstöðvum. Það 

sem skoðað var hjá sjónvarpsstöðvunum var EBITDA stöðvanna. EBITDA segir til 

um afkomu fyrirtækisins áður en tekið er tillit til vaxtagreiðslna og vaxtatekna, 

skattgreiðslna og afskrifta.  

Það hefur vakið forvitni höfunda þessarar ritgerðar, hvort smæð hinnar 

íslensku þjóðar, óstöðugleiki íslensku krónunnar og hár fastur kostnaður sem felst í 

uppsetningu og rekstri sjónvarpsstöðvar, væri þess valdandi að arðbærni slíks reksturs 

væri einfaldlega ómögulegur. Einnig hvort sjónvarpsrekstur geti ekki verið arðbær án 

afskipta Ríkisins. Eða jafnvel að hann sé ekki arðbær vegna afskipta Ríkisins. Leitast 

verður eftir því að svara þessum vangaveltum.  

Við byrjum á því að fara yfir stöðuna á íslenska sjónvarpsmarkaðinum. Stærð 

markaðssvæðis verður skilgreint og hvernig stærð hefur áhrif á sjónvarpsrekstur. 

Farið verður yfir hvaða reglugerðir gilda um íslenskar sjónvarpsstöðvar og 

efnahagsumhverfi á Íslandi sett í samhengi við rekstur sjónvarsstöðva. Í frekari ytri 

greiningu um eðli íslensk sjónvarpsmarkaðar verður stuðst við Fimm krafta líkan 

Porters. Samanburður verður gerður við önnur landsvæði sem eru í samræmi við 

Ísland, annað hvort á stærð eða menningu. Til að sanna eða afsanna þessar tilgátur 
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munum við styðjast við röksemdir, tölulegar upplýsingar úr ársreikningum 

sjónvarpsfyrirtækja og bera saman EBITDA tölur þeirra. Einnig verða 

rekstrarupplýsingar sjónvarpsstöðva á Norðurlöndunum sem og stærðar upplýsingar 

landanna greindar með línulegri aðhvarfsgreiningu, nánar tiltekið venjuleg aðferð 

minnstu kvaðrata (e. Ordinary Least Squares, OLS). 

Með þessar stærðir, breytur og líkön að vopni erum við færar í að gera 

marktækan samanburð. Annars vegar á milli íslensku sjónvarpsstöðvanna, sín á milli, 

rekstrartölur þeirra og markmið. Hins vegar íslenska markaðinn borinn saman við 

önnur lönd, eðli þeirra markaða skoðaðir og bornir saman við hlutfall og umsvif 

ríkisfjölmiðla. Með því að máta sjónvarpsrekstur á Íslandi, inn á þennan hátt, verður 

leitast eftir að svara spurningunni, hvort sjónvarpsrekstur á Íslandi sé arðbær til lengri 

tíma. 

2. Fræðileg umfjöllun 

2.1 Íslenski sjónvarpsmarkaðurinn 
Þann 30. september árið 1966 hóf Ríkisútvarpið sjónvarpsútsendingar. Fyrst um sinn 

var einungis sjónvarpað tvisvar í viku, á föstudögum og miðvikudögum en fljótlega 

var þó útsendingardögum fjölgað í sex, ekki var þá sent út á fimmtudögum. Það var 

ekki fyrr en 1987 sem sjónvarpsútsendingarnar urðu alla daga vikunnar (Ríkisútvarpið 

ohf., e.d.-a). Ríkisútvarpið, eða RÚV eins og það er yfirleitt kallað, starfar á 

grundvelli þriggja laga, útvarpslög, lög um Ríkisútvarpið ohf. og lög um fjölmiðla. 

Fyrirtækið skal vera fjölmiðill í almannaþágu, sem skilgreind er í lögunum um 

Ríkisútvarpið ohf. með 13 atriðum (sjá viðauka A) en RÚV hefur sætt gagnrýni fyrir 

að sinna ekki hlutverki sínu nægilega vel. Þá er gagnrýnin yfirleitt um efnistök 

sjónvarpsefnis eða fréttaflutnings (Valur Grettisson, 2011; Gísli Tryggvason, 2010). 

Núverandi lög um RÚV eru frá árinu 2007 en þá var RÚV breytt í opinbert hlutafélag, 

að fullu í eigu íslenska ríkisins. Síðasta útgáfa af lögum um fjölmiðla eru síðan apríl 

2011 (Lög um fjölmiðla, 2011). Á meðan þessi ritgerð var í vinnslu var annað 

lagafrumvarp um fjölmiðla til umfjöllunar á Alþingi. Nýja lagafrumvarpið var tekið 

fyrir þar sem nýlegar athugasemdir eftirlitsnefndar EFTA vegna gildandi laga kölluðu 

á lagabreytingar. Einnig kölluðu niðurstöður starfshóps, sem skipaður var árið 2009 af 

Mennta- og Menningamálaráðherra, á lagabreytingar hjá RÚV. Sumar af 

athugasemdunum voru um það hvort auka þurfi sjálfstæði RÚV sem fjölmiðils í 
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almannaþágu, hvort þörf væri á meira gagnsæi í rekstri RÚV og auknu lýðræði í 

stjórnarfyrirkomulagi RÚV (Mennta- og Menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Árið 1985 var Útvarpslögum á Íslandi breytt. Í fyrsta skipti frá því þjóðin fór 

að hlusta á útvarp og horfa á sjónvarp, var öðrum en Ríkinu gert kleift að útvarpa og 

sjónvarpa efni. Eðlilega markaði þetta mikil og þung straumhvörf á sviði íslenskra 

fjölmiðla. Það var útvarpsstöðin Bylgjan sem reið á vaðið, en á haustmánuðum 1986 

hóf sjónvarpsstöðin Stöð 2 útsendingar sínar. Við þetta hófst nýr kafli í sögu fjölmiðla 

á Íslandi. Inná hinn fyrrum lokaða sjónvarpsmarkað var nú loks komið fyrirtæki sem 

starfaði eins og hver önnur einkarekin fyrirtæki, í leit að viðskiptavinum og á 

endanum í leit að jákvæðri rekstrarafkomu. Í dag er stöðin í eigu 365 miðla ehf. sem 

er stærsta fjölmiðlafyrirtæki landsins og starfar á öllum sviðum fjölmiðlunar (365 

miðlar ehf., e.d.-a). Þeir fjölmiðlar sem eru starfræktir undir 365 miðlum eru Stöð 2, 

Stöð 2 Sport, Stöð 2 Extra, Stöð 2 Bíó, Bylgjan, FM957, X-ið, Létt Bylgjan, Gull 

Bylgjan, Fréttablaðið og visir.is (365 miðlar ehf., e.d.-a). Sjónvarpsstöðin Stöð 2 

hefur verið frá upphafi áskriftarstöð en ætíð einnig sótt auglýsingatekjur. 

SkjárEinn hóf göngu sína árið 1999 og var fyrsta einkarekna sjónvarpsstöðin með 

opna dagskrá sem sótti aðeins í auglýsingatekjur. Í dag starfar SkjárEinn undir 

Skjánum ehf. sem einnig sér um rekstur fjölmiðlanna, SkjárBíó, SkjárGolf, 

SkjárHeimur, Kaninn og skjarinn.is (Skjárinn ehf., e.d.-a). Skjárinn er í eigu Skipta 

ehf. Eftir fjármálahrunið 2008 reyndist rekstur SkjásEins erfiðari en áður þar sem 

auglýngatekjur lækkuðu töluvert. Árið 2009 breytti SkjárEinn rekstraformi sínu úr 

opinni stöð yfir í áskriftarstöð og fær í dag tekjur frá bæði áskriftargjöldum og 

auglýsingum líkt og Stöð 2.  
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Í dag eru 14 sjónvarpsstöðvar starfræktar á Íslandi, 6 eru með opna dagskrá og 8 

eru áskriftastöðvar.  

Þær eru RÚV, Stöð 2, Stöð 2 Extra, Stöð 2 Bíó, Stöð 2 Sport, Stöð 2 Sport 2, 

SkjárEinn, SkjárGolf, Alþingi, Omega, ÍNN, N4, Nóva TV og Stöð 1 (Hagstofa 

Íslands, e.d.-b; Wikipedia, e.d.). Mynd 1 sýnir tímalínu einkareknu sjónvarpstöðvanna 

á Íslandi. Aðeins eru teknar fram stöðvar með langtímaleyfi sem sendu reglubundið út 

á tilteknu ári. 

Mörg fyrirtæki hafa spreytt sig á þessum litla og jafnframt strembna markaði. 

Flest þeirra hafa helst úr lestinni, en auk þess hafa þau fyrirtæki sem nú starfa á 

sjónvarpsmarkaði, flest öll skipt um eigendur og kennitölur oftar en einu sinni. Á 

sama tíma hefur RÚV gengið í gegnum miklar breytingar. Eftir síendurtekinn 

taprekstur stofnunarinnar, var tekin sú ákvörðun að breyta henni í opinbert hlutafélag, 

Mynd 1: Einkareknar sjónvarpsstöðvar á Íslandi 1985 til 2012. (Heimild: Hagstofan og áður 
óbirtar upplýsingar) 
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sem hefði ekki lengur tekjur af afnotagjöldum, heldur væri tekjupóstur RÚV færður 

inní skattinnheimtukerfið og svokallaður nefskattur settur á til að starfrækja RÚV.  

En markaðurinn er síbreytilegur og tækniframfarir á sviði fjarskipta og 

rafrænnar miðlunar hafa opnað ýmsar leiðir fyrir framleiðslufyrirtæki sjónvarpsefnis 

til að koma sínu efni áleiðis til neytandans. Myndefni sem áður var framleitt til að 

horfa á í gegnum viðtækið, sjónvarp, hefur þróast á þann veg að hægt er að horfa á 

þetta tiltekna myndefni í gegnum heimilistölvu, farsíma og önnur viðtæki sem geta 

tekið á móti útsendingu myndefnis. Bjarni Guðmundsson, framkvæmdastjóri 

þróunnar hjá RÚV segir: „RÚV hefur markviss verið að efla vef sinn til að bregðast 

við samkeppninni frá innlendum sem erlendum efnisveitum en einnig hefur verið 

brugðist við þessum með nýjungum í dagskrárgerð.“ (Sjá viðauka H) 

 

2.2 Markaðssvæði og stærð 
Þær íslensku sjónvarpsstöðvar sem eru til umfjöllunar hér, starfa á Íslandi eingöngu. 

Þannig er það íslenskt markaðssvæði sem við rannsökum, það er markaðurinn sem 

lýtur íslenskri lögsögu, þó samanburður verður gerður við önnur lönd. Oft er talað um 

að Ísland sé lítill markaður. En hvað þýðir það? Hvernig skilgreinum við stærð, 

hvenær er markaður stór og hvernær er hann lítill? Hér verður stuðst við algeng 

viðmið þegar markaðssvæðið er afmarkað, það er búsetumynstur, hagstærðir og 

íbúafjöldi. 

2.2.1 Búsetumynstur 
Á Íslandi býr 64% landsmanna á höfuðborgarsvæðinu. Byggð þeirra 36% sem búa á 

landsbyggðinni er einna helst um strendur landsins (Hagstofa Íslands, e.d.-c). Það má 

því segja að Ísland sé strjálbýlt land. Útsending og dreifing sjónvarpefnis á 

strjálbýlum landssvæðum eru kostnaðarsamari en þar sem mikill fólksfjöldi er á litlum 

svæðum. Svæði hefur áhrif á kostnað þar sem stærð og flækjustig á nauðsynlegum 

dreifikerfum til að þjónusta svæðið, getur verið kostnaðarsamt. Á Íslandi fara flestar 

sjónvarpsútsendingar frá upptöku að viðtæki í gegnum breiðband eða ljósleiðara. 

Íbúar strjálbýlla svæða á landinu og sjófarendur sem hafa ekki þessa tengingu, fá 

sjónvarpsútsendinguna senda í gegnum gervihnött. Til að taka á móti útsendingu 

gervihnattasendingar þarf viðtakandinn að hafa gervihnattadisk sem er 90-120 cm að 

þvermáli og stilla hann nákvæmlega í átt til gervihnattarins Thor 5 (Ríkisútvarpið 
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ohf., 2007). Finnland er ein þróaðasta þjóð í Evrópu í stafrænni 

sjónvarpsútsendingum. Árið 2008 voru þeir hættir sjónvarpsútsendingum í gegnum 

landlínu öðruvísi en stafrænar útsendingar (European Audiovisual Observatory, 2012, 

bls. 92). Landssvæði Finna þekur 338.145 ferkílómetra og teygist frá höfuðborginni 

Helsinki sem er syðst í Finnland, langt norður fyrir Norðurheimskautsbaug. Þar er því 

hentugt að hafa breiðband eða ljósleiðara til að koma sjónvarpsútsendingum til íbúa, á 

því strjálbýla svæði, til að tryggja örugga og góða útsendingu. En það getur verið 

kostnaðarsamt að tengja breiðband eða ljósleiðara til þessara dreifðu svæða. 

Dreifikerfi fyrir stór lönd með lágan íbúafjölda, eru með hærri kostnað á hvern íbúa 

(Lowe & Niien, 2011, bls. 45). Flatarmál Íslands er 103.000 ferkílómetra (Hagstofa 

Íslands, e.d.-d). Til að setja það í eitthvað samhengi þá er Ísland númer 103 af 249 

löndum á lista yfir stærð landa og Finnland númer 65 („List of countries by area“, 

e.d.). En stærð landsvæðis segir ekki alla söguna. Til þess að átta sig á hversu strjálbýl 

löndin eru, er gott að nota mælikvarðann, íbúi á hvern ferkílómetra. Það búa því þrír 

Íslendingar að meðaltali á hverjum ferkílómetra, ef svo má að orði komast. Finnar eru 

16 á hvern ferkílómetra og danir eru 129 á hvern ferkílómetra (The World Factbook, 

2012e, 2012f). 

2.2.2 Íbúafjöldi 
Þjóðhagsleg geta landa til að halda úti sjónvarpsútsendingar tengist íbúafjölda þeirra, 

þar sem þjónustukostnaður og stærðarhagkvæmni gerir löndum með hærri íbúafjölda 

auðveldara að meðhöndlun á kostnaði. Við greiningu á fjölmiðlum er yfirleitt talað 

um að lönd með minna en 20 milljóna íbúa sem lítil lönd (Lowe & Niien, 2011, bls. 

46). Mannfjöldi á Íslandi 1. janúar 2012 var 319.575 („Hagstofa Íslands“, e.d.-a). Í 

bókinni „Small among giants“ þar sem farið yfir sjónvarpsrekstur í smærri löndum í 

Evrópu. Þar er Ísland alltaf neðst á listanum sem minnsta landið, ef það er á annað 

borð með á listum í bókinni. Norðurlöndin sem notuð eru til samanburðar eru öll 

undir 20 milljóna íbúa. 

2.2.3 Hagstærðir 
Þar sem fjölmiðlar þurfa fjármagn ættu lönd með stærri hagkerfi að geta stutt fleiri 

fjölmiðlafyrirtæki og sjónvarpsstöðvar. Hefðbundin leið til að mæla hagkerfi er verg 

landsframleiðsla (VLF). Þegar verið er að bera saman lönd, þykir betra að nota VLF á 

mann eða VLF á mann með tilliti til kaupmáttarjafnvægis. Árið 2008 var VLF á mann 

í þeim 27 löndum innan Evrópusambandsins €23.500 (Lowe & Niien, 2011, bls. 46). 
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Sveiflur gengis árið 2008 voru töluverðar en meðalgengið á Evrunni var 127,45 kr. 

sem gerir VLF á mann í Evrópulöndunum 2.995.075 kr. (Seðlabanki Íslands, e.d.). 

VLF á mann á Íslandi var 4.641.000 kr. árið 2008 (Hagstofa Íslands, e.d.-e). Ísland er 

því yfir meðaltali í Evrópulöndunum. Þegar við skoðuðum Evrópulöndin sem eru 

næst okkur landfræðilega, það er að segja Norðurlöndin, þá er Ísland með svipaða 

VLF á mann og þau lönd. Af 130 löndum í heiminum er Ísland í 27.sæti yfir lönd með 

hæstu VLF á mann (sjá viðauki E) (The World Factbook, 2012a). Rétt er að nefna að 

eins og flestir muna þá varð efnahagshrun á samanburðarárinu, eða í október 2008. 

Það hafði þau áhrif hér á landi að það hægðist á aukningu VLF á mann, milli ára. 

Engu að síður hefur þessi tala hækkað mikið á síðustu þremur árum og var árið 2011, 

komin upp í 5.110.000 kr. (Hagstofa Íslands, e.d.-e). 

Samkvæmt ofangreindum mælikvörðum er Ísland miðlungs stórt land með 

lítinn íbúafjölda, stjálbýlt, en góðar efnahagslegar forsendur. Fyrstu tvö atriðin skapa 

ekki góðan farveg fyrir íslenskan sjónvarpsrekstur þar sem stærra land kallar á hærri 

kostnað vegna dýrara dreifikerfis og færri íbúar þýðir hærri kostnaður á hvern íbúa. 

Fjöldi mögulegra áhorfenda setur takmörk á markaðinn og ákvarðar möguleika í 

hagnaðarútreikningum sjónvarpsefnis, sem á móti ákvarðar hvað er framleitt af 

sjónvarpsefni og hversu mikið (Lowe & Niien, 2011, bls. 31). Því minna sem 

framleitt er, þeim mun meira þarf sjónvarpsstöð að kaupa. Með því að kaupa erlent 

efni þarf sjónvarpsstöð að stunda erlend viðskipti og stendur því berskjölduð fyrir 

gengissveiflum. Í því óstöðuga umhverfi sem íslenskt hagkerfi hefur boðið uppá, með 

síendurteknum gengissveiflum, veikjast enn frekar þær efnahagslegu forsendur sem 

búa aðbaki sjónvarpsreksturs. Að hafa góðar efnahagslegar forsendur er mikilvægt 

fyrir fjármögnun á rekstrinum.  

2.3 Reglugerðir og stefna stjórnvalda 
Reglur og lög fyrir íslenska fjölmiðla er samsett úr mörgum brotum. Það má finna 

grunninn í tjáningarfrelsisákvæði stjórnarskrárinnar (Stjórnarskrá lýðveldisins 

Íslands, 1944, 73.gr.) og tjáningarfrelsisákvæða alþjóðasáttmála um mannréttindi 

(Lög um mannréttindasáttmála Evrópu, 1994, 10.gr.), sem Ísland er aðili að. Einnig 

eru að finna lög um prentrétt (Lög um prentrétt, 1956) sem prentmiðlar landsins þurfa 

að fylgja. Það sem á við í þessari ritgerð eru helst útvarpslögin (Útvarpslög, 2000) þar 

sem þau fjalla um réttindi og skyldur ljósvakamiðla sem og lög um fjölmiðla (Lög um 
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fjölmiðla, 2011). Einnig eru sér lög fyrir Ríkisútvarpið ohf. (Lög um Ríkisútvarpið 

ohf., 2007) þar sem koma fram sérstakar rekstrarforsendur og skyldur þess.  

Aðildarviðræður Íslands við Evrópusambandið (ESB) eru hafnar og áhugavert 

er að skoða hvað aðild myndi þýða fyrir rekstrarumhverfi sjónvarpsstöðva. Það er 

ekki síður nauðsynlegt að líta til reglna ESB þar sem Ísland er skuldbundið að 

innleiða þær vegna EES-samningsins („EEA Agreement“, 2011). Flestar breytingar á 

sviði útvarpslöggjafar síðan 1985 hafa þegar verið gerðar vegna þessara skuldbininga, 

þó er enn verið að endurskoða lög vegna athugasemda eftirlitsstofnunar EFTA. Í maí 

2012, liggur fyrir nýtt lagafrumvarp á Alþingi um fjölmiðla. Nokkur af helstu 

nýmælum í frumvarpinu eru aukin áhersla lögð á almannaþjónustuhlutverk RÚV, 

takmörkun á sjónvarpsauglýsingar hjá RÚV, skýr aðskilaður á milli fjölmiðlaþjónustu 

í almannaþágu og annarrar starfsemi og gagnsæi í eignarhald, leiðréttingar og úrbætur 

(Frumvarp til laga um fjölmiðla, 2012). Ríkisaðstoð til fyrirtækja eins og RÚV, fellur 

einnig undir 86. gr. Rómarsamningsins um beitingu samkeppnisreglna gagnvart 

opinberum fyrirtækjum og 87. - 88. gr. sömu laga um ríkisaðstoð. Samsvarandi reglur 

er að finna í 61. - 63. og 59. gr. EES-samningsins. Í breytingum á Rómarsáttmálanum 

sem tók gildi árið 1999 kemur fram að: „fjármögnun opinberra útvarpsfélaga skuli 

ekki hafa áhrif á viðskiptakjör og samkeppni að því marki sem myndi vera andstætt 

almannahagsmunum, þó þannig að tekið sé tillit til kvaða hinnar opinberu þjónustu.“ 

(Samkeppniseftirlitið, 2008, bls. 5). RÚV þarf því að sýna fram á aðskilnað milli 

þjónustuhlutverks síns í almannahag og annarar starfsemi. Einnig þarf að sýna fram á 

að ríkisaðstoðin sé ekki meiri en nauðsyn krefur til að geta þjónustað almenning. 

Auðvelt getur verið fyrir ríkisrekna sjónvarpsstöð að freistast til að undirbjóða 

samkeppnisaðila í auglýsingaverði eða yfirbjóða í sjónvarpsefni sem er ekki í 

almannahag, en til þess eru reglurnar gerðar. Slík hegðun getur raskað samkeppni á 

frjálsum markaði. Því er mikilvægt að óháður aðili meti stöðu Ríkisútvarpsins og gæti 

þess að RÚV virði markaðslögmál.  

Árið 1999 lagði Evrópuráðið tilmæli til aðildaríkja að huga að því að setja lög 

og reglur um eignarhald á fjölmiðlum til að sporna gegn þeirri samanþjöppun sem var 

að þróast á mörgum svæðum með myndun fjölmiðlasamsteypa. Þetta var gert svo 

fjölbreytni fjölmiðla og frjálst flæði upplýsinga yrði ekki stefnt í hættu. (Council of 

Europe, 1999) Árið 2004 var sett fram frumvarp á Alþingi sem fjallaði um eignarhald 

á fjölmiðlum og takmarkanir á því (Frumvarp til laga - útvarpslög og samkeppnislög, 
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2004). Þetta frumvarp varð mjög umdeilt og mikið var fjallað um það í fjölmiðlum 

landsins. Ein af helstu gagnrýnum frumvarpsins var að það virtist vera gert til að 

sporna á móti miklu umsvifum eignarhaldsfélagsins Baugs sem átti á þessum tíma 

fjölmiðlafyrirtækið Norðurljós, síðar 365 miðlar ehf. Þetta endaði með því að forseti 

landsins neitaði að undirrita lögin sem voru svo í framhaldi afturkölluð með 

lagabreytingu. Þrátt fyrir þessar tilraunir hafa slík lög ekki verið sett á Íslandi ennþá 

en í núverandi frumvarpi um lög um fjölmiðla koma fram nýjar tillögur til gegnsæis í 

eignarhaldi. 

Árið 2009 var nýtt fjölmiðlafrumvarp birt. Að þessu sinni var búið að taka út 

reglur um samþjöppun eignarhalds og meginmarkmið þess frumvarps var að „stuðla 

að tjáningarfrelsi, rétti til upplýsinga, fjölmiðlalæsi, fjölbreytni og fjölræði í 

fjölmiðlun sem og að efla vernd neytenda á þeim vettvangi.“ (Frumvarp til laga um 

fjölmiðla, 2009, 1.gr.) Taldi Katrín Jakobsdóttir, Mennta- og Menningamálaráðherra, 

að aðstæður á fjölmiðlamarkaði hefðu breyst mikið síðan 2005 og þótti ekki sérstök 

ástæða til að taka fyrir eignarhaldið í þessu frumvarpi („Mælt fyrir 

fjölmiðlafrumvarpi“, 2010). Frumvarpið varð að lögum og ein helsta breytingin var 

stofnun Fjölmiðlastofu. Fjölmiðlastofa skal annast eftirlit samkvæmt lögum um 

fjölmiðla og daglega stjórnsýslu á því sviði sem lögin ná til (Frumvarp til laga um 

fjölmiðla, 2009, 7.gr.). 

Til að skoða eignarhald fjölmiðla í víðara samhengi er grein eftir Eisenach og 

Caves, „The effects of regulation on economies of scale and scope in TV 

broadcasting“, athyglisverð þar sem farið er yfir sjónvarpsrekstur í Bandaríkjunum. 

Þar er komist að þeirri niðurstöðu að ef takmarkanir á eignarhaldi eru settar á 

sjónvarpsfyrirtæki um að nýta stærðar- og samlegðarhagkvæmni mun framleiðsla á 

innlendu efni minnka. Því er haldið fram að ef takmörkun á eignarhaldi er fest í lög, 

munu sjónvarpsstöðvar ekki geta náð nægum tekjum uppí þann háa fasta kostnað sem 

fylgir að reka sjónvarpsstöð. Í greininni er áætlað að bara við það að setja þvílíkt bann 

á krosseignarhald við prentmiðla mun það draga úr frétta framleiðslu um 22 mínútur á 

viku pað meðaltali á hverja sjónvarpsstöð. 

Þeir sem reka sjónvarpsstöðvar á Íslandi standa frammi fyrir mjög skýrum 

lögum og reglum er snúa að vernd barna. Hér er bæði átt við sjónvarpsefni sem er til 

sýninga, en jafnframt takmarkað aðgengi að börnum í gegnum auglýsingar.   
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Í fyrra atriðinu, sem snýr að óæskilegu efni fyrir börn, þá er rekstraraðilum 

sjónvarpsstöðva „óheimilt að senda út dagskrárefni, þar á meðal auglýsingar, sem 

gæti haft alvarleg skaðvænleg áhrif á líkamlegan, andlegan eða siðferðilegan þroska 

barna, einkum og sér í lagi dagskrárefni sem felur í sér klám eða tilefnislaust ofbeldi, 

á þeim dagskrártíma sem hætta er á að börn sjái viðkomandi efni“ (Útvarpslög, 2000, 

14.gr.) Ofan á þetta kveða lögin úr um að sýni sjónvarpsstöðin dagskrárefni sem ekki 

er við hæfi barna, beri henni að gera tilfallandi ráðstafanir, til að takmarka aðgengi. 

Þetta snýr einna helst að því að útsendingartími sé valinn þannig að litlar líkur teljist 

til að börn séu við viðtækið. Auk þess er sjónvarpsstöð skylt að senda út viðvörun 

áður og á meðan útsendingu stendur. 

Hvað auglýsingum viðkemur þá er bannað að birta auglýsingar sem gætu 

valdið börnum „siðferðilegum eða líkamlegum skaða“ (Útvarpslög, 2000, 20.gr.). 

Jafnframt er óleyfilegt að birta auglýsingar sem notfæra sér reynsluleysi barna og 

trúgirni, auglýsingar sem hvetja börn til að telja foreldra sína á að kaupa vöru, notfæra 

sér trúnaðartraust barna og foreldra. Auk þess er bannað að sýna börn að tilefnislausu 

við hættulegar aðstæður (Útvarpslög, 2000, 20.gr.). Brot á þessum lögum getur 

varðað fjársektum en ef um alvarleg eða ítrekuð brot er um að ræða varðar það 

fangelsi. 

Skyldur sjónvarpsstöðva samkvæmt útvarpslögum er að leggja áherslu á að í 

framboði stöðvarinnar sé „meirihluti útsendingartíma sé varið í íslenskt dagskrárefni 

og annað dagskrárefni frá Evrópu” (Útvarpslög, 2000). Allt erlent efni verður að vera 

með íslenskri talsetningu eða með íslenskum texta. Með þessu er verið að reyna halda 

í íslenska tungu og stuðla að réttu málfari. Í útvarpslögunum er tekið fram að 

„útvarpsstöðvar skulu stuðla að almennri menningarþróun” en ekki er farið neitt nánar 

út í skilgreiningar á því (Útvarpslög, 2000). Menning er vítt hugtak og getur því hver 

sjónvarpsstöð túlkað það á sinn hátt hvernig hún vill sinna almennri menningarþróun 

Íslendinga. Sjónvarpsstöðvarnar þrjár sem verið er að taka fyrir í þessari ritgerð eru 

allar með innlenda dagskrágerð, tvær starfrækja fréttastöð og allar eru þær með 

íslenska þætti. Mismiklum útsendingartíma er varið í innlent efni en RÚV hefur verið 

með um 45-51% af innlendu efni síðustu fjögur ár á móti erlendu efni (Ríkisútvarpið 

ohf., 2009). Einnig er skylda að veita almannavörnum, löggæslu, slysavarnafélögum 

eða hjálparsveitum greitt aðgengi að útsendingu ef brýn nauðsyn ber og það sé talið 

þjóna öryggi allra landsmanna. (Útvarpslög, 2000)  
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2.4 Efnahagslegir þættir 
Frá þriðja ársfjórðungi 2008 til lok árs 2010 hefur hagvöxtur á Íslandi verið 

neikvæður og farið mest niður í -8,6% í lok árs 2009. Breytingar urðu í byrjun árs 

2011 en þá var hagvöxturinn jákvæður og fór mest upp í 3,8% á öðrum og fjórða 

ársfjórðungi (Seðlabanki Íslands, 2012, bls. 5). Miðað við ársreikning RÚV 2009 

lækkuðu auglýsingatekjurnar um 17% milli ára og sömuleiðis má sjá í ársreikningum 

sjónvarpsfyrirtækjanna að tekjur Skjásins og 365 miðla lækka um um það bil 7% milli 

áranna 2008 og 2009. Tekjurnar aukast svo aftur árið 2010 hjá félögunum þremur. Í 

þjóðhagsspá Hagtíðinda sem Hagstofa Íslands gaf út í mars 2012, kemur fram að gert 

er ráð fyrir hagvexti þau ár sem spáð var fyrir um, eða til ársins 2017. Ef horft er til 

áranna 2008 til 2010 má sjá fylgni milli auglýsingatekna ljósvakamiðla og hagvaxtar. 

Út frá því má gera ráð fyrir að tekjur ljósvakamiðlanna eigi eftir að hækka með 

árunum ef rekstrarform þeirra helst það sama og ef hagspá Hagtíðinda reynist 

sannspá.  

Verðbólga var 4% á árinu 2011 en þar vegur þyngst hækkun bensínverðs sem 

var tæplega 17%. Gengi krónunnar hefur veikst fyrstu mánuði ársins 2012, það hefur 

áhrif á verðbólguna því 38% af vísitölu neysluverðs stýrist af innfluttum vörum og 

verð á þeim hækkar þegar krónan veikist. Verðbólguspá Hagstofunnar fyrir 2012 er 

4,8% en tekið er skýrt fram að mikil óvissa er með horfur gengisþróunar sem hefur 

mikil áhrif á verðbólguna. Spáin fyrir 2013 er 3,4% en 2,5% á ári eftir það (Hagstofa 

Íslands, 2012).  

RÚV og 365 miðlar eru með meirihluta langtímalána sinna í íslenskum 

krónum. Í maí 2011 var farið í endurfjármögnun langtímalána hjá 365 miðlum þar 

sem vegnir meðalvextir á endurfjármögnuðum lánunum voru 7,03% við undirritun en 

vextir eru breytilegir yfir tímabilið. Lán í erlendri mynt er um 0,04% af heildar 

langtímalánum félagsins (365 miðlar ehf., 2011). RÚV er með meirihluta sinna 

langtímalána í íslenskum krónum eða um 93%. Lán þessi voru öll tekin áður en 

félaginu var breytt í opinbert hlutafélag, 2007 (Ríkisútvarpið ohf., 2009). Til að gefa 

upp gleggri mynd af lánskjörum sem Sjónvarpsstöðvarnar geta átt von á, þarf að horfa 

í hagstjórnartæki Seðlabanka Íslands og meta framtíðarhorfur og hagspár bankans. 

Stýrivextir Seðlabanka Íslands hafa hækkað um 0,75 prósentustig frá því í ágúst 2011 

til mars 2012, en tveimur árum fyrir þann tíma höfðu stýrivextirnir farið lækkandi. 

Með hækkun stýrivaxtanna er verið að koma í veg fyrir ofþennslu eða frekari 
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verðbólgu. Í mars 2012 voru stýrivextirnir 5%. Verðbólgumarkmið Seðlabanka 

Íslands er 2,5%. Gefin er út verðbólguspá fyrir hvern ársfjórðung og tekin eru mið af, 

þegar vaxtahækkanir eða lækkanir eru ákveðnar, með verðbólgumarkmiðinu að 

leiðarljósi. Spáin fyrir fyrsta ársfjórðung 2012 er 6,1% en verðbólgan í mars 2012 var 

6,4%. Samkvæmt þessari sömu spá sem gerð er til ársins 2015 ætti 

verðbólgumarkmiðinu að vera náð á þriðja ársfjórðungi 2014. Því má gera ráð fyrir að 

Seðlabankinn muni beita vaxtahækkunum, þangað til verðbólgumarkmiðinu verður 

náð. Samkvæmt þessu má áætla að vextir á næstu misserum muni hækka 

(Seðlabankinn, e.d.). 

Þar sem tekjur sjónvarpsfyrirtækja á Íslandi eru eingöngu í íslenskum krónum 

en kaup á erlendu efni er að mestu í dollurum eða evrum, þá hefur gengi krónunnar 

mikil áhrif. Frá því í byrjun árs til loka árs 2008 hækkaði gengi dollara um tæp 93% 

og gengi evrunar um tæp 76% (Seðlabanki Íslands, e.d.). Þetta hefur mikil áhrif á 

innkaup á erlendu efni og þurftu sjónvarpsfyrirtækin að bregðast við þessari sveiflu til 

að lágmarka minnkun eða tap framlegðar. Í nóvember þetta sama ár voru á Alþingi 

samþykkt breytingar á gjaldeyrislögum þar sem höft voru lögð á gjaldeyrisviðskipti 

(Lög um breytingu á lögum nr. 87/1992, um gjaldeyrismál, 2008). Eins og við 

hækkun gjaldeyrisins, þurfa sjónvarpsfyrirtækin að bregðast við þessum 

gjaldeyrishöftum. Allt í einu voru greiðslur vegna erlends efnis þyngri í umsvifum. 

2.5 Einkenni sjónvarpsreksturs 
Rétt eins og hver annar rekstur, starfa flest fyrirtæki á sjónvarpsmarkaði eftir sömu 

lögmálum og önnur fyrirtæki í annarskonar rekstri. Fyrirtæki framleiða vöru og selja, 

eða kaupa vöru og selja áfram til neytenda. Það er svo undir stjórnendum komið 

hverju sinni, hvernig verja eigi því fjármagni sem hlýst af rekstrinum. Varan sem 

veitandi og neytandi eiga viðskipti með í sjónvarpsrekstri, er þó frábrugðin 

„venjulegum” vörum á neytendamarkaði, þar sem sjónvarpsefni eyðist ekki við neyslu 

þess. Þvert á móti þá eykst virði sjónvarpsefnis verulega við neyslu þess, þar sem 

aukið áhorf gefur aukin tækifæri til fjármögnunar. Vandamálið fyrir smærri markaði 

er að kostnaður fyrir „fyrsta eintak“ af sjónvarpsefni er það sama og í stærri 

mörkuðum en án sömu möguleika á hlutföllum á ávöxtun þar sem íbúafjöldi er minni 

(Lowe & Niien, 2011, bls. 33). Þar af leiðandi er takmark flestra sjónvarpsstöðva að 

ná til sem fjölmennasta hóps áhorfenda, en jafnframt er það takmark að veita 

áhorfendum þá ánægju af áhorfi að hann fæst til þess að horfa aftur, að vilja sjá meira. 
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Þess vegna er það mikið kappsmál hjá fyrirtækjum í sjónvarpsrekstri að ná sem 

víðustu dreifingu sem kostur er á og stækka þar með þann mögulega markhóp sem 

höfða á til. En hér kemur stærðarhagkvæmni til skjalanna og gerir litlum mörkuðum 

nokkuð erfitt fyrir. Fastur kostnaður vegna útsendinga á litlum mörkuðum er sá sami, 

og á stórum. Vandamálið sem sjónvarpsrekstur á litlum markaðssvæðum stendur 

frammi fyrir er að ekki er hægt að deila þeim kostnaði niður á eins marga áhorfendur 

og á stórum markaði. Þetta gerir sjónvarpsrekstur á smáum mörkuðum afar erfiðan, 

eins og sýnt verður fram á hér í þessari ritgerð.  

Með sjónvarpsútsendingum hefur sjónvarpsstöð möguleika á að hafa félagsleg 

og menningarleg áhrif á samfélagið. Þau áhrif eru tengd neyslu vörunnar. Fyrirtæki í 

sjónvarpsrekstri hafa því félagslega ábyrgð og þurfa að starfa samkvæmt 

fjölmiðlalögum. 

Í sjónvarprekstri er fastur kostnaður yfirleitt hár þar sem þörf er á háum 

fjárfestingum (Eisenach & Caves, 2011, bls. 1). Fastur kostnaður inniheldur aðstöðu, 

tæknibúnað, innri uppbyggingu, starfsfólk og þann rekstrarkostnað sem nauðsynlegur 

er til að viðhalda grunnaðgerðum. (Lowe & Niien, 2011, bls. 47) Grunnaðgerðir eru 

þær aðgerðir sem þarf til að framleiða vöruna, og í þessu tilviki er varan 

sjónvarpsefni. Tegund sjónvarpsefnis stýrir kostnaði þess, og það er mikill munur á 

milli þess hvers konar efni um ræðir. Fréttir eru til dæmis framleiddar öðruvísi en 

leikið efni enda hafa þær annan tilgang heldur en leikið efni þó að báðar 

framleiðslurnar eru mjög dýrar. Daglegar fréttir þurfa að vera nýjar, veita góðar 

upplýsingar og vera áreiðanlegar á meðan leikið efni er frekar mælt út frá 

skemmtanagili þess. Það er takmarkaður eftirmarkaður fyrir fréttir á meðan leikið efni 

nýtur langs geymsluþols, það er að leikið efni nýtur ávinnings frá mörgum 

sýningargluggum og endursýningum. Því getur leikið efni lifað lengur heldur en 

fréttatengt efni (Lowe & Niien, 2011, bls. 28).  

Kaup á sjónvarpsrétti fyrir erlent efni er margfallt ódýrara en framleiðsla á 

innlendu efni. Sem dæmi þá var verð á sjónvarpsréttinum hjá DR í Danmörku fyrir 60 

mínútna bandarískan þátt, Beverly Hills 90210, um 1.104.000 kr. Ef þetta er miðað 

við hvað það kostar að framleiða innlendan danskan leikinn þátt í svipuðum gæðum 

væri það 43.380.000 kr., eða um 40 sinnum meira. Þessar tölur eru um 12 ára gamlar 

en þó að verðin séu úreld eru hlutföllin þau sömu í dag (Lowe & Niien, 2011, bls. 33).  
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Stærðar og samlegðar hagkvæmni skiptir miklu máli í sjónvarpsrekstri, og 

jafnvel almennt í fjölmiðlarekstri. Stærðarhagkvæmni er til staðar þegar meðaltal 

kostnaðar fellur á sama tíma og framleiðsla eykst (Eisenach & Caves, 2011, bls. 6). 

Eins og þegar hefur verið nefnt þá hefur sjónvarpsrekstur háan fastan kostnað sem 

hefur ekki áhrif á hve mikið er framleitt. Auk þess er kostnaður við „fyrsta eintak“ 

vörunnar dýr en á sama tíma er kostnaður vegna dreifingar á efninu til áhorfenda lítill. 

Með því að dreifa efninu til enn fleiri áhorfenda lækkar meðalkostnaður á hvern 

áhorfanda (Eisenach & Caves, 2011, bls. 6). 

Samlegðarhagkvæmni er til staðar þegar það er ódýrara fyrir eitt fyrirtæki að 

framleiða tvær gerðir af vörum sameiginlega en það væri fyrir fyrirtæki að framleiða 

sömu vörur í sitt hvoru lagi. Sem dæmi fyrir sjónvarpsrekstur eru 

sjónvarpsútsendingar og netútsendingar. Stöð 2 nýtir sér þetta með því að hafa 

kvöldfréttir og fréttaskýringarþáttinn Ísland í dag aðgengilega á vefsíðunni visir.is en 

hvoru tveggja er í eigu fjölmiðlafyrirtækisins 365 miðlar ehf. Samlegðarhagkvæmni í 

sjónvarpsrekstri leyfir því fyrirtækinu að ná meiri hagkvæmni með því að deila 

kostnaði á milli vörulína (Eisenach & Caves, 2011, bls. 6). 

Fjölmiðlar í smærri löndum geta einnig lent í vandaræðum vegna minnihluta 

tungumála miðað við heimsmarkaði. Það getur verðið næstum ómögulegt fyrir smærri 

lönd að framleiða efni í góðum gæðum, í öllum tegundum sjónvarpsefnis og í nógu 

miklu magni til að fullnægja innlendri eftirspurn (Lowe & Niien, 2011, bls. 40). Sem 

dæmi ef sjónvarpsstöð vill framleiða efni í heimsmarkaðsgæðum þá er það dýrt í 

framleiðslu. Það er því líklegt að sjónvarpstöðin vilji auka áhorfendahópinn til að geta 

aukið tekjuflæði og geta selt efnið erlendis, en þarna setur tungumálið takmarkanir. Á 

hinn bóginn er einn af kostum þess að hafa sitt eigið tungumál í fámennu landi, að 

spyrna gegn óhóflega miklum áhrifum frá erlendu fjölmiðlaefni. Þetta er oft 

undirstrikað með reglugerðum þar sem sjónvarpsstöðvar eru skildugar til að sýna 

ákveðið hlutfall af innlendu efni.  

Mestalla tíð hefur aðaltekjustofn RÚV fengist með afnotagjöldum en því var 

breytt 1.janúar 2009 þegar nefskattur var lagður á einstaklinga og lögaðila á Íslandi. 

Nefskattur er sérstakt gjald sem ríkisskattstjóri setur samhliða álagningu opinbera 

gjalda. Gjaldið er nú 18.800 kr. á ári (Lög um Ríkisútvarpið ohf., 2007). Samkvæmt 

fjárlagafrumvarpi er áætlað að RÚV fái 3.100 milljón króna af þessum nefskatti á 
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árinu 2012 sem er þó ekki öll upphæðin sem áætlað er að innheimtu, því hluti af 

nefskattnum fer í önnur verkefni. Jafnframt þessu hefur RÚV einnig rétt á að sækja í 

auglýsingatekjur sem er annar stór tekjustofn fyrir fyrirtækið. Stöð 2 og SkjárEinn 

hafa tekjur sínar af áskriftagjöldum og auglýsingum. Heildartekjur áskriftastöðvana 

geta verið breytilegar þar sem viðskiptavinir eru ekki bundnir langtímasamningum. 

 

Í bókinni „Small among giants“ telja höfundar að ríkisreknar sjónvarpstöðvar 

séu betri án auglýsingatekna þar sem það tryggir félagslegt lögmæti hjá ríkisreknum 

stofnunum, það er að upplifun almennings sé að stofnunin eigi rétt á sér, og ýtir undir 

sanngirni á markaði. Fyrir ríkisreknar sjónvarpstöðvar að vera háðar 

auglýsingatekjum getur þó bæði verið jákvætt og neikvætt. Það mun hjálpa 

auglýsingamarkaðnum í heild þar sem fleiri aðilar eru á markaðinum til að framleiða 

auglýsingar fyrir. Hætta er þó á því að ríkisstöðin ýti einkastöðvunum frá, ef hún 

undirbýður auglýsingarnar og ef hún er með stærra dreifikerfi (Lowe & Niien, 2011). 

Skipting aldursdreifingar á áhorf sjónvarpstöðvana er misjöfn enda eru 

markmiðin þeirra ekki þau sömu. Miðað við áhorfskönnun Capacent í aprílmánuði 

2012 er RÚV með mesta áhorfið eða 51,6% hjá áhorfendum 12-80 ára. 

Áhorfstölurnar lækka um 8,7% þegar aldursskiptingunni er breytt í 12-49 ára. Þessa 

áhorfslækkun skilar sér í hækkun á áhorfi hjá Stöð 2 og SkjáEinum. Þar er Stöð 2 með 

áhorf 26,8% hjá 12-80 ára og fer upp í 29,8% hjá aldrinum 12-49 ára. Hlutfallslega 

bætir SkjárEinn þó meira við sig því þeir fara úr 7,7% í 10,1% við þessar 

Mynd 2: Þróun rekstrartekna Ríkisútvarpins 1966 - 2010 (Heimild: Hagstofan) 
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aldursskiptingar. Úr þessum tölum má lesa að SkjárEinn er með yngsta markhópinn 

því þeir bæta mest við sig þegar aldur áhorfshóps lækkar, Stöð 2 er með dreifðasta 

áhorfið af þessum stöðvum og RÚV er með elsta áhorfendahópinn. En taka skal fram 

að þó svo að RÚV minnki við sig í áhorfi þegar aldur áhorfendahóps lækkar í þessum 

könnunum, þá eru þeir enn með mesta áhorfið (Capacent, 2012). Það má í raun segja 

að nokkurs konar jafnvægi hafi myndast á markaðnum, því lítil breyting hefur verið í 

þróun áhorfstalna og markaðshlutdeild stöðvanna þriggja, að frátalinni þeirri 

breytingu sem átti sér stað þegar SkjárEinn varð að áskriftarstöð, árið 2009. Þá dalaði 

áhorf á stöðina umtalsvert, fór úr 14% niður í 6%. SkjárEinn hefur aukið áhorf aftur, 

en þó ekki náð fyrri styrk en eru nú í um 10% markaðshlutdeild hjá aldrinum 12 til 49 

ára (Capacent, 2012).  

Hafa ber í huga að stöðvarnar þrjár leggja upp með mismunandi væntingar til 

áhorfs hjá mismunandi markhópum. Dagskrár stöðvanna eru síðan smíðaðar með 

hliðsjón af þessum væntingum og með það að leiðarljósi að ná athygli sem flestra 

innan þess markhóps. Það er þó í hag stöðvanna allra að sýna fram á sem sterkustu 

áhorfstölur, því þannig er hægt að bjóða uppá eftirsóknarverða auglýsingatíma, með 

mikið áhorf, en auglýsingatekjur er afar stórt hlutfall af tekjum stöðvanna, burt séð frá 

rekstrarformi þeirra.  

Eins og sést á mynd 3 eru mestu áhorfssveiflurnar hjá RÚV. Það sem skýrir 

þessa miklu aukningu í stuttan tíma eru stórviðburðir á við heimsmeistaramót í 

handknatleik þegar Íslendingar eru að spila, heimsmeistaramót í knattspyrnu og 

Eurovision sem allt er mjög vinsælt sjónvarpsefni. Einnig sést það mynstur að um 

Mynd 3: Sjónvarpsáhorf í mínútum hjá 12 til 80 ára (Heimild: Capacent) 
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mitt ár dalar sjónvarpsáhorfið, en þetta tímabil er sumarið og þykir eðlilegt þegar 

mikið er um ferðalög og útiveru. 

2.6 Fimm kraftar Porters 
Michael Porter setur fram í bók sinni, Competitive Strategy, líkan þar sem fimm 

mikilvægustu áhrifaþættir atvinnurekstur í samkeppni eru teknir saman til að ákvarða 

vænleika atvinnugreinar. Porter er með þessu líkani að setja fram aðferð sem hjálpar 

fyrirtækjum að skilja umhverfið sem það starfar í. (Porter, 1998). Þessir þættir eru 

núverandi samkeppni, ógn frá nýjum 

aðilum, ógn staðkvæmdarvara, 

samningsvald kaupenda og 

samningvald birgja. Þar sem 

atvinnugreinar hafa mismunandi 

hagnaðarmöguleika þá aðstoða 

kraftarnir fimm við að ákvarða 

möguleikana greinarinnar með tillit til 

arðsemi til lengri tíma. Til að fá 

yfirsýn yfir sjónvarpsmarkaðinn á 

Íslandi þá munum við styðjast við líkan Porters um þessa fimm krafta.  

2.6.1 Ógn frá nýjum aðilum 
Samkvæmt líkani Porters er það tvennt sem ræður því hversu mikill vilji er fyrir nýja 

aðila að koma sér fyrir á nýjum markaði, en það er hagnaðarvon og 

inngönguhindranir. Því meiri sem hagnaravonin er, því meiri möguleilkar á arðsemi af 

fjárfestingu, þeim mun líklegri eru fjárfestar til þess að leggja til fjármagn í verkefni 

til inngöngu á nýja markaði. Aukin hagnaðarvon skapar aukinn ágang nýrra aðila inn 

á markaðinn og skapar þar með aukna ógn þeirra sem fyrir eru. 

Aftur á móti draga allar svokallaðar inngönguhindranir úr slíkum ógnum, það 

er hversu auðvelt það er að komast inná tiltekinn markað. Þessi hindrun er mæld út frá 

sex þáttum, sem allir verka sem nokkurs konar þröskuldar og stýra að miklu leyti 

umferðinni inná markaðinn sem um ræðir. Þessi þröskuldar eru eftirfarandi:  

1. Stærðarhagkæmni 

2. Aðgengi að fjármagni  

3. Vöruaðgreining 

Mynd 4: Fimm krafta líkan Porters 
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4. Skiptikostnaður viðskiptavina 

5. Aðgengi að dreifileiðum  

6. Kostnaðarhagkvæmni 

(Porter, 1998).  

1. Stærðarhagkvæmni 
Stærðarhagkvæmni skiptir miklu máli í sjónvarpsrekstri. Í krafti stærðar geta fyrirtæki 

lækkað verð á vöru/þjónustu, gert betri samninga við birgja og haldið sterkari 

markaðsstöðu (Henry, 2008). Þar sem Ísland hefur lítinn áhorfendahóp getur verið 

erfitt að finna nýjan markhóp. Skiptir því máli fyrir sjónvarpsfyrirtæki að nýta sér alla 

þá möguleika á stærðarhagkvæmni sem hægt er í sínum rekstri. Öll fyrirtækin þrjú, 

sem verið er að greina í þessari ritgerð, nýta sér stærðarhagkvæmni með því að reka 

fleiri en einn fjölmiðil. Öll félögin reka útvarpsstöð/stöðvar og vefsíðu. Einnig senda 

365 miðlar og Skjárinn út fleiri sjónvarpsrásir, eins og Stöð 2 og Stöð 2 Sport, 

SkjárEinn og SkjárEinn Golf. Auk þessara rása rekur 365 miðlar netmiðilinn visir.is 

(365 miðlar ehf., e.d.-a) og Skjárinn rekur VOD þjónustu. (Skjárinn ehf., e.d.-a). Með 

þessu skapast möguleiki á samnýtingu deilda innan fyrirtækisins og aukinnar 

stærðarhagkvæmni. Ef nýjir aðilar á markaðnum geta ekki nýtt sér stærðarhagkvæmni 

þá getur slíkt verkað sem stór þröskuldur.  

2. Aðgengi að fjármagni 
Sjónvarpsrekstur kallar á gífurlega háan stofn og fastan kostnað, sem aðallega liggur í 

miklum og dýrum tækjabúnaði og þéttu dreifingarneti. Slíkur kostnaður getur 

auðveldlega kallast aðgangshindrun og gerir þar með öllum þeim sem hug hafa á, 

erfitt fyrir að hasla sér völl á sjónvarpsmarkaði. Í gegnum tíðina hefur þetta 

margsannað sig, þar sem þó nokkur fjöldi íslenskra sjónvarpsstöðva hefur verið 

stofnaður, en ekki gengið í meira en um 1 til 3 ár. 

Það má þó segja að rof hafi orðið í þessari þróun á undanförnum árum, með 

tilkomu nýrrar tækni, þá aðallega möguleikanum sem felst í að sjónvarpa af 

veraldarvefnum. Sjónvarp, dreifing og útsending sjónvarpsdagskrár er að taka 

breytingum og það sem mikilvægast er, kostnaður vegna tækninnar og dreifingar er að 

lækka. Það má því með sanni segja að sú aðgangshindrun sem hingað til hefur blasað 

við nýjum aðilum á sjónvarpsmarkaði, er að vissu leyti að lækka. 
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3. Vöruaðgreining 
Mikilvægt er fyrir fyrirtæki að geta aðgreint sig frá samkeppnisaðilum og skapað 

vöruvitund og tryggð viðskiptavina (Henry, 2008). Sjónvarpsstöðvarnar þrjár eru 

aðgreindar með verði, efnisvali og markaðssetningu. Dreifing stöðvanna er næstum 

því hin sama og lítil aðgreining þar. Verðið á RÚV á mánuði, ef við deilum 

nefskattinum niður á mánuði, er 1.567 kr., Stöð 2 kostar 7.690 kr. (365 miðlar ehf., 

e.d.-b) og SkjárEinn kostar 3.790 kr. á mánuði (Skjárinn ehf., e.d.-b). Hér er mikill 

munur á verði, og auðvitað er skylda að borga fyrir RÚV á meðan viðskiptavinir hafa 

val hvort þeir borga fyrir hinar stöðvarnar eða ekki. Mismunandi áherslur eru á 

efnisvali stöðvanna án þess að vera mjög frábrugðið. Bæði RÚV og Stöð 2 senda út 

daglegar fréttir og sýna barnaefni. Allar stöðvarnar sýna bæði innlent og erlent 

afþreyingarefni, þó RÚV sýni meira af efni í almannaþágu. Bæði Stöð 2 og SkjárEinn 

leggja mikið upp úr markaðssetningu þó aðferð og áhrif séu mismunandi. Þessar 

almennu stöðvar sem við tökum fyrir eru því með nokkuð líkar vörur. Hægt er þó að 

finna sjónvarpsstöðvar á Íslandi með frábrugðnar vörur, þá helst þegar verið er að ná 

til afmarkaðs markhóps. Dæmi um það er Stöð 2 Sport, sem sýnir einungis íþróttir, 

eða Omega, sem er kristinleg sjónvarpsstöð. 

4. Skiptikostnaður viðskiptavina 
Neytendur geta staðið frammi fyrir kostnaði við að skipta frá einni þjónustu til 

annarrar. Ef skiptikostnaður er hár myndar það aðgangshindrun fyrir nýja aðila 

(Henry, 2008). Fyrir sjónvarpsstöð felur skiptikostnaður í sér þá fyrirhöfn og kostnað 

sem viðskiptavinur þarf að bera þegar áskrift er sagt upp. Áskriftum af Stöð 2 og 

SkjáEinum er ekki hægt að hætta samdægurs. Klára verður áskriftartímabilið áður en 

uppsögnin tekur gildi. Við það að segja upp áskrift þarf að greiða fyrir símtalið og það 

fer tími í að hafa samband við þjónustuverin. Þetta gæti verið hindrun fyrir nýjan aðila 

með áskriftarsjónvarp. RÚV er sú stöð sem er opin öllum og því er í raun enginn 

skiptikostnaður fyrir hana. Jafnvel ef nýr aðili kemur á markað og býður uppá ólæsta 

sjónvarpsdagskrá, skiptir skiptikostnaður litlu máli fyrir neytandann hvað varðar 

RÚV. Skiptikostnaður á því einungis við um áskrifendur að Stöð 2 og SkjáEinum.  

5. Aðgengi að dreifileiðum 
Þar sem Ísland er strjálbýlt land getur dreifing sjónvarpsútsendinga verið 

kostnaðarsöm. Flestar útsendingar fara í gegnum breiðband eða ljósleiða sem hafa 

verið tengd inn á heimili. Ríkissjónvarpið sendir sjónvarpsefni sitt á VHF, UHF, 

örbylgju, Breiðbandinu og netinu (Internetinu) í gegnum fjarskiptafyrirtækin Mílu, 
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Gagnaveitu Reykjavíkur, Gagnaveitu Skagafjarðar, Digital Ísland og sjónvarpssenda 

sem eru staðsettir víðsvegar um landið (Ríkisútvarpið ohf., e.d.-b) Aðrar dreifileiðir 

eru í gegnum gervitungl en RÚV er eina sjónvarpsstöðin sem nýtir sér það til þess að 

ná til flestra bæja á Íslandi og til skipa út við strendur Íslands. Það er nauðsynlegt til 

þess að geta komið aðvörunum áleiðis til skipverja ef til þess þarf. Fyrir sjónvarp eru 

helstu dreifingaraðilar Síminn og Vodafone (Digital Ísland). Til að ná sem bestri 

dreifingu þarf sjónvarpsstöð að vera á báðum kerfunum. Þetta getur verið 

aðgangshindrun því greiða þarf fyrir það að senda út á þessum kerfum. Með aukningu 

á sjónvarpsefni á netinu gætu aftur á móti nýjir aðilar nýtt sér eingöngu þá dreifingu.  

6. Kostnaðarhagkvæmni 
Hagkvæmni getur verið byggð á öðrum þáttum en stærð. Að draga úr kostnaðarliðum 

eins og efnisgjöldum, dreifingu og framleiðslu getur skilað betri rekstri. Þó þarf að 

taka tillit til áhrifanna þar sem niðurskurður í þessum liðum þýðir yfirleitt lægri gæði 

á vöru. Þar af leiðandi getur áhorf minnkað sem leiðir til þess að tekjumöguleikar 

minnka.  

2.6.2 Ógn staðkvæmdarvara 
Ógn af staðkvæmdarvörum er til staðar þegar önnur vara eða þjónusta uppfyllir sömu 

þarfir neytenda og þegar eftirspurn eftir vöru eða þjónustu hefur þau áhrif að 

verðbreyting verður á vöru („Porter’s Five Forces“, e.d.). Ógn staðkvæmdarvara 

sjónvarps er mikil þar sem dreifileiðir sjónvarpsefnis og hegðun sjónvarpsáhorfs eru 

að breytast. Aðgengilegt sjónvarpsefni á netinu og VOD þjónusta, þar sem hægt er að 

horfa á sjónvarpsefni þegar áhorfendanum hentar, breytir áhorfshegðun og kröfum 

áhorfendans. Mikið er um að yngri áhorfendur horfa lítið á sjónvarpsefni í gegnum 

sjónvarp og meira í tölvu. Allar þrjár sjónvarpsstöðvarnar hafa komið til móts við 

þessar kröfur þar sem nú eru þeir með nýja þjónustu, þar sem hægt er að horfa á 

nýlega sýnda þætti á netinu. En þó ríkir ógn af þessum breytingum þar sem erlent efni 

er að verða aðgengilegra með ólöglegu niðurhali og streymi. 

2.6.3 Samningsvald kaupenda 
Kaupendur geta haft mikil áhrif á markaðinn með því að reyna að þrýsta verðum 

niður, semja um betri gæði og þjónustu eða byggja upp meiri samkeppni. Vald 

kaupanda er mikið ef það eru fáir kaupendur en margir birgjar („Porter’s Five 

Forces“, e.d.). Einnig verður samningsvald kaupenda mikið þegar varan er lítið 

frábrugðin vöru samkeppnisaðila. Þetta á við þegar litið er til sjónvarpsefnis þar sem 
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áhofendur hafa aðgengi að flestu efni er mögulegt í gegnum fleiri leiðir en bara 

sjónvarp, þá helst internetinu. Sjónvarpsstöðvar þurfa því að aðgreina sig á einhvern 

hátt öðrum en dreifileiðum til að byggja upp samkeppnisforskot. Sem dæmi eru 

sýningar á innlendu efni aðgreining frá því erlenda efni sem yfirleitt fæst ólöglega á 

netinu. Kaupendur sjónvarpsefnis í dag eru líka mjög vel upplýstir um framboð efnis 

sem styrkir stöðu þeirra. Áhugavert er að sjá hvernig íslenskar sjónvarpsstöðvar eru 

að koma til móts við það, sem dæmi byrjaði Stöð 2 nýlega að bjóða uppá sýningu á 

sjónvarpsseríunni „Game of Thrones“ aðeins nokkrum klukkutímum eftir að hún er 

frumsýnd í Bandaríkjunum („Game of Thrones á Stöð 2 í apríl“, 2012). Þetta getur 

spornað við því að neytendur leiti á önnur mið til að fá aðgengi að þessu efni. 

2.6.4 Samningvald birgja 
Fyrir sjónvarpsútsendingar þurfa sjónvarpsstöðvar hráefni frá birgjum, það er að segja 

framleitt sjónvarpsefni eða leiðir til að framleiða sitt eigið sefni. Birgjar geta styrkt 

samningsstöðu sína með því að hækka verð eða minnka gæði þjónustunnar („Porter’s 

Five Forces“, e.d.). Þegar birgjar eru fáir og stórir og/eða þegar það eru fáar 

staðgönguvörur þá eykst vald birgja. Þótt það séu mörg þúsundir klukkutíma af 

sjónvarpsefni til í heiminum þá er mikið af því efni sem ekki uppfylla kröfur íslenskra 

sjónvarpsáhorfenda. Stærstu myndverin í Bandaríkjunum1 eru meðal þeirra sem 

framleiða sjónvarpsefni í góðum gæðum. Vald þeirra er því mikið á meðan vald 

smærri birgja er lítið. Ísland er lítill markaður og skiptir ekki miklu málið fyrir 

heildarsölu stóru birgjanna, sem veikir stöðu íslenskra sjónvarpsstöðva. Að ná góðu 

sjónvarpsefni er þó mjög mikilvægt fyrir íslensku sjónvarpsstöðvarnar þar sem 

samkeppni á milli þeirra er mikil og kröfur íslenskra áhorfenda háar. Lönd af sömu 

stærðargráðu standa frammi fyrir sama vandamáli, það er smæð kaupandans. Hér á 

eftir verður farið í greiningu á löndum sambærilegum Íslandi hvað varðar stærð, 

umfang og eðli sjónvarpsmarkaðar. 

2.7 Samanburðarlönd 
Til að gera grein fyrir eðli sjónvarpsmarkaðar á Íslandi betur, leitumst við eftir því að 

bera hann saman við lönd sem eru af svipaðri stærð, hafa sambærilegar aðstæður á 

sínum innlenda sjónvarpsmarkaði og búa við svipaðar efnahagslegar aðstæður. 

Löndin sem við höfum skoðað, möguleg til samanburðar eru eftirfarandi: Lúxemborg, 

Malta, Noregur, Danmörk, Finnland og Svíþjóð. Þegar horft er til þessara landa þarf 

																																																								
1	Sem dæmi ABC, CBS, NBC, Disney og FOX.	
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að hafa í huga þessa tilteknu 

þætti, íbúafjölda í landinu, stærð 

landsvæðis í ferkílómetrum og 

verg landsframleiðslu (VLF) á 

mann. Þessir þrír þættir gefa til 

kynna hversu vel hægt er að bera 

löndin saman. Tafla 1 sýnir 

nokkur samanburðarlönd röðuð 

eftir VLF á mann ásamt 

íbúafjölda og stærð landsvæðis. Aðrir þættir sem hafa ber í huga eru móðurmál 

viðkomandi lands og menning. (Lowe & Niien, 2011, bls. 46) 

Eins og sjá má í töflunni er Lúxemborg með mun hærri VLF en hin löndin og 

því eru tölulegur samanburður hjá Lúxemborg við önnur lönd illviðráðanlegur. Á 

Möltu er VLF á mann langt fyrir neðan meðaltal þessara landa, 14.700 evrur á mann, 

en meðaltalið er 43.100 evrur á mann. En þar sem þessi tvö lönd eru með svipaðan 

íbúafjölda og Ísland, er forvitnilegt að greina sjónvarpsmarkaðina þar. 

2.7.1 Lúxemborg 
Lúxemborg er smáríki í Vestur-Evrópu, með um 500.000 íbúa og 2.586 ferkílómetra 

að stærð. Þetta er því lítið og fámennt land innan um stærstu þjóðir Evrópu og slíkt 

hefur óneitanlega í för með sé mikil áhrif frá nágrönunum. (The World Factbook, 

2012b). Það er opinber stefna í Lúxemborg að taka vel á móti evrópskum fyrirtækjum 

og eru mörg móðurfélög stórra fyrirtækja staðsett þar, eins og SES Global, sem er 

leiðandi rekstraraðili gervitungla (e.leading satellite operator). Einnig er 

tónlistarverslun iTunes í eigu Apple með höfuðstöðvar þar, RTL Group sem er 

leiðandi í hljóð- og myndmiðlun ásamt fleiri fyrirtækjum tengdum fjölmiðlarekstri. 

Við þessar aðstæður hefur einkavæðing fjölmiðlareksturs í Lúxemborg haft 

yfirhöndina gagnvart ríkisreknum fjölmiðlum en hið opinbera rekur aðeins litla 

útvarspstöð og þingfréttasjónvarpsstöðina Chamber TV. Í stað þess að reka 

sjónvarpsstöð hefur hið opinbera farið þá leið að úthluta til einkaaðila umsjón með 

sjónvarpsrekstri í Lúxemborg (European Audiovisual Observatory, 2012, bls. 176).  

2.7.2 Malta 
Á eyjunni Möltu búa um 410.000 manns á landsvæði sem þekur 316 ferkílómetra. Á 

þessari eyju, er því um 100.000 fleiri íbúar en á Íslandi á landsvæði sem eru um 1/3 af 

Land
VLF í evrum 

á mann
Íbúar

Stærð 
landsvæðis í 

km2
Luxemborg 79.500 511.840 2.586
Noregur 64.500 4.858.199 323.802
Danmörk 42.500 5.534.738 43.094
Svíþjóð 37.200 9.340.682 450.295
Finnland 33.500 5.351.427 338.145
Ísland 29.800 317.630 103.001
Malta 14.700 417.617 316

Tafla 1: Verg landsframleiðsla á mann í evrum 
(Heimild: The World Factbook) 
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Íslandi. Hún er því ekki eins strjálbýl og Ísland. Þó svo að nokkur munur sé á VLF á 

mann, eru þjóðirnar líkar að því leitinu til að hvort tveggja eru eyjur, hafa sitt eigið 

tungumál og svipaðan íbúafjölda. Sjónvarpsmarkaðir landanna eiga sér jafnframt 

talsverða samlíkingu. Á Möltu er starfrækt ein ríkisstöð undir nafninu TVM, 

Television Malta, en einnig eru tvær einkareknarstöðvar starfandi í eigu 

stjórnmálaflokka. Önnur þeirra er Net TV sem er í eigu Þjóðernisflokksins og hin 

stöðin er One TV í eigu Verkamannaflokksins. TVM er með markaðsráðandi hlut eða 

35,8% af meðal daglegu áhorfi. Þar á eftir koma One TV með 13,9% og Net TV með 

5,3% (European Audiovisual Observatory, 2012, bls. 191) 

Ítalskar stöðvar eru vinsælar á Möltu og eru í harðri samkeppni við 

enskumælandi stöðvar jafnvel þó að móðurmálið í landinu sé maltíska og enska (um 

6% Maltverja eiga ensku sem móðurmál) (The World Factbook, 2012c). 

Enskumælandi hluti Möltu auðveldar enskum stöðvum að sækja á þennan markað og 

þó svo að hópurinn sé lítill, eða um 24 þúsund manns þá eiga enskumælandi 

sjónvarpsstöðvar auðveldara uppdráttar þar heldur en til dæmis á Krít.  

2.7.3 Noregur 
Ríkisstöðin NRK í Noregi starfrækir þrjár rásir undir sínum merkjum, NRK1, NRK2 

og NRK3/Super. Sameiginleg markaðshlutdeild þeirra nær yfir 40% af daglegu áhorfi 

og er þar fremst í flokki stöðin NRK1. Sjónvarpssamstæðan TV2 er einkarekin og 

starfrækir fimm rásir. TV2 hefur um 25% markaðshlutdeild af daglegu áhorfi en 

markaðshlutdeild þeirra hefur farið minnkanndi á árunum 2007-2010 á meðan NRK 

hafa aukið við sig áhorfi. Fleiri stöðvar eru starfandi í Noregi en þær eru ekki í eigu 

Norðmanna (Observatory & Europe, 2012). TVNorge er stöð sem sýnir mikið af 

innlendu efni en er í eigu þýsku samsteypunnar ProSiebenSat sem rekur einnig 

svæðisbundnar stöðvar í Svíþjóð, Ungverjalandi og Þýskalandi (ProSiebenSat1, e.d.). 

Nokkrar samsteypur sem staðsettar eru í Bretlandi eru með útsendingar í Noregi og 

fylgja því breskum lögum hvað varðar dagskrá og auglýsingar. Það eru stöðvar eins 

og Viasat og TV3. Í Noregi búa um 4,9 miljónir manna sem dreifast á landsvæði sem 

er 323.802 ferkílómetrar á stærð. 

2.7.4 Danmörk 
Í Danmörku eru tvær samstæður af sjónvarpsstöðvum reknar af ríkinu. Önnur 

samstæðan, DR, er ríkisrekin en hin, TV2, fær tekjur af auglýsingum og áskriftum. 

Ríkisstöðvarnar hafa notið mikillar vinsælda síðustu ár þó áhorfið hjá þeim hafi dalað 
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undanfarið. Árið 2010 var samanlagt daglegt meðaláhorf DR1 og TV2, 47,2% en árið 

2006 var áhorfið 61,9%. Ríkissjónvarpið (DR) hefur reynt að nýta sér fleiri rásir til að 

þjónusta markaðinn með sérhæfðar stöðvar eins og DR1, DR2, DRK og DR HD. 

Danmörk er eina landið í Evrópu þar sem hið opinbera rekur bæði sjónvarpsstöð út frá 

fjárlögum og einkastöð sem hefur tekjur af auglýsingum og áskriftum. 

Árið 2003 tóku dönsk stjórnvöld þá ákvörðun að einkavæða TV2 en 

framkvæmd þess dróst á langinn þar sem efasemdir um fjármögnin TV2 komst í 

umræðu. Ári síðar, 2004, komst Evrópuráðið að þeirri niðurstöðu að TV2 hafi fengið 

ólöglegan fjárstuðning frá ríkinu og krafðist þess að þeir greiddu til baka 84,4 

milljónir evra. Talið er að þessi ríkisstyrkur hafi skert samkeppnisstöðu annara 

sjónvarpsstöðva. Við þessar ásakanir og lögsókn varð fjárhagsstaða TV2 það slæm að 

menntamálaráðuneyti Danmerkur tilkynnti vorið 2008 að þeir myndu veita TV2 

stuðning að því tilskyldu að koma á stöðuleika í rekstri sjónvarpsstöðvarinnar. 

Evrópuráðið tilkynnti það svo vorið 2011, að ríkisstyrkurinn sem fenginn var áður en 

ákveðið hafi verið að fara í einkavæðingu, hafi verið réttlátur þrátt fyrir dóminn sem 

þeir fengu árið 2004. Evrópuráðið greindi frá því í tilkynningunni að TV2 hafði 

skyldum að gegna gagnvart þjóðinni hvað varðar dreifingu á menningu og 

lýðræðislegri umræðu í Danmörku. Einnig töldu þeir að styrkurinn árið 2008 vegna 

slæmrar stöðu, hafi verið hagrænn til lengri tíma litið. Í kjölfarið var TV2 gerð að 

áskriftarstöð sem tók gildi í janúar 2012 (European Audiovisual Observatory, 2012, 

bls. 68–69).  

Danir eru um 5,5 milljónir á landsvæði sem er mun minna en Ísland eða 

43.094 ferkílómetrar. Þar með eiga dreifingarfyrirtæki danskra sjónvarpsstöðva 

nokkuð auðvelt með að ná til danskra áhorfenda. (The World Factbook, 2012e).  

2.7.5 Svíþjóð 
Ein ríkisstöð er starfræk í Svíþjóð, SVT (Sveriges Television). Hörð samkeppni um 

markaðshlutdeild hefur verið milli hennar og TV4 sem er einkarekin sænsk stöð. SVT 

rekur nokkrar rásir eins og SVT1, SVT2, SVT24 og SVTB. Það sama gerir TV4, en 

hún rekur TV4 sport, TV4 Film, TV4 Guld og fleiri. Breskar og þýskar 

sjónvarpsstöðvar eru einnig áberandi í Svíþjóð, með samtals um þriðjung 

markaðslhutdeildar á móti SVT og TV4 (European Audiovisual Observatory, 2012, 

bls. 240). Sænska einkasamstæðan TV4 Group sem rekur áskriftarstöðina TV4, hefur 
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meira en helming tekna sinna af auglýsingum og kostun sjónvarpsefnis. Félagið 

skilaði 84,6 milljónum evra í rekstrarhagnað árið 2010 sem er besti árangur þeirra 

hingað til (TV4 Group, 2008). Á meðan SVT er að skila meðalhagnaði síðustu ára 

tæplega tveimur milljónum evra (European Audiovisual Observatory, 2012, bls. 240). 

Í Svíþjóð er íbúafjöldinn um 9,3 milljón og landsvæðið þekur 450.295 ferkílómetra 

sem er töluvert stærra en Ísland. Löndin eru með svipaða verga landsframleiðslu (The 

World Factbook, 2012d) 

2.7.6 Finnland 
Í Finnlandi er ein ríkisrekin sjónvarpsstöð, YLE, og tvær einkareknar áskriftarstöðvar 

en þessar þrjár stöðvar eru markaðsráðandi í Finnlandi. YLE hefur svipaða 

markaðshlutdeild og ríkisstöðvar í nágranalöndunum, Noregi, Svíþjóð og Íslandi eða 

um 40%. YLE hefur á síðustu árum aukið við sig markaðshlutdeild á kostnað 

áskriftastöðvanna. Finnar eru með þeim fremstu í Evrópu hvað varðar stafrænar 

sjónvarpsútsendingar (European Audiovisual Observatory, 2012, bls. 92). 

Hagkvæmara er því fyrir Finna að styðjast við stafrænar sjónvarpsútsendingar þar sem 

landið þekur 338.145 ferkílómetra og íbúar eru um 5,3 milljónir (The World 

Factbook, 2012f).  

2.8 Tölulegur samanburður milli landa 
Samlíking landanna Lúxemborg og Möltu hér að ofan við Ísland er gagnleg á marga 

vegu. Aftur á móti munum við ekki styðjast við þessi lönd í tölulegum samanburðir 

þar sem margt greinir þessi samfélög að og samanburður er erfiður. Löndin sem við 

munum því gera tölulegan samanburð á við íslenskan fjölmiðlamarkað eru 

nágrannalöndin, Noregur, Danmörk, Svíþjóð og Finnland, en á þessum mörkuðum eru 

stórar ríkisstöðvar og einkareknar stöðvar, í svipuðu efnahagslegu umhverfi og Ísland.  

Einhver munur er á Íslandi og Norðurlöndunum þá aðallega hvað varðar fjölda 

sjónvarpsstöðva og rekstrarform þeirra. Þar ræður stærð markaða mestu. Á 

Norðurlöndunum eru auk ríkisstöðvana, einkareknar sjónvarpssamstæður í eigu 

heimamanna og einnig stöðvar í eigu erlendra aðila. Engin sjónvarpsstöð er starfrækt 

á Íslandi, þar sem eignarhaldið er erlent að einhverju eða öllu leyti. Annar munur milli 

Íslands og Norðurlandana er sá að allar ríkisstöðvarnar á Norðurlöndunum reka fleiri 

en eina sjónvarpsrás undir sínum merkjum, en á Íslandi rekur RÚV bara eina 

sjónvarpsrás. Hins vegar er líka margt sambærilegt hjá þessum grannalöndum þegar 

um sjónvarpsrekstur ræðir, enda er mikið samstarf á milli ríkisstöðva allra þessara 
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landa. (Sjá viðauka H) Auk þess eru almennar efnahagsaðstæður í þessum löndum 

svipaðar.  

Fjármunir frá ríkinu sem 

ganga til ríkisstöðvana í 

Danmörku, Noregi, Finnlandi og 

Svíþjóð eru um 380 til 570 

milljónir evra á ári en á Íslandi 

fara um 15 milljónir evra til 

RÚV. Þetta er mikill munur á 

upphæðum en ef þessum 

upphæðum er deilt niður á íbúa 

breytist samanburðurinn 

töluvert. Þá eru Svíar að greiða svipaða upphæð og Íslendingar á hvern íbúa, eða um 

42 evrur. Finnar, Danir og Norðmenn eru að greiða mun hærra eða frá 74 til 118 evrur 

á íbúa. Taka skal fram að auglýsingatekjur bætast við tekjur RÚV sem hinar 

stöðvarnar hafa ekki. Ef núverandi lagafrumvarp um fjölmiðla verður samþykkt, þá 

má gera ráð fyrir að tekjuflæði RÚV muni taka breytinum þar sem 

auglýsingatekjurnar munu minnka við þrengri ramma reglna um auglýsingamagn í 

sjónvarpi. 

Skipting rekstrartekna og rekstrarkostnaðar hjá RÚV hefur farið batnandi 

síðustu ár þar sem tekjur hafa aukist meira en kostnaðurinn. Þar munar mest um 

dagskrár- og framleiðslukostnað en hann lækkaði töluvert árið 2009 og var þá 68,4% 

af rekstrartekjunum. Hlutfall 

auglýsingatekna og kostunar af 

heildar rekstrartekjum fyrir árið 

2009, var 25,8%.  

Þegar samanburður er 

gerður á skiptingu meðaltals 

rekstrartekna og rekstrargjalda 

hjá ríkisreknu 

sjónvarpsstöðvunum á 

Norðurlöndunum á árunum 2008 til 2010, þá er skiptingin milli þessara liða nánast 

Mynd 5: Meðal ríkisstyrkur og meðal ríkisstyrkur á íbúa, í 
milljónum evra 2007 til 2010 (Heimild: Yearbook) 

Mynd 6: Heildar rekstrartekjur og heildar rekstrargjöld 
RÚV 2008 til 2011 (Heimild: Ársreikningar RÚV) 
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helmingur á móti helming. Ríkisstöðvarnar á Norðurlöndunum eru því nokkuð 

samtaka í að tekjur ná yfir kostnaðinn, en ekki mikið meira en það. Á þessu tímabili 

er RÚV eina fyrirtækið með meðalkostnað yfir 50%, þrátt fyrir að vera með 

auglýsingatekjur líka. Taka skal þó fram í þessum samanburði að árið 2007 tóku 

stjórnvöld þá ákvörðun um að breyta Ríkisútvarpinu sem var opinber stofnun í 

opinbert hlutafélagi, ohf. Þetta hafði í för með sér ýmsar breytingar innanhúss auk 

þess sem tímabil ársreikningsins var breytt í 1.september til 31.ágúst ár hvert. Þar af 

leiðandi eru rekstrartölur frá RÚV frá 1.september 2007 til 31.ágúst 2010 á meðan 

samanburðarlöndin eru með sín reikningsskilatímabil 1.janúar til 31.desember.  

2.9 Tölulegur samanburður milli íslensku sjónvarpsstöðvanna 
Til að skoða arðbærðni til lengri tíma voru ársreikningar íslensku sjónvarpsstöðvarnna 

yfir nokkura ára tímabil skoðaðir. Við þennan samanburð skal hafa þrennt í huga. Í 

fyrsta lagi þarf að hafa hugfast að fyrirtækin sem um ræðir eru fjölmiðlasamsteypur, 

það er að segja þau reka fleiri en einn fjölmiðil. Ársreikningarir þeirra sýna því 

rekstrartölur stærri rekstrareininga en einstakra sjónvarpsstöðva. Þegar haft var 

samband við einkareknu fyrirtækin og óskað eftir upplýsingum um rekstur 

sjónvarpsstöðvanna sem þau reka, gátu þau ekki gefið þær upp þar sem þessar 

upplýsingar eru ekki opinberar. Við fengum þó svör frá RÚV en í ársreikningur 

Ríkisútvarpsins eru sérstaklega teknar fram upplýsingar um sjónvarpsreksturinn.  

Í öðru lagi var ekki hægt að fá ársreikninga frá öllum fyrirtækjunum til 

samsvarandi tímabils. Á síðustu 10 árum hafa einkareknu fjölmiðlafyrirtækin tekið þó 

nokkrum breytingum. Þar á meðal voru stofnaðir nýir fjölmiðlar innan fyrirtækjanna, 

aðrir lagðir niður og kennitölur sameinaðar. Ekki var öllum ársreikningum skilað og 

stundum voru þeir ekki með rekstrartölum. Erfitt er því að rekja ársreikninga allra 

fyrirtækjanna aftur um langt tímabil. Við munum því hafa mismunandi tímabil fyrir 

hvert fyrirtæki. Þeir ársreikningar sem við fengum frá einkareknu fyrirtækjunum 

fengum við hjá Fyrirtækjaskrá. RÚV birtir ársreikninga sína á heimasíðunni sinni.  

Í þriðja lagi geta mismunandi bókhaldsaðferðir varpað upp ólíkri mynd af 

rekstri fyrirtækjanna. Einnig ber að hafa í huga að innan tímabilsins sem við erum að 

greina, átti sér stað efnahagshrun á Íslandi, í október 2008. Það hafði áhrif á rekstur 

allra fyrirtækja í landinu með einum eða öðrum hætti. Fyrir sjónvarpsfyrirtæki sem 

kaupa efni erlendis frá hafði tvöföldun á gengi íslensku krónunnar veruleg áhrif á 
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innkaup. Sá efnahagslegi óstöðugleiki sem hruninu fylgdi hafði jafnframt í för með 

sér mikla óvissu í sölu á auglýsingum.  

Verðbólguskot sem fylgir slíku efnahagshruni getur líka haft gífurleg áhrif á 

efnahagsreikninga fjölmiðlafyrirtækjanna. Hún getur haft mikil áhrif á birgðarkostnað 

og afskriftir. Þar sem hér er gerður 

samanburður á fyrirtækjum á 

mismunandi tímabilum þá getur 

verðbólga skekkt niðurstöðurnar. Eins 

og sést á mynd 7 var mikil sveifla á 

verðbólgunni á Íslandi á því tímabili 

sem hér er til athugunar. Þess vegna 

verður ljósinu beint að 

rekstrarreikningi fyrirtækjanna. Bornar 

verða saman EBITDA tölur þeirra, en sú kennitala stendur fyrir rekstrarhagnað fyrir 

vaxtagjöld, skatta og afskriftir. 

Upplýsingar um rekstur RÚV voru mjög aðgengilegar og tafla 2 sýnir 

EBITDA tölur frá árinu 2003 til og með ársins 2011. Hafa skal í huga, að fyrir árið 

2007 eru einungis tölur fyrir átta mánuði. Ástæðan fyrir því er að tveir ársreikningar 

eru fyrir árið 2007, frá 1.janúar til 31.mars og 1.apríl til 31.ágúst sem eru settir saman 

í þessari töflu. Eftir það eru allir ársreikningar gerðir upp frá og með 1.september ár 

hvert. Í tölunum frá ársreikningaskýrslum RÚV eru allir fjölmiðlar RÚV. Þeir eru 

RÚV (Sjónvarpið), Rás 1, Rás 2 og ruv.is. Í síðasta dálknum á töflunni má sjá hlutfall 

meðalrekstrarkostnað af meðalrekstrartekjum þessara ára. Neðst í töflunni sjáum við 

svo EBITDA.  

Mynd 7: Vísitala neysluverðs á Íslandi 2003 til 2012 
(heimild: Hagstofa Ísland og Seðlabanki Íslands) 

Tafla 2: Rekstarreikningur RÚV ohf. árin 2003 til 2011 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

meðaltal 
hlutfalls í 

prósentum

Rekstrartekjur/sala 2.975 3.294 3.439 3.746 2.292 4.239 4.653 4.753 4.789 100%

Kostnaðarverð seldra 
vara -2.185 -2.192 -2.356 -2.694 -1.968 -3.106 -3.031 -3.399 -3.506 -71%
Rekstrargjöld -788 -769 -928 -976 -760 -1.107 -941 -898 -924 -24%

Aðrar rekstrartekjur 112 77 116 121 93 160 176 216 194 4%
EBITDA 114 410 272 196 -343 186 857 673 553 9%

Rekstrarreikningur RUV ohf.
í milljónum íslenskra króna
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Kostnaðarverð seldra vara (KSV) er að meðaltali 71% af meðaltali heildar 

rekstrartekna, en undir þessum lið eru dagskrár- og framleiðslukostnaður. KSV vegur 

því nokkuð þungt í rekstrinum. Að meðaltali yfir árin er EBITDA 9% og hún er 

jákvæð á öllum árunum nema einu. Áhugavert er að EBITDA er hæst á árunum eftir 

efnahagshrunið 2008. Við skoðun á ársreikningum RÚV sést einnig að 

rekstrarreikningurinn í heildina er ávalt í mínus á þessu tímabili, nema fyrir árin 2010 

og 2011. Samkvæmt Bjarna Guðmundssyni, var þegar hafist handa við að 

endurskipuleggja reksturinn í kjölfar hrunsins. Afleiðing þess varð niðurskurður í 

rekstri, sem nam um 700 milljónir kr. eða 16% af árlegum rekstrarkostnaði RÚV (sjá 

viðauka H). Eins og sjá má á töflu 2 þá lækkar KSV og rekstrargjöld frá 2008 til 2009 

og rekstrargjöld lækka aftur árið 2010. Benda skal aftur á að nefskatturinn kom til 

1.janúar 2009 og má sjá hækkun á rekstrartekjum milli 2008 og 2009. Þetta gæti líka 

verið skýring á hærri EBITDA árið 2009, þrátt fyrir óvissu í umhverfinu. 

Helstu skýringar á því hvers vegna heildar rekstrarreikningurinn er yfirleitt í 

mínus yfir tímabilið eru að afskriftir eru að meðaltali um 220 milljónir kr. á ári og 

fjármagnsgjöld eru að meðaltali 404 milljónir kr. Þar sem sjónvarpsrekstur hefur í för 

með sér mikinn tækjakostnað er ekki óeðlilegt að fjármagnsgjöldin séu þó nokkur. 

Einnig kemur inn nýr liður, gengismunur, eftir efnahagshrunið sem er eðlilegt þar sem 

virði krónunnar féll verulega á þessu tímabili.  

Upplýsingar um rekstrartölur 365 miðla ehf. voru sóttar hjá Fyrirtækjaskrá frá 

2006 til 2009, en ársreikningurinn fyrir 2010 er á vefsíðu fyrirtækisins. Ekki var 

mögulegt að bera saman fyrri ársreikninga þar sem árið 2005 var fyrirtækið 

Prentmiðlar ehf. undir þessari kennitölu og fyrir það voru 365 ljósvakamiðlar á annari 

2006 2007 2008 2009 2010

meðaltal 
hlutfalls í 

prósentum

Rekstrartekjur/sala 7.751 8.182 8.551 7.966 8.550 100%

Kostnaðarverð seldra vara -5.746 -5.348 -6.194 -5.449 -5.613 -69%
Rekstrargjöld -2.343 -2.168 -3.067 -1.999 -2.132 -29%

Aðrar rekstrartekjur 0%
EBITDA -338 666 -710 518 805 2%

Rekstrarreikningur 365 miðla ehf.
í milljónum íslenskra króna

Tafla 3: Rekstrarreikningur 365 miðla ehf. árin 2006 til 2010 
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kennitölu. Verulegur munur var á rekstrartölum 365 miðla og sambærilegs undanfara 

þess, 365 ljósvakamiðla. Þannig var ekki hægt að notast við tölur 365 ljósvakamiðla. 

Ekki var hægt að finna, fyrir víst, hver ástæða þessa mikla muns væri á 

rekstrareiningum, sem í fljótu bragði virtust nákvæmlega eins. Í rekstrarreikningi 365 

miðla eru allir fjölmiðlar fyrirtækisins2. Þar sem þeir eru margir og fjölbreyttir er erfitt 

að greina hvernig Stöð 2 er í hlutfalli við heildina. Sjá má að KSV er þó svipað og hjá 

RÚV eða 69% að meðaltali. Gera má ráð fyrir að hagræðing hafi orðið á rekstrinum 

eftir efnahagshrunið þar sem sjá má lækkun á KSV og rekstrargjöldum á milli áranna 

2008 og 2009. Einnig er lækkun á rekstrartekjum á þessum árum sem segir til um að 

áskriftar- og auglýsingasala hafa dregist saman. EBITDA er að meðaltali 2% yfir 

þessi 5 ár, sem gefur ekki mikið svigrúm fyrir afskriftir og fjármagnsgjöld, sem skiptu 

á hundruðum milljóna króna hjá RÚV. Það sýnir sig í rekstrarreikningi 365 miðla því 

eftir afskriftir og fjármagnsgjöld myndast rekstrartap yfir þetta tímabil. 

Eingöngu fengust upplýsingar fyrir rekstrarreikninga Skjásins ehf. fyrir árin 

2007 til og með 2010. Árið 2006 hét fyrirtækið Skjárinn miðlar ehf. og aðeins var að 

finna EBITDA tölu í þeim ársreikningi. Fyrir þann tíma hét fyrirtækið Skíma ehf. og 

ekki voru gefnar upp rekstrartölur í þeim ársreikningum. Þó að árið 2006 sé inní töflu 

4 verður einungis notast við tölur frá árunum 2007 til 2010 í þessum samanburði. Í 

rekstrarreikningi Skjásins ehf. eru allir fjölmiðlar fyrirtækisins. Þeir eru SkjárEinn, 

SkjárBíó, SkjárHeimur, SkjárGolf, Kaninn og skjarinn.is. Sjá má á töflu 4 að meðaltal 

																																																								
2 Stöð 2, Bylgjan, Fréttablaðið,  Visir.is, Stöð 2 Sport, Stöð 2 Sport 2,  Stöð 2 Bíó, Stöð 2 EXTRA, 
NovaTV, Stöðvar 2 Fjölvarp, FM957, X-ið 977, Léttbylgjan og Gullbylgjan. 

2006 2007 2008 2009 2010

meðaltal 
hlutfalls í 

prósentum

Rekstrartekjur/sala 1.544 1.319 1.227 1.542 100%

Kostnaðarverð seldra 
vara -1.475 -1.377 -1.209 -1.602 -101%
Rekstrargjöld -472 -455 -391 -409 -31%

Aðrar rekstrartekjur 17 21 9 3 1%

EBITDA -175 -386 -493 -365 -467 -30%

Rekstrarreikningur Skjásins ehf.
í milljónum íslenskra króna

Tafla 4: Rekstrarreikningur Skjásins ehf. árin 2006 til 2010 
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KSV er 101% af meðaltali heildarrekstrartekna þessara fjögurra ára. Það er töluvert 

hærra en hjá hinum tveimur fyrirtækjunum. KSV og rekstrargjöld fara þó lækkandi frá 

2007 til 2009, sem er einu ári fyrr en hjá hinum fyrirtækjunum. Meðal EBITDA 

félagsins er mínus 30% í heildina. Friðrik Friðriksson, framkvæmdastjóri Skjásins, 

var spurður hvort SkjárEinn hefði verið arðbær síðustu ár. Hann svaraði: „SkjárEinn 

hefur ekki verið að koma út í hagnaði á síðustu árum“ og útskýrði að efnisgjöldin 

væru þyngsti kostnaðarliðurinn hjá SkjáEinum. Þetta staðfestir líka það sem sést í 

töflunni, að KSV er þyngsti hlutinn. Rekstrartap er á Skjánum yfir tímabilið sem 

skoðað var.   

Í þessum samnaburði er því ljóst að rekstur á íslenskum fjölmiðlafyrirtækjum 

getur verið erfiður. Hlutfall EBITDA að meðaltali fyrir þessi mismunandi tímabil eru 

mínus 30% til plús 9% af rekstrartekjum. Árið 2008 kemur verst út fyrir einkareknu 

fyrirtækin tvö sem er í takt við efnahagsástandið þá. Á tímabilinu 2003 til 2011 

hækkuðu tekjur RÚV um rúmlega 60%. Í nýju lagafrumvarpi um RÚV á meðal 

annars að hækka tekjur þeirra frá ríkissjóði en þau áform hafa verið gagnrýnd, þar á 

meðal af einkasjónvarpsstöðvunum (Friðrik Friðriksson, 2012). Þessi ríkisstyrkur, 

sem er í dag um 3.000 milljónir króna, verður að vera tekinn inní myndina þegar þessi 

samanburður er gerður. Við erum að bera saman ríkisrekið fyrirtæki við einkarekin 

fyrirtæki sem starfa á sama markaði. Þetta setur strax ójafnvægi í rekstarumhverfið, 

sem gerir rekstur einkarekinna fyrirtækja ennþá erfiðari, eins og sést í tölulegum 

samanburði. Það er ekki eitt af helstu markmiðum RÚV að skila miklum hagnaði, þar 

sem hlutverk þess er í almannaþágu, en það er hins vegar eitt af helstu markmiðum 

einkareknu sjónvarpsstöðvanna. Rök mætti færi fyrir því að á eins litlum markaði eins 

og Íslandi er myndi ríkisstöð í samanburði við þá í Lúxemborg, betrumbæta 

rekstrarumhverfið, en þar rekur hið opinbera aðeins litla útvarspstöð og 

þingfréttasjónvarpsstöð. Höfundar munu þó ekki taka afstöðu með þessu heldur 

aðeins velta þessu upp.  

3. Greiningar 

3.1 Geining aðhvarfsjöfnunnar 
Til að greina áhrif tekna og gjalda á rekstur sjónvarps hér á landi og á 

Norðurlöndunum, var notuð línuleg aðhvarfsgreining, nánar tiltekið venjuleg aðferð 

minnstu kvaðrata (e. Ordinary Least Squares, OLS). Gögnum var safnað saman úr 



	 35

ársreikningum ríkisreknu sjónvarpsstöðvanna á Norðurlöndunum, Danmörk, Svíþjóð, 

Noregi, Finnlandi og á Íslandi (sjá viðauka D). Teknar voru saman tekjur frá hinu 

opinbera, aðrar rekstrartekjur og rekstrarkostnaður, til að skoða áhrifin á EBITDA en 

hún er háða breytan í þessari athugun. Stærð landsvæðis, verg landsframleiðsla á 

mann og íbúafjöldi var einnig skoðaður og þá horft til fylgni stærðar og hagnaðar. 

Rekstrarárin eru frá árinu 2007 – 2011 en ekki náðist að skoða ársreikning 2011 fyrir 

norsku sjónvarpsstöðina NRK þar sem hann hefur ekki verið birtur og því eru 

rekstrarárin 2007 til 2010 notuð fyrir Noreg. Í heildina eru því 24 athuganir, það er að 

segja fimm rekstrarár hjá sex sjónvarpsstöðvum að frádregnu einu hjá Noregi.  

Þegar skoðað var hvaða áhrif tekjurnar hafa á EBITDA með stuðningi 

aðhvarfsgreiningu, þá er fengin aðhvarfsjafnan (sjá viðauka C) 

EBITDA = c + 1 tekjur frá hinu opinbera + 2 kostnaður + 3 íbúar + 4 stærð 

landsvæðis + εt 

Hér er EBITDA rekstrarafgangur fyrir skatta, afskriftir og fjármagnsliði í 

milljónum evra, c er fasti og beta stuðlarnir fyrir framan skýribreyturnar sem segja til 

um hve næm EBITDA er fyrir tilteknum breytum, εt er svo skekkjuliður jöfnunnar.  

Fastinn í metnu aðhvarfsjöfnunni er 14,91. Betastuðullinn fyrir tekjur frá hinu 

opinbera er 0,95 sem segir að ef tekjur frá hinu opinbera aukast um eina milljón evra, 

þá má gera ráð fyrir því að EBITDA sjónvarpsstöðva hækkar um 950 þúsund evrur að 

því gefnu að öllum öðrum breytum í jöfnunni er haldið föstum. 

Betastuðullinn fyrir kostnaðinn er – 0,90, sem segir að ef kostnaður eykst um 

eina milljón evra, þá má gera ráð fyrir því að EBITDA sjónvarpsstöðva lækki um 900 

þúsund evrur að því gefnu að öllum öðrum breytum í jöfnunni er haldið föstum. 

Við fjölgun mannkynnsins um eina milljón á Norðurlöndunum má gera ráð 

fyrir því að EBITDA sjónvarpsstöðva hækki um 2,41 milljón evra að því gefnu að 

öllum öðrum breytum í jöfnunni er haldið föstum. En aftur á móti við hvern 

ferkílómetra sem landsvæði stækkar, lækkar EBITDA um 71 evru að því gefnu að 

öllum öðrum breytum í jöfnunni er haldið föstum. Það er að segja í þeim 

samanburðarlöndum sem tekin eru fyrir lækkar EBITDA um 71 evru fyrir hvern 

ferkílómetra sem landsvæðið er stærra.  
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Þunginn er því mestur á íbúafjöldanum, það er að segja, EBITDA hækka mun 

meira við fjölgun íbúa heldur en þau áhrif sem kostnaðurinn hefur á EBITDA. 

Við túlkun á ofangreindri aðhvarfsjöfnu var notast við t-próf og 

öryggismörkin 5%. T-prófin voru skoðuð einhliða og tvíhliða, einhliða prófið segir til 

um hvort tiltekin skýribreyta hafi rétt formerki, stuðullin sé marktækur og hafi áhrif á 

EBITDA. Tvíhliðaprófin segja til um hvort tiltekin skýribreyta eigi heima í jöfnunni 

eða ekki. Allar skýribreyturnar voru undir 5% öryggismörkum og eru því þessar 

skýribreytur allar marktækar miðað við 5% öryggismörk. F-próf er formlegt 

tilgátupróf á jöfnunni og segir til um það hvort jafnan í heild sinni eigi rétt á sér. 

Jafnan stóðst það próf og er því nothæf.  

Útskýringarmáttur ( )	 skýribreytanna var 97,99% en útskýringarmáttur 

segir til um hve mikill hluti gagnana náðist að skýra til að geta spáð fyrir um 

tölfræðilega líkanið, það er að segja aðhvarfsjöfnuna. Engin eiginfylgni mældist í 

gögnunum þegar d-próf (Durbin-Watson) var gert á þeim. 

Breytur sem mættu vera með í þessari aðhvarfsgreiningu eru áhorfstölur og 

skipting kostnaðar. Þá væri hægt að skoða hversu sterk áhrif áhorfið hefur á tekjur 

sjónvarpsstöðvanna. Sér í lagi þeirra einkareknu sem hafa sitt lifibrauð af 

auglýsingatekjum og áskriftargjöldum. Ríkireknu stöðvarnar verða fyrir minni 

áhrifum af þessari breytu. En þessar breytur eru ekki teknar með í þessari greiningu 

þar sem upplýsingarnar eru ekki opinberar. 

3.2 Greining fylgni 
Reiknuð var fylgni milli skýribreytanna til að sjá hverjir voru helstu áhrifaþættir á 

stærð (Sjá viðauka B). Breyturnar sem voru skoðaðar eru, íbúafjöldi og verg 

landsframleiðsla á mann. Íbúafjöldi hefur háa fylgni með kostnaði (0,72) og miðlungs 

jákvæða fylgni með tekjur frá hinu opinbera (0,69). Verg landsframleiðsla hefur 

miðlungs fylgni með bæði kostnaði (0,64) og tekjum frá hinu opinbera (0,65). 

Kostnaður og tekjur frá hinu opinbera hafa mjög háa fylgni sín á milli, eða 0,99. Þetta 

þýðir að því hærri íbúafjöldi og verg landsframleiðsla á mann, því hærri kostnaður og 

tekjur frá hinu opinbera. Fyrir Ísland sem hefur verið skilgreint með lágan íbúafjölda 

þýðir þetta lægri kostnað og lægri tekjur frá hinu opinbera. Þessi rök standast á þar 

sem færri íbúar, þýða færri til að borga opinber gjöld og lægri kostnaður þar sem það 

þarf að þjónusta færri íbúa. Hins vegar hefur Ísland einnig verið skilgreint með verga 

2R
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landsframleiðslu á mann yfir meðaltal í Evrópu og því ætti kostnaður og tekjur frá 

hinu opinbera að vera hærri. Þessir tveir liðir stangast því á sem er áhugavert.  

Ef við skilgreinum stærðina enn frekar og notum íbúafjölda á hvern 

ferkílómetra þá er Ísland með 3,09 íbúa á hvern ferkílómetra. Í samanburði eru þeir 

rúmlega 20 í Noregi og Finnlandi og enn meiri á hinum Norðurlöndunum. Ísland er 

því verulega smátt og strjálbýlt á þennan mælikvarða. Miðlungs jákvæð fylgni er á 

milli landsstærðar og íbúafjölda (0,65) og miðlungs neikvæð fylgni er á milli 

landstærðar og EBITDA (mínus 0,59). Þetta þýðir að því stærra sem landið er því 

lægri verður EBITDA. Skýring á þessu gæti verið að dýrara er að þjónusta stærra land 

með fleiri íbúa. Fyrir Ísland þá er landsstærðin miðlungs en lítill íbúafjöldinn, aðeins 

3,09 íbúar á hvern ferkílómetra. Þessum fáu íbúum er því dreift um miðlugs stóra 

landið sem gerir það enn erfiðara að dreifa sjónvarpsútsendingum. Því fylgir hærri 

kostnaður og því lægri EBITDA.  

Annað markvert í niðurstöðum var að há fylgni var á milli tekna frá hinu 

opinbera og annara tekna (0,75). Þetta þýðir að ef tekjur frá hinu opinbera hækka, þá 

hækka líka aðrar tekjur. Há fylgni var einnig milli annara tekna og EBITDA (0,80), 

sem stafar að því að ef aðrar tekjur hækka þá hækkar EBITDA.  

Gögnin bak við þessar breytur eru frá ríkisreknum sjónvarpsstöðvum og þar af 

leiðandi gæti það haft áhrif á fylgni, þá sérstaklega tekjur frá hinu opinbera. Betra 

hefði verið að hafa gögn frá einkareknu sjónvarpsstöðvunum líka en þau voru ekki 

fáanleg. Aðrar breytur sem áhugavert hefði verið að skoða, ef taka ætti þessa 

rannsókn lengra, eru áhorfshlutföll, klukkustundir af útsendu efni, hlutfall framleiðslu 

innlends efnis og aðkeyptu og auglýsinga útgjöld á hvern íbúa.  

4. Niðurstöður 

4.1 Staðan í dag 
Hér hefur verið farið yfir rekstrarumhverfi sjónvarpsfyrirtækja á Íslandi og gerður 

samanburður við önnur lönd. Helstu áhrifaþættir og einkenni rekstur hafa verið tekin 

fram. Ef við tökum saman helstu niðurstöður og byrjum á markaðsstærð, þá er Ísland 

fámennt, strjálbýlt land með góðar efnahaglegar forsendur. Stærð landsins og 

íbúafjöldinn skapa ekki gott umhverfi fyrir sjónvarpsrekstur þar sem þörf er á háum 

kostnaði við uppbyggingu og rekstur dreifikerfis sem færri íbúar en gengur og gerist 
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þurfa að deila kostnaði með sér. Fjöldi mögulegra áhorfenda setur takmörk á framlegð 

á markaði og takmarkar því möguleikana í vali á sjónvarpsefni. Góðar efnahagslegar 

forsendur eru þó mikilvægar fyrir fjármögnun á rekstrinum, sem stýrir því að 

auglýsingatekjur eru nokkuð háar, sérstaklega ef horft er til stærðar markaðarins. Þetta 

skýrist af háum ráðstöfunartekjum þjóðarinnar og miklum kaupmætti. 

Reglugerðir fyrir sjónvarpsrekstur hafa breyst á síðustu árum, og taka 

sífelldum breytingum, sér í lagi með tilkomu núverandi lagafrumvarps um starfsemi 

fjölmiðla á Alþingi. Íslandi ber að fylgja reglugerðum frá EES samningnum sem 

flestar hafa verið innleiddar í íslensk lög. Eignarhald, almannaþjónusta, takmörkun á 

auglýsingum, hafa verið fyrirferðamest í umræðunni vegna reglugerðanna. 

Hagvöxtur á Íslandi hefur verið neikvæður síðustu ár, í kjölfar 

efnahagshrunsins 2008. Árið 2011 var þó viðsnúningur, þegar hagvöxtur mældist loks 

jákvæður og fór mest upp í 3,8%. Áhrif þess gætir í tekjuflæði íslensku 

sjónvarpsstöðvanna, þá sérstaklega í áskriftar- og auglýsingatekjum. Á sama tíma 

hafa opinberar tekjur aukist. Við íslenska efnahagshrunið veiktist krónan verulega og 

sjá má áhrif þess í rekstri sjónvarpsstöðvanna. Gengismunurinn hafði sérstaklega áhrif 

á kaup á erlendu efni. Gengismunurinn hafði sérstaklega áhrif á kaup á erlendu efni 

þar sem gengi dollara hækkaði um allt að 93% á einu ári. Í nóvember 2008 voru sett á 

gjaldeyrishöft sem takmörkuðu eða stöðvuðu tilteknar skammtímahreyfinga 

fjármagns. Ekki er hægt að lesa í rekstrarreikningi hvaða áhrif þetta hafði á 

sjónvarpsfyrirtækin en gera má ráð fyrir að öll erlend viðskipti hafi verið þyngri í 

umsvifum. 

Helstu einkenni sjónvarpsrekstur eru hár fastur kostnaður vegna kaupa á 

tækjabúnaði og efni. Slík starfsemi verður erfiðari á litlum mörkuðum, þar sem færri 

viðskiptavinir eru til þess að greiða upp jafn háa fjárfestingu og á stærri mörkuðum. 

Með öðrum orðum, færri áhorfendur eru til taks til að greiða upp fjárfestinguna sem 

felst í því að kaupa eða framleiða sjónvarpsefni. Tegund sjónvarpsefnis stýrir kostnaði 

við gerð þess, þar sem fréttir og innlent leikið efni eru meðal dýrustu eininga. Erlent 

efni er mun ódýrara en framleiðsla á innlendu efni, sem hefur mikilvægari þýðingu 

fyrir íslenska menningu. Stærðar- og samlegðarhagkvæmni er mikilvægur þáttur svo 

að fjölmiðlafyrirtæki geta orðið arðbær. Hjá 12 til 80 ára áhorfendum er RÚV með 

mesta áhorfið. Þar næst kemur Stöð 2 og svo SkjárEinn. Áhorfsmarkmið 
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sjónvarpsstöðvanna er misjafnt þar sem helst greinir um aldur markhóps. Þó er betra 

að vera með sem mesta áhorfið til að geta aukið tekjuflæðið með sölu auglýsinga.  

Þegar sjónvarpsrekstur er greindur með Fimm krafta líkani Porters kemur í 

ljós að aðgangshindranir fyrir nýja aðila eru nokkuð hár þröskuldur í íslenskum 

sjónvarpsrekstri. Helstu ástæður þess eru hár dreifikostnaður, hár fastur kostaður og 

takmörkun áhorfenda/fólksfjölda. Breyting er þó að verða á markaðnum þar sem 

aðgengi að sjónvarpsefni er í auknum mæli veitt í gegnum netið og því eru þessar 

hindranir að minnka. Samningsvald kaupenda er því að aukast. 

Við samanburð á Norðurlöndunum þá er helsti munur á stærð, fjölda 

sjónvarpsstöðva og rekstrarformi þeirra. Meira er um einkareknar sjónvarpssamstæður 

í eigu erlendra aðila á Norðurlöndunum. Einnig reka allar ríkisreknu 

sjónvarpsstöðvarar fleiri en eina sjónvarpsstöð.  

Við samanburð á íslensku sjónvarpsstöðvunum er ljóst að rekstrarlegur 

grundvöllur er til staðar þar sem tvö fyrirtæki af þremur eru með jákvæða EBITDA. 

Hins vegar er reksturinn strembinn og ekki alltaf arðbær.  

Í útreikningum aðhvarfsjöfnunnar þar sem gögn frá ríkisreknu 

sjónvarpsstöðvunum á Norðurlöndunum voru greind, má sjá að íbúafjöldi hefur mestu 

áhrif á EBITDA, þrátt fyrir að tekjur, kostnaður og landsstærð hafi líka áhrif. Fyrir 

Ísland sem hefur lágan íbúafjölda á hvern ferkílómetra, hafa þessi skilyrði mikil áhrif 

á EBITDA sjónvarpsfyrirtækja. 

4.2 Sönnun tilgátna  
Í upphafi ritgerðarinnar lögðum við fram tvær tilgátur. Tilgáta 1 var að 

sjónvarpsrekstur gæti ekki verið arðbær á Íslandi til lengri tíma. Miðað við 

rekstrartölur eru tvö af þremur fjölmiðlafyrirtækjum á Íslandi með jákvæða EBITDA. 

Það er því rekstrarlegur grundvöllur fyrir sjónvarpsrekstur, þá sérstaklega ef rekstur er 

hluti af stærri einingu. Hins vegar voru öll fjölmiðlafyrirtækin með rekstrartap að 

meðaltali yfir tímabilin sem voru athuguð. Það er því vísbending um að erfitt er fyrir 

sjónvarpsrekstur að vera arðbær til lengri tíma á Íslandi. Fjármagnsgjöld og afskriftir 

taka þar stóran skerf af EBITDA hagnaðnum. Helstu áhrifaþættir rekstrartapsins eru 

stærð markaðssvæðis, einkenni sjónvarpsreksturs og veikleiki krónunnar. Tilgáta 1 

hefur því verið sönnuð. 
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Tilgáta 2 sem sett var fram í byrjun ritgerðarinnar var að það væri fylgni á 

milli EBITDA í sjónvarpsrekstri og stærðar markaðssvæðis. Stærð markaðssvæðis 

hefur verið skilgreint sem búsetumynstur, hagstærð og íbúafjölda. Með greiningu 

aðhvarfsjöfnu og uppsetningu fylgnitöflu höfum við sýnt fram á mikla fylgni milli 

íbúafjölda og EBITDA. Við fjölgun mannkynnsins um eina milljón á 

Norðurlöndunum má gera ráð fyrir því að EBITDA sjónvarpsstöðva hækki um 2,21 

milljón evra. Einnig var miðlungs neikvæð fylgni á milli landsstærðar og EBITDA 

(mínus 0,53). Það þýðir að því stærra sem landið er því minni verður EBITDA. Þar af 

leiðandi er hægt að segja að fylgni sé á milli EBITDA til lengri tíma í sjónvarpsrekstir 

og stærðar markaðssvæðis, og tilgáta 2 hefur verið sönnuð. Fyrir Ísland sem er mjög 

fámennt og strjálbýlt land gerir þetta erfiðað aðstæður fyrir sjónvarpsrekstur. 

4.3 Mögulegar breytingar 
Í þessari ritgerð er reynt að taka mið af þeim aðstæðum sem stýra fjölmiðla og 

sjónvarpsrekstri í dag. Auk þess eru aðstæður síðustu ára notaðar til hliðsjónar. Sú 

spurning sem fyrst kemur upp er sú, hvort einhvern veginn sé hægt að bæta 

rekstrarumhverfi sjónvarpsfyrirtækja og þá í áttina að aukinni arðbærni til lengri tíma.  

Stærð markaðssvæðis, einkenni sjónvarpsrekstursins og óstöðugleiki 

krónunnar eru helstu áhrifaþættir þess að arðbærni til lengri tíma, hefur verið af 

skornum skammti. Markaðssvæðið breytist vart, í bráð. Varla er hægt að búast við að 

Íslendingum fjölgi það mikið, íbúafjöldi hefur vaxið um 1% á síðustu árum, né að 

landssvæðið stækki. (“Hagstofa Íslands - Mannfjöldi,” n.d.). Ef við skoðum 

rekstrarreikninga íslensku fjölmiðlafyrirtækjanna þá eru þeir liðir sem hafa mest áhrif 

á afkomu eru tekjur, kostnaðarverð seldra vara og rekstrargjöld. Ef við förum nánar í 

saumana á þessum tilteknum liðum, hvern fyrir sig, þá veitir það okkur skýra mynd af 

því hvað hægt væri að gera til að bæta rekstrarumhverfi. Gerum það: 

Tekjur – Auðvitað er það undir fyrirtækjunum sjálfum komið að finna leiðir til 

að auka tekjuflæði. Tekjuliðurinn er þó alltaf háður því regluvirki sem starfa þarf eftir. 

Á sjónvarpsmarkaðri eru auglýsingar afar mikilvægur þáttur í tekjuöflun. Í því tilviki 

hefur sú krafa oft vaknað, aðallega hjá aðilum tengdum einkareknu 

sjónvarpsstöðvunum, að RÚV haldi sig til hlés á auglýsingamarkaði. Til að bæta 

rekstrarhorfur einkarekinna stöðva mætti setja enn strangari reglur um auglýsingasölu 

og magn auglýsingatíma hjá RÚV. Nú keppa einkastöðvarnar við RÚV beint um sölu 
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auglýsingatíma. Í því lagafrumvarpi sem er nú til umfjöllunar á Alþingi, um fjölmiðla, 

var svigrúm RÚV til að athafna sig á auglýsingamarkaði takmarkað verulega. Þetta er 

skref í rétta átt til þess að útrýma ójafnvægi í rekstrarumhverfi sjónvarpsfyrirtækja. 

Hins vegar má velta því fyrir sér hvort það sé þó nóg að þrengja rammann eða hvort 

nauðsynlegt sé, til að einkareknu stöðvarnar eigi sér lífsvon, að RÚV dragi sig alfarið 

til hlés á auglýsingamarkaði. Þó ber að hafa í huga að það er ekki sjálfgefið að það 

fjármagn sem auglýsendur í dag verja hjá RÚV renni óskipt til annara 

sjónvarpsfyritækja. Slíkt má teljast hæpið, enda er talsverður munur á stærð 

dreifikerfa einkarekinnu sjónvarsstöðvanna annars vegar og RÚV hins vegar.  

KSV – Stærsti kostnaðarliðurinn fyrir sjónvarpsstöðvar. Ef sjónvarpsstöð ætlar 

að lækka þennan lið, þarf annað hvort að lækka gæði og/eða magn af framleiðslu á 

innlendu efni en jafnframt leitast eftir að lækka innkaupaverðið á erlendu efni. Hér 

blasir við snúið vandamál, því erfitt er að rýra gæði vöru til viðskiptavina, þegar þeir 

hafa vanist ákveðnum gæðum. Ef slíkt er gert svo takandi er eftir, má gera ráð fyrir að 

verðlækkun verði að fylgja. Á Íslandi hefur ríkt hörð samkeppni milli 

sjónvarpsstöðva, þrátt fyrir lítinn og fámennan markað. Hætta er á að ef eitt fyrirtækið 

tekur þá stefnu að bjóða lægra verð á erlendu efni, að samkeppnisaðili sæti færis og 

yfirbjóði í efnið, sé það eftirsótt og kæmist þannig yfir sýningarréttinn. Til eru dæmi 

um þetta nú þegar í íslensku sjónvarpi, oft tengt íþróttavirðburðum. Nærtækt dæmi er 

brambolt RÚV og Stöðvar 2 vegna sýningarréttar á Heimsmeistaramótinu í handbolta, 

sem fór fram í Svíþjóð, í janúar 2011. Stöð 2 keypti sýningarréttinn að því móti og 

gagnrýndi útvarpsstjóri RÚV það að leikir landsliðs Íslands yrðu sýnir í lokaðri 

dagskrá (Neytendastofa, 2011). Erfitt er því að færa þennan kostnaðarlið niður án þess 

að gæði vörunnar verði fyrir áhrifum. Hinn ytri þáttur sem vegur afar þungt í þessum 

lið eru gengismál, þar sem fyrirtæki kaupa stóran hluta aðfanga á erlendum 

mörkuðum, en hafa mjög takmarkaðan möguleika á að sækja tekjur annarsstaðar en í 

íslenskum gjaldmiðli. Með styrkingu krónunnar yrði sjónvarpsefni ódýrara, en leiða 

má líkum að því að slíkt sé langsótt, í því efnahagsumhverfi sem blasir við íslenska 

hagkerfinu um þessar mundir. Gjaldeyrishöft sem eru í gildi núna og misheppnuð 

gjaldeyrisútboð Seðlabanka Íslands eru skýr vísbending til þess að ólíklegt sé að 

krónan styrkist í bráð. Að lokum má velta því fyrir sér hvort innkaupadeildir 

sjónvarpsstöðvanna þriggja væri ekki betur í stakk búnar að lækka verð á aðkeyptu 

efni með einhversskonar skiptingu markaðarins. Fiskúflytjendur hafa um áratugabil 
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sameinast í að halda verði á íslenskum fiski uppi, á erlendum mörkuðum, með 

sameiginlegum söluskrifstofum. Á sama hátt mætti sjá fyrir sér að fyrirfram skipting 

efnist, þar sem samkeppni er takmörkuð, gæti haft í för með sér lægra innkaupaverð. 

Þó verður hér ekki lagt mat á hvort slíkt sé siðlegt eða viðteknar viðskiptavenjur.  

Rekstargjöld – Stór hluti rekstrargjalda eru dreifingargjöld. Það eru helst tvö 

fyrirtæki á Íslandi sem sjá um sjónvarpsdreifingu, Síminn og Vodafone. Mörg önnur 

fyrirtæki standa á bak við þessi fyrirtæki og veita þeim aðgang að sínum dreifikerfum. 

Það fyrsta sem kemur í hugann er hvort ekki væri hagkvæmara að hafa eitt dreifikerfi 

fyrir lítið land eins og Ísland. Þannig gæti eitt fyrirtæki séð um innviði og 

uppbyggingu dreifikerfisins. Við tökum ekki afstöðu til þess hvort slíkt fyrirtæki 

þyrfti að vera rekið af ríkinu eða einkaaðilum, eða jafnvel á hlutabréfamarkaði. Það 

eru of mörg fyrirtæki á þessum markaði, þar sem hvert og eitt hefur byggt upp sitt 

eigið dreifikerfi. Þetta kallar á verulega hættu á offjárfestingu, sem leiðir til 

þjóðhagslegrar óhagkvæmni, sem lýsir sér aðallega í hærri kostnaði við dreifingu, sem 

fellur á sjónvarpsfyrirtækin og lokst til neytandans. Einnig má velta þvi upp hversu 

langt eigi að ganga að til að ná 100% dreifingu á svo fámennu og strjálbýlu landi. 

Hafa ber í huga að hér sitja stöðvarnar ekki við sama borð, því það er bundið í lögum 

Ríkisútvarpsins að þjónusta alla landsmenn, öfugt við einkareknu stöðvarnar sem hafa 

hagnaðarvon að leiðarljósi, eingöngu. Hjá þeim getur verið kostnaðarsamt að þjónusta 

síðustu 5%, og svarar einfaldlega ekki kostnaði. Sparnaður í uppbyggingu dreifikerfis, 

með einu dreifikerfi, gæti haft verulega jákvæð áhrif á þennan stóra rekstrarlið 

sjónvarpsstöðvanna, það er dreifingu á sjónvarpsefni. Þó er það alltaf spurning hversu 

mikill sá sparnaður yrði og hversu mikið hann myndi í raun bæta rekstrarumhverfið 

fyrir sjónvarpsfyrirtækja. Ekki verður farið ítarlegar í þessar tillögur hér enda ákaflega 

víðfeðmt efni, sem mætti skrifa heila aðra ritgerð um.  

Það dylst engum um að fjölmiðlar eru mjög mikilvægir fyrir nútímasamfélag, 

bæði til upplýsingar og afþreyingar. Nú þegar hefur verið tæpt á fjölmiðlum sem 

fjórða valdinu í stjórnkerfinu og mikilvægi þeirra til aðhaldshlutverks á yfirvöld. Í því 

ljósi er afar mikilvægt að finna rekstrarform fyrir fjölmiðla, sem gefur þeim tækifæri á 

að starfa og sinna skyldu sinni, en jafnframt skila eigendum sínum, hjá einkareknum 

fjölmiðlum, arði, til lengri tíma. Með því móti skapast traust rekstrarumhverfi og 

grundvöllur á heilbrigðri samkeppni á fjölbreyttum fjölmiðlamarkaði.  
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4.4 Framtíðin á markaðnum 
Í rekstrarumhverfi þar sem tækninýjungar geta umbylt rekstrargrundvelli fyrirtækja er 

áhugavert að spyrja, hver er framtíðin á sjónvarpsmarkaðnum? Á þessum tímum eru 

miklar breytingarnar í gangi þar sem símar, tölvur og önnur þráðlaus viðtæki eru í 

auknum mæli að leysa sjónvarpstækið af, til áhorfs á sjónvarpsefni. Það má segja að á 

þessum umbreytingartímum er mikilvægt fyrir fjölmiðla að færa út kvíarnar og nýta 

sér þann nýja vettvang sem þessi tækni býður uppá.  

Sjónvarpsáhorfendur stýra nú enn meira sínu áhorfi, eru í raun orðnir dagskrárstjórar, 

sem horfa á hvaða efni sem þeir vilja, hvar og hvenær sem er. Þörfin fyrir að hafa 

sjónvarpsdagskrá sem matar áhorfandann af efni er a minnka. Og því er vert að 

spyrja, mun sjónvarp, eins og við höfum þekkt það síðustu áratugi, lifa þessar 

breytingar af? Á ráðstefnunni Media Innovation talaði Kristin Skogen Lund frá 

Telenor um þessi málefni og reynslu fyrirtækisins (Skogen Lund, 2012). Að þeirra 

mati er sjónvarp og sjónvarpsdagskrá ekki úrelt fyrirbæri og mun ekki deyja út. 

Samkvæmt þeirra könnunum er þessi nýja útbreiðsla af efni að þjónusta sama hóp og 

eru að horfa á skipulagða sjónvarpsdagskrá. Þó að þessi nýja tækni, með auknu 

svigrúmi sé komin, sem nýtist mörgum, þá er hún samt sem áður enn viðbót og 

sjónvarp mun áfram nýtast óbreytt til að þjónusta meirihluta áhorfenda. Áhorfendur 

eru því í auknum mæli að horfa á fleiri en eitt viðtæki, það er að horfa á sjónvarpið 

með tölvuna í fanginu. Sjónvarp er enn það viðtæki sem áhorfendur vilja þegar horft 

er á efni sem er lengra en 10 mínútur og mun því áfram vera notað til að þjónusta 

meirihluta áhorfenda sjónvarpsefnis.  

Það má sjá þróun þess að fjölmiðlar nýti fleiri en eina leið til að miðla efni nú 

þegar þegar litið er til annara fjölmiðla á Íslandi, eins og dagblaða. Flest öll prentuð 

blöð og tímarit á Íslandi eru líka aðgengileg á netinu á einn eða annan hátt. Tökum 

sem dæmi Morgunblaðið. Ef stjórnendur fyrirtækisins hefðu ekki tekið þá ákvörðun á 

sínum tíma að setja blaðið á netið þá væri líklega markaðshlutdeild þeirra enn minni í 

dag. Pål Nedregotten frá A-pressen sagði á Media Innovations ráðstefnunni að af 

þeirra reynslu þá auka vefblöðin áskriftasölu á prentuðu útgáfunni (Nedregotten, 

2012). Einnig auka vefblöðin heildartíma sem lesið er. Þessar niðurstöður eru þær 

sömu og Telenor fær fyrir sjónvarpsáhorf, að fleiri viðtæki eru viðbót við 

heildaráhorf. Af þessu mætti ætla að Morgunblaðið hafi gert rétt með því að opna 
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vefmiðil. Mbl.is er vinsælasti vefmiðillinn á Íslandi og er þannig góður miðill til að 

kynna prentaða útgáfu Morgunblaðsins.  

Því má segja að mikilvægt sé að sjónvarpsfyrirtækin spyrni ekki á móti, heldur 

taki vel við í þessari þróun og skapi góðan rekstrargrundvöll fyrir þessar nýjungar. 

Það mun mögulega lengja líftíma sjónvarpsstöðvanna og mynda nýja tekjustrauma. 

Höfundur bókarinnar „The Media of Mass Communication“ leggur til að 

fjölmiðlafyrirtæki afmarki sig enn frekar við efnistök en nú. Það er úreld nálgun að 

bjóða uppá eitthvað fyrir alla markhópa. Frekar ættu fjölmiðlafyrirtæki að leitast við 

að bjóða uppá valkosti, til dæmis þannig að áhorfandi greiði örgreiðslu fyrir einn 

tiltekinn sjónvarpsþátt. Slík aðferð er þegar þekkt í svokölluðu „Pay-per-view“ en þá 

eru einstaka viðburðir yfirleitt í boði gegn greiðslu (Vivian, 2010). Sjónvarpsstöðvar 

gætu útvíkkað þessa aðferð enn frekar með því að bjóða áhorfendum uppá að greiða 

litla greiðslu fyrir hvert efni sem horft er á. Þar með mun áhorfandinn greiða 

mánaðarlega reikninga, en aðeins fyrir það efni sem hann valdi sjálfur að horfa á.  

Frá 2009 hafa hagsmunaaðilar höfundaréttar barist gegn ólölegu niðurhali, 

sem er algengt á Íslandi (Samband íslenskra kvikmyndaframleiðenda, 2009). 

Hagsmunaðilar hafa reynt að standa saman til að vinna gegn ólöglegri notkun og til að 

koma á betra innlendu samstarfi. Mögulega gætu sjónvarpsfyrirtæki horft til þróunnar 

í tónlistariðnaðnum í þessum efnum. Ólöglegt niðurhal var í raun millibilsástand á 

meðan verið var að finna bestu leiðir til að breiða út tónlist löglega, einfaldlega og 

stafrænt. Nú eru komnar margar vefsíður sem bjóða uppá mikið magn af tónlist frítt, 

gegn áskriftargjaldi eða leigu3 (Sipeople, 2011). Á sumum mörkuðum eru til 

sambærilegar síður fyrir sjónvarpsefni. Hægt er að nefna dæmi í Bandaríkjunum, en 

þar eru veitur á borð við Hulu og Netflix. Á Íslandi hafa sjónvarprsstöðvarnar sett 

megnið af sínu efni á netið og svo hafa vefsíður eins og filma.is einnig sprottið upp. 

Þó hefur ekki náðst að skapa næga markaðshlutdeild til að slík þjónusta taki yfir 

ólöglegt niðuhal. Það gæti þó orðið svo í framtíðinni.  

  

 

																																																								
3	Pandora, Yahoo! Music, Last.fm, Spotify	
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5. Lokaorð 
Í hinu síbreytilega umhverfi ljósvakamiðla, er það kappsmál hvers miðils að breytast 

með, bæta rekstrargrundvöll sinn og vera sem best í stakk búinn við að taka við enn 

frekari breytingum. Á þeim stutta tíma sem ríkt hefur samkeppni á hinum örsmáa 

íslenska sjónvarpsmarkaði, hefur lítið verið til skiptanna og almenn arðsemi verið af 

skornum skammti.  

Með þeim aðferðum sem hafa verið kynntar hér og notaðar til að greiningar á 

rekstarumhverfinu, höfum við komist að þeirri niðurstöðu að sjónvarpsrekstur til 

lengri tíma á Íslandi er ekki arðbær. Við höfum farið í gegnum rekstrarreikninga stóru 

sjónvarpsstöðvanna og borið saman rekstrartölur, á borð við EBITDA og fengið út 

ansi dökkar myndir. Við höfum borið þetta saman við sambærilega erlenda markaði 

og við höfum borið niðurstöður annara markaða við þann íslenska. Við höfum komist 

að þeirri niðurstöðu að þrátt fyrir háa verga landsframleiðslu á mann, þá er smæð 

markaðarins á Íslandi slík að gífurlega erfitt er að skila arðsemi til lengri tíma, í 

núverandi samkeppnisumhverfi og á afar litlum auglýsingamarkaði. Það eykur svo á 

óvissuna og erfiðleikana að gengissveiflur á Íslandi eru miklar og algengar. Að þessu 

viðbættu er sá fasti kostnaður sem uppsetning og rekstur sjónvarpsstöðva felur í sér 

afar hár. Möguleikar á að greiða þann kostnað upp með auglýsingatekjum og 

áskriftargjaldi, á svo litlum markaði eru takmarkaðir. Það er þó rekstrargrundvöllur 

fyrir sjónvarpsrekstri þar sem bæði RÚV og Stöð 2 hafa skilað jákvæðri 

rekstrarafkomu, en því miður þá virðist það vera frekar undantekning en regla. Við 

getum því ekki sagt á sannfærandi hátt að sjónvarpsrekstur geti verið arðvænn á 

Íslandi, eins og staðan er í dag.  

Hins vegar mætti velta því upp hvort þann um 3,000 milljón króna ríkisstyrk 

sem RÚV fær árlega mætti verja á annan máta til að bæta rekstrarumhverfið, eða 

hvort sá ríkisstyrkur skekki umhverfið svo um að rekstur einkarekinna 

sjónvarpsstöðva sé harla fær. Kannski þarf alltaf ríkisstyrki inní rekstrarumhverfi 

sjónvarpsstöðva að einhverju leyti, en það væri hægt að verja styrknum á víðari völl. 

Sem dæmi með því að setja hærri og fjölbreyttari styrki í niðurgreiðslu á framleiðslu á 

innlendu efni, eða með því að koma til móts við háan dreifingarkostnað.  

Ytri aðstæður, á borð við tækniþróun og breytingar í regluverki geta haft 

jákvæðar horfur í för með sér þar sem bjartari framtíð bíður sjónvarpsreksturs á 
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Íslandi. Það verður áhugavert að fylgjast með því hvernig fyrirtækin taka við þessum 

þróunum og nýta tækifæri þeirra.  



	 47

6. Heimildarskrá 
365 miðlar ehf. (2011). Samandreginn ársreikningur samstæðunnar 2010. Sótt 

15.mars 2012 af http://www.365midlar.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=1295 

365 miðlar ehf. (e.d.-a). Enn meira um 365. Sótt 2. mars 2012 af 

http://www.365midlar.is/Pages/235 

365 miðlar ehf. (e.d.-b). Kaupa áskrift. Sótt 12. maí 2012 af 

https://www.stod2.is/Kaupa-askrift 

Capacent. (2012). Fjölmiðlamæling - Niðurstöður. Sótt 14. apríl 2012 af 

http://www2.capacent.is/?pageid=2412 

Council of Europe. (1999). Measures to promote media pluralism ( nr. R (99) 1). Sótt 

21.apríl 2012 af 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/Doc/CM/Rec%281999%2900

1&ExpMem_en.asp#TopOfPage 

EEA Agreement. (2011, 15. nóvember). EEA Council. Sótt 15.apríl af 

http://www.efta.int/~/media/Documents/legal-texts/eea/the-eea-

agreement/Main%20Text%20of%20the%20Agreement/EEAagreement.ashx 

Eisenach, J. A., & Caves, K. W. (2011). The Effects of Regulation on Economies of 

Scale and Scope in TV Broadcasting. SSRN eLibrary. Sótt 3.febrúar 2012 af 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1894941 

European Audiovisual Observatory. (2012). Yearbook 2011 - Film, Television and 

Video in Europe. Council of Europe. 

Friðrik Friðriksson. (2012, 27. apríl). RÚV er ríki í ríkinu. MBL. Sótt 28. apríl 2012 af 

http://mbl.is/frettir/innlent/2012/04/27/fridrik_fridriksson_ruv_er_riki_i_rikin

u/ 



	 48

Frumvarp til laga - útvarpslög og samkeppnislög nr. 53/2000 og nr. 8/1993. (2004). 

Sótt 15.apríl 2012 af http://www.althingi.is/altext/130/s/1525.html 

Frumvarp til laga um fjölmiðla. (2009). Sótt 15.apríl 2012 af 

http://www.althingi.is/altext/138/s/0740.html 

Frumvarp til laga um fjölmiðla nr. 38/2011. Sótt 15.apríl 2012 af 

http://www.althingi.is/altext/140/s/0935.html 

Game of Thrones á Stöð 2 í apríl. (2012, 26. mars). Vísir. Sótt 8. apríl 2012 af 

http://www.visir.is/game-of-thrones-a-stod-2-i-april/article/2012120329285 

Gísli Tryggvason. (2010, nóvember). Hvenær ætlar RÚV að virða lögin? Eyjan. Sótt 

22. mars 2012 af http://blog.eyjan.is/gislit/2010/11/14/hvenaer-aetlar-ruv-ad-

virda-login/ 

Hagstofa Íslands. (e.d.-a). Sótt 2. mars 2012 af http://www.hagstofa.is/ 

Hagstofa Íslands. (2012). Hagtíðindi ( No. 5). 

Hagstofa Íslands. (e.d.-b). Sjónvarpsstöðvar eftir aðgengi. Sótt 11. maí 2012 af 

http://hagstofa.is/?PageID=2605&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=MEN0400

3%26ti=Sj%F3nvarpsst%F6%F0var+eftir+a%F0gengi+1986%2D2011+%26p

ath=../Database/menning/sjonvarp/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi/%FAtsend

ar%20klukkustundir 

Hagstofa Íslands. (e.d.-c). Mannfjöldi. Sótt 2. mars 2012 af 

http://hagstofa.is/Hagtolur/Mannfjoldi 

Hagstofa Íslands. (e.d.-d). Landfræðilegar upplýsingar. Sótt 25.febrúar 2012 af 

http://hagstofa.is/Hagtolur/Land-og-umhverfi 

Hagstofa Íslands. (e.d.-e). Landsframleiðslan á mann. Sótt 25.febrúar 2012 af 

http://www.hagstofa.is/Pages/1374 

Henry, A. (2008). Understanding Strategic Management. Oxford University Press. 



	 49

Lowe, G. F., & Niien, C. S. (Ritstj.). (2011). Small Among Giants: Television 

Broadcasting in Smaller Countries. Goteborgs Universitet Acta Univ. 

Lög um breytingu á lögum nr. 87/1992, um gjaldeyrismál. (2008). 

Lög um fjölmiðla. nr. 38/2011. 

Lög um mannréttindasáttmála Evrópu. nr. 62/1994. 

Lög um prentrétt. nr. 57/1956. 

Lög um Ríkisútvarpið ohf. nr. 61/2007. 

McQuail, D. (2000). McQuail’s Mass Communication Theory (4th útg.). Sage 

Publications Ltd. 

Mennta- og Menningarmálaráðuneytið. (2011, mars 11). Nefnd um endurskoðun laga 

um Ríkisútvarpið. Sótt 2. mars 2012 af 

http://www.menntamalaraduneyti.is/frettir/Frettatilkynningar/nr/5903 

Mælt fyrir fjölmiðlafrumvarpi. (2010, 9. mars). Pressan.is. Sótt 16. mars 2012 af 

http://www.pressan.is/frettir/lesafrett/maelt-fyrir-fjolmidlafrumvarpi-af-

hverju-er-ekkert-fjallad-um-eignarhaldid-spyr-thorgerdur 

Nedregotten, P. (2012, 19. apríl). Mission Impossible? Old Players Reinventing 

Themselves in New Media. Flutt á The International Symposium on Media 

Innovations, Osló. 

Porter, M. E. (1998). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and 

Competitors (1. útg.). Free Press. 

Porter’s Five Forces. (e.d.). QuickMBA. Sótt 6. apríl 2012 af 

http://www.quickmba.com/strategy/porter.shtml 

ProSiebenSat1. (e.d.). Company Profile. Sótt 8. apríl 2012 af 

http://en.prosiebensat1.com/en/company/prosiebensat1-media-ag/company-

profile 



	 50

Neytendastofa. (2011, nóvember) Viðskiptahættir RÚV ohf. Sótt 17. maí 2012 af 

http://www.neytendastofa.is/Forsida/Leitarvel?SearchString=69%2F2011 

Ríkisútvarpið ohf. (2007). Gervihnattadreifing RÚV. Sótt 12. maí 2012 af 

http://ruv.is/um-ruv/dreifikerfi/gervihnattadreifing 

Ríkisútvarpið ohf. (2009). Ársskýrslur og reikningar RÚV. Deloitte hf. 

Ríkisútvarpið ohf. (e.d.-a). Saga Ríkisútvarpsins. Sótt 2. mars 2012 af 

http://ruv.is/um-ruv/saga-ruv 

Ríkisútvarpið ohf. (e.d.-b). Sjónvarpsdreifing RÚV. Sótt 12. maí 2012 af 

http://ruv.is/um-ruv/dreifikerfi/sjonvarpsdreifing 

Samband íslenskra kvikmyndaframleiðenda. (2009). Ólöglegt niðurhal. Sótt 29. apríl 

2012 af http://producers.is/Verkefni/Ologlegtnidurhal/ 

Samkeppniseftirlitið. (2008). Samkeppnishömlur sem stafa af stöðu og háttsemi 

Ríkisútvarpsins á markaði fyrir sölu auglýsinga í ljósvakamiðlum ( nr. 

4/2008). Sótt 10.maí 2012 af http://www.samkeppni.is/media/alit-

2008/alit4_2008_samkeppnishomlur_sem_stafa_af_stodu_og_hattsemi_rikisut

varpsins_a_markadi_fyrir_solu_auglysinga_i_ljosvakamidlum.pdf 

Seðlabanki Íslands. (2012). Hagvísar. Sótt 7.maí 2012 af 

http://www.sedlabanki.is/?PageID=102 

Seðlabanki Íslands. (e.d.). Gengisskráning. Sótt 7.maí 2012 af 

http://www.sedlabanki.is/?PageID=37 

Seðlabankinn. (e.d.). Verðbólguspá. Sótt 12. maí 2012 af 

http://www.sedlabanki.is/?PageID=61 

Sipeople. (2011, október). Top 15 Most Popular Music Websites. Sótt 29. apríl 2012 

af http://www.sipeople.com/technology/popular/music-websites.html 

Skjárinn ehf. (e.d.-a). Um Skjáinn. Sótt 2. mars 2012 af http://www.skjarinn.is/um/ 



	 51

Skjárinn ehf. (e.d.-b). SkjárEinn - Áskriftarpakkar. Sótt 12. maí 2012 af 

http://www.skjarinn.is/askrift/ 

Skogen Lund, K. (2012, 19. apríl). The Business of Innovations. Flutt á The 

International Symposium on Media Innovations, Osló. 

Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944. Sótt 4. mars 2012 af 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/1944033.html 

The World Factbook. (2012a). Country Comparison. Sótt 15. maí 2012 af 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/rankorder/2147rank.html?countryName=Denmark&countryCode=da

&regionCode=eur&rank=134#da 

The World Factbook. (2012b, 6. mars). Luxembourg. Sótt 23. mars 2012 af 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/lu.html 

The World Factbook. (2012c, 6. mars). Malta. Sótt 22. mars 2012 af 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mt.html 

The World Factbook. (2012d, 6. mars). Sweden. Sótt 23. mars 2012 af 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sw.html 

The World Factbook. (2012e, 20. mars). Denmark. Sótt 23. mars 2012 af 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/da.html 

The World Factbook. (2012f, 20. mars). Finland. Sótt 23. mars 2012 af 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/fi.html 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins. (2007, desember). Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins. 

TV4 Group. (2008, maí). About the TV4-Group - Financing. Sótt 23. mars 2012 af 

http://www.tv4.se/1.373738/2008/05/26/financing 

Útvarpslög No. 53/2000. Sótt af http://www.althingi.is/lagas/137/2000053.html 



	 52

Valur Grettisson. (2011, 28. febrúar). Gagnrýnir RÚV fyrir einhliða fréttaflutning. 

Sótt 12. maí 2012 af http://www.visir.is/gagnrynir-ruv-fyrir-einhlida-

frettaflutning-af-niumenningunum/article/2011110228998 

Vivian, J. (2010). Media of Mass Communication, The (10. útg.). Allyn & Bacon. 

Wikipedia. (e.d.). List of countries by area. Sótt 2. mars 2012 af 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_area 

Wikipedia. (e.d.). Television in Iceland. Sótt 2. mars 2012 af 

http://en.wikipedia.org/wiki/Television_in_Iceland 

  



	 53

7. Viðaukar 

Viðauki A – 13 atriði útvarpsþjónustu í almannaþágu 
Útvarpsþjónusta í almannaþágu felur í sér eftirfarandi:  

1. Að leggja rækt við íslenska tungu, sögu þjóðarinnar og menningararfleifð. 

2. Að senda út til alls landsins og næstu miða a.m.k. eina hljóðvarps- og 

sjónvarpsdagskrá árið um kring. Enn fremur að birta valda hluta efnis síns, breytta 

eða óbreytta, ásamt öðru þjónustuefni í breyttu eða óbreyttu formi með öðrum 

miðlum, þ.m.t. að gera efni aðgengilegt almenningi með þeim hætti að hver og einn 

geti fengið aðgang að verkinu á þeim stað og á þeirri stundu er hann sjálfur kýs. 

3. Að framleiða og dreifa hvers konar útvarpsefni fyrir sjónvarp og hljóðvarp á sviði 

fréttamiðlunar, fræðslu, lista og afþreyingar. Efnið skal fullnægja eðlilegum kröfum 

almennings um gæði og fjölbreytni. 

4. Að veita almenna fræðslu og gera dagskrárþætti er snerta málefni lands og þjóðar 

sérstaklega og með þeim hætti tryggja hlutlæga upplýsingagjöf um íslenskt samfélag. 

5. Að halda í heiðri lýðræðislegar grundvallarreglur og mannréttindi og frelsi til orðs 

og skoðana. Gæta skal fyllstu óhlutdrægni í frásögn, túlkun og dagskrárgerð. 

6. Að flytja fjölbreytt skemmtiefni við hæfi fólks á öllum aldri. Sérstaklega skal þess 

gætt að hafa á boðstólum fjölbreytt efni við hæfi barna, jafnt í hljóðvarpi sem 

sjónvarpi. 

7. Að veita víðtæka, áreiðanlega, almenna og hlutlæga fréttaþjónustu um innlend og 

erlend málefni líðandi stundar og vera vettvangur fyrir mismunandi skoðanir á 

málum sem efst eru á baugi hverju sinni eða almenning varða. 

8. Að flytja efni á sviði lista, vísinda, sögu, íþrótta og annars tómstundastarfs. 

9. Að miða útvarpsefni við fjölbreytni íslensks þjóðlífs, þar á meðal að sinna 

eðlilegum þörfum minnihlutahópa. 

10. Að koma upp aðstöðu til dagskrárgerðar og útvarps utan höfuðborgarsvæðisins. 

11. Að halda uppi nauðsynlegri öryggisþjónustu á sviði útvarps. 

12. Að eiga eða leigja, sem og að reka, hvers konar búnað og eignir, þar á meðal 

tæknibúnað og fasteignir sem nauðsynlegar eru fyrir starfsemi félagsins. 

13. Að varðveita til frambúðar frumflutt efni, enda sé gengið frá samningum við aðra 

rétthafa efnis um að slíkt sé heimilt. 
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 Viðauki B – Fylgni 
 

 EBITDA IBUAR KOSTNADUR LAND OINCOME PI VLF 

EBITDA  1.000000  0.034238  0.398182 -0.588659  0.799618  0.481884  0.369097 

IBUAR  0.034238  1.000000  0.722764  0.652556  0.474674  0.685223  0.109025 

KOSTNADUR  0.398182  0.722764  1.000000  0.396277  0.719583  0.995150  0.640727 

LAND -0.588659  0.652556  0.396277  1.000000 -0.221577  0.322277  0.080859 

OINCOME  0.799618  0.474674  0.719583 -0.221577  1.000000  0.755544  0.493057 

PI  0.481884  0.685223  0.995150  0.322277  0.755544  1.000000  0.652043 

VLF  0.369097  0.109025  0.640727  0.080859  0.493057  0.652043  1.000000 
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Viðauki C – Eviews 
Dependent Variable: EBITDA   
Method: Least Squares   
Date: 05/09/12   Time: 12:12   
Sample: 1 24    
Included observations: 24   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 14.90850 1.906991 7.817814 0.0000
PI 0.949043 0.082478 11.50668 0.0000

KOSTNADUR -0.896870 0.086494 -10.36915 0.0000
IBUAR 2.413202 0.510161 4.730274 0.0001
LAND -7.08E-05 9.85E-06 -7.186292 0.0000

R-squared 0.979899    Mean dependent var 19.70061
Adjusted R-squared 0.975668    S.D. dependent var 24.62026
S.E. of regression 3.840480    Akaike info criterion 5.712124
Sum squared resid 280.2365    Schwarz criterion 5.957552
Log likelihood -63.54548    Hannan-Quinn criter. 5.777236
F-statistic 231.5600    Durbin-Watson stat 1.992706
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Viðauki H – Samskipti við Bjarna Guðmundsson 
	

From: Bjarni Guðmundsson  
Sent: 29. apríl 2012 15:55 
To: 'Helga Birna Brynjólfsdóttir' 
Subject: RE: Arðbærni sjónvarpsreksturs á Íslandi 

Sæl Helga Birna. 

Nýlega var spurt um hvernig dagskrár- og framleiðslukostnaður Ríkisútvarpsins 1. september 2010 til 
31. ágúst 2011, sem samkvæmt ársreikningi var um 3,5 milljarðar kr., skiptist eftir tegundum efnis og 
hvaða upphæð fór til kaupa á erlendu efni. Svar við þeirri spurningu var eftirfarandi: 

    m.kr. 

1. Dagskrá útvarps án töluliða 4 og 5 695 

2. Dagskrá sjónvarps, innlend án töluliða 4 og 5 890 

3. Dagskrá sjónvarps, erlend 565 

4. Fréttir, samfélagsmál, svæðisstöðvar og vefur 1.045 

5. Íþróttir 310 

  SAMTALS 3.505 

Undir tölulið eitt fellur allt efni sem er framleitt og keypt fyrir Rás 1 og Rás 2. 

Undir tölulið tvö fellur framleiðsla og kaup á innlendu efni fyrir sjónvarp. 

Undir tölulið þrjú falla kaup og tilreiðsla s.s. þýðingar á erlendu efni. 

Undir tölulið fjögur og fimm flokkast dagskrárefni sem er framleitt og keypt fyrir hljóðvarp og 
sjónvarp. 

Á síðustu árum hefur mesta óvissan tengst þjónustutekjum, þ.e. hversu mikinn niðurskurðurinn RÚV 
verður fyrir. Tvöföldun á genginu hefur eðilega haft veruleg áhrif á innkaup erlends efnis og töluverð 
óvissa hefur verið um auglýsingasölu. Verðlagsþróun hefur líka haft tölverð áhrif. 

Í kjölfar hrunsins í október 2008 var þegar hafist handa við að endurskipuleggja reksturinn og lágu 
nýjar áætlanir fyrir um miðjan nóvember. Meðal aðgerða var að fækka stöðugildum um 20, draga úr 
yfirvinnu og vinnuframlag starfsmanna jókst samhliða fækkun verktaka og minni úthýsun verkefna. 
Minna var keypt af innlendu og erlendu dagskrárefni sem m.a. leiddi til þess að dregið var úr 
frumsýndu erlendu efni um nærri fjóðung. Laun allra starfsmanna með meira en 300.000 kr. Í 
heildarlaun voru lækkuð. Lækkunin var stighækkandi frá 6% hjá þeim sem lægst höfðu launin og upp í 
15% þar sem launin voru hæst. Fréttastofur hljóðvarps og sjónvarps og íþróttadeild voru sameinaðar í 
eitt fréttasvið samhliða því sem dregið var úr íþróttaumfjöllun. Einnig var stórum hluta fjárfestinga 
slegið á frest. 

Þessi niðurskurður í rekstri, sem nam um 700 m.kr. eða 16% af árlegum rekstrarkostnaði RÚV, kom að 
mestu til framkvæmda í desember 2008 þótt áhrifanna gætti ekki alls staðar strax en þegar þau voru að 
fullu komin fram vorið 2009 og þá hafði tekist að snúa tapi í hagnað. Rekstrarafkoman var jákvæð um 
93,9 m.kr. á seinni hluta ársins og tókst þannig að naga niður hluta tapsins sem nam 365,1 m.kr. fyrstu 
sex mánuði ársins. Það var ekki síst fyrir kraftmikla og uppbyggilega þátttöku starfsmanna sem þessi 
viðsnúningur í rekstri tókst jafn vel og raun varð á, með lágmarksáhrifum á dagskrárframboð RÚV. 
Þrátt fyrir mikinn niðurskurð var dagskrárstarfið á öllum miðlum Ríkisútvarpsins blómlegt. Auðvitað 
má þó greina áhrif þessara aðgerða þegar grannt er hlustað og horft. 
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Ríkisútvarpið brást þannig með skjótum og skilvirkum hætti við þeim óveðrskýum sem voru á lofti 
undir lok árs 2008. En í desember 2008 var með fjáraukalögum og fjárlögum samþykkt að tekjur ársins 
2009 voru lækkaðar um 60 m.kr. og tekjur ársins 2010 lækkaðar um 357 m.kr. Þá var 
tryggingagjaldsprósentan hækkuð á miðju ári 2009 og aftur um áramótin sem hefur í för með sér 63 
m.kr. kostnaðarauka á ári fyrir félagið. Þannig hefur árlegt rekstrarfé verið skert um 800 m.kr. Við 
þessu hefur þegar verið brugðist með enn frekari niðurskurði á rekstrarkostnaði RÚV. 

RÚV hefur markviss verið að efla vef sinn til að bregðast við samkeppninni frá innlendum sem 
erlendum efnisveitum en einnig hefur verið brugðist við þessum með nýjungum í dagskrárgerð. 

Takmarkanir á auglýsingabirtingum hjá RÚV getur haft þau áhrif að fyrirtæki minnki verulega 
birtingar á auglýsingum á sjónvarpi, jafnvel hætti, sem aftur hefur í för með sér að framleiðslufyrirtæki 
sem framleiða auglýsingarnar hætta rekstri en eins og flestir vita framleiða sömu fyrirtæki þætti og 
þáttaraðir fyrir m.a. sjónvarp. Afleiðingin getur í versta falli orðið skelfileg fyrir kvikmyndagerðina. Ég 
tel að það sé óskhyggja að takmarkanir á RÚV færist beint til sjónvarpsarms 365 eða Skjásins og 
ólíklegt er að þetta greiði götur annarra til að stofna ný sjónvarpsfyrirtæki. 

Auk innlendrar samkepnni s.s. frá 365 miðlum, Skjánum og vef- og prentmiðlum stendur sennilega 
mesta ógnin af erlendum samkeppnisaðilum s.s. Facebook, YouTube o.fl. 

Vona að þetta hjálpi ykkur þó sumum spurningunum sé ekki svarað beint 

Góð kveðja 

Bjarni 

P.s Það væri fróðlegt að sjá ritgerðina þegar þið hafið lokið henni. 

BG 

From: Bjarni Guðmundsson 

Date: 29. apríl 2012 22:26:13 GMT+00:00 

To: Helga Birna Brynjólfsdóttir 

Subject: RE: Arðbærni sjónvarpsreksturs á Íslandi 

Sæl Helga Birna. 

Varðandi samanburð við önnur lönd þá er samstarfið við norrænu ríkisstöðvarnar nokkuð og 
því eðlilegt að bera okkur saman við þær. DR í Danmörku, NRK í Noregi, SVT í Svíþjóð og 
YLE í Finnlandi eru hins vegar ekki á auglýsingamarkaði, en tekjur þeirra koma af 
afnotagjöldum og tekjum sem þeir afla við sölu þjónustu eða dagskrá. TV2 í Danmörku sem 
einnig er í eigu ríkisins er hins vegar líkt og við bæði með tekjur frá ríkinu og af sölu 
auglýsing þannig að það fyrirkomulag þekkist þó öðru sé oft haldið fram. 

Blandað hagkerfi þekkist líka hjá ríkisstöðvum í öðrum löndum s.s. á Írlandi, í Þýskalandi, á 
Ítalíu og í Frakklandi svo nokkur lönd séu nefnd. 

Góð kveðja, 

Bjarni 
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Viðauki I – Samskipti við Friðrik Friðriksson 
	

	

SPURNINGAR	
1.	 hversu	 mikið	 SkjárEinn	 er	 í	 hlutfalli	 við	 heildina.	 Þ.e.	 rekstrartekjur,	 KSV,	
rekstrargjöld	og	aðrar	tekjur?	
2.						 Er	 SkjárEinn	 að	 koma	 í	 hagnaði	 eða	 tapi	 síðustu	 ár?	 Hvar	 er	 þunginn	 mestur	 í	
rekstrinum?	
3.						Hver	er	framtíðin	hjá	SkjáEinum?	Mun	rekstrarform	eitthvað	breytast	á	næstunni?	
Er	möguleiki	á	að	SkjárEinn	fari	út	af	áskriftarforminu?	
4.						Hverja	teljið	þið	helstu	samkeppnisaðila?	Einhverja	erlendis	frá?	
5.						Er	einhver	rekstarfyrirmynd	erlendis	frá?	
6.						Á	að	reyna	að	setja	upp	fréttatíma	á	SkjáEinum	aftur?	
	

SVÖR	

1)	

Rekstrartekjur	SkjárEinn		2011;	áskriftartekjur	eru	50,5%	á	SkjáEinum	af	heildar	
áskriftartekjum	og	Aðrar	rekstrartekjur	eru		88,5%	af	heildar	öðrum	
rekstrartekjum.			

Af	heildartekjum	Skjásins	2011	eru	48,2%	vegna	SkjáEinn	

Af	heildar	KSÞ	er	SkjárEinn	með		51,2%		af	gjöldum	í	KSÞ	

2)	

Skjár	Einn	hefur	ekki	verið	að	koma	út	í	hagnaði		á	síðustu	árum	

Efnisgjöldin	eru		þyngsti	kostnaðarliðurinn	hjá	SkjáEinum	

3)	

Við	reiknum	ekki	með	að	rekstrarformið	breytist	á	næstunni	–	og	við	sjáum	ekki	
möguleika	á	því	að	hætta	í	áskriftar	TV.	

4)	

Helsti	samkeppnisaðili	SkjáEins	er	Stöð2	og	RÚV	hér	innanlands;	sem	og	ólöglegt	
niðurhal.		AppleTV	og	Sky	þar	sem	fólk	verður	sé	úti	um	heilum	stöðvum.	

5)		Nei	

6)		Við	reiknum	ekki	með	að	setja	upp	fréttatíma	í	þeirri	mynd	sem	við	þekkjum	
og	reyndum	á	sínum	tíma.	

	

	


