
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rekstrargrundvöllur einkarekinna 
fjölmiðla á Íslandi 

Rannsókn á ársreikningum fjölmiðlafyrirtækja 
 
 
 
 
 
 

Guðný Hrund Karlsdóttir 
 

félagsvísindadeild 
Hug- og félagsvísindasvið 

Háskólinn á Akureyri 
2021 





 

 

 
 
 

Rekstrargrundvöllur einkarekinna fjölmiðla á 
Íslandi 

Rannsókn á ársreikningum fjölmiðlafyrirtækja 

 
 
 
 
 
 
 

Guðný Hrund Karlsdóttir 
 

30 eininga lokaverkefni í fjölmiðla- og boðskiptafræði 
 sem er hluti af 

Magister Artium-prófi í félagsvísindum 
 
 
 
 

Leiðsögukennari: 
Ragnar Karlsson 

 
 
 
 
 
 

Félagsvísindadeild 
Hug- og félagsvísindasvið 

Háskólinn á Akureyri 
Akureyri, maí 2021 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Titill: Rekstrargrundvöllur einkarekinna fjölmiðla á Íslandi  
Stuttur titill: Fjölmiðlafræði  
30 eininga meistaraprófsverkefni sem er hluti af Magister Artium-prófi í félagsvísindum. 
 
Höfundarréttur © 2021  Guðný Hrund Karlsdóttir 
Öll réttindi áskilin 
 
 
Félagsvísindadeild 
Hug- og félagsvísindasvið 
Háskólinn á Akureyri 
Sólborg, Norðurslóð 2 
600 Akureyri 
 
Sími: 460 8000 
 
 
Skráningarupplýsingar: 
Guðný Hrund Karlsdóttir, 2021, meistaraprófsverkefni, fjölmiðla- og boðskiptafræði, 
félagsvísindadeild, hug- og félagsvísindasvið, Háskólinn á Akureyri, 113 bls. 
 
 
Akureyri, maí 2021 
 



 

 i

Ágrip 
Markmið þessa verkefnis var að skoða rekstrargrundvöll einkarekinna 

fjölmiðlafyrirtækja á Íslandi. Mikil umræða hefur skapast á síðustu árum um 

rekstrarvanda fjölmiðlafyrirtækja, einkum í tengslum við tilraunir 

menntamálaráðherra til að koma á styrkjakerfi í anda hinna Norðurlandanna. 

Rannsökuð var rekstrarstaða tólf fjölmiðlafyrirtæka út frá ársreikningum , þar 

af ellefu fyrirtækja sem hlutu sérstakan rekstrarstyrk frá stjórnvöldum sem 

viðbrögð við heimsfaraldri. Einu fyrirtæki sem ekki fékk styrk var bætt við til að 

fá samanburð og umræðu. Niðurstöðurnar eru að tekjur fjölmiðlafyrirtækjanna 

hafa dregist saman og að mikil tekjuskipting og ójafnvægi er á fjölmiðlamarkaði 

á Íslandi. Staða fjölmiðlafyrirtækjanna er ærið mismunandi, sumum gengur vel, 

öðrum ekki að því er virðist óháð stærð fyrirtækjanna. Markaðurinn er samt 

sem áður stigskiptur, tekjumöguleikar stærri aðilanna er mun meiri, starfsemi 

þeirra er fjölbreyttari, bæði þegar kemur að efni og markaði. En tekjur eru ekki 

alltaf ávísun á arð. Stjórnun fyrirtækja, framtíðarsýn og eignarhald skiptir máli. 

Kaup fjölmiðlafyrirtækja á öðrum fyrirtækjum hefur ekki skilað sér í meiri 

arðsemi. Þátttaka eigenda og/eða ritstjóra í þjóðfélagsumræðu ásamt 

langvarandi taprekstri sumra fjölmiðlafyrirtækja bendir til að fleiri þættir en 

fjárhagsleg arðsemi sé markmið með rekstri þeirra. Þá er skipting 

rekstrarstyrkja til fjölmiðla eins og þeim var úthlutað á árinu 2020, og eins og 

stefnt er að úthluta þeim á árinu 2021 samkvæmt fyrirliggjandi frumvarpi, 

tæplega til þess fallin að jafna leikinn eða til að ýta undir aukna fjölbreytni og 

fjölræði á íslenskum fjölmiðlamarkaði. Takmarkanir þessarar rannsóknar eru 

einkum aðgangur að gögnum og almennur upplýsingaskortur sem liggur mati 
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á stöðunni fyrir þrifum. Nauðsynlegt er að geta rannsakað lengra tímabil, 

hegðun neytenda, útbreiðslu miðla og frekari sundurliðun tekna og 

markaðsstöðu eftir eðli fyrirtækjanna og miðlum. Þá er mikilvægt að bera 

stöðu fjölmiðlafyrirtækja á Íslandi saman við aðrar atvinnugreinar til að unnt 

sé að glöggva sig á því hver staðan og þróunin er. 
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Abstract 
This paper examines the operational environment for Icelandic privat media 

companies. Much attention has been on the financial difficulties of media 

companies in Iceland, including in the context of attempts by the Minister of 

Education to establish a framework for public subsidies in the spirit of the 

Scandinavian framework. This paper analyses the financial statements of 12 

media companies in 2014-2019/2020, of which two companies are publicly 

traded. During this period, the companies experienced declining income. In 

each market segment, three companies were found to account for 65-97 

percent of the segment´s total income. Profitability and financial strength vary 

widely, independent of company size and market share. Mergers and 

acquisitions do not appear to result in improved profitability. Some media 

companies’ persistent loss making, together with their owners and editors’ 

active participation in political debate, indicates that the owners’ return on 

investment comes from sources other than financial gains. Media companies 

backed by financially strong investors, which are not concerned about 

profitability, cause distortions in competition, and may crowd out independent 

companies.  The current framework for public subsidies does not contribute 

to creating a level playing field. 
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1 Inngangur 
Fjölmiðlar eru fyrirbæri sem flestir nýta sér dags daglega án þess að leiða 

hugann að fyrir hvað þeir standa, hvernig rekstur þeirra gengur eða hverjir eiga 

þá. Fjölmiðlar eru allt um liggjandi, sjónvarp, útvarp, dagblöð, vikurit, hlaðvörp 

og á netinu. Þeir eru helsta leiðin til að fá upplýsingar, afþreyingu og fréttir um 

menn og málefni líðandi stundar. Fjölmiðlar eru farvegur ólíkra viðhorfa og 

skoðana, þeir rannsaka mál og setja í samhengi þannig að auðveldara er um vik 

að mynda sér skoðun og taka ákvarðanir þegar þess þarf m.a. í kosningum. 

Fjölmiðlar eru þannig nátengdir lýðræðinu. En um leið eru fjölmiðlar fyrirtæki 

sem þurfa að skila eigendum sínum arði til að halda velli. Sá arður þarf ekki að 

vera í formi fjármuna heldur getur markmið fjölmiðils verið að koma ákveðnum 

sjónarmiðum á framfæri sem eigendur hans telja að skipti máli í 

þjóðfélagsumræðu. Það er einmitt þetta sambland samfélagslegra og 

efnahagslegra gilda sem gerir fjölmiðla ólíka öðrum fyrirtækjum. En hvort sem 

er þá skiptir sterkur rekstrargrundvöllur og heilbrigt samkeppnisumhverfi máli. 

Einhver þarf að leggja til fjármagn og borga þeim laun sem starfa á fjölmiðlum 

og framleiða það efni sem við notum sem og annan tilfallandi rekstrarkostnað.   

Umræða um erfitt rekstrarumhverfi fjölmiðla hefur verið áberandi 

undanfarin ár. Tilkynningar berast um mikið tap á fjölmiðlum, jafnvel árum 

saman, um hlutafjáraukningu, endurfjármögnun og gjaldþrot. Á síðastliðnum 

árum hafa tvívegis verið skrifaðar skýrslur fyrir menntamálaráðherra um 

rekstrarumhverfi fjölmiðla, síðast í janúar árið 2018 (Menntamálaráðuneytið, 

2018). Sú skýrsla dró fram erfið starfsskilyrði fjölmiðlafyrirtækja og sýndi fram 

á mikið og langvarandi tap á rekstri flestra einkarekinna fjölmiðla. Í ágúst sama 
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ár komu fram tillögur frá Fjölmiðlanefnd til úrbóta. Fjölmiðlanefnd lagði meðal 

annars til að sett yrði á laggirnar stuðningskerfi við einkarekna fjölmiðla sem 

byggði á skilyrðum og skilmálum að norrænni fyrirmynd sem aðlöguð yrði að 

íslenskum aðstæðum (Fjölmiðlanefnd, 2018). Þrátt fyrir það hefur gengið illa 

að grípa til aðgerða og ná fram lagabreytingum til að bæta rekstrarumhverfi 

fjölmiðla á Íslandi. Núverandi menntamálaráðherra hefur ítrekað lagt fyrir 

Alþingi frumvarp um stuðning til einkarekinna fjölmiðla en ekki haft erindi sem 

erfiði ef frá er talinn stuðningur í eitt skipti haustið 2020 vegna áhrifa 

heimsfaraldurs af völdum Covid (Þingskjal 645, 2019-2020). 

Fréttir af erfiðu rekstrarumhverfi fjölmiðla á Íslandi vekja upp þá 

spurningu um hver sé raunveruleg staða íslenskra fjölmiðlafyrirtækja og ef hún 

er almennt eins slæm og af er látið, hver er þá rekstrargrundvöllurinn? Eiga 

allir íslenskir fjölmiðlar í erfiðleikum eða aðeins hluti þeirra? 

Tvö fjölmiðlafyrirtæki eru á hlutabréfamarkaði,  Síminn hf. og Sýn hf. Á 

hlutabréfamarkaði eru miklar kröfur gerðar um árangur og arðsemi sem 

stingur í stúf við alla umræðu um mikla rekstrarerfiðleika fjölmiðla og hefur til 

dæmis Síminn hf. nýverið greitt hluthöfum sínum umtalsverða fjármuni í formi 

arðgreiðslna og með endurkaupum á hlutabréfum (Síminn hf., 2021) 

Í þessari rannsókn verður gaumur gefinn að rekstrarstöðu og 

rekstrargrundvelli einkarekinna fjölmiðla hér á landi hin síðustu ár. Fyrst verður 

sjónum beint að þróun þess umhverfis sem íslenskir fjölmiðlar búa við. Í 

framhaldi af því verða rannsóknum á rekstrarumhverfi fjölmiðla erlendis gerð 

skil . Næst verða skoðaðar rannsóknir á áhrifum eignarhalds á rekstur fjölmiðla, 

hvað aðgreinir fjölmiðlafyrirtæki frá öðrum fyrirtækjum og sérkennum lítilla 

markaðssvæða. Þá verður fjallað almennt um fjölmiðlastyrki ásamt þeim 

styrkjum sem standa íslenskum fjölmiðlafyrirtækjum til boða. Í  framhaldi verða 

ársreikningar tólf íslenskra fjölmiðlafyrirtækja skoðaðir og greindur með tilliti 
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til fjárhagslegs styrks fyrirtækjanna, arðsemi og greiðsluhæfi. Að lokum er 

samantekt og niðurstöður. 

2 Ágrip af íslensku fjölmiðlaumhverfi 
Rekstrarumhverfi fjölmiðla á Íslandi var í tiltölulega föstum skorðum framan af 

20. öldinni. Hver stjórnmálaflokkur gaf út sitt dagblað sem flutti fréttir af 

starfinu, kom helstu stefnumálum að og sagði fréttir í samhengi við áherslur 

flokksins. Fyrir kosningar sá blaðið um að kynna frambjóðendur og skýrt var í 

hugum almennings fyrir hvað hvert blað stóð. Ríkisútvarpið tók ekki þátt í 

pólitískri umræðu og fylgdist pólitískt skipað útvarpsráð vandlega með því að 

starfsmenn þess færu ekki út fyrir leyfileg mörk. Smám saman losnaði um tök 

stjórnmálaflokkanna á fjölmiðlum. Mikilsverð breyting í þessa átt var með 

breytingu útvarpslaga árið 1985, sem tóku gildi 1. janúar 1986, en þá var 

áratuga einokun Ríkisútvarpsins á úrvarps- og sjónvarpsmarkaði rofin. 

Markaðurinn brást strax við og sjónvarpsstöðin Stöð 2 fór í loftið í október 1986 

og nokkrar útvarpsstöðvar í einkaeigu hófu útsendingar á árinu. Um svipað leyti 

tók að losna um tengsl stjórnmálaflokka á blaðaútgáfu og markaðsfjölmiðlunar 

gengur í garð. Tímabilið frá 1916-1960 hefur verið kallað tímabil altækrar 

flokksfjölmiðlunar, tímabilið 1960-2000 tímabil hörfandi flokksfjölmiðlunar 

(Birgir Guðmundsson, 2010) og tímabilið eftir árið 2000 tímabil pólitískrar 

markaðsfjölmiðlunar (Birgir Guðmundsson, 2013).  

Árið 1994 tók gildi samningur EFTA ríkja, sem Ísland var aðili að, við 

Evrópusambandið um sameiginlegt markaðssvæði ríkja innan Evrópu, eða 

samningurinn um hið Evrópska efnahagssvæði (EES-samningurinn). Þarna er 

Internetið farið að ryðja sér til rúms sem og einkavæðing ríkisfyrirtækja að 
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hefjast. Með tilkomu EES samningsins varð bylting á fjármálamarkaði, 

dómskerfinu, vinnumarkaði og allri verslun með vöru og þjónustu (Þorvaldur 

Gylfason, 1999). 

Breytingar í frjálsræðisátt gjörbyltu íslensku atvinnulífi, meðal annars 

fjölmiðlun. Við tók tímabil regluleysis og samþjöppunar þar sem 

viðskiptasamsteypur keyptu gömlu blöðin og urðu allsráðandi á 

fjölmiðlamarkaði. Engar takmarkanir voru á eignarhaldi og engin skylda til 

upplýsingagjafar um eignarhald einstakra fjölmiðla (Ragnar Karlsson og 

Þorbjörn Broddason, 2018).  

Fyrsta fjölmiðlasamsteypan á Íslandi varð til árið 1999 þegar Jón 

Ólafsson þáverandi eigandi Skífunnar stofnaði fjölmiðla- og 

afþreyingafyrirtækið Norðurljós úr Stöð 2, Skífunni sem var stærsta útgáfu- og 

dreifingarfyrirtæki landsins á tónlist og kvikmyndum og nokkrum minni 

fyrirtækjum m.a. Íslenska útvarpsfélaginu, rekstrarfélags Bylgjunnar. 

Samverkamaður Jóns var Sigurjón Sighvatsson kvikmyndaframleiðandi sem 

getið hafði sér gott orð í Bandaríkjunum (DV, 2002). „Norðurljós varð leiðandi 

fyrirtæki á sviði sjónvarps, útvarps og dreifingar og sölu tónlistar og kvikmynda, 

auk þess að vera stór hluthafi í farsímafyrirtækinu Tali“ (Ármann Þorvaldsson, 

2009, bls. 58). 

Fjórum árum síðar yfirtók Baugur Norðurljós. Baugur átti fyrir 

Fréttablaðið sem stofnað var 2001, ásamt DV og tímaritaútgáfuna Birtíng í 

gegnum tengd félög. Baugur var þá orðinn að risa í íslensku efnahagslífi sem 

átti auk fjölmiðla stærstu matvöruverslanir landsins, tískuvöruverslanir, 

hugbúnaðarfyrirtæki, tryggingafélag, fasteignafélag og stóran hlut í 

Íslandsbanka (Magnús Halldórsson og Þórður Snær Júlíusson, 2013, bls. 82-83). 

Um svipað leyti keypti Björgólfur Guðmundsson Árvak sem gaf út 

Morgunblaðið ásamt fríblaðinu Blaðið sem varð síðar að 24 Stundir. Björgólfur 



 

 19

átti á þessum tíma einnig Landsbankann. Bakkavararbræður, þeir Lýður og 

Ágúst Guðmundssynir, eignuðust Viðskiptablaðið og sjónvarpsstöðina Skjá 1 

um líkt leyti. Fyrir áttu þeir stóran hlut í Kaupþing banki. Þar með höfðu stærstu 

fjölmiðlar landsins komist í eigu þriggja viðskiptablokka (Magnús Halldórsson 

og Þórður Snær Júlíusson, 2013, bls. 136). 

 Tilraunin var gerð árið 2004 til að koma böndum á eignarhald 

fjölmiðla og náði það bæði til hámarks eignarhluta, 25%, sem og takmarkanir 

á eignarhlut eigenda fjölmiðla á öðrum fyrirtækjum í óskyldum rekstri 

(Þingskjal 1525, 2003-2004). Frumvarpið mætti mikilli andstöðu, m.a. af 

blaðamönnum sem töldu reglurnar draga úr mætti frjálsra fjölmiðla og leiða 

til hópuppsagna (Blaðamaðurinn, 2004, bls. 15). Frumvarpið varð að lögum 

en fékkst ekki staðfest af forseta og í framhaldi af því drógu forystumenn 

stjórnarflokkana frumvarpið til baka (MBL, 2004).  

Eftir hrun fjármálakerfisins hér á landi í vetrarbyrjun 2008 losnaði um 

eignatengsl viðskiptablokka á fjölmiðlum. En þrátt fyrir að markaðsfjölmiðlun 

hafi tekið yfir þá breyttist í raun ekki svo margt. Fréttamatið var áfram það 

sama, flokkshugsunin og flokksblaðamennskan lifði inn í tíma 

markaðsmiðlunar, því meira og minna sama fólkið vann á 

markaðsfjölmiðlunum og hafði unnið á flokkmiðlunum (Ragnar Karlsson og 

Þorbjörn Broddason (2018). 

Birgir Guðmundsson (2013) gerði frambjóðendakönnun fyrir 

Alþingiskosningarnar 2013 og var niðurstaðan að í hugum stjórnmálamanna 

var veruleg pólitísk slagsíða á fjölmiðlum og vantraust frambjóðenda á 

fagmennsku blaðamanna. Þá kom fram skýr vilji frambjóðenda flokkanna til 

að hafa flokksmálgagn í stað þess að þurfa að treysta á umfjöllun fjölmiðla. Til 

hefur orðið kerfi pólitískrar markaðsmiðlunar (Birgir Guðmundsson, 2013). Í 
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könnunum sem gerðar voru árin 2012-2016 kom sama viðhorf og vantraust á 

fjölmiðlum fram hjá kjósendum (MMR, 2016).  

Fjölmiðlalög voru loks sett árið 2011 en fram að því má segja að 

Íslendingar hafi búið við eina frjálslegustu löggjöf um einkarekna fjölmiðla í 

Vestur-Evrópu og þó víðar væri leitað. Í lögunum eru meðal annars ákvæði sem 

eiga að tryggja rétt fjölmiðlafólks, ritstjórnarlegt frelsi og stuðla að 

tjáningarfrelsi. Þá var stofnuð stjórnsýslunefnd, fjölmiðlanefnd, sem ætlað er 

að fylgjast með framgangi laganna og greiða úr ágreiningi (Ragnar Karlsson og 

Þorbjörn Broddason, 2018).  Árið 2013 voru lögin endurskoðuð og bætt, meðal 

annars hvað varðar heimildir fjölmiðlanefndar og samkeppniseftirlitsins til að 

geta aflað upplýsinga um eignarhald og möguleg áhrif þess á fjölræði og/eða 

fjölbreytni.  

Mörg ár liðu þó þar til eignarhald á fjölmiðlum fór að skýrast þar sem 

fjölmiðlanefnd átti erfitt með að sinna hlutverki sínu vegna takmarkaðra 

fjárheimilda (MBL, 2013) og enn telur fjölmiðlanefnd sig þurfa frekari heimildir 

í lögum til að geta sannreynt eignarhald og yfirráð fjölmiðla (Fjölmiðlanefnd, 

2020a, bls. 8). Með breytingum á lögum um ársreikninga sem tóku gildi þann 

1. janúar 2021 var opnað fyrir aðgengi almennings að ársreikningum fyrirtækja 

(Lög um ársreikninga nr. 3, 2006) og um leið aðgangur að upplýsingum um 

rekstur og eignarhald fjölmiðla á Íslandi.  

 Þegar eignarhald fjölmiðlafyrirtækja samkvæmt ársreikningum 2019 

er skoðað kemur í ljós að svipuð staða er komin upp á fjölmiðlamarkaði nú og 

á árunum fyrir hrun  þar sem tveir til þrír stórir aðilar ráða yfir um 70% af 

öllum tekjum markaðarins. Rétt innan við 100 fjölmiðlafyrirtæki bítast um þau 

30% sem eftir eru. Þá hefur samkeppni við erlenda aðila um auglýsingatekjur 

farið vaxandi á síðustu árum, t.d. Google og Facebook (Hagstofa Íslands, 

2021a).  
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 Dvínandi auglýsingatekjur m.a. vegna samkeppni frá útlendum 

efnisveitum, leitarvélum og félagsmiðlum sem hafa dregið til sín æ stærri 

hluta auglýsinga, hefur hvatt fjölmiðla til að reyna að auka fjölbreytni í 

tekjuöflun, t.d. með því að fá notendur til að greiða fyrir fréttir. Það form 

hefur ekki náð að festa sig í sessi hér á landi en nýverið boðaði forstjóri Sýnar 

hf., annars stærsta fjölmiðlafyrirtæki landsins, frekari tilraunir í þá áttina. 

Vísaði hann sérstaklega til fréttavefmiðils Sýnar hf., visir.is, sem er um þessar 

mundir annar af vinsælustu fréttavefum landsins (Markaðurinn, 2021, bls. 6-

7). Þá hafa minni fyrirtæki í auknum mæli treyst á frjáls framlög frá lesendum 

í formi styrkja (Alþingistíðindi, 2021). 

2.1 Rekstrarumhverfið 
Robert G. Picard (2011) fjallar í bók sinni The Economics and Financing of 

Media Companies um þá þætti sem þarf að skoða þegar verið er að meta 

fyrirtæki og hvernig það stendur sig. Nauðsynlegt er að skoða nokkur ár og bera 

saman við önnur fyrirtæki í sömu atvinnugrein. Þessir þættir snúa að 

efnahagslegum- og fjárhagslegum þáttum ásamt því að skoða þætti sem snúa 

að innri starfsemi fyrirtækja (Robert G. Picard, 2011, bls. 235). Efnahagslegu- 

og fjárhagslegu þættina er hægt að fá að mestu úr ársreikningum. Þeir þættir 

sem Picard beinir sjónum sínum að snúa að breytingum í markaðshlutdeild, 

eftirspurn vöru- og þjónustu, sölutekjum, skuldastöðu og möguleikum til 

fjárfestinga (Robert G. Picard, 2011, bls. 236 - 242).  

Það fyrsta sem verður ljóst þegar rýnt er í rekstrarumhverfi fjölmiðla á 

Íslandi er að mikið vantar upp gögn og samræmdar mælingar á og um fjölmiðla 

og fjölmiðlanotkun á Íslandi. Það sem er til fæst úr könnunum á lestri, hlustun 

og áhorfi sem sniðnar eru að þörfum auglýsenda (Ragnar Karlsson, 2010). Ein 

af ástæðunum er að atvinnugreinin hefur átt erfitt með að koma sér saman um 

mælikvarða (Valgerður Jóhannsdóttir og Jón Gunnar Ólafsson, 2018). Eins 
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hefur reynst erfitt að fá upplýsingar frá íslenskum fjölmiðlafyrirtækjum. 

(Menntamálaráðuneytið, 2018). Þetta veldur meðal annars því að upplýsingar 

um skiptingu tekna hjá hverju fyrirtæki eftir tegund tekna og miðla liggja ekki 

fyrir í ársreikningum fyrirtækjanna. Það takmarkar rannsókn á markaðshlutfalli 

og eftirspurn eftir vöru og þjónustu.  

Til að átta sig á stöðunni er rétt að skoða það sem til er um 

markaðshlutdeild þeirra fyrirtækja sem reka fjölmiðla á Íslandi og hvernig hún 

skiptist eftir miðlum. Skuldastaða og möguleiki til fjárfestinga verða skoðuð í 

kafla 9 þar sem fjallað er um eiginfjárhlutfall og arðsemi eigin fjár og 

heildarfjármagns.   

Samkvæmt ársskýrslu fjölmiðlanefndar 2019 eru um 190 skráðir fjölmiðlar 

í árslok 2019 (Fjölmiðlanefndc, 2020). Samkvæmt úttekt Hagstofu Íslands eru 

hátt í hundrað fjölmiðlafyrirtæki árið 2019 og taka þrjú tekjuhæstu 

fjölmiðlafyrirtækin til sín um 70% af öllum tekjum greinarinnar og um 65% af 

öllum auglýsingatekjum. Restin, 30%-35%, dreifist á aðra fjölmiðla (Hagstofa 

Íslands, 2021b).  

Á mynd 1 má sjá sundurliðun á markaðshlutdeild miðað við 

auglýsingatekjur fjölmiðla eftir tegund miðla árið 2019. Bláa súlan sýnir það 

hlutfall af auglýsingatekjum sem þrír stærstu aðila á markaðnum hafa og sú 

rauða það hlutfall sem fellur til hinna. Hafa ber í huga að einn rekstraraðili getur 

verið með fleiri en einn miðil á sinni könnu. Þegar þessar tölur eru teknar 

saman þá hefur Torg hf. ekki tekið yfir rekstur Frjálsrar fjölmiðlunar og 

Hringbrautar. En hlutföllin sýna hvað var að gerast árið 2019 og gefa góða 

mynd af íslenska fjölmiðlamarkaðnum almennt þó persónur og leikendur 

breytist. 
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Mynd 1: Skipting auglýsingatekna fjölmiðla árið 2019 eftir miðlum.  
Heimild: Hagstofa Íslands, áður óbirt. 

Mynd 1 sýnir að  89% allra auglýsingatekna rekstaraðila með 

sjónvarpsrekstur á árinu 2019, sem eru níu,  falla til þriggja aðila. Jafnmargir 

aðilar starfrækja hljóðvarp og eru þrír tekjuhæstu með 93% af markaðnum. Af 

18 rekstraraðilum fréttablaða fara 86% allra tekna til þriggja tekjuhæstu og 

73% tekna af vefmiðlum fara til þriggja tekjuhæstu aðilanna en samtals eru 

rekstraraðila vefmiðla 41. Tekjuskipting innan tímarita og annarra blaða er 

einna jöfnust. Þar fara 41% teknanna til þeirra þriggja tekjuhæstu en 59% til 

hinna 62.  

Hagstofan er bundin af trúnaði við fjölmiðlafyrirtækin um þær upplýsingar 

sem þaðan fást og birtir því sundurliðun á tekjum um markaðshlutdeild eftir 

tegund miðla án þess að nafngreina fyrirtækin. En hægt er að sjá nöfn þeirra 

fyrirtækja sem um ræðir í úrskurði Samkeppniseftirlitsins um samruna Torgar 

ehf. og Frjálsar fjölmiðlunar ehf. frá því í maí 2020 þar sem kallað var eftir 

upplýsingum um tekjur fjölmiðla árið 2019 (Kjarninn, 2020b).  
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Í töflu 1 má sjá markaðshlutdeild í auglýsingatekjum fjölmiðlafyrirtækja á 

vefmiðla- og prentmiðla markaði.   

Tafla 1. Markaðshlutdeild, auglýsingatekjur vegna vefmiðla og prentmiðla árið 2019. 

 

Heimild: Samkeppniseftirlitið. 

Samkvæmt upplýsingum í töflu 1 má sjá að tvö fjölmiðlafyrirtæki, Árvakur 

hf. og Sýn hf. sem reka lang vinsælustu veffréttamiðla landsins, taka til sín 75 

– 85% allra auglýsingatekna árið 2019 sem birtast á vef. Dagleg notkun þessara 

tveggja vefmiðla skv. mælingum Gallup, mbl.is og visir.is, á fjórða ársfjórðungi 

2019 er um 60% að meðaltali. Sá sem kemst næst er dv.is með um 44% en sá 

miðill var í eigu Frjálsrar fjölmiðlunar á því tímabili sem um ræðir 

(Samkeppniseftirlitið, 2020). 

Í tilfelli prentmiðla er staðan svipuð (sjá töflu 1). Tveir aðilar, Torg ehf. og 

Árvakur ehf. eru með 85% – 95% markaðshlutdeild (Samkeppniseftirlitið, 

2020). Annars vegar Árvakur hf. sem gefur út Morgunblaðið og hins vegar Torg 

sem gefur út Fréttablaðið. Frjáls fjölmiðlun, sem nú er hluti af Torgi ehf., gaf 

árið 2019 út vikuritið DV en prentútgáfa þess blaðs hefur legið niðri síðan um 

miðjan mars 2021. 

Af þessu sést að mikil fákeppni er á íslenskum sjónvarps, hljóðvarps, 

vefmiðla- og prentmiðlamarkaði. Næstum allar tekjurnar fara til tveggja eða 

F yri rtæki Prentm i ðl a r V ef m iðl ar Hel stu m iðla r

Torg 55-60% 0-5% Fréttablaðið, frettabladid.is

Frjáls fjölmiðlun 0-5% 10-15% DV, dv.is

Sam runaa ði la r s am ta l s 60-65% 15-20%

Árvakur 25-30% 45-50% Morgunblaðið, mbl.is

Sýn 30-35% Vísir.is

Birtíngur 5-10% 0-5% Mannlíf, mannlif.is

Myllusetur 0-5% 0-5% Viðskiptablaðið, vb.is

Kjarninn 0-5% kjarninn.is

Víkurfréttir 0-5% 0-5% Víkurfréttir, vf.is

Stundin 0-5% 0-5% Stundin, stundin.is
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þriggja aðila á markaði. Þá má velta fyrir sér hvort og þá hvernig 

aðgangshindranir séu til staðar. Lágt hlutfall auglýsingatekna einskorðast ekki 

við nýja aðila á markaðnum s.s. vefmiðil og tímarit Útgáfufélags Stundarinnar 

og vefmiðil Kjarnans miðla ehf. Fyrirtækið Myllusetur ehf. sem gefur út 

Viðskiptablaðið, Fiskifréttir og Frjálsa verslun er ekki nýr aðili á markaðnum. 

Þrátt fyrir það falla aðeins um 0-5% auglýsingatekna fyrirtækinu í skaut. 

 Á mynd 2 má sjá tekjur innlendra fjölmiðla frá árinu 1996 til ársins 

2019 á föstu verðlagi (Hagstofa Íslands, e.d.).  

Mynd 2: Heildartekjur innlendra fjölmiðla frá 1996 – 2019, vísitala 2019 = 100. 

 
Heimild: Hagstofa Íslands 

Á mynd 2 sést að auglýsingatekjur innlendra fjölmiðla sveiflast mikið á 

tímabilinu.  Auglýsingatekjur innlendra fjölmiðla eru í dag nálægt því á raunvirði 

sem þær voru árið 2015 en hærri en árið 2014. Þegar ársreikningar ársins 2020 

verða sýnilegir kemur betur í ljós hvort áframhald verður á lækkun 

auglýsingatekna eða hvort þær taki við sér eins og árið 2014. Þá verður að hafa 

í huga að tekjur fjölmiðlafyrirtækja sem jafnframt eru í fjarskiptarekstri eru ekki 
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nema að hluta til taldar með tekjum fjölmiðla í útreikningum Hagstofunnar 

þrátt fyrir að hægt sé að færa rök fyrir því að hluti gagnaveitu sé dreifileið á 

sama hátt og blaðburður. Því má ætla að tekjur síðustu 15 – 20 ára séu frekar 

vanmetnar en ofmetnar.  

3 Fræðileg nálgun 

3.1 Rannsóknir erlendis á stöðu fjölmiðlafyrirtækja 
Umræður um rekstrarerfiðleika einkarekinna fjölmiðla hafa ekki einskorðast 

við Ísland og hefur umræðan til dæmis verið hávær í Bandaríkjunum. Þar eins 

og á Íslandi hefur mátt ráða af umræðunni, sérstaklega eftir hrun 

fjármálakerfisins 2008, að ekki líði á löngu þar til dagblaðaútgáfa leggist af og 

fjölmiðlafyrirtæki verði öll sem eitt gjaldþrota (RÚV, 2019; Bruder, 2012). En 

þegar rætt er um rekstrarerfiðleika fjölmiðla er rétt að skoða í hverju hann er 

fólginn og hvernig hann kemur til. Eru öll fjölmiðlafyrirtæki í erfiðleikum og eru 

fjölmiðlafyrirtæki í meiri erfiðleikum en önnur fyrirtæki í öðrum 

atvinnugreinum?  

Þessum spurningum velti Marc Edge (2014) fyrir sér þegar hann 

rannsakaði ársreikninga 26 fjölmiðlafyrirtækja sem skráð eru í kauphöllum í 

Bandaríkjunum og Kanada yfir 10 ára tímabil, árin 2006 til 2013. Flest 

fjölmiðlafyrirtækin áttu tengd fyrirtæki sem voru í annarri tengdri starfsemi en 

framsetning ársreikninganna gaf almennt færi á að sundurliða blaðaútgáfuna 

sérstaklega frá öðrum tekjum. Niðurstaðan var að öll fjölmiðlafyrirtækin sýndu 

hagnað öll árin þrátt fyrir að tekjur hafi lækkað mikið á tímabilinu. Einu tilfellin 

þar sem tekjur jukust má tengja við yfirtökur og sameiningar (Edge, 2014).  
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Árið 2017 gerði Edge sambærilega könnun á fjölmiðlafyrirtækjum í 

Bretlandi og var niðurstaðan svipuð. Flest fyrirtækin skiluðu hagnaði þó hann 

væri ekki eins mikill og hjá þeim bandarísku. Rannsóknirnar sýndu einnig að 

viðskiptamódel fjölmiðla er sveigjanlegt og aðlögunarhæfni mikil. Tiltölulega 

auðvelt var að lækka kostnað þegar þess var þörf þó það hafi kostað uppsagnir 

starfsmanna. Í Bretlandi var farin sú leið við tekjuöflun hjá fjölda dagblaða að 

takmarka efni á netfréttasíðum við áskrifendur og gekk það prýðilega. Eða eins 

og í tilfelli dagblaðsins The Guardian að biðla til lesenda um frjáls framlög. Edge 

segir einnig að rannsóknin hafi leitt í ljós hversu mikilvægt það er að stjórnvöld 

gefi ekki afslátt af samkeppnislögum þegar illa árar á þeim forsendum að ella 

lifi fjölmiðlafyrirtæki ekki. Því þegar rætt er um fjárhagsvandræði er of oft litið 

til skamms tíma og tölurnar ekki settar í sögulegt samhengi (Edge, 2019). 

Dwayne Winseck (2010) komst að svipaðri niðurstöðu nokkrum árum 

fyrr í rannsókn sem hann gerði í Kanada árin 1995 - 2009 á áhrifum tilkomu 

Internetsins á fjölmiðla. Hann kannaði hvort Internetið ógnaði tilvist 

hefðbundinna fjölmiðla, hvort samþjöppun hafi aukist og hvort fjölmiðlar væri 

í raun í erfiðleikum. Niðurstaðan var sú að meiri ástæða væri til að hafa 

áhyggjur af fjármagnsskipan fjölmiðlafyrirtækja en Internetinu. Því slæm 

fjármögnun væri líklegri til að fella fyrirtækin þegar eitthvað bæri út af og 

eftirspurn eða auglýsingatekjur minnkuðu, jafnvel þó samdráttur væri aðeins 

tímabundinn. Í stað þess að fyrirtækin fjárfestu í starfsemi sinni þannig að 

vöxtur kæmi innan frá, m.a. vegna nýrrar tækni, þá keyptu þau önnur fyrirtæki, 

oft á hæpnum forsendum. Þegar reksturinn stóð svo ekki undir væntingum 

stóðu mörg fjölmiðlafyrirtæki frammi fyrir mikilli skuldsetningu, lentu í 

erfiðleikum og biðluðu til stjórnvalda um afregluvæðingu samkeppnislaga 

(Dwayne Winseck, 2010). Hraður vöxtur fyrirtækis þarf ekki endilega að vera 

besta leið fyrirtækis til að auka arðsemi sína. Finna þarf jafnvægi þannig að 
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vöxtur skemmi ekki það sem þegar er vel gert í rekstri fyrirtækisins og að 

aukning skulda verði ekki að rekstrarvanda. Þegar eigendur taka ákvarðanir um 

hvað telst hæfilegur vöxtur fyrirtækis þá hefur það mikil áhrif á alla 

stefnumótun fyrirtækisins (Medina o.fl., 2019).   

Í rannsókn Elsa Costa e Silva (2015) var fjárhagsstaða og fjármögnun 

portúgalskra fjölmiðlafyrirtækja skoðuð í tengslum við hrun fjármálamarkaða 

árið 2008 og lagasetningar sem tók gildi 2006 um eignarhald á fjölmiðlum. 

Niðurstaðan var sú að þrátt fyrir mikinn vöxt frá hruni og innkomu erlendra 

aðila inn á sjónvarpsmarkaðinn þar í landi hafi fjölmiðlafyrirtæki almennt verið 

að glíma við skort á fjármagni og ógegnsætt eignarhald. Vöxtur greinarinnar 

hefur ekki leitt til aukinnar fjölbreytni í efnisvali, nýsköpun og eignarhaldi. Mikil 

samþjöppun eignarhalds og erlendar yfirtökur hafa leitt til að dregið hefur úr 

fjárfestingum og nýsköpun, störfum hefur fækkað og krafa um 

stærðarhagkvæmni hefur leitt til aukinnar einsleitni á markaði. Þá hefur 

einsleitnin leitt til aukinnar skautunar í samfélaginu. Tilraunir stjórnvalda til 

inngripa hafa misheppnast og að sýnileiki eignarhalds er lítill. Rekja má stærsta 

hluta vandamálsins til skuldsetningar fyrirtækjanna (Silva, 2015). 

         Í grein frá árinu 2017 rannsakar Stefan Melsko (2017) hvað sé hæft í 

fullyrðingunni um erfiðleika fjölmiðla á sænskum fjölmiðlamarkaði. Hann 

bendir á að tekjusamdráttur fjölmiðla sé síður en svo nýr af nálinni. Um sé að 

ræða þróun sem hefur átt sér langan aðdraganda. Aðrar atvinnugreinar hafa 

verið að glíma við það sama og jafnvel lengur. Ótal tækifæri felist í stafrænni 

miðlun og að fjölmiðlaumhverfið virðist vera að breytast hægt og rólega í þá 

átt að fólk sé almennt tilbúnara til að greiða fyrir fréttir á netinu. Melsko færir 

rök fyrir því að greinin þurfi að aðlaga sig að breyttum tíðaranda og losa sig við 

óhagkvæmar rekstrareiningar. Samþjöppun og sameiningar fyrirtækja sé 

eðlilegur hluti af slíkri endurskipulagningu. Stefan segir öflugan ríkisstuðning 
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við fjölmiðla í Svíþjóð, sérstaklega héraðsfréttablöð, vera pólitíska uppgjöf sem 

komi ekki í stað þess auglýsinga- og tekjutaps sem stafræna umbreytingin hefur 

valdið. Slaka þurfi á reglum um takmarkanir á auglýsingum meðal annars hvað 

varðar auglýsingar á tóbaki, áfengi og fjárhættuspilum (Melesko, 2017). 

3.2 Fjölmiðlafyrirtæki eru ekki eins og önnur 
fyrirtæki 

Rétt er að velta fyrir sér hlutverki fjölmiðla og hvort og þá hvernig 

fjölmiðlafyrirtæki skera sig úr frá öðrum fyrirtækjum. 

Milton Friedman hagfræðingur og nóbelsverðlaunahafi hafði mikil 

áhrif á þankagang um hlutverk fyrirtækja á 8. áratug síðustu aldar og hefur enn 

þann dag í dag. Hann taldi hlutverk fyrirtækja vera aðeins eitt, og það er að 

auka hagnað og arð hluthafa sinna, svo lengi sem starfsemin væri innan ramma 

laganna (Friedman, 1970). Í bók sinni um fjármál og fjármögnun 

fjölmiðlafyrirtækja segir Robert G. Picard (2011) rekstur fjölmiðlafyrirtækja 

ekki algjörlega sambærilegan við rekstur annarra fyrirtækja sem rekin eru til að 

hámarka fjárhagslegan hagnað. Hagnaður fjölmiðla er einnig metin út frá 

félagslegum-, menningarlegum og pólitískum þáttum (Robert G. Picard, 2011, 

bls. 5-6).  

Félagslegt og menningarlegt gildi er einmitt ein af ástæðum fyrir því 

að ríkisstyrkir eru veittir til einkarekinna fjölmiðla í ýmsum Evrópuríkjum. 

Stjórnvöld þar skilja mikilvægi gagnrýninnar umræðu, fjölbreyttra skoðana og 

ólíkra sjónarmiða (Menntamálaráðuneytið, 2018, bls. 40). Fjölmiðlum er skylt 

að uppfylla kröfur um hlutlægni og nákvæmni í fréttum og fréttatengdu efni, 

gæta mismunandi sjónarmiða, virða mannréttindi, jafnrétti, friðhelgi einkalífs, 

og standa vörð um tjáningarfrelsið (Lög um fjölmiðla nr. 38, 2011).  Þessar 
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skyldur eru lagðar á fjölmiðlafyrirtæki til viðbótar þeim almennu skyldum sem 

gilda um hefðbundin fyrirtæki.   

 Annað sem aðskilur fjölmiðla frá öðrum fyrirtækjum er að í flestum 

lýðræðisríkjum er sjálfstæði ritstjórna fest í lög. Eigendum er bannað að skipta 

sér af því hvernig og hvaða vara er framleidd og hvernig varan er framreidd. Á 

Íslandi er það 24. grein laga um fjölmiðla nr. 38 (2011) sem fjallar um sjálfstæði 

ritstjórna. 

 Fjölmiðlaveita skal setja sér reglur um ritstjórnarlegt sjálfstæði 
þeirra starfsmanna sem sinna fréttum og fréttatengdu efni. 
Slíkar reglur skulu mótaðar í samráði við viðkomandi 
starfsmenn og fagfélög þeirra eða samtök. 

 Í reglum um ritstjórnarlegt sjálfstæði skal m.a. fjallað um: 
a. starfsskilyrði viðkomandi blaða- og fréttamanna ritmiðla 

og hljóð- og myndmiðla, þ.m.t. stjórnenda á því sviði, við 
að framfylgja ritstjórnar- eða dagskrárstefnu 
fjölmiðlaveitunnar, 

b. starfshætti sem ætlað er að tryggja ritstjórnarlegt 
sjálfstæði viðkomandi blaða- og fréttamanna, þ.m.t. 
stjórnenda á því sviði, gagnvart eigendum 
fjölmiðlaveitunnar, 

c. skilyrði áminningar og uppsagnar viðkomandi blaða- og 
fréttamanna, þ.m.t. stjórnenda á því sviði.] 1) 

 Reglur um ritstjórnarlegt sjálfstæði skulu sendar fjölmiðlanefnd 
til staðfestingar [og skulu þær birtar á heimasíðu viðkomandi 
fjölmiðlaveitu]. 1) 

 Reglur um ritstjórnarlegt sjálfstæði skulu endurskoðaðar 
árlega. Tilkynna skal fjölmiðlanefnd þegar endurskoðun hefur 
farið fram og senda henni nýja útgáfu af reglunum til 
staðfestingar hafi breytingar verið gerðar. 

Þrátt fyrir að skýrt sé kveðið á um samráð við fagfélag eða samtök 

þeirra og að fjölmiðlanefnd skuli staðfesta reglurnar er eftirfylgni takmörkuð 

(Fjölmiðlanefnd, án dags.). Stjórnvöld geta samt sem áður gripið inn í hvenær 

sem er ef vilji er fyrir hendi. 

Pólitískir þættir sem aðgreina einnig fjölmiðlafyrirtæki frá öðrum 

fyrirtækjum í lýðræðisríkjum er aðgerðarvald stjórnvalda. Stjórnvöld geta 
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gripið inn í markaðinn hvenær sem þeim þykir þurfa, og haft afskipti af efni og 

innihaldi þess sem fjölmiðlar framleiða og birta. Sem dæmi um það er að finna 

í 26. - 35 gr. fjölmiðlalaga þar sem fjallað er um boð og bönn hvað varðar 

fjölmiðlaefni og aðgengi að fjölmiðlaefni og er flest háð túlkunum (Lög um 

fjölmiðla nr. 38, 2011). Ítarlegra dæmi er nýlegur úrskurður fjölmiðlanefndar 

um brot Rúv á 28. grein fjölmiðlalaga um vernd barna gegn skaðlegu efni þegar 

skandinavísk þáttaröð var gerð aðgengilega í öllum spilurum Rúv án möguleika 

á aðgangsstýringu (Fjölmiðlanefnd, 2020b). 

Pólitískir þættir tengjast því að koma málefnum á dagskrá fjölmiðla sem 

eru eigendum þóknanlegir. Það getur verið ein skýring á því af hverju sum 

fyrirtæki eru rekin árum saman með miklu tapi og fjárþörf frá eigendum án 

þess að nokkur merki sjáist um breytingar í rekstrinum. Rannsökuð hefur verið 

mismunandi upplifun frumkvöðla á velgengni og sýndi sú rannsókn ólíkan 

skilning. Á meðan sumir upplifðu velgengni sem fjárhagslegan ávinning þá 

upplifðu aðrir velgengni eftir því hvaða áhrif þeir höfðu á samfélagið (Angel 

o.fl., 2018).     

 

3.3 Eignarhald, samþjöppun og sjálfsritskoðun 
Þrátt fyrir lagasetningu þar sem reynt er að koma í veg fyrir afskipti eigenda af 

ritstjórnarstefnu fjölmiðla þá hefur eignarhald alltaf óhjákvæmileg áhrif. Það 

eru eigendur sem setja stefnuna, ráða ritstjóra og lykilmenn og taka ákvarðanir 

varðandi vöxt, markaðsmál, kostnað, fjármögnun og ráðstöfun hagnaðar þ.e. 

hvort vextinum er varið í fjárfestingar eða til arðgreiðslu. Graham Murdock 

(1982) kallar þetta vald úthlutunarvald.  

Sú hætta er fyrir hendi að pólitísk viðhorf ritstjóra og blaðamanna hafi 

áhrif á framgang blaðamanna í starfi. Ritstjórar hygla þeim blaðamönnum sem 
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eru með svipaðar skoðanir og þeir sjálfir, gefa þeim meira frelsi og framgang í 

starfi, og hærri laun (Ceron o.fl., 2019). Þegar skoðað er hvort þau gildi sem 

blaðamenn segjast starfa eftir skili sér í þeim fréttum sem þeir skrifa kemur í 

ljós misræmi á milli faglegra hugsjóna blaðamanna og frammistöðu þeirra. 

Virðist ritstjórnarstefna hafa mest áhrif á hversu stórt bilið er, meiri áhrif en 

menning þess lands sem starfað er í (Mellado o.fl., 2020). 

Áhrif eignarhalds dagblaða á fagleg gildi blaðamanna í daglegum 

störfum þeirra sýnir að þó að eignarhaldið hafi ekki bein áhrif á fagleg gildi 

blaðamanna þá hefur það óbein áhrif því úthlutunarvald hefur óhjákvæmlega 

áhrif á áherslur fréttastofunnar og gerir þannig blaðamönnum erfiðara fyrir að 

halda í sín faglegu gildi (Murdock, 1982). Blaðamenn gera sér grein fyrir að 

eigendur geta auðveldlega ráðið og rekið þá og getur það haft áhrif á hvernig 

þeir framreiða fréttirnar.  Stórar fjölmiðlaveitur og krosseignarhald auka enn á 

þessi áhrif (Ekayanti og Hao Xiaoming, 2018).   

Með fækkun fjölmiðlafyrirtækja fækkar þeim sem ráða yfir störfunum 

og minna úrval verður fyrir fjölmiðlafólk til að velja um vinnu. Því er hætt við 

að fjölmiðlafólk fari varlega í því sem það segir til að styggja ekki eigendur 

fyrirtækjanna eða skrifa um það sem passar ekki fyrirtækinu. Á málþingi 

fjölmiðlanefndar og Blaðamannafélags Íslands árið 2014 um ritstjórnarlegt 

sjálfstæði kom fram að takmarkað starfsöryggi blaðamanna dregur úr 

ritstjórnarlegu sjálfstæði og hefur áhrif á fréttamat (Fjölmiðlanefnd, 2014). 

Þrýstingur frá markaðsöflunum og stjórnmálaöflum er gjarnan í formi 

sjálfsritskoðunar fremur en beinnar ritskoðunar (Kovalev, 2020).  Í því umhverfi 

sem fjölmiðlar á Íslandi búa við þar sem engir beinir styrkir fást frá hinu 

opinbera, þarf að treysta á auglýsendur. Fjölmiðlaumhverfið er því afar 

markaðsdrifið. Það veldur hættu á sjálfsritskoðun blaðamanna. Í grein sinni um 

umræðuvettvang íslenskra dagblaða kemst Birgir Guðmundsson að því að 
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viðskiptalegir þættir móti að verulegu leyti innihald og efnistök íslenskra 

dagblaða. Hann veltir því fyrir sér hvort markaðsvæðingin hafi ekki einungis 

náð til fjölmiðlanna, efnis og efnistaka heldur einnig til þeirra sem búa til 

ritstjórnarefni (Birgir Guðmundsson, 2015b).  

Í rannsókn Ferrucci og Alaimo (2019) var skoðað hvernig litlir miðlar á 

litlum markaðssvæðum í markaðsdrifnu umhverfi fara að því að halda velli þar 

sem örfá fyrirtæki hrifsa til sín bróðurpartinn af auglýsingatekjum á tilteknu 

markaðssvæði. Þeir ræddu við sautján aðila sem tengjast útgáfu fréttablaða á 

litlu markaðssvæði þar sem minni miðlar höfðu verið keyptir upp og þeir jafnvel 

lagðir niður þrátt fyrir að skila hagnaði því hagnaðurinn var ekki nógu 

mikill.  Þeir sem lifðu af voru miðlar sem náðu góðu sambandi og samkomulagi 

við stóra auglýsendur og áttu að góða styrktaraðila. Eigendur lögðu áherslu á 

að blaðamenn héldu sjálfstæði sínu en um leið voru blaðamenn afar 

meðvitaðir um það í skrifum sínum hvað ákveðnir auglýsendur og styrktaraðilar 

skiptu miklu máli. Blaðamenn vildu meina að ekki væri um sjálfsritskoðun að 

ræða en viðurkenndu að hættan væri fyrir hendi (Ferrucci og Alaimo, 2019). 

Birgir Guðmundsson (2015) bendir á að blaðamenn leggi ólíkan skilning í 

hugtakið sjálfsritskoðun. Því þurfi að skilgreina hugtakið áður en það er notað 

til greiningar. Áhrif eigenda skipta máli og þá helst á forgangsröðun 

blaðamanna um hvað teljist mikilvægt að fjalla um og hvað ekki. En almenn 

umræða í samfélaginu og pólitískir leiðtogar hafa mun meiri áhrif á fréttir og 

fréttamat íslenskra blaðamanna, bæði efnistök og framsetningu (Birgir 

Guðmundsson, 2015a). 

Kenningar um forræði yfir fjölmiðlum (e. structure and agency) fjalla um 

áhrif eigendavalds og það hvort fjölmiðlar séu málpípur ríkjandi hugmynda og 

valdahópa. Árið 1998 kynntu Edward Herman og Noam Chomsky til sögunnar, 

í bók sinni Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media, 
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kenningu sína um áróðurslíkanið sem lýsir því valdi sem utanaðkomandi aðilar 

hafa á störf fjölmiðlamanna og þær síur sem frétt þarf að fara í gegnum áður 

en hún er birt. Þrátt fyrir að kenningin sé komin til ára sinna þá á hún vel við 

þegar íslenskur fjölmiðlamarkaður er skilgreindur. Ein sían er eignarhald 

fjölmiðla og segja þeir Herman og Chomsky að til þess að komast inn á 

fjölmiðlamarkað þurfi mikið fjármagn og að þrátt fyrir gríðarlegan fjölda 

dagblaða, tímarita, útvarps- og sjónvarpsstöðva þá er eignarhaldið á fárra 

höndum, hjá risum, sem tengjast einnig öðrum geirum atvinnulífsins s.s. 

tryggingarfélögum, bankastarfsemi, auglýsingum, heildsölu-, smásölu og 

dreifingu á matvælum. Önnur sían er auglýsingar og það mikla vald sem 

mikilvægir auglýsendur hafa. Heman og Chomsky gætu auðveldlega verið að 

lýsa íslenskum fjölmiðlamarkaði. Þeir segja vald auglýsenda felast í að stærsti 

hluti tekna fjölmiðla komi frá auglýsingum. Með auknum auglýsingum geta þau 

blöð sem mikið er auglýst í selt eintökin langt undir framleiðslukostnaði. En 

blöð án auglýsinga verða annað hvort að hækka verðið til að standa undir 

rekstri eða skera niður í kostnaði sem gæti minnkað gæðin og um leið skert 

rekstrargrundvöllinn. Auglýsingar og auglýsendur skipta því afar miklu máli og 

eru oftast af eða á fyrir tilvist miðils. Völd þeirra eru því mikil og hefur reynslan 

sýnt skv. þeim Herman og Chomsky að þau völd eru stundum nýtt til að hafa 

áhrif á efni og skrif. Fjölmiðlar sem eru gagnrýnir og róttækir eiga erfiðara 

uppdráttar en hinir, þar sem stórir auglýsendur vilja síður auglýsa þar sem 

mögulega er fjallað um þá á neikvæðan hátt. Fjórða sían er óvægin gagnrýni og 

hótanir. Hún fjallar meðal annars um hættuna á að auglýsendur dragi úr 

stuðningi og jafnvel rifti auglýsingasamningum sem geti haft þau áhrif að 

fjölmiðill er síður tilbúinn til að fjalla um tiltekin mál til að forðast kostnaðarsöm 

óþægindi.  Fimmta sían fjallar um hræðslu við hugmyndafræði sem gæti ógnað 

stöðu þeirra (Herman og Chomsky, 1988). Þetta getur átt við stór og umdeild 
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mál í samfélaginu og er eitt augljósasta dæmið kaup Þórsmerkur ehf. á Árvakri 

hf. árið 2009. Í viðtali við Viðskiptablaðið í maí 2012 sagði Óskar Magnússon 

forsvarsmaður Þórsmerkur: „Hins vegar voru stór þjóðfélagsmál sem ég og 

aðrir eigendur töldum að þyrfti að leggja áherslu á og að fengju efnislega 

umfjöllun.” Þá nefnir Óskar meðal annars Evrópusambandið, sjávarútvegsmál 

og Icesave málið sem hann segir sínum miðli að þakka hvernig það mál fór 

(Viðskiptablaðið, 2012, bls. 26-28). 

3.4 Lítil markaðssvæði 
Ísland er fámennt land í einangruðu málumhverfi og litlu markaðshagkerfi. Í 

rannsóknum á fjölmiðlakerfi landsins í alþjóðlegum samanburði hefur Ísland 

oft á tíðum verið talið með öðrum Norðurlöndum án þess að sérstök greining 

hafi verið gerð á uppbyggingu íslenska fjölmiðlakerfisins. Þeir sem koma utan 

frá gefa sér stundum að hlutirnir séu eins á Íslandi og hinum Norðurlöndunum, 

litla Ísland fær þannig að fljóta með frændþjóðunum. Það á við rannsókn 

Syvertsen, Enli, Mjøs og Moe (2014) sem rannsökuðu fjölmiðlakerfi 

Norðurlandanna með því að skoða sögu landanna og þróun, uppbyggingu og 

starfsemi fjölmiðla innan þeirra. Þau færa rök fyrir því að norræna 

velferðarkerfið sem einkennist af vel fjármögnuðu opinberu menntakerfi, 

heilbrigðiskerfi og lífeyrissjóðakerfi nái einnig til fjölmiðlakerfa landanna og 

aðgreini þau þannig frá öðrum löndum. Þau viðurkenna að eitt og annað sé 

ólíkt í fjölmiðlakerfum landanna en segja mun fleiri þætti sameiginlega og það 

réttlæti að flokka Norðurlöndin í eitt og sama módelið sem þau kalla „Norræna 

fjölmiðla- og velferðarmódelið“ (NFV). Þetta gera þau þrátt fyrir að skortur á 

gögnum frá Íslandi í öllum samanburði verði fljótt áberandi við lestur 

rannsóknarinnar. 

Nýleg rannsókn á fjölmiðlakerfi litlu landanna innan Norðurlandanna, 

Færeyja, Grænlands og Íslands bætir nokkuð úr þessu. Í rannsókninni kom fram 
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að fjölmiðlakerfi í agnarsmáu pínulitlu hagkerfi gerir fjölmiðla viðkvæma fyrir 

utanaðkomandi áhrifum og erfiðara sé að tryggja sjálfstæði ritstjórna en hjá 

stærri þjóðum (Ravn-Højgaard o.fl., 2020). Rannsóknir úr öðrum 

fræðigreinum, s.s. stjórnsýslu og hagfræði hafa sýnt að lítil ríki hafa einkenni 

sem aðgreina þau frá stærri ríkjum, sérstaklega hvað varðar tengsl stjórnmála 

og fjölmiðla. Því er ekki hægt að gera ráð fyrir að hægt sé að yfirfæra rannsóknir 

á stórum ríkjum yfir á þau minni (Jón Gunnar Ólafsson, 2020). 

Ísland er ekki aðeins fámennt land heldur er mannfjöldinn dreifður um 

stórt svæði og má velta fyrir sér áhrifum fjarlægða þegar kemur að fjölmiðlum. 

Fréttastofur stærstu miðlanna og í raun meginþorra miðla á Íslandi eru 

staðsettar á höfuðborgarsvæðinu. Þann 1. janúar 2021 voru Íslendingar rétt 

tæplega 370 þúsund. Þar af bjuggu 64% á höfuðborgarsvæðinu. Í nágrenni 

höfuðborgarsvæðisins búa amk. önnur 10%. Hin rúmu 25% landsmanna búa 

vítt og dreift um landið (Hagstofa Íslands, 2021c).  

Freeman (2020) segir vegalengdir og landfræðilega staðsetningu miðla og 

fréttastofu hafa áhrif á gerð og gæði fréttaefnis. Þó sé um ákveðna þversögn 

að ræða því á sama tíma og umfjöllun um málefni verður betri þegar 

blaðamenn eru nær viðfangsefninu þá er um leið meiri áhersla á mjúkar fréttir 

og síður fjallað um pólitísk hitamál. Því hefur umræða um umdeild pólitísk mál 

færst að hluta til inn á hópa á Facebook. Erfitt er að finna rétta jafnvægið 

(Freeman, 2020) en hætt er við að ef fjarlægð frá viðfangsefninu verður of mikil 

þá fáist ekki rétt mynd af því sem fjallað er um. Umfjöllun verði þannig byggð 

á staðalímyndum, oftar en ekki neikvæðum, sem geta haft mikil áhrif á viðhorf 

til viðfangsefnisins og þess samfélags sem það tilheyrir (Butlers, 2020). Þróunin 

á Íslandi bendir til þess að mjúkar fréttir séu að aukast á kostnað frétta af pólitík 

og efnahagsmálum, sérstaklega eftir hrun (Valgerður Jóhannesdóttir, 2016). 

Það skyldi þó aldrei vera vegna nálægðar við viðfangsefnið. 
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Á Íslandi er áralöng hefð fyrir pólitískum flokksmiðlum þó formleg tengsl 

hafi rofnað seint á tíunda áratugnum. Óformlegu tengslin eru samt sem áður 

enn til staðar og má best sjá það á yfirlýsingum eigenda fjölmiðla um hin ýmsu 

samfélagsmál (Viðskiptablaðið, 2012; Fréttablaðið, 2020b) og ráðningu 

ritstjóra á fréttamiðla með áberandi pólitísk tengsl. Þeir tveir fréttamiðlar sem 

taka til sín bróðurpartinn af öllum tekjum prentmiðla og netmiðla á Íslandi, 

Fréttablaðið, visir.is og Morgunblaðið og mbl.is, eru miðlar sem falla þar undir.  

3.5 Um fjölmiðlastyrki 
Styrkir til fjölmiðla geta verið með ýmsu móti. Almennt má flokka þá í beina og 

óbeina styrki. Beinir styrkir eru vel sýnilegir og skilgreindir. Óbeinir styrkir eru 

t.d. í formi afslátta af opinberum gjöldum, og eða áskrift opinberra aðila að 

miðlum (sjá umfjöllun við töflu 3). Í frumvarpinu því sem nú liggur fyrir Alþingi 

um rekstrarstyrki til einkarekinna fjölmiðla er úthlutun nokkuð gegnsæ, miðað 

er að mestu við ákveðið hlutfall af rekstrarkostnaði ritstjórna fréttamiðla og 

ekki gerð krafa um tengsl eða pólitísk flokksskírteini. En jafnframt virðast 

markmið frumvarpsins vera óljós m.a. varðandi það hvort tilgangur styrkjanna 

sé að styrkja fjölbreytni og fjölræði á fjölmiðlamarkaði eða jafna samkeppni um 

auglýsingatekjur við erlenda aðila (Þingskjal 645, 2019-2020). 

Josef Trappel (2018) fjallar um mikilvægi þess að stjórnvöld styrki fjölmiðla 

til að tryggja það efni sem lýðræðisríki þarf og vill hafa til að virka sem slíkt. 

Hann veltir m.a. fyrir sér hvaða styrkir standa evrópskum miðlum til boða, hver 

séu rökin eru á bak við styrkina, hvaða reglur gilda, hver áhrifin séu á almenna 

umræðu og að hve miklu leyti styrkir hafi áhrif á ritstjórnarlegt frelsi. Rétt er að 

skoða betur hvað Trappel segir um hvert þessara atriða. 
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Hvaða styrkir standa evrópskum miðlum til boða? 
Bæði stjórnvöld og fyrirtæki í einkarekstri geta styrkt fjölmiðla með beinum og 

óbeinum fjárhagslegum hætti. Beinir fjárhagslegir styrkir stjórnvalda eru t.d. í 

formi beingreiðslna, lækkunar á kostnaði s.s. virðisaukaskatti og með 

auglýsingum. Beinir fjárhagslegir styrkir fyrirtækja eru til dæmis t.d. 

milliverðlagning (e. cross-subsidies). Óbeinir fjárhagslegir styrkir stjórnvalda 

eru t.d. í formi aðgengis að upplýsingum.  Óbeinir fjárhagslegir styrkir 

fyrirtækja eru t.d. í formi tilbúins efnis sem hægt er að birta án teljandi 

breytinga. 

Hver eru rökin á bak við styrkina og hvaða reglur gilda? 
Þau rök sem almennt eru notuð til að réttlæta styrki til fjölmiðla eru annars 

vegar áhyggjur af efnahagsþróun og hins vegar þörf á að verja eða viðhalda 

gildum. 

Efnahagsleg rök fela meðal annars í sér að störf við fjölmiðla skipta 

máli, að bregðast verði  við niðursveiflum í efnahagslífinu sem eru 

óhjákvæmilegur og reglulegur fylgifiskur kapítalismans. Mikilvægi þess; að vera 

mótvægi við fjárhagslegar byrðar og auknar álögur, að koma í veg fyrir 

markaðsmisbrest, að vera hvatning til nýsköpun, að efla eftirspurnar og að 

koma í veg fyrir algjör áhrif auglýsinga og auglýsenda. 

Styrkir sem ætlað er að verja eða viðhalda gildum eru m.a. að viðhalda 

fjölbreytileika og gæðum, að efla eftirlitshlutverk fjölmiðla, menntun og 

fræðslu blaðamanna, að búa til staðbundinn umræðuvettvang og sjá til þess 

að raddir minnihlutahópa fái að heyrast. 

Af þessari upptalningu hafa rökin um að viðhalda þurfi fjölbreytileika 

og gæðum verið sterkust síðustu áratugina. Er það byggt á þeim rökum að gæði 

fjölmiðla haldist í hendur við fjölda fjölmiðlafyrirtækja og eigenda. Þannig eiga 
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færri eigendur og færri dagblöð að leiða til minni fjölbreytni og að lokum til 

minni gæða. En á móti er því haldið fram að of mörg fyrirtæki geti orðið til þess 

að fjölbreytnin minnkar og efnisinnihald verði einsleitara, meira-af-því sama. 

Erfitt getur verið að finna réttan fjölda fyrirtækja sem tryggja fjölbreytileikann 

þegar verið er að ákveða styrki til fjölmiðla. Menningarleg- og 

málfarslega fjölbreytni er einnig ein af aðal stoðum stefnumótunar 

Evrópusambandsins og er fjölmiðlum ætlað þar stórt hlutverk (Trappel, 2018). 

Þá veltir Trappel (2018) því fyrir sér hvort tala eigi um styrki til fjölmiðla 

því þeir heyra undir lög og er ætlað að uppfylla ströng skilyrði um efnisval. Þeim 

er stýrt af opinberum aðilum og fjármagnaðir af almenningi alveg eins og 

lögreglan, hernaðarbrölt og háskólar. Allar þessar stofnanir eru fjármagnaðar 

af hinu opinbera og ekki er um styrki að ræða (Trappel, 2018). 

Hver eru áhrifin á almennan umræðuvettvang? 
Trappel (2018) telur styrki mikilvæga til að tryggja lýðræðislegan 

umræðuvettvang. Hann telur að án styrkja sé hætt við að enginn almennur 

umræðuvettvangur verði til eða að hann verði einsleitur og ólýðræðislegur. 

Markaðsráðandi fjölmiðlar í flestum Evrópuríkjum gera alþjóðlegum- og 

þjóðarviðburðum góð skil en þegar kemur að svæðis- og staðbundnum 

viðburðum þá verða slæm áhrif samþjöppunar næsta augljós. Undanfarið hafa 

netfyrirtæki hafið svæðisbundna starfsemi í von um að endurskapa almennan 

umræðuvettvang. Styrkir geta hjálpað þeim við að komast af stað með þeim 

kostnaði sem því fylgir þó engin trygging sé fyrir því að það gangi upp á 

markaðsforsendum. Raddir minnihlutahópa sem oftast heyrast aðeins í 

gegnum góðgerðastofnanir eða miðla tengdum ákveðnum samfélögum, 

fjármagna starfsemi sína ekki á markaðsforsendum. Frjáls framlög, félagsgjöld 

og styrkir frá stofnunum og fyrirtækjum eru þeim nauðsynlegir til að halda velli. 
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Raddir minnihlutahópa eru taldar mikilvægur þáttur lýðræðislegs 

almannarýmis í mörgum Evrópuríkjum og þær því styrktar (Trappel, 2018).  

Að hve miklu leyti hafa styrkir áhrif á ritstjórnarlegt frelsi? 
Ritstjórnarlegt frelsi og fjölmiðlafrelsi er eitt aðal áhyggjuefni þeirra sem telja 

styrki frá stjórnvöldum ekki eiga rétt á sér og byggir á því að fjölmiðlar eigi ekki 

að lúta neinu valdi. Hins vegar telja aðrir (Picard, 2016, bls. 213) að fjölmiðlar 

hafi í raun aldrei og geti aldrei fullkomlega verið frjálsir og óháðir stjórnvöldum 

í lýðræðissamfélagi. Því ef svo væri þá myndi það eyðileggja þann 

samfélagssáttmála sem gerir samfélag mögulegt. Styrkir ættu ekki að leiða til 

skerðingar á ritstjórnarlegu frelsi svo framarlega sem ferlið við úthlutun styrkja, 

allt frá umsókn til greiðslu, er gegnsætt og hlutlaust. Ef engir styrkir eru og 

fjölmiðlar verða að reiða sig að mestu á tekjur frá auglýsendum er hætt við að 

það hafi áhrif á ritstjórnarlegt frelsi (Trappel, 2018). Því ekki slærðu á höndina 

á þeim sem fæðir þig. 

3.6 Íslenskir styrkir til fjölmiðla 
Á árinu 2020 veittu stjórnvöld í fyrsta sinn styrki til einkarekinna fjölmiðla. Um 

var að ræða tvenns konar stuðning. Annars vegar einskiptis stuðning til að 

mæta efnahagslegum áhrifum heimsfaraldurs (Lög um breytingar á ýmsum 

lögum nr. 37, 2020). Hins vegar rekstrarstuðning til fimm ára til staðbundinna 

miðla utan höfuðborgarsvæðisins, í gegnum byggðaáætlun (Þingskjal 1242, 

2017-2018). 

Einskiptis stuðningur 
Í greinargerð með lögunum um sérstakan rekstrarstuðning við einkarekna 

fjölmiðla kemur fram að stuðningurinn sé veittur „í ljósi þess víðtæka 

rekstrarvanda sem að [fjölmiðlum] steðjar“ (Reglugerð nr. 670, 2020, 2. gr.). Í 

sömu reglugerð er einkum tvenn sem vekur athygli í ljósi þess hvernig styrkjum 
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var útlutað. Í 13. tl. 2. gr. laganna er einkarekinn fjölmiðill skilgreindur sem 

fjölmiðill sem er hvorki í heild eða hluta í opinberri eigu, þ.m.t. sveitarfélaga. 

Hins vegar er N4 ehf. sérstaklega tilnefnd í greinargerð og þá kemur fram að 

þetta ákvæði eigi ekki við ef hlutur opinberra aðila er smár og myndi ekki 

yfirráð í félaginu. 5. gr. tl. f sömu laga er gert að skilyrði fyrir sérstökum 

rekstrarstyrk að fjölmiðlafyrirtæki sé ekki í fjárhagserfiðleikum en að 

undanþegin séu þessu ákvæði lítil fyrirtæki sem m.a. hefur starfað skemur en í 

þrjú ár.  

Úthlutun á þeim stuðningi byggðist á gögnum sem fjölmiðlafyrirtæki 

skiluðu inn og féllu til á árinu 2019. Tuttugu og sex fjölmiðlafyrirtæki sóttu um 

fyrir samtals 710 milljónir og voru tuttugu og þrjár umsóknir sem fengu 

úthlutað. Litið var m.a. til launa og fjölda starfsmanna, þá með taldir verktakar, 

vegna miðlunar á fréttum og fréttatengdu efni. Enginn einn gat fengið meira 

en ¼ af úthlutuðum styrk. Lögin voru að mestu leyti samhljóma frumvarpi sem 

lagt var fyrir þingið í maí 2019 nema að þá miðaðist hámarskupphæð ekki við 

hlutfall af áætluðum styrk heldur krónutölu, 50 milljónir, (Þingskjal 1541, 2018-

2019).  Í umsögn um frumvarpið 2019 þá komu fram ólík sjónarmið. Stærri 

fjölmiðlafyrirtæki höfðu áhyggjur af því að fá hlutfallslega minna fjármagn en 

þær minni ef þak væri á greiðslum og töldu um mismunun væri að ræða. Á 

sama tíma bentu minni fjölmiðlaveitur á að prósentuhlutfall endurgreiðslu 

væri of lágt (Alþingistíðindi, 2020).  

Tafla 2 sýnir úthlutaðan styrk á til fjölmiðlafyrirtækja árinu 2020, tekjur 

árið 2019 sem notaðar voru til viðmiðunar við úthlutun, og hlutfall styrksins af 

tekjunum. 

Tafla 2: Úthlutaðir styrkir til fjölmiðla á árinu 2020 vegna ársins, tólf hæstu 
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Heimild: Fjölmiðlanefnd (2020). 

Eins og sést í töflu 2 fengu þrjú af fjórum stærstu einkareknu 

fjölmiðlafyrirtækjunum samtals tæpar 266 milljónir eða um 64% af þeim tæpu 

400 milljónum sem voru til úthlutunar. Hin 20 fjölmiðlafyrirtækin sem einnig 

fengu úthlutað skiptu með sér restinni, eða um 36%.   

Tafla 2 sýnir einnig hlutfall úthlutaðs styrks af tekjum 

fjölmiðlafyrirtækjanna. Styrkirnir eru ekki stór hluti af heildartekjum stærstu 

fyrirtækjanna ef borið er saman við það ár sem notað var til viðmiðunar við 

úthlutun. Þeir verða stærri hluti heildartekna eftir því sem tekjur fyrirtækjanna 

eru minni.  Þetta er sérstaklega áhugavert í ljósi þess sem fram kemur í 

skýringum við 9. gr. laga nr. 37/2020 „Sterkir einkareknir fjölmiðlar eru 

sérstaklega mikilvægir á tímum sem þessum vegna hlutverks þeirra er snýr að 

upplýsingu og umræðu í samfélaginu auk þess að veita stjórnvöldum aðhald og 

efla almannavarnir í þeirri víðtæku merkingu sem hugtakið hefur öðlast frá því 

að faraldurinn reið yfir“. Síðan styrkjunum var úthlutað hefur Birtíngur 

útgáfufélag ehf. selt frá sér flesta sína miðla. Ekki kemur fram í frumvarpinu 

hvort stjórnvöld telji eðlilegt að aðeins 2 - 3 aðilar séu einráðir á markaði 

einkarekinna fjölmiðla eins og sést ekki aðeins á veltutölum heldur 

Tegund
Upphæð styrks 
2020 v/2019

 Heildartekjur 
2019 

 % styrkur af 
heildartekjum 2019 

Árvakur hf. Prentmiðil l 99.904.495         4.879.589.430 2,0%

Sýn hf. Myndmiðil l  91.118.336         19.811.000.000 0,5%

Torg ehf. Prentmiðil l 64.754.052         2.307.061.127 2,8%

Birtíngur Prentmiðil l 24.017.147         391.905.549 6,1%

Myllusetur ehf. Prentmiðil l 20.225.397         280.892.466 7,2%
 Útgáfufélagið Stundin ehf. Prentmiðil l 17.780.267         185.970.632 9,6%

N4 ehf. Myndmiðil l  13.527.946         151.367.807 8,9%

Kjarninn miðlar ehf. Vefmiði l l 9.299.482           59.563.160 15,6%

Bændasamtök Íslands Prentmiðil l 9.277.877           

Víkurfréttir ehf. Prentmiðil l 7.922.972           93.400.327 8,5%

Fröken ehf. Prentmiðil l 7.596.783           115.751.896 6,6%

Skessuhorn ehf Prentmiðil l 7.326.329           89.406.672 8,2%

ekki aðgengilegt
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markaðshlutdeild hér fyrr í þessari rannsókn. En auðvelt er að draga þá ályktun 

þegar dreifing styrkjanna er skoðuð. 

Styrkir til staðbundinna miðla utan höfuðborgarsvæðisins 
Einnig voru veittir styrkir úr byggðaáætlun til staðbundinna miðla utan 

höfuðborgarsvæðisins. Styrkirnir verða veittir á hverju ári til fimm ára og fengu 

11 fyrirtæki úthlutað kr. 455.000 hver. N4 ehf., Skessuhorn ehf. og Víkurfréttir 

ehf. eru þar á meðal (Stjórnarráð Íslands, 2020). Það vekur athygli að í 

byggðaáætlun eru engar forsendur gefnar fyrir styrkúthlutun sem bendir til að 

þetta er eins ógagnsætt ferli og mögulegt er.  

Óbeinir styrkir 
Eitt og annað má telja styrki til íslenskra fjölmiðla þó styrkjaumhverfi hér á landi 

sé ekki gagnsætt og að engu leyti sambærilegt við það sem gerist á hinum 

Norðurlöndunum. 

Kaup Alþingis, ráðuneyta og stofnana á þeirra vegum á völdum 

fjölmiðlum má vel flokka undir ríkisstyrki því kaupin eru að engu leyti samræmd 

eða sýnileg almenningi. Í mars 2019 lagði Björn Leví Gunnarsson alþingismaður 

fram fyrirspurn til forseta alþingis og ráðherra allra ráðuneyta um áskriftir að 

fjölmiðlum. Spurt var hvaða dagblöð, tímarit og aðra miðla ráðuneytið og 

stofnanir kaupa áskrift að sem og upphæðir sem greiddar eru fyrir áskriftina á 

ári.    

Tafla 3 tilgreinir sýnir kaup forseta Alþingis, ráðuneyta og stofnanna 

þeirra á miðlum í áskrift. Aðeins eru sýndi kaup á þeim miðlum sem eru til 

rannsóknar. 

Tafla 3: Upphæð sem greidd er í kaup á áskrift að miðlum þeirra fyrirtækja sem eru til 
rannsóknar, hjá forseta Alþingis, ráðuneytum og stofnunum þess  
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Heimild: Þingskjal nr. 1179, 1194, 1195, 1889, 1204, 1205, 1232, 1270, 1612, 1630, 1665, 2087. 

(2018-2019). 

Eins og sjá má á yfirlitinu þá er gæðunum ansi misjafnt skipt. Miðað við 

litla veltu velflestra fjölmiðla á Íslandi þá getur munað ansi miklu um áskriftir 

ráðuneyta og stofnana. Í sumum tilfellum eru greiðslur fyrir fjölmiðla sem 

almennt eru ókeypis. Í tilfelli Togar ehf. eru keyptar áskriftir að DV og 

Fréttablaðinu, þar af er Fréttablaðið fyrir rúmar milljón krónur sem verður að 

teljast gjöf en ekki gjald í tilfelli fríblaðs. Ef horft er til upphæðar sem greidd er 

samtals til Mylluseturs ehf. vegna Viðskiptablaðsins, Frjálsrar verslunar og 

Fiskifrétta og hún sett í samhengi við hagnað fyrirtækisins árin 2018 – 2019, þá 

er upphæð áskrifta hærri en sem nemur rekstrarhagnaði Mylluseturs ehf. 

        Áskriftir forseta alþingis, ráðherra og stofnanna sem undir þá falla er 

háð ákvörðunum viðkomandi ráðherra og forstöðumanna stofnananna. Því má 

ætla að fjölmiðill sem á mikið undir í áskriftatekjum veigri sér við að taka 

áhættu með umfjöllun sem skaðar eða stuðar viðkomandi forstöðumann. 

Aðrir styrkir sem gagnast fjölmiðlum óbeint eru til dæmis þróunarstyrkir 

til framleiðslu sjónvarpsefni (Reglugerð nr. 229, 2003).   
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 s am ta l s  

Árvakur hf . 1.714.401  1.726.343  1.679.592  776.021       704.913       859.810       1.937.841  1.202.341    877.393  1.476.176  86.880    824.324  13.866.035 

Sýn hf . 573.840  188.313      559.200    89.613          -                     -                     -                  3.476.355  -                -                  -                280.440  5.167.761   

Myl l usetur ehf . 672.216   815.972     179.820     294.372      711.177         355.221       299.961    119.880       125.994   224.442   479.520  79.587    4.358.162   

Torg  e hf . 479.018   308.529    465.480    140.722       237.770      383.850      336.060   71.760         120.102    107.640    179.520   142.710    2.973.161   

Sí mi nn hf . 159.961    192.395     41.400        23.860         175.958       107.108        -                  603.803     -                -                  -                124.200   1.428.685   

Kja rni nn m iðl ar ehf. 301.808   161.268      75.008       75.008         -                     150.016        138.775    -                    93.750    18.752       -                18.752     1.033.137   

Stundin ehf . 60.310      71.720        24.180        46.860         17.430          34.980         128.855    45.360        15.480     22.680      23.880    48.555    540.290      

Skes suhorn ehf . 29.478     -                   -                   70.860         20.268         -                     35.148       34.020        35.712     46.684      -                96.516     368.686      

Bi rt í ngur ehf. -                 -                   22.032       -                     -                     -                     68.423      -                    -                17.995       -                -                108.450      

V íkurf rétti r ehf . -                 -                   -                   10.500          -                     -                     -                  -                    -                -                  -                -                10.500       
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4 Greining gagna 

4.1 Rannsóknarspurningar 
Til að skoða rekstrargrundvöll einkarekinna fjölmiðla á Íslandi verður 

fjárhagsleg staða þeirra skoðuð með því að rýna í ársreikninga síðustu sex ára. 

Ársreikningar nokkurra ára ættu að veita góða innsýn í rekstrarlega sögu 

fyrirtækis og með því að bera einstök fyrirtæki saman við önnur fyrirtæki í 

sömu starfsgrein fæst enn betri mælikvarði á rekstur og rekstrarafkomu 

þess/þeirra. 

Rannsóknarspurning 1: Hverjar eru tekjur, hagnaður, EBITDA og handbært 

fé frá rekstri þeirra fjölmiðlafyrirtækja sem eru til 

skoðunar? 

Hagnaður er sá mælikvarði sem gjarnan er vísað til þegar rætt er um 

rekstrarhæfi fyrirtækja en fjölmargt getur haft áhrif á hagnað án þess að 

raunverulegra fjármuna hafi verið aflað eða þeir greiddir. Hafi fyrirtæki staðið 

í miklum fjárfestingum, jafnvel þótt ekki hafi verið í beinum tengslum við 

fjölmiðlareksturinn geta háar afskriftir af þeim fjárfestingum dregist frá 

raunverulegum hagnaði fyrirtækisins. Sama á við um reiknaða vexti og 

gengismun lána. Þess vegna verður EBITDA skoðuð en það er hagnaður fyrir 

afskriftir, fjármagnsgjöld og skatta. EBITDA sýnir hversu miklu reksturinn hefur 

skilað óháð því hver fjármagnsskipan fyrirtækisins er. Tekjur fjölmiðlafyrirtækja 

á hverju ári eru skoðaðar til að sjá heildar fjárhagslegt umfang þeirra og til að 

setja í samhengi við aðrar tölur og fá þannig hlutfallslegan samanburð á milli 

fjölmiðlafyrirtækja.  

Hluti af ársreikningi fyrirtækja er sjóðsstreymisyfirlit sem sýnir breytingu á 

handbæru fé á ákveðnu tímabili, þ.e. hvaða tekjur komu raunverulega inn í 

fyrirtækið og hægt er að nota til fjárfestinga, til að greiða út arð og til afborgana 
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af lánum. Því er handbært fé frá rekstri skoðað. Þannig má sjá t.d. áhrif 

söluhagnaðar eða taps og breytingu á viðskiptavild á rekstrarniðurstöðu og 

þegar nokkurra ára tímabil er skoðað, hvort erfiðara er að innheimta skuldir 

viðskiptavina, hvort verið sé að greiða niður skuldir við lánardrottna í stórum 

stíl og/eða breytinga á birgðastöðu fyrirtækisins. Þessar stærðir gefa 

vísbendingar um rekstrarhæfi fyrirtækisins til lengri tíma og í hvað stefnir, 

sérstaklega þegar þær eru settar í samhengi við aðrar tölur, úr 

efnahagsreikningi.  

Saman verða þessar stærðir notaðar til að skoða hagnað fyrirtækisins frá 

tveimur hliðum og einnig til að skoða gæði hagnaðarins. Annars vegar er 

skoðað hlutfall hagnaðar án tillits til fjármagnsskipanar fyrirtækisins og þá er 

EBITDA notuð. Hins vegar er tekið tillit til fjármagnsskipanar fyrirtækisins og þá 

er hagnaðartalan sem er niðurstöðutala rekstrarreiknings notuð. Engin ein tala 

er réttari en önnur þegar hagnaður er mældur nema að þeim mun hærri sem 

upphæðin er því meiri er hagnaðurinn. Þegar gæði hagnaðar eru skoðuð þá er 

hagnaði ársins deilt upp í handbært fé frá rekstri. Sú tala ætti helst að vera 

hærri en einn því handbæru fé frá rekstri er ætlað að standa skil á greiðslum 

sem að hluta til hafa komið til frádráttar hagnaðinum, s.s. vaxtagjöldum og 

afskriftum af fjárfestingum (KPMG, 2007). 

Rannsóknarspurning 2: Hverjar eru eignir, veltufjármunir, eigið fé og 

skuldir, skammtímaskuldir og birgðir þeirra 

fjölmiðlafyrirtækja sem eru til skoðunar. 

Saman verða þessar stærðir notaðar til að meta greiðsluhæfi, tapsþol og 

arðsemi fyrirtækisins. 
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Gögn til sex ára um fjárhag fjölmiðlafyrirtækja og þeirra fjölmiðla sem 

veiturnar starfrækja ættu að gefa vísbendingar um í hvað stefnir í rekstrinum. 

Því er lögð fram eftirfarandi tilgáta: 

Tilgáta 1: Fjölmiðlafyrirtæki á Íslandi eru í miklum rekstrarvanda. 

Tilgáta 2: Fjölmiðlafyrirtæki á Íslandi geta ekki lifað án rekstrarstuðnings 

stjórnvalda. 

Athugað verður hvað skrifað hefur verið um eigendur fjölmiðla sem eru 

tilbúnir að tapa peningum til að halda rekstrinum gangandi, jafnvel í því skyni 

að hafa þannig áhrif á hvaða mál komast á dagskrá fjölmiðla og hvernig um 

málin er fjallað. 

Í framhaldi af tilgátum 1, og  2 verður skoðað hvort fjárhagserfiðleikar, 

hörð samkeppni, samruni fyrirtækja og sameining eru líklegir þættir til að hafa 

áhrif á sjálfsritskoðun blaðamanna út frá þeim kenningum, skrifum og 

rannsóknum sem gerðar hafa verið og áhrifum og afskiptum eigenda af 

ritstjórnarstefnu. 

Tilgáta 3: Leiða má líkum að því að starfsmenn einkarekinna fjölmiðlar 

stundi sjálfsritskoðun. 

4.2 Hugtök 
Eftirfarandi skilgreiningar verða notaðar í umfjöllun og greiningu gagna. 

 Auglýsing er viðskiptaboð sem í felst hvers konar tilkynning sem er 
miðlað gegn endurgjaldi eða í þágu fjölmiðlaveitu og felur í sér 
kynningu á ímynd, vöru eða þjónustu (Lög um fjölmiðla nr. 38, 2011). 

 EBITDA er afkoma fyrirtækja áður en tekið er tillit til vaxtagreiðslna og 
vaxtatekna, skattgreiðslna og afskrifta (Gylfi Magnússon, 2007). 

 Einkarekinn fjölmiðill er fjölmiðill sem er hvorki í heild eða að hluta í 
opinberri eigu, þ.e. hvorki opinberra hlutafélaga, ríkis, sveitarfélaga 
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eða stofnana né í eigu félags eða annars lögaðila alfarið í þeirra eigu. 
(Þingskjal 645, 2019-2020). 

 Fjölmiðill er hvers konar miðill sem með reglubundnum hætti miðlar 
til almennings efni er lýtur ritstjórn. Til fjölmiðla teljast m.a. dagblöð 
og tímarit, ásamt fylgiritum þeirra, netmiðlar, hljóð- og myndmiðlar og 
aðrir sambærilegir miðlar (Lög um fjölmiðla nr. 38, 2011). 

 Fjölmiðlafyrirtæki [fjölmiðlaveita] er einstaklingur eða lögaðili sem 
starfrækir fjölmiðil (Lög um fjölmiðla nr. 38, 2011). 

 Handbært fé frá rekstri er sú tala sem fæst þegar búið er að taka tillit 
til breytinga á rekstrartengdum eignum og skuldum og segir hversu 
mikilli peningamyndun reksturinn hefur staðið fyrir á tímabilinu (Jónas 
G. Friðþjófsson, 2000). 

 Kennitala er hlutfallsleg stærð sem reiknuð er úr tveimur stærðum úr 
ársreikningi fyrirtækja og er ætlað koma að liði þegar tekin er 
ákvörðun gagnvart viðkomandi fyrirtæki (Árni Vilhjálmsson og Stefán 
Svavarsson, 1990). 

 Prentmiðill er fjölmiðill sem miðlar ritefni á prentuðu formi eða öðru 
sambærilegu formi, svo sem dagblöð og tímarit (Lög um fjölmiðla nr. 
38, 2011). 

 Rafrænn ritmiðill er fjölmiðill sem miðlar ritefni með rafrænum hætti, 
svo sem netútgáfur dagblaða og tímarita, dagblöð og tímarit sem er 
dreift með tölvupósti og aðrir netmiðlar (Lög um fjölmiðla nr. 38, 
2011). 

 Ritstjórn felur í sér stjórn á vali og skipan þess efnis sem miðlað er (Lög 
um fjölmiðla nr. 38, 2011). 

 Viðskiptaboð eru texti, myndir og/eða hljóð sem er ætlað að vekja, 
beint eða óbeint, athygli á vörum, þjónustu eða ímynd lögaðila eða 
einstaklings sem stundar atvinnustarfsemi og er miðlað gegn greiðslu 
eða öðru endurgjaldi eða til kynningar í eigin þágu. Til viðskiptaboða 
teljast m.a. auglýsingar, kostun og vöruinnsetning (Lög um fjölmiðla 
nr. 38, 2011). 

 Viðskiptavild eru óefnisleg verðmæti sem fyrirtæki hefur keypt og eru 
til vitnis um hæfi þess til að ávaxta sig betur en gengur og gerist meðal 
fyrirtækja í sömu atvinnugrein (Stefán Svavarsson, 2007). Dæmi um 
viðskiptavild er vörumerki. 
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 Viðtæki er hvert það tæki sem tekur á móti og miðlar fjölmiðlaefni, svo 
sem sjónvarp, hljóðvarp, tölva, lófatölva, farsími (Lög um fjölmiðla nr. 
38, 2011). 

5 Aðferðafræði 
Til að svara rannsóknarspurningunum sem settar voru fram að ofan var 

notast við megindlega rannsóknaraðferð þar sem frumheimildir voru kannaðar 

til að skoða fjármál fjölmiðlafyrirtækja. Þýðið í þessari rannsókn eru tólf 

fjölmiðlafyrirtæki. Þau eru Síminn hf., Sýn hf., Árvakur hf., Torg ehf., Birtíngur 

útgáfufélag ehf., Myllusetur ehf., Útgáfufélagið Stundin ehf., N4 ehf., Kjarninn 

miðlar ehf., Fröken ehf., Víkurfréttir ehf. og Skessuhorn ehf. Til stóð að skoða 

ársreikninga þeirra tólf fjölmiðlafyrirtækja sem fengu hæstan rekstrarstuðning 

í úthlutun stjórnvalda árið 2020 sem hluta af viðbrögðum við heimsfaraldri 

Covid (Lög um breytingu á ýmsum lögum, 2020). Ekki reyndist unnt að fá 

ársreikninga Bændablaðsins sem Bændasamtök Íslands gefa út þar sem 

Bændasamtökin eru skráð sem félagasamtök og eru því ekki að finna í 

ársreikningaskrá Ríkisskattstjóra. Þegar velta fyrirtækjanna er skoðuð kemur í 

ljós að velta Sýnar hf. er um fimm sinnum hærri en næsta fyrirtækis. Sýn hf. var 

eina fyrirtækið í úrtakinu sem skráð var á hlutabréfamarkað. Umræðunnar 

vegna var því ákveðið að taka fjölmiðlafyrirtækið Síminn hf. með í greininguna 

þrátt fyrir að fyrirtækið hafa ekki fengið styrk en Síminn hf. og Sýn hf. eru 

langtekjuhæstu fjölmiðlafyrirtæki landsins, bæði skráð á hlutabréfamarkað og 

helstu samkeppnisaðilar. Samanburður þeirra á milli og við önnur fyrirtæki er 

því gagnlegur. 
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Greindir voru ársreikningar áranna 2014–2019 og árið 2020 í þeim 

tilfellum sem ársreikningar lágu fyrir í apríl 2021. Notuð eru gögn úr 

samstæðureikningi fjölmiðlafyrirtækis, þ.e. sameiginlegum ársreikningi 

móðurfélags og dótturfélags þar sem innri viðskiptum hefur verið eytt út. 

Móðurfélag er félag sem hefur ákvörðunar- og yfirráð í öðru félagi þ.e. 

dótturfélaginu og ber áhættu og/eða nýtur ágóða af sinni fjárfestingu 

(Reglugerð nr. 696, 1996). Valið er að nota samstæðu fyrirtækjanna til að gera 

samanburð betri því afar misjafnt er hvort einhver hluti starfsemi fyrirtækja er 

í sér félagi eða ekki. Til dæmis er Sýn hf. ekki með sína gagnaveitu, Vodafone, í 

sér félagi ólíkt Símanum hf. sem er með sína gagnaveitu, Mílu ehf. í sér félagi. 

Þá er prentsmiðja Torgs ehf. hluti af Torg ehf. en Árvakur hf. er með sína 

prentsmiðju, Landsprent, í sérstöku fyrirtæki. 

Ársreikningar fyrirtækjanna voru sóttir í fyrirtækjaskrá á vef 

Ríkisskattstjóra, skattur.is/fyrirtækjaskra en þeir eru aðgengilegir almenningi 

skv. 4. mgr. 109. gr. laga um ársreikninga nr. 3/2006 (Lög um ársreikninga nr. 

3. 2006). Í einhverju tilfellum bar tölum, í ársreikningi tiltekins árs og þeim 

tölum sem notaðar voru til samanburðar árið eftir, ekki saman. Ef svo var þá 

var nýrri útgáfan látin ráða. Ekki var um stórvægilegan mismun að ræða og 

hefur hann ekki áhrif á niðurstöðurnar. 

Ólík framsetning á ársreikningum kallaði í sumum tilfellum á útreikninga 

til að reyna að gera útreiknaðar stærðir samanburðarhæfar. Eitt fyrirtæki hafði 

tekjuskattsinneign sem hluta af veltufjármunum og þurfti að draga það frá 

veltufjármunum þegar lausafjárhlutfall var reiknað. Annað fyrirtæki breytti um 

aðferð við birgðaútreikning árið 2018 og færði keypta sýningarrétti sér. Bæta 

þurfti þeim stærðum við frádrátt frá veltufjármunum þegar lausafjárhlutfallið 

var reiknað. Þá vantar heildartekjur hjá nokkrum litlum fyrirtækjum árið 2014 

þar sem kröfur um sundurliðun í ársreikningi voru þá mun takmarkaðri en síðar 
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varð. Árið 2016 var lögum um framsetningu ársreiknings breytt og 

upplýsingakrafa aukin (lög um breytingu á lögum um ársreikninga nr. 73, 2016). 

Hægt var að sjá heildartekjur ársins 2015 í samanburðartölum með ársreikningi 

2016. Þetta hefur áhrif á útreikning á kennitölum um hagnaðarhlutfall og 

EBITDA% fyrir árið 2014.  Þá er litlum fyrirtækjum ekki skylt að skila 

sjóðsstreymisyfirliti til ríkisskattstjóra en það hafði ekki áhrif nema í tilfelli eins 

fyrirtækis árið 2019 að ekki var hægt að nálgast handbært fé frá rekstri. Flest 

fyrirtækin sýna EBITDA í ársreikningi sínum en nokkur sýndu aðeins EBIT svo 

bæta þurfti við afskriftum og voru þær tölur tiltölulega aðgengilegar. Nokkuð 

algengt var að einhverju munaði á tölum í ársreikningi fyrir eitt árið og 

samanburðartölum sama árs, árið á eftir. Í þeim tilfellum var nýrri útgáfa 

ársreikningsins látin ráða. Þá var formerkjum snúið við og samlagningu 

ábótavant í sitthvort skiptið. 

Þá var tölum safnað úr efnahagsreikningi til að reikna lausafjárhlutfall, 

veltufjárhlutfall, skuldahlutfall, eiginfjárhlutfall, arðsemi eigin fjár og hlutfall 

sjóðsstreymis á móti skammtímaskuldum. Það eru heildareignir, eigið fé og 

heildarskuldir, skammtímaskuldir, veltufjármunir og birgðir. 

Mikill munur er á umfangi fjölmiðlafyrirtækjanna og því var reynt að hafa 

tölulegan samanburð hlutfallslegan þar sem því var við komið. Þá var mikil 

dreifing á rekstrartölum sem gerir meðaltöl varhugaverð en þau eru þó notuð 

og frávik útskýrð í texta. 

Við úrvinnslu gagna úr ársreikningum var notast við lýsandi 

samanburðartölfræði. 

5.1  Siðferðisleg álitamál og takmarkanir 
Þau gögn sem eru notuð í rannsóknina eru opinber og ekkert sem þar kemur 

fram er háð þagnarskyldu. Þá hefur höfundur engra hagsmuna að gæta hvað 
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varðar umræðu eða niðurstöðu, hvorki í einkalífi né starfi. Því eru siðferðisleg 

álitamál engin. 

Kröfur löggjafans um framsetningu á upplýsingum í ársreikningum 

fyrirtækja til og með árinu 2015 takmarka þann árafjölda sem hægt er að 

rannsaka á þann hátt sem gert er í þessari rannsókn. Betri mynd hefði fengist 

af rekstrarumhverfinu ef fleiri ár væru undir. Þá eru opinber gögn og 

mælikvarðar um skiptingu tekna, útbreiðslu og notkun á fjölmiðlum á Íslandi 

takmörkuð sem gæti haft áhrif á túlkun annarra gagna. Samanburður við aðrar 

atvinnugreinar gæti bætt þessa rannsókn verulegar. 

6 Niðurstaða greiningar 
Fjölmiðlafyrirtækin eru rannsökuð í röð eftir stærð miðað við heildarveltu. Allar 

tölur, nema annað sé tekið fram, eru úr ársreikningum samstæðu 

fyrirtækjanna og miða við árslok hvers árs, 31. desember. 

Í töflu 4 má sjá yfirlit yfir starfsemi fyrirtækjanna og veltu. Síminn hf. 

og Sýn ehf. skilgreina sig sem fjarskiptafyrirtæki og tilgreina tekjur af 

fjölmiðlastarfsemi sérstaklega. Ekki er þó hægt að sjá nánari upplýsingar um 

rekstur fjölmiðlahlutans svo sem EBITDA eða milliverðlagning en líta má á lang 

stærsta hluta starfsemi beggja fyrirtækjanna sem hluta af virðiskeðju fjölmiðla 

s.s. dreifingu efnis með gagnaveitu og tengda þjónustu. Því er hlutur 

gagnaflutnings tilgreindur í töflunni. Neðsti dálkurinn sýnir hlutfall 

fjölmiðlastarfsemi af tekjum fyrirtækjanna. Í tilfelli Símans hf. og Sýnar hf. eru 

sýndar tvær tölur í dálknum, sú fyrri sýnir hlutfall hefðbundinnar 
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fjölmiðlastarfsemi og sú seinni sýnir hlutfall fjölmiðlastarfsemi þar sem 

gagnaflutningur er tekinn með. 

Tafla 4: Yfirlit yfir starfsemi þeirra tólf fjölmiðlafyrirtækja sem rannsóknin nær til. 

 

Skýring * Framleiðsla sjónvarpsefnis en ekki útsending.  
Heimildir: Ársreikningar og heimasíður viðkomandi fyrirtækja. 

Heildarveltu fyrirtækjanna árið 2019 má sjá í reitnum heildarvelta (millj. kr.)  

Þegar hún er borin saman sést afar mikill munur. Stærsta fyrirtækið er með um 

sex sinnum stærri veltu en það þriðja stærsta og munurinn fer hratt stækkandi. 

Heildarveltu fylgir slagþungi og samlegðaráhrif fylgja starfsemi tekjuhæstu 

fyrirtækjanna. Einnig er tekjudreifing innan greinarinnar afar ójöfn eins og sjá 

má hér fyrr í þessari rannsókn þar sem 2 – 3 aðilar ráða yfir um 80 – 90% af 

þeim tekjum sem verða til á markaðnum. 

Þar sem mikill tekjumunur er á fyrirtækjunum og einnig mikill munur á 

afkomu og arðsemi er nauðsynlegt að skoða fjölmiðlamarkaðinn með því að 

skipta honum upp þar sem sambærileg fyrirtæki eru borin saman. Rannsóknir 

hafa sýnt að reynsla, áskoranir og tækifæri minni útgefenda eru önnur en 

þeirra sem eru stærri sem og hvernig þeir skilgreina velgengni og nýsköpun (Ali 

o.fl., 2020). 

Síminn Sýn Árvakur Torg

Birtingur 
útgáfu-

félag Myllusetur

Útgáfu-
félagið 
Stundin N4 Víkurfréttir Fröken Skessuhorn Kjarninn

Fjölmiðlun Hl jóðvarp  

Sjónvarp   *   *

Endurvarp  

Þáttasölusjónvarp (SVoD og VoD)  

Textavarp

Vefmiðlun          

Hlaðvarp      

Blaðaútgáfa       

Tímaritútgáfa      
Bókaútgáfa  
Sérhæfð upplýsingaþjónusta       
Fjarskipti  

Póstdreifing  

Prentun  

Gagnaflutningur  

Hei ldarvelta (mi ll j. kr.) 29.071 19.811 4.880 2.307 392 281 186 151 93 116 89 60

þ.a. hefðbundin fjölmiðlastarfsemi 5.621 8.367 4.635 2.307 392 281 186 151 93 89 60

þ.a. gagnaflutningur 8.573 4.811

% 19 / 49 42 / 67 95 100 100 100 100 100 100 100 100

Starfsemi

Önnur 
starfsemi

Lítil fyrirtækiStór fyrirtæki Meðalstór fyrirtæki
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Við skiptingu markaðarins er eðlilegt að miða við þá fjárhagslegu 

skiptingu sem fram kemur í 2. gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga, 11. tölulið 

b, c og d. (Lög um ársreikninga nr. 3, 2006). Miðað er við að ekki sé farið yfir 

mörk á a.m.k. tveimur af þremur eftirfarandi viðmiðum sbr. töflu 5: 

Tafla 5: Viðmið um skiptingu fjölmiðlamarkaðarins. Velta og eignir eru í milljónum króna. 

 

Heimild: Lög um ársreikninga nr. 3. (2006), 11. tl. 2. gr. 

Fyrst er að nefna stór fjölmiðlafyrirtæki. Þar undir falla Síminn hf. og 

Sýn hf. Næst eru það meðalstór fjölmiðlafyrirtæki og þar undir falla Árvakur hf. 

og Torg hf. Félögin starfrækja bæði stærstu prentmiðla landsins, reka saman 

dreifingarfyrirtæki og geta boðið upp á pakka fyrir auglýsendur, í dagblaði og 

útvarpi/sjónvarpi. Lítil fjölmiðlafyrirtæki eru með undir 1200 milljónir í 

árstekjur og flokkast aðrar fjölmiðlaveitur á Íslandi þar undir. 

Til að undirstrika mikilvægi þess að skipta markaðnum niður eftir 

ofangreindum mælikvörðum þá má hér sjá í töflu 6 samanlagðar tekjur allra 

félaganna og síðan þrjá dálka sem sýna hagnað sem hlutfall af tekjum. 

Hagnaðarhlutfall, EBITDA% og gæði hagnaðar þeirra fyrirtækja sem rannsóknin 

nær til. Síðasti dálkurinn í töflu 6 sýnir þann fjölda fyrirtækja sem meðaltölin 

ná til. Fjöldi fyrirtækjanna er mismunandi því upplýsingar um heildartekjur 

vantar á árinu 2014 hjá Fröken ehf., Kjarnanum ehf., Myllusetri ehf., N4 ehf. og 

Skessuhorni ehf. Útgáfufélagið Stundin ehf. hóf göngu sína árið 2015 og Torg 

Lítil Meðalstór Stór
Hrein velta < 1.200 < 6.000 > 6.000
Heildareignir < 600 < 3.000 > 3.000

Ársverk < 50 < 250 > 250
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ehf. árið 20171. Aðeins þrjú fyrirtæki hafa skilað ársreikningi fyrir árið 2020, 

Síminn hf., Sýn hf. og Skessuhorn ehf. 

Tafla 6: Heildarvelta og meðaltalshlutföll allra fyrirtækjanna tólf árin 2014 – 2020. Veltutölur 
hafa verið uppfærðar fyrir vísitölu neysluverðs, jan. 2021. 

 

Heimild: Ársreikningar fjölmiðlafyrirtækja. 

Þrátt fyrir breytingar á fjölda þeirra fyrirtækja sem sjá má í töflu 6 þá er það 

ekki að sjá í veltutölum. Ástæðan er sú að Símann hf. og Sýn hf. eru inni í 

tölunum öll árin. Önnur fyrirtæki hafa það litlar tekjur í samanburði að áhrifin 

eru hverfandi. Eina stóra breytingin á veltutölum á tímabilinu er á milli áranna 

2017 og 2018 og skýrist af kaupum Sýnar hf. á sjónvarps-, útvarps- og 

vefmiðlum 365 miðla. 

Tekjurnar hafa verið uppfærðar miðað við vísitölu neysluverðs. Þá eru 

tekjurnar settar í samhengi við hagnað, annars vegar niðurstöðu 

rekstrarreiknings (hagnaðarhlutfall %) og hins vegar EBITDA, hagnað fyrir 

fjármagnsliði, skatta og afskriftir. Fimmti dálkurinn sýnir gæði hagnaðarins og 

er hlutfall handbærs fjár og hagnaðarniðurstöðu rekstrarreiknings 

Almennt ættu allar tölurnar að vera í jafnvægi innan ársins og á milli ára ef 

rekstur fyrirtækisins er heilbrigður. Ef svo er ekki þá ætti það að hringja 

 
1 Áður en 365 miðlar ehf. færðu Fréttablaðið og tímaritið Glamour yfir á þá kennitölu sem Torg 

ehf. starfar á í dag hafði verið starfandi vefverslun en engar upplýsingar fást um tekjur eða 
umfang þess úr ársreikningum. 

Ár
Samtals velta í 

milljónum króna

Hagnaðar- 
hlutfall % 
meðaltal

EBITDA % 
meðaltal

Gæði 
hagnaðar 
meðaltal

Fjöldi 
fyrirtækja

2014 55.522.686.896   8% 13% 0,2                 5                    

2015 55.975.041.838   -5% -1% 3,5                 11                  

2016 54.212.366.593   -3% 1% 1,6                 11                  

2017 52.665.131.248   -3% 3% 1,2                 12                  

2018 60.645.255.051   -4% 4% 5,3                 12                  

2019 59.906.524.994   -10% -2% 0,5                 12                  

2020 50.816.517.259   4% 23% 3,2-                 3                    
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bjöllum. Ef aðeins ein tala er skoðuð þá er eitt og annað hægt að gera í 

bókhaldinu til að hafa áhrif á hana og um leið áhrif á mat á fyrirtækinu. 

EBITDA er góður mælikvarði með hagnaðartölunni því hún er óháð 

fjármagnsskipan fyrirtækisins þ.e. afskriftir, vextir og gengismunur hefur ekki 

áhrif. Talan er þannig góð í samanburði á hagnaði fyrirtækja með ólíka 

fjármagnsskipan. En um leið eru kostir EBITDA einnig galli hennar því afskriftir 

t.d. fastafjármuna eru almennt hluti af reglulegri starfsemi fyrirtækja. 

Handbært fé frá rekstri er sú tala sem eftir er í rekstrinum og þarf að geta staðið 

undir fjárfestingum og greiðslum til lánardrottna og eigenda. Tala er góður 

mælikvarði, sérstaklega þegar litið er til nokkurra ára því ef handbært fé frá 

rekstri er lágt eða neikvætt mörg ár í röð þá er það verulegt hættumerki í 

rekstrinum. Galli handbærs fjár frá rekstri er að talan getur sveiflast nokkuð ef 

rekstrartengdar skuldir hækka og sýnt betri afkomu en raunin er. Þess vegna 

er gott að setja töluna í samhengi við hagnað úr rekstrarreikningi og er það 

kallað gæði hagnaðar. Það er gert með því að deila handbæru fé frá rekstri með 

hagnaði úr rekstrarreikningi. 

6.1 Stór fjölmiðlafyrirtæki 
Síminn hf. og Sýn hf. eru lang tekjuhæstu fyrirtækin á fjölmiðlamarkaði og eru 

einu fjölmiðlafyrirtækin sem eru skráð í Kauphöll Íslands (NASDAQ Iceland). 

Bæði fyrirtækin eiga fjölmiðla, eru aðilar að framleiðslu sjónvarpsefnis, eiga 

dreifileiðir sjónvarpsefnis og selja viðtæki og fylgihluti til neytenda fjölmiðla. 

Þannig geta þau boðið viðskiptavinum sínum ýmsar tegundir vöndla þar sem 

fjarskipta- og sjónvarpsþjónustu er blandað saman. Þá eru bæði fyrirtækin í 

töluverðum viðskiptum við erlenda birgja s.s. varðandi leyfisgjöld tengd 

fjarskiptakerfinu og kaupum á sýningarétti sem gerir þau viðkvæm fyrir 

sveiflum á gjaldmiðli íslensku krónunnar.  Þau heyja harða baráttu hvort við 

annað á markaði fyrir farsíma, talsíma, sjónvarpsáskrift og Internet svo dæmi 
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sé nefnt. Í gegnum árin hafa kærur gengið á víxl vegna meintra brota á 

fjölmiðla-, fjarskipta- og samkeppnislögum (Síminn hf., 2020, bls. 26; Sýn hf., 

2020, bls. 37-38).    

Síminn hf. er ekki hluti af mælingum Gallups á áhorfi á sjónvarp 

(Fréttablaðið, 2019b) og því er ekki hægt að bera saman markaðshlutdeild 

fyrirtækjanna á þeim markaði en í nýrri skýrslu Póst- og fjarskiptastofnunnar 

um íslenska fjarskiptamarkaðinn koma m.a. fram upplýsingar um heildarfjölda 

áskrifenda með sjónvarp yfir IP-net 2. Þar er markaðshlutdeild Símans hf. 64,5% 

og Sýnar hf. 35,5% árið 2020 og hefur dregið í sundur með fyrirtækjunum 

síðustu þrjú árin. Markaðshlutdeild Símans er að vaxa á milli ára þrátt fyrir að 

sjónvarpsáskriftum hafi fækkað lítillega en áskrifendum Sýnar hf. hefur fækkað 

um 24% síðan árið 2018 eða um meira en 10 þúsund (Póst- og 

fjarskiptastofnun, 2021, bls 42). 

Síminn hf. 
Síminn hf. rekur myndmiðlana Sjónvarp Símans, Sjónvarp Símans Premium, 

Símann Sport og Síminn Bíó auk þess að reka farsímaþjónustu, 

talsímaþjónustu, gagnaflutning, upplýsingatækniþjónustu og sölu á 

fjarskiptabúnaði og fylgihluta. Þá framleiðir Síminn hf. sjónvarpsefni. 

Sjónvarp Símans er í opinni dagskrá en Sjónvarp Símans Premium, 

Síminn Sport og Síminn Bíó eru áskriftastöðvar. 

Dótturfyrirtæki Símans eru Míla ehf., Farsímagreiðslur ehf. og 

Radíómiðun ehf. Míla ehf. er heildsölufyrirtæki á fjarskiptamarkaði og sérhæfir 

sig í rekstri og ráðgjöf vegna uppbyggingar fjarskiptakerfa og aðstöðuleigu í 

tækjarýmum og möstrum. Farsímagreiðslur ehf. er hugbúnaðarfyrirtæki sem 

sérhæfir sig í snjalllausnum í síma, meðal annars greiðslulausn Síminn Pay. 

 
2 Sjónvarp yfir IP-net er sjónvarp í gegnum myndlykil. 



 

 58 

Radiomiðun ehf. sérhæfir sig í fjarskiptum og hugbúnaðarlausnum fyrir 

sjávarútveg, meðal annars tal og gagnasamböndum ásamt því að selja þjónustu 

við gervihnattabúnað. Einnig átti Síminn hf. fyrirtækið Sensa ehf. en seldi í 

desember 2020 og gengu kaupin í gegn í apríl 2021. Sensa ehf. sérhæfir sig í 

samskiptalausnum með endursölu og þjónustu á hugbúnaðarleyfum frá Office 

365. Í tilkynningu frá Símanum hf. í tilefni undirritunar sölutilboðs kom fram að 

Síminn hf. mun eftir sem áður vera einn af lykilviðskiptavinum Sensa ehf. og 

lögð hafa verið drög að samstarfi milli félaganna (Síminn hf., 2020). 

Í töflu 7 má sjá heildartekjur Símans hf. árin 2014 – 2020 ásamt þremur 

dálkum sem sýna hagnað sem hlutfall af tekjum. Það er hagnaðarhlutfall, 

EBITDA% og gæði hagnaðar, eftir árum. 

Tafla 7: Síminn hf. Hagnaðartölur í hlutfalli við veltu. Veltutölur hafa verið uppfærðar fyrir 
vísitölu neysluverðs, jan. 2021.  

 

Heimild: Ársreikningar Símans hf. 2014 – 2020. 

Þegar búið er að framreikna veltutölur Símans hf. eins og í töflu 7 má sjá 

að tekjur fara hægt og rólega lækkandi. EBITDA er hátt og stöðugt öll árin sem 

bendir til góðrar framlegðar af rekstrinum. Hagnaðarhlutfallið og gæði 

hagnaðarins er einnig gott nema sjá má óeðlilega tölu í reitnum gæði hagnaðar 

árið 2018 og hagnaðarhlutfall sem er ekki í samræmi við önnur ár. Ástæðan er 

sú að á árinu 2018 var gjaldfærð virðisrýrnun á viðskiptavild Mílu ehf. um tæpa 

3 milljarða. Í ársreikningi það árið var sú ástæða gefin á virðisrýrnun 

viðskiptavildar Mílu ehf. að vaxtarstig lána væri hækkandi og að félagið færi 

hraðar í fjárfestingar í ljósleiðara en gert hafði verið ráð fyrir. Í árshlutauppgjöri 

Ár
Velta í milljónum 

króna
Hagnaðar- 
hlutfall % EBITDA %

Gæði 
hagnaðar

2014 35.435                 27% 11% 1,8                 

2015 34.787                 26% 9% 2,2                 

2016 33.197                 28% 9% 2,5                 

2017 31.182                 30% 11% 2,4                 

2018 30.270                 33% 1% 30,4               

2019 30.321                 36% 11% 2,8                 

2020 29.939                 35% 10% 3,3                 
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Símans á fyrsta ársfjórðung ársins 2021 kemur fram að Míla ehf. hafi verið 

endurfjármagnað. Þá kemur fram í kynningu með ársuppgjörinu að á árinu 

verði 8,5 milljarðar greiddir til hluthafa. 500 milljónir voru greiddar í formi arðs 

og 8 milljarðar í formi endurkaupa á hlutabréfum (Síminn hf., 2021). 

Hluthafar í árslok 2020 voru 873. Tíu stærstu hluthafarnir eiga um 65% 

hlutafjár, þar af fimm lífeyrissjóðir samtals um 48% (Síminn hf., 2020). 

Sýn hf. 
Sýn hf. starfrækir vörumerkin Vodafone, Stöð 2, Stöð 2 Sport, Vísi, 

Bylgjuna, FM957 og X977. Á vegum Sýnar hf. eru um þessar mundir starfræktir 

12 myndmiðlar, 10 hljóðmiðlar og 5 vefmiðlar og þar af einn fréttavefmiðill. 

Sýn hf. býður upp á talsímaþjónustu, farsímaþjónustu, fjarskiptanet, 

gagnaveitu, gagnaflutningsþjónustu, gagnahýsingu, tækniþjónustu, sölu á 

tengdum búnaði og fylgihlutum og endursölu á hugbúnaðarleyfum frá Office 

365 (Sýn hf., e.d.; Endor, e.d.). 

Vodafone, sem rekið er undir kennitölu Sýnar hf, er fjarskiptafyrirtæki sem 

á í fjölþættu alþjóðlegu samstarfi við Vodafone Group. Fréttavefmiðill Sýnar 

hf., visir.is, er annar af vinsælustu fréttavefmiðlum landsins skv. mælingum 

Gallup.  Stöð 2, Stöð 2 sport og tíu aðrar sjónvarpsstöðvar undir merkjum 

Stöðvar 2 er stærsta einkarekna sjónvarpsstöð landsins. Stöðin er alfarið 

áskriftarstöð en þangað til í janúar 2021 var fréttatími stöðvarinnar í opinni 

dagskrá. 

Dótturfyrirtæki Sýnar hf. er upplýsingatæknifyrirtækið Endor ehf. sem 

selur aðgang að gagnaverum, kerfissölum og tengdri þjónustu. Endor ehf. 

rekur tvö fyrirtæki, annað í Svíþjóð og hitt í Þýskalandi, EC Sweden AB og EC 

Germany GmbH (Sýn hf., 2020). Sýn hf. á helmingshlut á móti Nova ehf. í 

sérstöku rekstrarfélagi undir nafninu Sendafélagið ehf. sem ætlað er að byggja 
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upp 5G fjarskiptatækni á Íslandi með því að samnýta tíðniheimildir og 

fjarskiptasenda félaganna. Sýn hf. á einnig 30% hlut í Reykjavík DC sem rekur 

gagnaver við Korputorg (Sýn hf., e.d.). 

Í töflu 8 má sjá heildartekjur Sýnar hf. árin 2014 – 2020 ásamt þremur 

dálkum sem sýna hagnað sem hlutfall af tekjum. Það er hagnaðarhlutfall, 

EBITDA% og gæði hagnaðar, eftir árum. 

Tafla 8: Sýn hf. Hagnaðartölur í hlutfalli við veltu. Veltutölur hafa verið uppfærðar fyrir vísitölu 
neysluverðs, jan. 2021. 

 

Heimild: Ársreikningar Sýnar hf. 2014 – 2020.  

Sjá má af töflu 8 að tekjur Sýnar hf. jukust mikið þegar fyrirtækið keypti 

sjónvarps- og útvarpsmiðlana, Stöð 2, Stöð 2 Sport, Vísi, Bylgjuna, FM957 og 

X977, af 365 miðlum í lok ársins 2017 eða rúm 40% og góð afkoma varð af 

rekstri félagsins það árið. Hins vegar hefur þróunin ekki verið félaginu hagstæð 

síðan og hafa tekjur minnkað um 6% frá árinu 2018. Árið 2019 keypti Sýn hf. 

fyrirtækið Endor ehf. sem velti um 1,5 milljörðum en það er ekki að sjá á 

veltutölum Sýnar hf. (Fréttablaðið, 2019c). Má rekja það að hluta til þess að 

það árið voru gjaldfærðir 2,5 milljarða af viðskiptavild sem varð til eftir kaup 

fyrirtækisins á sjónvarps- og hljóðvakamiðlum 365 miðla ehf. Sýn hf. hefur 

stefnt forsvarsmönnum 365 miðla ehf. og Torgs ehf. vegna meintra brota á 

samkomulagi sem gerð voru við kaupin. Miklar væntingar voru um 

samlegðaráhrif og aukna framlegð í tilkynningu frá Sýn hf. og í 

fjárfestakynningu á aðalfundi í mars árið 2017 þegar kaupin voru kynnt og 

Ár
Velta í milljónum 

króna
Hagnaðar- 
hlutfall % EBITDA %

Gæði 
hagnaðar

2014 15.468                 8% 23% 2,3                 

2015 15.701                 9% 24% 2,2                 

2016 15.329                 7% 22% 3,0                 

2017 15.648                 8% 22% 2,1                 

2018 22.012                 2% 27% 11,3               

2019 20.663                 -9% 28% 3,1-                 

2020 20.786                 -2% 28% 14,6-               



 

 61

fengust samþykkt (Vodafone, 2017). Sama hvernig á það er litið má velta fyrir 

sér undirbúningi og aðdraganda þeirrar fjárfestingar. 

Síðustu tvö ár hefur félagið skilað tapi af rekstrinum og hefur það áhrif 

á hagnaðarhlutfall og gæði hagnaðar. En EBITDA er stöðug og góð sem gefur 

til kynna góða framlegð en þegar EBITDA% er sett í samhengi við 

hagnaðarhlutfallið og gæði hagnaðar má ætla að eitthvað sé að 

fjármagnsskipan félagsins. Góð framlegð er ekki nóg ef afskriftir og vaxtagjöld 

eru félaginu þung byrði. Á árinu 2021 gekk félagið frá sölu á því sem kallað 

hefur verið óvirkir innviðir en um er að ræða meðal annars loftnet, turna og 

hús fyrir farsímakerfi. Fyrirtækið gekk jafnframt frá samningi um leigu á óvirku 

innviðunum til 20 ára. Fyrir söluna fékk Sýn hf. 6 milljarða króna sem vissulega 

eiga eftir að koma sér vel í rekstrinum og kemur fram í tilkynningu frá Sýn hf. 

að afskriftir munu lækka í kjölfarið (Sýn hf., e.d.). Hvort að það er nóg til að 

rétta af reksturinn á eftir að koma í ljós en ljóst er að lagfæra þarf 

fjármagnsskipan fyrirtækisins og þannig fjárfesta til framtíðar ef ekki á illa að 

fara. 

Hluthafar í árslok 2020 voru 296. Tíu stærstu hluthafarnir eiga um 74% 

hlutafjár, þar af fimm lífeyrissjóðir samtals um 45% (Sýn hf., 2020). 

6.2  Meðalstór fyrirtæki 
 Árvakur hf. og Torg ehf. eiga það sameiginlegt að gefa út einu 

prentuðu dagblöð landsins, eiga fréttavefmiðla og að reka saman fyrirtækið 

Póstdreifingu. Nokkru munar á lestri miðlanna en samkvæmt mælingum 

Gallup í febrúar 2021 þá lesa um 32,6% landsmanna Fréttablaðið en 20,1% lesa 

Morgunblaðið (Gallup, 2021a). Sama á við um veffréttamiðlana en þá snýst 

dæmið við og rúmlega það þar sem flettingar á mbl.is aðra viku mars 2021 voru 

að meðaltali tæpar 2,6 milljónir en flettingar á frettabladid.is voru um 200 
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þúsund. Þá er Torg ehf. með rekstur sjónvarpsstöðvar en Árvakur hf. framleiðir 

sjónvarpsefni, í litlum mæli þó og ekki reglulega (Torg, 2021; K100, 2021).  

Eigendur beggja fyrirtækjanna hafa haft sterk ítök í íslensku 

viðskiptalífi síðustu áratugina. 

Árvakur hf. 
Árvakur hf. á og rekur prentmiðilinn Morgunblaðið, fréttavefinn mbl.is, 

vefinn K100 og útvarpsstöðvarnar K100 og Retró. Þá er Árvakur hf. með forrit 

fyrir snjalltæki til lesturs Morgunblaðsins fyrir áskrifendur, fréttir á ensku á vef, 

útsendingar beint frá ákveðnum atburðum á vef og framleiðir 

sjónvarpshlaðvarp með frétta- og dægurmálaumræðu. Að auki gefur Árvakur 

hf. út ýmis sérrit sem fylgja Morgunblaðinu m.a. um viðskipti og um 

sjávarútveg. 

Dótturfyrirtæki Árvakurs er bókaútgáfan Edda - útgáfa ehf., prentsmiðjan 

Landsprent ehf, Orðlaus ehf. og Ár og dagur ehf. Auk þess á Árvakur hf. 51% 

hlut í dreifingafyrirtækinu Póstmiðstöðin ehf. á móti Torgi. Dótturfyrirtæki 

Póstmiðstöðvarinnar eru Póstdreifing ehf. og Póstþjónustan ehf. Auk þess á 

Árvakur dótturfélögin Orðlaus ehf. og Ár og dagur ehf. en engin starfsemi er í 

þeim félögum (Árvakur hf., 2019). 

Morgunblaðið er áskriftarblað á landsvísu en fríblað einn dag í viku á 

höfuðborgarsvæðinu. Edda-útgáfa ehf. gefur út Disney bækur, Syrpu og eitt 

útbreiddasta tímarit landsins, vikuritið Andrés Önd (Edda útgáfa, e.d.). 

Útvarpsstöðin K100 sendir efni út á netinu, bæði í línulegri dagskrá, s.s. bingó 

og morgunþátt, ásamt ómældri dægurtónlist og spjalli og má segja að um 

hálfgerða sjónvarpsstöð sé að ræða (K100, e.d.). Vefmiðill Árvakurs, mbl.is, er 

elsti fréttavefmiðill landsins og annar af tveimur fjölsóttustu netmiðlum 

landsins. Vefurinn var lengi vel í toppsætinu en hefur undanfarin ár átt í harðri 
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baráttu við visir.is skv. mælingum Gallup (Gallup, 2021b). Á vefnum mbl.is er 

Morgunblaðið með hlaðvarp í sjónvarpi um frétta- og dægurmál (MBL, e.d.). 

Prentsmiðjan Landsprent ehf. prentar meðal annars Morgunblaðið, 

Viðskiptablaðið, Fiskifréttir, Bændablaðið, Víkurfréttir, Skessuhorn, Stundina, 

Árbæjarblaðið, Grafarvogsblaðið, Vesturbæjarblaðið, Breiðholtsblaðið, 

Kópavogsblaðið og Mosfelling (Landsprent, e.d.). 

Í töflu 9 má sjá heildartekjur Árvakurs hf. árin 2014 – 2019 ásamt þremur 

dálkum sem sýna hagnað sem hlutfall af tekjum. Það er hagnaðarhlutfall, 

EBITDA% og gæði hagnaðar. 

Tafla 9: Árvakur hf. Hagnaðartölur í hlutfalli við veltu. Veltutölur hafa verið uppfærðar fyrir 
vísitölu neysluverðs, jan. 2021. 

 

Heimild: Ársreikningar Árvakurs hf. 2014 – 2019. 

Sjá má af töflu 9 að tekjur aukast mikið árið 2016 og 2019. Bæði þessi ár 

keypti Árvakur hf. til sín starfsemi tengda fjölmiðlun. Árið 2016 keypti 

fyrirtækið bókaútgáfuna Eddu-útgáfu og útvarpsrekstur Símans hf., K100 og 

Retró (Árvakur hf., 2016). Árið 2019 keypti Árvakur hf. Póstmiðstöðina ehf. og 

dótturfyrirtæki þess, Póstdreifingu ehf. og Póstþjónustu, í félagi við Torg ehf. 

(Torg ehf., 2019).      

Samlegðaráhrif ofangreindra kaupa virðast ekki hafa nást eða ekki komin 

fram í rekstrinum því mikil hættumerki eru í rekstri Árvakurs ef markmið 

fyrirtækisins er að skila hagnaði. Neikvætt hagnaðarhlutfall öll árin gæti 

mögulega eitt og sér átt sér skýringar en neikvæt EBITDA síðustu þrjú árin segir 

að reksturinn er mjög erfiður. Þá sýna tölurnar í reitnum gæði hagnaðar að 

Ár
Velta í milljónum 

króna
Hagnaðar- 
hlutfall % EBITDA %

Gæði 
hagnaðar

2014 3.777                   -1% 3% 3,0-                 

2015 3.766                   -5% 0% 0,6                 

2016 4.032                   -1% 3% 1,9-                 

2017 4.068                   -8% -3% 0,2                 

2018 4.051                   -11% -6% 0,6                 

2019 5.089                   -6% -1% 0,4                 
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handbært fé frá rekstri hefur einnig verið neikvætt í fjögur ár af sex og þar af 

síðustu þrjú árin (mínus hagnaður og mínus handbært fé frá rekstri gerir 

plústölu í gæði hagnaðar). Ljóst er að grípa verður til ráðstafana að óbreyttu, í 

formi aukinna tekna eða niðurskurðar í rekstri, ef tilgangur fyrirtækisins er að 

skila rekstrarafgangi. Að öðrum kosti stefnir reksturinn í þrot nema nýtt 

fjármagn komi inn frá eigendum. 

Árin 2009 – 2019 hafa eigendur fyrirtækisins lagt félaginu til um 1,9 

milljarð króna í formi hlutafjár. Á sama tíma hefur lestur Morgunblaðsins farið 

úr rúmum 40% í tæp 13% (Kjarninn, 2020a). 

Árvakur hf. fór illa út úr hruninu haustið 2008 og fór svo að Íslandsbanki 

eignaðist félagið, felldi niður hluta skulda þess og seldi fyrirtækið til Þórsmerkur 

ehf. í febrúar 2009. Á bak við Þórsmörk ehf. voru 7 fjársterkir aðilar í 

stjórnmálum og sjávarútvegi (MBL, 2009). Nokkrum mánuðum eftir kaupin var 

farið í víðtækar skipulagsbreytingar og m.a. skipt um ritstjóra á Morgunblaðinu. 

Ráðnir voru þeir Davíð Oddsson, fyrrverandi forsætisráðherra, formaður 

Sjálfstæðisflokksins og fráfarandi seðlabankastjóri og Haraldur Johannessen 

þáverandi eigandi Viðskiptablaðsins (Árvakur, 2009).  

Netstjóri mbl.is er Árni Matthíasson. Fréttastjóri mbl.is er Jón Pétur 

Jónsson og aðstoðarfréttastjóri er Þorsteinn Ásgrímsson Mélen. Ritstjórar 

Morgunblaðsins eru Davíð Oddsson og Haraldur Johannessen (MBL, e.d.). 

Eigendur Árvakurs eru Þórsmörk ehf. með 99% hlut og Legalis sf. með 1% 

hlut (Árvakur hf., 2019). Legalis á einnig 13,9% hlut í Þórsmörk ehf. Eigandi 

Legalis er Sigurbjörn Magnússon stjórnarformaður Árvakurs og faðir núverandi 

dómsmálaráðherra. Aðrir eigendur Þórsmörk ehf. eru: Íslenskar Sjávarafurðir 

með 19,4% hlut sem eru í eigu Kaupfélags Skagfirðinga með um 1600 

félagsmenn, Guðbjörg Matthíasdóttir með 27,5% hlut í gegnum Ísfélag 
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Vestmannaeyja hf., Fram ehf. og ÍV fjárfestingafélag ehf. Ramsnes II ehf. með 

13,4% hlut sem er í eigu Eyþórs Arnars borgarstjórnarfulltrúa 

Sjálfstæðisflokksins áður í eigu Samherja. Rammi með 7,7% hlut í eigu 

Gunnlaugs S. Gunnlaugssonar og Katrínar Pétursdóttur þar sem Sigurbjörn 

Magnússon er stjórnarformaður, aðrir minni aðilar með rúm 11% sem flestir 

tengjast innbyrðis (Fjölmiðlanefnd, e.d.). 

Eigendur félaga í hluthafahópi Þórsmerkur hafa margir hverjir verið 

áberandi í íslenskum stjórnmálum og atvinnulífi. 

Torg ehf.  
Torg ehf. rekur prentmiðla, vefmiðla og sjónvarpsstöð. Þá á Torg 49% hlut 

í dreifingafyrirtækinu Póstmiðstöðin ehf. á móti Árvaki.  Prentmiðlar Torgs ehf. 

eru dagblaðið Fréttablaðið, vikublaðið Markaðurinn, og þar til 6. apríl 2021 

vikublaðið DV en þann dag var tilkynnt um tímabundið útgáfustopp DV. 

Sjónvarpsstöð Torgs ehf. er Hringbraut. Netmiðlar Torgs eru frettabladid.is, 

hringbraut.is, dv.is, eyjan.is, pressan.is, bleikt.is (Fókus) og 433.is (Torg, 

2021b).  

Dótturfélag Torgs ehf. er Torg prentfélag. Enginn rekstur er í því félagi en 

Torg ehf. á prentsmiðjuna sem prentar Fréttablaðið og DV 

(Samkeppniseftirlitið, 2020).  

Fréttablaðið er fríblað með aldreifingu á höfuðborgarsvæðinu og dreifingu 

í verslanir og bensínstöðvar á Suðurnesjum og á Akureyri. Vefútgáfa 

fréttablaðsins er aðgengileg fyrir alla landsmenn á samnefndum vef. Vikuritið 

Markaðurinn er fríblað sem dreift er með Fréttablaðinu. Vikublaðið DV hefur 

verið selt í áskrift, en útgáfuhlé hófst í mars 2021 og er nú einungis vefur 

starfandi undir nafni DV. Fréttablaðið var áður í nánu samstarfi við vefmiðilinn 

visir.is og kom efni Fréttablaðsins inn á vefinn að morgni dags. Eftir 
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eigendaskipti varð vefmiðilinn frettabladid.is til en á nokkuð langt í land með 

að ná sömu vinsældum og visir.is skv. mælingum Gallup (Gallup, 2021).  

Í töflu 10 má sjá heildartekjur Torgs ehf. árin 2014 – 2019 ásamt þremur 

dálkum sem sýna hagnað sem hlutfall af tekjum. Hagnaðarhlutfall, EBITDA% og 

gæði hagnaðar. 

Tafla 10: Torg ehf. Hagnaðartölur í hlutfalli við veltu. Veltutölur hafa verið uppfærðar fyrir 
vísitölu neysluverðs, jan. 2021. 

 

 

Heimild: Ársreikningar Torgs ehf. 2014 – 2019. 

Eins og sjá má í töflur 10 þá er saga Torgs ehf. stutt en þáverandi eigandi 

365 miðlar ehf. færði prentmiðla sína, Fréttablaðið og tímaritið Glamour inn í 

dótturfyrirtæki sitt Torg ehf., eftir að 365 miðlar ehf. seldu Stöð 2, Bylgjuna, 

Vísi og fylgistöðvar til Sýnar hf. í desember árið 2017. Því vantar árin 2014, 

2015, 2016 og 11 mánuði á árinu 2017 til samanburðar. 

Rekstur Fréttablaðsins virðist hafa gengið vel á árinu 2018 en árið 2019 er 

fyrirtækið rekið með tapi, einnig þegar horft er til hagnaðar fyrir afskriftir og 

fjármagnsliði. Það er þrátt fyrir að 50 milljónir hafi verið tekjufærðar á 

tímabilinu sem væntur rekstrarstyrkur stjórnvalda, án þess að nokkur 

innistæða hafi verið fyrir þeirri tekjufærslu.  

Tímabilið sem um ræðir er of stutt til að hægt sé að leggja mat á í hvað 

stefnir hjá Torgi ehf. og þá hefur fyrirtækið gjörbreyst og umfang þess aukist 

frá árinu 2019 þegar síðasti ársreikningur kom út. Það eru kaup á miðlum 

Frjálsrar fjölmiðlunar og sjónvarpsstöðvarinnar Hringbrautar.    

Ár
Velta í milljónum 

króna
Hagnaðar- 
hlutfall % EBITDA %

Gæði 
hagnaðar

2014

2015

2016

2017 242                      6% 8% 2,2                 

2018 2.730                   2% 4% 7,8                 

2019 2.406                   -9% -3% 0,3                 
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Í desember 2020 lögðu eigendur fyrirtækisins félaginu til 600 milljónir 

(Fréttablaðið, 2020a)  

Um mitt árið 2019 selja eigendur Torgs ehf., 365 miðlar, um 50% hlutafjár 

til Helga Magnússonar og síðar sama ár restina af hlutafénu til félaga í 

meirihlutaeigu Helga og er eignarhlutur hans þá orðinn um 90% 

(Frettabladid.is, 2020). Í lok ársins 2019 yfirtekur Torg ehf. rekstur 

Hringbrautar miðla ehf., sjónvarpsstöð og vefmiðil (Torg hf. 2019). Í maí 2020 

lauk yfirtöku Torgs hf. á fjölmiðlahluta Frjálsrar fjölmiðlunar ehf., útgáfufélagi 

DV, dv.is, eyjan.is, pressan.is, bleikt.is og 433.is. Við eigendaskiptin voru gerðar 

skipulagsbreytingar og Jón Þórisson var ráðinn ritstjóri (Fréttablaðið, 2019a). 

Forstjóri og útgefandi Torgs ehf. er Björn Víglundsson, aðalritstjóri er Jón 

Þórisson ásamt því að vera ritstjóri Fréttablaðsins. Nýráðinn ritstjóri DV og 

tengdra miðla er Björn Þorfinnsson (DV, 2021). 

Eigendur Torgs ehf. eru Hofgarðar ehf. með 50% hlut og HFB-77 ehf. með 

50% hlut. Eigandi Hofgarða ehf. er Helgi Magnússon og á Helgi einnig 82% hlut 

í HFB-77 ehf. í gegnum Varðberg ehf. Þá á Jón Þórisson ritstjóri Fréttablaðsins 

5% hlut í HFB-77, Sigurður Arngrímsson 10% hlut í gegnum Saffron Holding 1 

ehf. og Guðmundur Jóhannesson 3% hlut (Fjölmiðlanefnd, e.d.). 

Helgi Magnússon hefur verið áberandi í íslensku viðskiptalífi undanfarna 

áratugi og umsvifamikill fjárfestir og stjórnarmaður. Fyrir hrun, árin 2006 – 

2008, var Helgi Magnússon stjórnarmaður í tuttugu og sex félögum, 

framkvæmdarstjóri í sex og prófkúruhafi í tíu (Talnakönnun hf., 2016, bls. 40 

og 43).  Árið 2015 sat Helgi í stjórnum fimmtán félaga, var stjórnarformaður í 

fimm og framkvæmdastjóri þriggja fyrirtækja. Meðal fyrirtækja  þar sem Helgi 

sat í stjórn voru Bláa Lónið hf., N1 hf., Marel hf. og Síminn hf. (Talnakönnun, 
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2015, bls. 23 og 25). Helgi hefur verið tengdur við evrópusinna og 

stjórnmálaflokkinn Viðreisn (Stundin, 2019). 

6.3  Lítil fjölmiðlafyrirtæki 
Flest fjölmiðlafyrirtæki á Íslandi falla undir lítil fyrirtæki. Það má meðal annars 

sjá í yfirliti Hagstofunnar yfir tekjur fjölmiðla frá febrúar sl. þar sem þrjú 

tekjuhæstu fjölmiðlafyrirtækin fá um 70% allra tekna á árinu 2019. 

Birtíngur útgáfufélag ehf.  
Birtíngur útgáfufélag ehf. gefur út tímaritin Gestgjafann, Vikuna og Hús og 

híbýli (Fjolmidlanefnd, e.d.). Vefútgáfa tímaritanna er hýst á vefmiðilinum 

mannlif.is en vefurinn er ekki í eigu fyrirtækisins (Mannlíf, e.d.).  

Á blómaárum Birtíngs útgáfufélags ehf. gaf félagið út tíu tímarit og var 

ein umsvifamesta tímaritaútgáfa landsins. Það voru auk ofangreindra tímarita 

Nýtt líf, Séð og heyrt, Sagan Öll, Goal, Júlía og Heilsan. Þá var félagið með 

bókaútgáfuna Skugga forlag og rak tvær heimasíðum, gestgjafinn.is og 

mannlíf.is (Bladid, 2006). 

Í töflu 11 má sjá heildartekjur Birtíngs útgáfufélags ehf. árin 2014 – 2019 

ásamt þremur dálkum sem sýna hagnað sem hlutfall af tekjum. 

Hagnaðarhlutfall, EBITDA% og gæði hagnaðar. 

Tafla 11: Birtíngur útgáfufélag ehf. Hagnaðartölur í hlutfalli við veltu. Veltutölur hafa verið 
uppfærðar fyrir vísitölu neysluverðs, jan. 2021. 

 

Heimild: Ársreikningar Birtíngs útgáfufélags ehf. 2014 – 2019. 

Ár
Velta í milljónum 

króna
Hagnaðar- 
hlutfall % EBITDA %

Gæði 
hagnaðar

2014 702                      17% 6% 0,1-                 

2015 672                      0% 4% 31,0               

2016 583                      6% -4% 1,1                 

2017 397                      -41% -23% 0,9                 

2018 475                      -38% -26% 0,6                 

2019 409                      -60% -51% 0,9                 
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Eins og sjá má í töflu 11 fara veltutölur Birtíngs útgáfufélags ehf. 

lækkandi ár frá ári og eru tekjur ársins 2019 aðeins 58% af því sem þær voru 

árið 2014. Á árinu 2015 má sjá óeðlilega tölu í reitnum gæði hagnaðar og 

kemur hún til af mikilli lækkun viðskiptakrafna en það árið fóru viðskiptakröfur 

úr rúmum 90 milljónum í tæpar 60 milljónir. Það er ágætis dæmi um hversu 

varlega verður að fara í að skoða töluna gæði hagnaðar eina og sér. Árin 2016 

og 2017 fór fyrirtækið í gegnum fjárhagslega endurskipulagningu og seldi frá 

sér fjögur tímarit á árinu 2016; Séð og heyrt, Nýtt líf, Sagan öll og Júlía (Birtíngur 

útgáfufélag ehf., 2016). Fjárfestingafélagið Dalurinn eignaðist Birting árið 2017 

sem þá var í eigu Halldórs Kristmannssonar, þá framkvæmdastjóra hjá Alvogen 

en kaupunum var rift sama ár. Árið 2018 fór Birtíngur útgáfufélag ehf. í 

samstarf við Kjarnann ehf. um útgáfu Mannlífs sem vikublaðs (Kjarninn, 2018) 

en því samstarfi lauk snemma árs 2020. Reksturinn hélt áfram að vera afar 

erfiður eins og sést á yfirlitinu hér að ofan. 

Ekki kemur fram á vef Mannlífs hver ritstýrir Gestgjafan, Vikunni og 

Hús og Hýbíli (Mannlíf, 2021). 

Framkvæmdastjóri félagsins, Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir, keypti 

Birtíng í júní 2020 og í febrúar 2021 seldi Birtíngur útgáfufélag ehf. tímaritið 

Mannlíf og lénið mannlif.is, sem hafði þá legið í dvala um nokkurt skeið, til 

Sólartúns ehf. Eigendur Sólartúns ehf. eru Reynir Traustasonar og Trausti 

Hafsteinsson. Þrátt fyrir breytt eignarhald verður áfram samstarf milli Birtíngs 

og Mannlífs og eru vefirnir gestgjafinn.is, vikan.is og husoghibyli.is vistaðir á 

vefsetri Mannlífs. Þann 15. mars sl. var tilkynnt um samstarf Félags kvenna í 

atvinnurekstri og Birtíngs um útgáfu á tímaritinu Vikan (FKA, 2021). 
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Myllusetur ehf. 
Myllusetur ehf. gefur út tímaritin Viðskiptablaðið og fylgirit þess Fiskifréttir 

sem koma út vikulega og Frjálsa verslun sem kemur út fimm sinnum á ári. 

Einnig starfræktir félagið vefina vb.is og fiskifrettir.is. Þá eru gefin út einu sinni 

á ári undir merkjum Viðskiptablaðsins tímaritin Áramót og Frumkvöðlar. Undir 

merkjum Fiskifrétta er gefið út sérstakt Kvótablað í upphafi hvers fiskveiðiárs 

og bókin Íslenska sjómannaalmanakið í lok hvers árs. Undir merkjum Frjálsrar 

verslunar er gefin út bók einu sinni á ári um 300 stærstu fyrirtæki landsins (VB, 

2021).  

Í töflu 12 má sjá heildartekjur Mylluseturs ehf. árin 2014 – 2019 ásamt 

þremur dálkum sem sýna hagnað sem hlutfall af tekjum. Hagnaðarhlutfall, 

EBITDA% og gæði hagnaðar. 

Tafla 12: Myllusetur ehf. Hagnaðartölur í hlutfalli við veltu. Veltutölur hafa verið uppfærðar 
fyrir vísitölu neysluverðs, jan. 2021. 

 

Heimild: Ársreikningar Mylluseturs ehf. 2014 – 2019. 

Ársreikningur Mylluseturs ehf. árið 2014 sýnir afar takmarkaðar 

upplýsingar og því vantar tölur fyrir það ár. Tekjur hafa lækkað örlítið að 

raunvirði en hagnaðarhlutfallið og EBITDA er stöðug. Þó að hagnaður 

Mylluseturs ehf. hafi verið lítill öll árin þá er hann stöðugur og virðist reksturinn 

vera í jafnvægi. Árið 2017 keypti Myllusetur ehf. tímaritið Frjálsa verslun af 

Útgáfufélaginu Heimi hf., sem var í eigu Talnakönnunar hf. Tekjur hafa ekki 

aukist eftir kaupin en handbært fé frá rekstri er betra eins og sést á gæði 

hagnaðar, þó það hafi farið lækkandi. 

Ár
Velta í milljónum 

króna
Hagnaðar- 
hlutfall % EBITDA %

Gæði 
hagnaðar

2014

2015 326                      4% 4% 0,9-                 

2016 316                      4% 7% 0,0-                 

2017 316                      2% 2% 4,3                 

2018 314                      1% 2% 2,2                 

2019 293                      1% 3% 0,3                 
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Ritstjóri Viðskiptablaðsins frá árinu 2017 er Trausti Hafliðason. Trausti 

var áður ritstjóri Blaðsins og fréttastjóri á Fréttablaðinu (VB.is, 2017. Ritstjóri 

Fiskifrétta frá árinu 2018 er Sævar Helgason. 

Eigendur Mylluseturs ehf. eru þeir Pétur Árni Jónsson með 67% hlut í 

gegnum félagið PÁJ Invest ehf. og Sveinn B. Jónsson með 33% hlut í gegnum 

félagið SBJ Invest (Myllusetur ehf., 2019). 

Útgáfufélagið Stundin ehf. 
Útgáfufélagið gefur út tímaritið Stundin sem kemur út á prenti og rafrænu 

formi einu sinni á þriggja vikna fresti, ásamt því að halda úti vefnum stundin.is. 

(Stundin, 2021). 

Félagið hóf starfsemi árið 2015. Þá kom prentmiðillinn út einu sinni í 

mánuði. Ári seinna var útgáfudögum fjölgað og kom tímaritið þá út tvisvar í 

mánuði. Vefurinn er uppfærður reglulega. Ekki er um eiginlegan fréttamiðil að 

ræða en fjallað er um mál sem eru efst á baugi hverju sinni. Stundin er seld í 

áskrift, bæði prentútgáfa og á vef en hægt er lesa fimm greinar í mánuði gegn 

skráningu á vef. Þá er almenningi boðið að styrkja félagið með mánaðarlegu 

framlagi. Árið 2016 komu um 60% af tekjum félagsins frá styrkjendum og 

áskrifendum (Stundin, 2021).  

Í töflu 13 má sjá heildartekjur Útgáfufélagsins Stundarinnar ehf. árin 

2014 – 2019 ásamt þremur dálkum sem sýna hagnað sem hlutfall af tekjum. 

Það er hagnaðarhlutfall, EBITDA% og gæði hagnaðar. 

Tafla 13: Útgáfufélagið Stundin ehf. Hagnaðartölur í hlutfalli við veltu. Veltutölur hafa verið 
uppfærðar fyrir vísitölu neysluverðs, jan. 2021. 

 

Ár
Velta í milljónum 

króna
Hagnaðar- 
hlutfall % EBITDA %

Gæði 
hagnaðar

2014

2015 103                      -14% -14% 0,7                 

2016 135                      -7% -6% 1,4                 

2017 159                      4% 5% 0,3                 

2018 190                      6% 6% 0,4                 

2019 194                      -7% -8%
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Heimild: Ársreikningar Útgáfufélagsins Stundarinnar ehf. 2014 – 2019. 

Eins og sjá má í töflu 13 hafa tekjur Stundarinnar ehf. aukist með hverju 

árinu sem fyrirtækið starfar. Fyrstu fjögur árin styrktist reksturinn almennt, tap 

breyttist, fór minnkandi árin 2015 og 2016 og hagnaður var af rekstrinum árin 

2017 og 2018. Árið 2019 halda tekjur áfram að aukast en tap er á rekstrinum 

og EBITDA er neikvæð. Þar sem Stundin ehf. flokkast sem lítið félag hjá RSK þá 

þarf félagið ekki að skila inn sjóðsstreymisyfirliti með ársreikningi (Lög um 

ársreikninga nr. 3, 2006). Fyrsta árið sem sjóðsstreymisyfirlit vantar í 

ársreikninginn er árið 2019 og því ekki hægt að sjá handbært fé og gæði 

hagnaðar. Reksturinn það árið er afleiddur. Í skýrslu stjórnar með ársreikningi 

2019 kemur fram að niðurstaða ársins 2019 sé ekki lýsandi fyrir reksturinn. Sú 

ástæða er gefin að í kjölfar þess að menntamálaráðherra boðaði rekstrarstyrki 

til fjölmiðla síðari hluta árs 2018 hafi skipulagi og tilhögun starfsemi 

Stundarinnar ehf. verið breytt. Þegar rekstrarstyrkurinn kom ekki þá hafði það 

áhrif á niðurstöðuna (Útgáfufélagið Stundin ehf, 2019). Það verður fróðlegt að 

sjá niðurstöðu ársreiknings 2020. 

Ritstjóri og framkvæmdastjóri Stundarinnar ehf. er Jón Trausti 

Reynisson. Á heimasíðu Stundarinnar kemur fram að „stofnendahópur 

Stundarinnar samanstandi af fjölmiðlafólki sem hafi hætt störfum á DV eftir 

fjandsamlega yfirtöku á miðlinum vegna umfjallana“ (Stundin, 2021). Um er að 

ræða kaup Pressunnar ehf., sem var þá í meirihlutaeigu Björns Inga 

Hrafnssonar, á meirihluta hlutafjár í útgáfufélagi DV árið 2014 (Kjarninn, 2014).   

Eigendur Stundarinnar ehf. eru alls 24, þar af sjö aðilar með rúmlega 

12% hlut. Það eru Jón Trausti Reynisson ritstjóri, Heiða B. Heiðarsdóttir 

ljósmyndari Stundarinnar, Ingibjörg Dögg Kjartansdóttir blaðamaður 

Stundarinnar, Jón Ingi Stefánsson hönnunar og þróunarstjóri Stundarinnar, 

Snæbjörn Björnsson, Reynir Traustason faðir Jóns Trausta í gegnum Góðan 
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punkt ehf. og Höskuldur Höskuldsson (Stundin, 2019). Restinni, um 15% hlut, 

skipta með sér sex aðilar. 

N4 ehf. 
N4 ehf. rekur N4 Sjónvarp, vefinn n4.is og auglýsingablaðið N4 Blaðið sem 

kemur út tvisvar í mánuði á Norðurlandi (Fjölmiðlanefnd, e.d.). 

N4 Sjónvarp og N4 vefsíðan leggja áherslu á mannlíf, atvinnu- og menningu á 

landsbyggðinni ásamt framleiðslu á kynningarefni fyrir sveitarfélög og 

fyrirtæki. N4 Sjónvarp er í opinni dagskrá og N4 blaðinu er dreift frítt. Ekki er 

um eiginlega fréttamiðla að ræða. Um nokkurt skeið gaf N4 ehf. út tímaritið N4 

Landsbyggðir en sá miðill var aflagður árið 2018 (N4 ehf., e.d.). 

Í töflu 14 má sjá heildartekjur N4 ehf. árin 2014 – 2019 ásamt þremur 

dálkum sem sýna hagnað sem hlutfall af tekjum. Hagnaðarhlutfall, EBITDA% og 

gæði hagnaðar. 

Tafla 14: N4 ehf. Hagnaðartölur í hlutfalli við veltu. Veltutölur hafa verið uppfærðar fyrir 
vísitölu neysluverðs, jan. 2021. 

 

Heimild: Ársreikningar N4 ehf. 2014 – 2019. 

Eins og sjá má á töflu 14 hafa tekjur N4 ehf. hafa farið lækkandi ár frá ári 

ef frá er talin örlítil aukning árið 2017 sem þó var fljót að ganga til baka árið 

eftir. Mikið tap er á rekstri félagsins öll árin sem sést á neikvæðu 

hagnaðarhlutfalli og neikvæðu EBITDA. Gæði hagnaðar sýnir að handbært fé 

frá rekstri hefur einnig verið neikvætt öll árin (mínus hagnaður og mínus 

handbært fé frá rekstri gerir plústölu í gæði hagnaðar). Sjaldgæft er að sjá jafn 

Ár
Velta í milljónum 

króna
Hagnaðar- 
hlutfall % EBITDA %

Gæði 
hagnaðar

2014

2015 221                      -5% -5% 0,2                 

2016 208                      -10% -11% 0,8                 

2017 216                      -21% -17% 0,1                 

2018 186                      -5% -2% 4,4                 

2019 158                      -9% -6% 0,8                 
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slæman rekstur í jafn langan tíma hjá fyrirtæki sem er í fullum rekstri. Ljóst er 

að grípa verður til ráðstafana að óbreyttu, í formi aukinna tekna eða 

niðurskurðar í rekstri. Að öðrum kosti stefnir reksturinn í þrot nema nýtt 

fjármagn komi inn frá eigendum. Í skýrslu stjórnar með ársreikningi árið 2019 

kemur fram að gert er ráð fyrir að rekstur fyrirtækisins verði með svipuðu móti 

á árinu 2020 eins og hann var árið 2019 (N4 ehf., 2019). 

Árin 2016 – 2019 hafa eigendur fyrirtækisins lagt félaginu til um 100 

milljónir króna í formi hlutafjár (N4 ehf., 2014-2019). 

Í dag er Tækifæri hf. langstærsti eigandi N4 ehf., með 61,4% eignarhlut. 

KEA svf. á um 76% í Tækifæri hf. en auk þess á KEA sjálft um 9,2 % hlut. Þá eiga 

Höldur ehf., Kaupfélag Skagfirðinga og Fjárfestingafélagið Vör hf. hver um sig 

um 9% hlutafjár. Restinni, um 2%, skipta með sér fjöldi minni aðila, m.a. 

sveitarfélög. 

Fröken ehf. 
Fröken ehf. gefur út tímaritið Reykjavík Grapevine og rekur vefmiðlana 

Grapevine.is og froken.is. Tímaritið Reykjavík Grapevine og samnefndur vefur 

eru bæði gefin út á ensku og ætlað að höfða til ferðamanna og nýrra Íslendinga. 

Tímaritið er fréttatengt ásamt því að fjalla um það sem er á dagskrá í 

menningarlífi á Íslandi (Fröken.is, 2021). 

Tímaritið hóf göngu sína árið 2003 og kemur út 21 sinnum á ári, 

mánaðarlega frá  nóvember til febrúar og tvisvar í mánuði frá mars til október. 

Árin 2016 - 2019 kom tímaritið út daglega dagana sem tónlistarhátíðin Iceland 

Airwaves var haldin. Tímaritið er fríblað og er dreift um allt land (Fröken ehf., 

e.d.). 

Dótturfélag Frökenar ehf. er GV online en engin starfsemi hefur verið 

í félaginu frá árinu 2016. 
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Í töflu 15 má sjá heildartekjur Frökenar ehf. árin 2014 – 2019 ásamt 

þremur dálkum sem sýna hagnað sem hlutfall af tekjum. Það er 

hagnaðarhlutfall, EBITDA% og gæði hagnaðar. 

Tafla 15: Fröken ehf. Hagnaðartölur í hlutfalli við veltu. Veltutölur hafa verið uppfærðar fyrir 
vísitölu neysluverðs, jan. 2021. 

 

Heimild: Ársreikningar Frökenar ehf. 2014 – 2019. 

Eins og sjá má í töflu 15 aukast tekjur Frökenar ehf. árin 2015 – 2018 

en lækka um 13% árið 2019. Þrátt fyrir minni rekstrarkostnað þá skilaði 

fyrirtæki tapi það árið. Árin 2016 og 2017 aukast tekjur fyrirtækisins verulega. 

Árin 2015 og 2016 var handbært fé frá rekstri hátt, mest vegna hækkunar 

skammtímaskulda og lækkunar viðskiptakrafna. En hlutfallslega hátt tap á 

árinu 2015 veldur neikvæðri tölu í gæði hagnaðar sem snýst við árið 2016 

þegar smávægilegur hagnaður var af rekstrinum og gæði hagnaðar hækkar 

óeðlilega mikið. Í skýrslu stjórnar með ársreikningi 2019, dagsettur í ágúst 

2020, segir að heimsfaraldur hafi haft mikil áhrif á rekstur félagsins á árinu 

2020 og tekjur dregist saman um 50 – 75% miðað við sama tímabil árið á 

undan. Ársreikningur ársins 2020 er óframkominn en ljóst er að ef mikill 

tekjusamdráttur er hjá fyrirtækinu þá stefnir í erfiðleika.      

Stofnendur Frökenar ehf. voru Jón Trausti Sigurðsson og Valur 

Gunnarsson. Valur er ritstjóri blaðsins í dag og Jón Trausti annar stærsti 

hluthafinn ásamt Hilmari Steini Grétarssyni með um 25,8% hlut hvor. 

Ár
Velta í milljónum 

króna
Hagnaðar- 
hlutfall % EBITDA %

Gæði 
hagnaðar

2014

2015 101                      -4% 0% 1,1-                 

2016 121                      0% 2% 15,4               

2017 159                      12% 14% 0,4                 

2018 137                      1% 0% 1,3                 

2019 121                      -8% -8% 1,3                 
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Víkurfréttir 
Víkurfréttir ehf. gefur út prentmiðilinn Víkurfréttir og rekur vefmiðlana vf.is og 

kylfingur.is. Þá eru Víkurfréttir ehf. með sjónvarp, hlaðvarp og viðskiptasíður 

um fréttir og málefni líðandi stundar. Áhersla Víkurfrétta er að skrifa fréttir fyrir 

íbúa á suðurnesjum.  

Víkurfréttir ehf. var stofnað árið 1980 og var fyrstu tvö árin í eigu 

Prentsmiðjunnar Grágás. Blaðið var þá gefið út tvisvar í mánuði. Árið 1982 tóku 

nýir eigendur við og hófu vikulega útgáfu. Í upphafi var blaðinu dreift inn á 

hvert heimili á Suðurnesjum en í dag er því dreift ókeypis í verslanir og fleiri 

staði á Suðurnesjum. Vefur Víkurfrétta fór í loftið árið 1995 og fyrstu árin var 

þar sett inn efni úr blaðinu en frá árinu 1999 hefur vefurinn verið uppfærður 

daglega. Í gegnum árin hafa starfsmenn Víkurfrétta sinnt fréttamennsku fyrir 

aðra miðla m.a. Stöð 2 (VF, e.d.).  

Í töflu 16 má sjá heildartekjur Víkurfrétta ehf. árin 2014 – 2019 ásamt 

þremur dálkum sem sýna hagnað sem hlutfall af tekjum. Það er 

hagnaðarhlutfall, EBITDA% og gæði hagnaðar. 

Tafla 16: Víkurfréttir ehf. Hagnaðartölur í hlutfalli við veltu. Veltutölur hafa verið uppfærðar 
fyrir vísitölu neysluverðs, jan. 2021. 

 

Heimild: Ársreikningar Víkurfrétta ehf. 2014 – 2019. 

Eins og sést í töflu 16 hafa tekjur Víkurfrétta farið lækkandi að raunvirði 

frá árinu 2014 en almennt gengið vel ef undanskilið er árið 2019. Hagnaður af 

starfseminni jókst á milli áranna 2016 og 2017 á sama tíma og tekjur lækka og 

gæði hagnaðar er í mínus. Þegar það er skoðað betur kemur í ljóst að hagnaður 

Ár
Velta í milljónum 

króna
Hagnaðar- 
hlutfall % EBITDA %

Gæði 
hagnaðar

2014 142                      4% 6% 0,2                 

2015 116                      2% 6% 2,0                 

2016 126                      1% 6% 0,0                 

2017 117                      2% 7% 0,7-                 

2018 121                      6% 11% 1,7                 

2019 97                        -5% -2% 0,4                 
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ársins er tilkominn vegna einskiptistekna af söluhagnaði fastafjármuna. Tekjur 

aukast á milli áranna 2017 og 2018, hagnaðarhlutfall og EBITDA hækka og gæði 

hagnaðar er góður. Þegar slök niðurstaða ársins 2019 er skoðuð þá sést að hún 

er fyrst og fremst vegna lægri tekna en ekki aukins kostnaðar í rekstri. Engin 

skýring kemur fram í skýrslu stjórnar með ársreikningi 2019 um ástæðu 

minnkandi tekna.  

Páll Ketilsson er ritstjóri og hefur verið eigandi blaðsins frá upphafi, á 

upphafsárunum með Emil Páli Jónssyni en frá 1993 hafa Páll og fjölskylda hans 

verið eini eigandi blaðsins (VF, e.d.). 

Skessuhorn ehf. 
Skessuhorn ehf. gefur út samnefndan prentmiðil og vefmiðilinn Skessuhorn.is. 

Áhersla Skessuhorns ehf. er að skrifa fréttir fyrir íbúa á Vesturlandi.  

Skessuhorn var stofnað í ársbyrjun 1998 og hefur komið út vikulega 

síðan. Blaðið er selt í áskrift og lausasölu. Tíðindamenn ehf. áttu blaðið til ársins 

2003 þegar núverandi eigandi, Skessuhorn ehf., tók við rekstri blaðsins 

(Skessuhorn, e.d.). 

Í töflu 17 má sjá heildartekjur Skessuhorns ehf. árin 2014 – 2019 ásamt 

þremur dálkum sem sýna hagnað sem hlutfall af tekjum. Hagnaðarhlutfall, 

EBITDA% og gæði hagnaðar. 

Tafla 17: Skessuhorn ehf. Hagnaðartölur í hlutfalli við veltu. Veltutölur hafa verið uppfærðar 
fyrir vísitölu neysluverðs, jan. 2021. 

 

Heimild: Ársreikningar Skessuhorns ehf. 2014 – 2019. 

Ár
Velta í milljónum 

króna
Hagnaðar- 
hlutfall % EBITDA %

Gæði 
hagnaðar

2014

2015 141                      -1% 1% 0,4                 

2016 124                      0% 4% 5,5-                 

2017 109                      3% 7% 1,0                 

2018 97                        -4% -1% 1,3                 

2019 93                        -7% -4% 0,1                 

2020 92                        5% 8% 1,7                 
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Eins og sjá má í töflu 17 fara tekjur fyrirtækisins hratt lækkandi árin 

2015 - 2019 og tap af rekstri eykst milli áranna 2018 og 2019. Handbært fé var 

hlutfallslega mjög hátt það árið 2014 en það er einkum tilkomið vegna mikillar 

hækkunar skammtímaskulda sem telst seint vera gott. Árið 2020 virðist sem 

reksturinn sé kominn í jafnvægi. Hagnaðarhlutfall, EBITDA% og gæði hagnaðar 

er gott. Í skýringum með ársreikningi ársins 2020 kemur fram að miklu hafi 

munað um úrræði stjórnvalda á árinu 2020 vegna heimsfaraldurs. 

Tíðindamenn ehf. áttu blaðið til ársins 2003 þegar núverandi eigandi 

og ritstjóri, Magnús Magnússon, tók við rekstri blaðsins. 

Kjarninn miðlar ehf. 
Kjarninn miðlar ehf. rekur fréttavefmiðilinn Kjarnann og vikuritið Vísbendingu 

sem fjallar um viðskipta- og efnahagsmál. Þá hefur Kjarninn miðlar ehf. rekið 

hlaðvarp í nokkur ár sem fer sífellt vaxandi. 

Kjarninn miðlar ehf. hóf göngu sína árið 2013 og var fyrsta árið tímarit 

fyrir snjalltæki. Frá árinu 2014 hefur Kjarninn miðlar ehf. verið fréttamiðill sem 

er eingöngu á netinu og uppfærður daglega. Kjarninn miðlar ehf. er frímiðill en 

hægt er að styrkja miðilinn með mánaðarlegu framlagi. Vísbending er 

prentmiðill sem seldur er í áskrift. Einnig er hægt að kaupa áskrift að fréttabréfi 

Kjarnans á ensku, annað hvort daglega eða vikulega (Kjarninn, e.d.) . Segja má 

að Kjarninn miðlar ehf. sé eini íslenski fréttamiðillinn sem flytur allar fréttir í 

formi fréttaskýringa í anda erlendra netblaða s.s. The Nation. Þá hefur hlaðvarp 

Kjarnans verið til í nokkur ár og fer sífellt vaxandi. Kjarninn miðlar ehf. hefur 

farið í samstarf með öðrum fjölmiðlum í gegnum tíðina t.d. sjónvarpsstöðina 

Hringbraut árið 2017 með útsendingu á vikulegum fréttaskýringaþætti og í 

samstarf með Bírtíngi ehf. um útgáfu fríblaðsins Mannlíf árið 2018.  
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Tekjur Kjarnans koma fyrst og síðast frá notendum í gegnum styrki og 

áskriftir, og auglýsingatekjur eru hverfandi þáttur þótt þær vaxi á milli ára 

(Alþingistíðindi, 2021).  

Í töflu 18 má sjá heildartekjur Kjarnans miðla ehf. árin 2014 – 2019 

ásamt þremur dálkum sem sýna hagnað sem hlutfall af tekjum. Það er 

hagnaðarhlutfall, EBITDA% og gæði hagnaðar.  

Tafla 18: Kjarninn miðlar ehf. Hagnaðartölur í hlutfalli við veltu. Veltutölur hafa verið 
uppfærðar fyrir vísitölu neysluverðs, jan. 2021. 

 

Heimild: Ársreikningar Kjarnans miðla ehf. 2014 – 2019. 

Fljótt á litið töflu 18 ber rekstur Kjarnans þess merki að vera ungt 

fyrirtæki sem er að hasla sér völl á hörðum markaði. Tekjurnar aukast með 

hverju árinu og hagnaðarhlutfall og EBITDA% skánar hratt. Um mitt ár 2017 

keypti Kjarninn miðlar ehf., vikuritið Vísbendingu af Útgáfufélaginu Heimi og er 

árið eftir besta árið í stuttri sögu félagsins, hingað til. 

En árið 2019 fer að halla undan fæti, tekjurnar standa í stað á núvirði 

og tap af rekstri jókst. Ekki kemur fram í skýrslu stjórnar með ársreikningi 2019 

hvað veldur en ekki er hjá því komist að velta fyrir sér hvort sama eigi við hjá 

Kjarnanum hf. og hjá Stundinni hf. um áhrif vænts rekstrarstuðnings 

stjórnvalda til einkarekinna fjölmiðla. 

Ritstjóri Kjarnans frá upphafi er Þórður Snær Júlíusson. Hann starfaði 

áður á Blaðinu sem varð að 24 stundum, Viðskiptablaði Morgunblaðsins, 

Viðskiptablaðinu og síðast á Fréttablaðinu.  

Ár
Velta í milljónum 

króna
Hagnaðar- 
hlutfall % EBITDA %

Gæði 
hagnaðar

2014

2015 42                        -45% -54% 1,2                 

2016 43                        -39% -46% 1,0                 

2017 52                        -15% -17% 1,3                 

2018 62                        -5% -4% 1,6                 

2019 62                        -10% -10% 1,5                 
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Hluthafar Kjarnans miðla ehf. eru þrettán í lok árs 2019. Tveir stærstu 

eigendurnir eiga 18% í miðlinum. Það eru Hjálmar Gíslason í gegnum HG80 ehf. 

og Vilhjálmur Þorsteinsson í gegnum Miðeind ehf. Þórður Snær Júlíusson 

ritstjóri Kjarnans á um 10% hlut í félaginu (Fjölmiðlanefnd, e.d.). 

6.4  Samanburður 
Hér á eftir verða ársreikningur fyrirtækjanna árin 2014 - 2020 greindir eftir því 

sem gögn leyfa. Aðeins þrjú fjölmiðlafyrirtæki hafa skilað ársreikningi fyrir árið 

2020. Það eru Síminn hf., Sýn hf. og Skessuhorn ehf. Skoðaðar verða fimm 

tegundir kennitalna; arðsemi, nýting fjármagns, greiðsluhæfi og fjárhagslegur 

styrkleiki. 

Greiðsluhæfi 
Hvað sem góðum hagnaði líður þurfa fyrirtæki að eiga nægt lausafé til að 

greiða þá reikninga sem berast frá degi til dags. Ef svo er ekki er hætt við að 

fljótt stefni í vandræði. Skortur á lausafé tekur valdið frá stjórnendum 

fyrirtækisins og setur það í hendur birgja og/eða lánastofnana (Walsh, 1996, 

bls. 115). 

Til að reikna greiðsluhæfi er lausafjárhlutfall og veltufjárhlutfall 

skoðað. Þessir mælikvarðar um greiðsluhæfi eru notaðir til að meta hvort 

fyrirtæki er líklegt til að geta staðið við nauðsynlegar skuldbindingar sínar í 

nánustu framtíð. Nánasta framtíð getur verið 6 mánuðir eða 12 mánuðir eða 

hvaða tímabil sem er en almennt er miðað við 12 mánuði. Þetta á sérstaklega 

við ef til þess kemur að eitthvað fer úrskeiðis í rekstrinum, hvort sem um ræðir 

innan fyrirtækisins eða vegna utanaðkomandi áhrifa. Þá þarf að vera til 

nægilegt fjármagn til að geta haldið starfseminni gangandi í einhvern tíma. 

Greiðsluhæfi er einnig ágætis mælikvarði á hvers má vænta um arðsemi 

fyrirtækisins í framtíðinni. Veltufjárhlutfall er reiknað með því að deila 
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skammtímaskuldum upp í veltufjármuni (sjá töflu 19). Lausafjárhlutfall er 

reiknað með því að deila skammtímaskuldum upp í kvika veltufjármuni (sjá 

töflu 20). Kvikir veltufjármunir eru veltufjármunir án birgða því erfitt getur 

verið að losa um birgðir með stuttum fyrirvara (Árni Vilhjálmsson, 1985, bls. 

146-161).   

Hlutfall í kringum 1 er afar sterkt en þó að hlutfallið sé lægra þá þarf 

það ekki að benda til vandræða í rekstri. Það getur verið mismunandi eftir 

atvinnugreinum hvað þykir nægilega gott hlutfall til að ekki þurfi að hafa 

áhyggjur og er það hluti af fjárstýringu fyrirtækjanna. Það sem þykir þægilegt 

hlutfall í einni atvinnugrein getur þótt afar slæmt í annarri (Walsh, 1996, bls. 

118). Ekki verður hér reiknaður út veltuhraði birgða, skammtímaskulda eða 

viðskiptakrafna. 

Veltufjárhlutfall 
Veltufjárhlutfall sýnir getu fyrirtækisins til að greiða upp greiða upp 

skammtímaskuldir með skömmum fyrirvara.  

Tafla 19: Veltufjárhlutfall %, formúla. 

 

Mynd 3 sýnir veltufjárhlutfall flokkanna þriggja, stórra fyrirtækja, 

meðalstórra fyrirtækja og lítilla fyrirtækja, árin 2015 – 2020. Árinu 2014 er 

sleppt úr mælingu þar sem öfgagildi er hjá Kjarnanum á fyrsta starfsárinu sem 

fréttamiðill eða 11,2 sem skekkir samanburðinn. Árið 2020 er haft með til að 

sýna betur þróun stóru fyrirtækjanna en mæling til ársins 2019 gerir því sú 

mæling gæti gefið til kynna að veltufjárhlutfall þeirra væri á hraðri niðurleið 

sem er ekki raunin. Þá eru aðeins þrjú ár undir hjá meðalstórum fyrirtækjum 

þar sem mælingar fyrir Torg takmarkast við þann árafjölda, 2017-2019.   

Veltufjármunir 
Skammtíma skuldir

Veltufjárhlutfall %
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Mynd 3: Meðaltal veltufjárhlutfalls eftir flokkum árin 2015 - 2020 

Hér má sjá á mynd 2 ólíkt veltufjárhlutfall eftir stærð fyrirtækjanna. Litlu 

fyrirtækin eru með þægilegt veltufjárhlutfall, um 1 að meðaltali öll árin. Ef rýnt 

er betur í litlu fyrirtækin er nokkur munur á hæsta og lægsta gildi öll árin sem 

eru til rannsóknar en hafa verður í huga að Birtíngur útgáfufélag ehf. hefur nú 

þegar lent í miklum erfiðleikum og er ekki með sambærilega starfsemi í dag og 

var árin sem eru til samanburðar. Birtingur úgáfufélag ehf. og N4 ehf. deila 

lægstu gildum og er meðaltal beggja fyrirtækjanna um 0,5 öll árin. Að öðru leyti 

lýsir meðaltal litlu fyrirtækjanna hér að ofan ágætlega stöðu fyrirtækjanna í 

flokknum lítil fyrirtæki þegar aðeins er miðað við veltufjárhlutfall. Meðaltal 

veltufjárhlutfalls meðalstóru fyrirtækjanna er 0,5 og stendur nánast í stað öll 

árin. Af því mætti draga þá ályktun að þetta sé það hlutfall sem þau telja 

nægilegt til að geta staðið við skuldbindingar sínar. Lausafjárhlutfall stóru 

fyrirtækjanna, Símans hf. og Sýnar hf. hefur verið á niðurleið undanfarin ár en 

lagast aftur á árinu 2020. 
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Lausafjárhlutfall 

Lausafjárhlutfall, eins og veltufjárhlutfall, segir til um greiðsluhæfi fyrirtækja. 

Munurinn felst í því að birgðir eru ekki hafðar með þegar lausahlutfallið er 

reiknað.  

Tafla 20: Lausafjárhlutfall, formúla. 

 

Mikill munur er á birgðum eftir tegundum fyrirtækja, ekki aðeins almennt 

s.s. á bakaríi og fjölmiðlafyrirtæki, heldur einnig milli fjölmiðlafyrirtækja. Birgðir 

fjölmiðlafyrirtækja fara eftir því hvernig miðil þeir starfrækja. Fjölmiðill sem er 

aðeins með vefmiðil hefur almennt ekki birgðir. Sama á við um fjölmiðil sem 

gefur út prentmiðil sem er prentaður hjá þriðja aðila. En fjölmiðill sem gefur út 

prentmiðil og prentar sjálfur sitt blað er venjulega með birgðir sem eru þá að 

mestu pappír. Bæði millistóru fyrirtækin í þessari rannsókn prenta sín blöð, 

Morgunblaðið og Fréttablaðið og því er samanburður gagnlegur. Landsprent 

er dótturfyrirtæki Árvakurs ehf. en Torg ehf. aðgreinir sína prentsmiðju ekki frá 

annarri starfsemi. Fjölmiðlafyrirtæki sem selja aðgang að sjónvarpsefni og 

kaupa það af þriðja aðila eru gjarnan með keypta sýningarrétti meðal birgða 

þangað til sjónvarpsefnið hefur verið sýnt. Ætla má að ekki sé auðvelt mál að 

losa um fjármuni sem eru fastir í sýningarrétti og því væri gagnlegt að sjá 

lausafjárhlutfall t.d. Símans hf. og Sýnar hf. í samanburði við veltufjárhlutfallið. 

Hins vegar breytti Sýn hf. um meðhöndlun á sýningarrétti í bókhaldi sínu árið 

2019 og í samanburðartölum árið 2018 og eru sýningarréttir nú færðir sem 

óefnisleg eign innan veltufjármuna. Hlutfallið er því ekki samanburðarhæft á 

milli Símans hf. og Sýnar hf. nema með að því að telja sýningarréttinn með 

birgðum hjá Sýn hf. Því hefur sýningarréttur á sjónvarpsefni verið tekinn frá 

þegar lausafjárhlutfallið er reiknað. Að öðru leyti eru forsendur þær sömu. 

Veltufjármunir - birgðir
Skammtíma skuldir

Lausafjárhlutfall %
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Hér má sjá á mynd 4, meðaltals lausafjárhlutfalls flokkanna þriggja, stórra 

fyrirtækja, meðalstórra fyrirtækja og lítilla fyrirtækja árin 2015 - 2020. 

 

Mynd 4: Meðaltal lausafjárhlutfalls eftir flokkum árin 2015 2020. 

Mynd 4 sýnir að meðaltal lausafjárhlutfalls lítilla fyrirtækja og meðalstórra 

fyrirtækja er óbreytt þ.e. sama hlutfall og veltufjárhlutfallið. Það bendir til þess 

að birgðir séu óverulegar í efnahagsreikningi fyrirtækjanna. En lausafjárhlutfall 

stórra fyrirtækja er lægra en veltufjárhlutfallið eða 0,7 í stað 0,9. Nokkur munur 

er á lausafjárhlutfalli Símans hf. og Sýnar hf. Lausafjárhlutfall Símans hf. hækkar 

úr 0,6 í 0,8 á milli áranna 2019 og 2020 en lausafjárhlutfall Sýnar hf. lækkar úr 

0,6 í 0,5 á milli. 

Á mynd 5 má sjá þróun lausafjárhlutfalls stóru fjölmiðlafyrirtækjanna 

tveggja árin 2014 – 2020. 
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Mynd 5: Veltufjárhlutfall Símans hf. og Sýnar hf. árin 2014 - 2020. 

 

Arðsemi 
Arðsemi fjárfestinga er einn mikilvægasti mælikvarðinn þegar hugað er að 

fjárhagsstöðu fyrirtækis. Kennitalan segir til um hverju fjárfesting eigenda og 

lánardrottna skilar. Til þess að fjárfesting sé arðbær þarf arðsemi að vera hærri 

en almennir markaðsvextir. Ef arðsemi fjárfestinga er lægri en almennir 

markaðsvextir þá á fyrirtækið ekki mikla framtíð fyrir sér (Walsh, 1996, bls. 61). 

Arðsemi fjárfestinga er skipt í tvennt. Annars vegar arðsemi eigin fjár sem 

reiknar þá ávöxtun sem eigendur og hluthafar geta vænst af því að setja 

fjármagn í fyrirtæki. Hins vegar fjárfesting heildarfjármagns og segir til um 

heildararðsemi af reglulegri starfsemi, óháð tekjum og gjöldum sem geta verið 

tilviljun háð (Árni Vilhjálmsson, 1985, bls. 39). Markaðsvextir eru þeir vextir 

sem fjárfestar, hluthafar og lánardrottnar, geta fengið af sinni fjárfestingu 

annars staðar. Til samanburðar þá var áhættulaus ávöxtun árið að meðaltali 
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4,1 - 4,2% (RIKB 25) þ.e. ef fjárfest hefði verið í ríkisbréfum (Seðlabankinn, 

2021).  

Arðsemi eigin fjár 

Arðsemi eigin fjár mælir þá arðsemi sem eigendur geta vænst. Notaður er 

hagnaður ársins því það er sú upphæð sem hluthafar geta vænst að fá úthlutað 

í arð. Kennitalan er reiknuð með því að deila meðaltali af eigin fé í ársbyrjun og 

við árslok upp í hagnað eins og sýnt er í töflu 21 (Walsh, 1996, bls. 63). 

Tafla 21: Arðsemi eigin fjár, formúla. 

 

 

Mynd sýnir meðaltals arðsemi eftir flokkum árin 2017 – 2019. N4 ehf. og 

Skessuhorni ehf. er sleppt úr mælingunum öll árin 2017 – 2019. Ástæðan er að 

neikvætt eigið fé og tap af rekstri gefa plústölu. N4 ehf. er bæði með neikvætt 

eigið fé og tap af rekstri öll árin og gildin svo stór að þau skekkja allan 

samanburð. Staðan með Skessuhorn ehf. er ekki alveg jafn slæm en slæm samt 

og árið 2019 er gildið 1505%. En ljóst er að eigendur þessara tveggja fyrirtækja 

eru ekki nálægt því að fá arð af sinni fjárfestingu. Skessuhorn ehf. skilaði 

hagnaði árið 2020 en tap fyrri ára án aukins fjármagns frá eigendur skilar sér í 

neikvæðu eigin fé.  
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Mynd 6: Meðaltal arðsemi árin 2017 - 2020 eigin fjár eftir flokkum án N4 ehf. og Skessuhorns 
ehf.  

Mynd 6 sýnir afar skakkt meðaltal í flokki stórra fyrirtækja. Síminn hf. skilar 

7% arðsemi eiginfjár að meðaltali, árin 2017 - 2020. Sýn ehf. skilaði góðri 

arðsemi árin 2015 – 2017 en arðsemin hefur fallið hratt, árið 2019 er arðsemin 

-16% og árið 2020 er arðsemin -5%. Árvakur hf. er með neikvæða arðsemi árin 

2015 – 2019, meðalarðsemin þau ár eru -32% og Torg ehf. er með neikvæða 

arðsemi, - 42% árið 2019. Eina litla fjölmiðlafyrirtækið sem var með jákvæða 

arðsemi eigin fjár er Myllusetur ehf. Arðsemi þess er 2% árið 2019 en hefur 

farið lækkandi á milli ára. Árin 2015 og 2016 var arðsemi eigin fjár hjá 

Myllusetri ehf. 23% hvort árið.  

Arðsemi eigin fjár er alltaf gagnleg kennitala, sérstaklega þegar hún er sett 

í samhengi við aðrar tölur úr ársreikningi, en þar sem talan sýnir frekar arðsemi 

hluthafa og eigenda þá er rétt að skoða betur þau fyrirtæki sem eru á 

hlutabréfamarkaði.  Á mynd 6 hér að ofan er meðaltal stærri fyrirtækja frekar 

stöðugt öll árin en ef Síminn hf. og Sýn hf. eru skoðuð sérstaklega og yfir lengra 

tímabil þá sést sá mikli munur sem er á ávöxtun eigin fjár yfir 
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tímabilið. 

 

Mynd 7: Arðsemi eigin fjár Símans hf. og Sýnar hf. árin 2015 - 2020  

Á mynd 7 sést hvernig arðsemin tók mikla dýfu hjá báðum fyrirtækjunum 

árið 2018 og lagaðist strax á árinu 2019 hjá Símanum hf. Hjá Sýn hf. hélt 

arðsemin áfram að lækka en skánaði á árinu 2020 þó hún teljist samt ekki 

viðunandi. Ljóst er að eina íslenska fjölmiðlafyrirtækið sem er að skila 

eigendum sínum ávöxtun umfram markaðsvexti á árinu 2019 (RIKB 25) er 

Síminn hf. 

Arðsemi heildareigna 

Arðsemi heildareigna mælir þá arðsemi sem er af heildarfjármagni 

fyrirtækisins án tillits til fjármagnsskipan. Kennitalan er reiknuð með því að 

deila heildarfjármagni upp í EBITDA, eins og sjá má af töflu 22 (Walsh, 1996, 

bls. 65). 

Tafla 22: Arðsemi heildareigna, formúla. 
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Á mynd 8 má sjá sama tímabil og þegar arðsemi heildarfjármagns er 

skoðað nema N4 ehf. og Skessuhorn ehf. eru nú tekin með í yfirlitið. 

Eins og sjá má á bláu línunni á mynd 8 þá er arðsemi stóru 

fjölmiðlafyrirtækjana góð á tímabilinu. Arðsemi heildarfjármagns Síminn hf. er 

16% árin 2018 - 2020 og arðsemi heildarfjármagns Sýnar er 19% árið 2020 og 

hækkar á milli ára. Arðsemi heildarfjármagns millistórra fyrirtækja er neikvæð 

árið 2019. Árvakur er með -12% árið 2018 og -2% árið 2019 á meðan Torg ehf. 

er með 9% árið 2017 en -4% árið 2019. Staða lítilla fyrirtækja er afar slæm á 

árinu 2019 og aðeins Myllusetur er með jákvæða arðsemi heildarfjármagns, 

5%.     

 

Mynd 8: Meðaltal arðsemi heildarfjármagns 2017-2020. 

Í töflu 23 má sjá meðal arðsemi heildarfjármagns lítilla fyrirtækja yfir 

tímabilið 2017 – 2020. Þar sést að fimm af átta fyrirtækjunum eru með jákvæða 

arðsemi heildarfjármagns og þar af þrjú með hærri arðsemi en ávöxtun 

umfram markaðsvexti (RIKB 25) á árinu 2019. 

Tafla 23: Arðsemi heildarfjármagns lítilla fjölmiðlafyrirtækja 2017 - 2020, raðað eftir meðal 
arðsemi heildarfjármagns á tímabilinu. 
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Eins og sést í töflu 23 þá eru tvö neðstu fyrirtækin kunnugleg nöfn þegar 

rætt er um afleita afkomu. N4 ehf. er með neikvæða afkomu. Mikil breyting 

verður arðsemi á Skessuhorns ehf. á milli áranna 2019 og 2020. Rúmlega 10 

milljóna króna viðsnúningur varð í rekstri, úr 6 milljóna tapi á árinu 2019 í 4 

milljóna hagnað á árinu 2020. Munaði þar mest um stuðnings stjórnvalda 

einkarekna fjölmiðla eins og áður hefur komið fram. Þá lækkað heildarfjármagn 

lækkar mikið á milli ára eða um 63%. Þessi mikla breyting hjá Skessuhorni ehf. 

er ágætis dæmi um galla við útreikning þessarar kennitölu þegar eigið fé er 

neikvætt. Það sést betur þegar breyting á eiginfjárhlutfalli milli ára er skoðuð.    

Tapsþol 
Tapsþol er mælikvarði sem er notaður til að sýna fjárhagslegan styrkleika 

fyrirtækis þ.e. hversu stórum hluta af heildarfjármagni er hægt að tapa áður 

en það fer að bitna á lánardrottnum. Hægt er að reikna þessa kennitölu á tvo 

vegu. Annars vegar með því að deila heildarfjármagni upp í eigið fé og hins 

vegar með því að deila eigin fé upp í heildarskuldir. Fyrri aðferðin gefur 

eiginfjárhlutfall en sú síðari skuldahlutfall en saman eru þær jafnar einum (Árni 

Vilhjálmsson, 1985, bls. 162-163).  Hér verður tilgreint eiginfjárhlutfall 

fyrirtækjanna. Þá er heildarfjármagni fyrirtækisins deilt upp í fé (sjá töflu 24). 

Eins og með aðrar reiknaðar stærðir þá getur það farið eftir atvinnugreinum 

hvaða hlutfall er talið gott og hvað ekki. En almenna reglan er að eftir því sem 
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atvinnureksturinn er áhættusamari þeim mun hærra þarf tapsþolið að vera 

(Walsh, 1996, bls. 132).  

Eiginfjárhlutfall 

Eiginfjárhlutfall sýnir hversu stórum hluta af heildarfjármagni er hægt að tapa 

áður en það fer að bitna á lánardrottnum. 

Tafla 24: Eiginfjárhlutfall, formúla 

 

Mynd 9 sýnir meðaltal eiginfjárhlutfalls hvers flokks fyrirtækja árin 2017- 

2019. Við fyrstu sýn lítur myndin ekki neitt mjög illa út. Eiginfjárhlutfallið er gott 

hjá stóru fyrirtækjunum en heldur lágt hjá litlum fyrirtækjum og jafnvel einnig 

hjá meðalstóru fyrirtækjunum. En meðaltalið gefur skakka mynd í þessu tilfelli, 

sérstaklega hjá stóru og litlu fyrirtækjunum. Minni munur er hjá meðalstóru 

fyrirtækjunum. 

 

Mynd 9: Meðaltal eiginfjárhlutfalls eftir flokkum 

Eigið fé
Heildarfjármagn

Eiginfjárhlutfall%
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Eiginfjárhlutfall Símans gott, 56% árið 2019 og 57% árið 2020. 

Eiginfjárhlutfall Sýnar hf. er heldur slakara eða 28% árin 2019 og 2020. Það sem 

ekki sést er að eiginfjárhlutfall Sýnar hf. hefur lækkað mikið undanfarin ár, frá 

því að vera 55% árið 2014, sem bendir til þess að fyrirtækið sé að verða 

skuldsettara. Sama á við um meðalstóru fyrirtækin þó munurinn á milli þeirra 

sé minni. Eiginfjárhlutfall Árvakurs ehf. er 26% og Torgs ehf. 20% árið 2019 en 

eigið fé Árvakurs hf. hefur farið frá því að vera 48% árið 2014. Mesti munurinn 

er hjá litlu fyrirtækjunum og því rétt að skoða það nánar. Tafla 25 sýnir 

eiginfjárhlutfall lítilla fyrirtækja hvert ár, árin 2014 – 2019. Þar er Kjarninn 

miðlar ehf. með hæsta hlutfallið, 52% árið 2019, á meðan Skessuhorn ehf. og 

N4 ehf. eru með neikvætt eiginfjárhlutfall sama ár. 

Í töflu 25 má sjá yfirlit yfir eiginfjárhlutfall lítilla fyrirtækja árin 2014 – 

2020. 

Tafla 25: Eiginfjárhlutfall lítilla fyrirtækja árin 2014 – 2020. 

 

Heimild: Ársreikningar fyrirtækjanna 

Tafla 25 sýnir að á árinu 2019 er eiginfjárhlutfall N4 ehf. -30%. N4 ehf. 

sker sig úr þar sem það fyrirtæki hefur haft neikvætt eigið fé öll árin sem til 

rannsóknar eru. Neikvætt eiginfjárhlutfall getur komið til hjá fyrirtæki sem 

lendir í taprekstri, sérstaklega ef fyrirtækið er lítið og ef tapið er nokkur ár í röð. 

En viðvarandi lágt eða neikvætt eiginfjárhlutfall bendir til alvarlegra erfiðleika í 

rekstri. Skessuhorn ehf. er með -38% árið 2019 eins og sjá má í töflu 25 og er 

Lítil fyrirtæki 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Bi rtingur útgáfufél ag 5% 5% 30% 54% 37% 36%

Fröken ehf. 27% 7% 7% 41% 43% 20%

Kjarninn 80% 63% 19% 43% 52%

Myl lus etur 28% 36% 40% 38% 34% 41%

N4 -33% -48% -20% -86% -32% -30%

Skess uhorn 6% -3% -1% 12% -2% -38% -17%

Útgáfufélagið Stundin -6% 19% 40% 59% 18%

Víkurfréttir 10% 15% 15% 7% 25% 16%

Meðal ta l  7% 11% 19% 16% 26% 14% -17%
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ekki vænlegt, sérstaklega þegar litið er til lækkandi tekna yfir tímabilið. En 

reksturinn er í járnum og afgangur varð af rekstri árið 2020. Í tilfelli 

Skessuhorns ehf. getur sanngjörn úthlutun rekstrarstyrks stjórnvalda verið af 

eða í rekstrinum.  

Hversu stór eru stór fyrirtæki? 
Stór fyrirtæki glíma við margskonar áskoranir, efnahagslegar, fjárhagslegar og 

úr umhverfinu, sem eru einstakar fyrir fyrirtæki af þeirra stærðargráðu. Að auki 

standa þau frammi fyrir samskonar áskorunum og minni fyrirtæki í sömu 

atvinnugrein. En stærð er alltaf hlutfallsleg og tengist þeim samanburði sem 

hafður er hverju sinni. Þrátt fyrir að Síminn hf. og Sýn hf. teljist mjög stór 

fjölmiðlafyrirtæki þá er hvorugt á topp tíu listanum yfir stærstu fyrirtæki 

landsins skv. tímaritinu 300 stærstu sem kom út í nóvember 2020.  

Hér má sjá stóru fjölmiðlafyrirtækin í samanburði við fimm stærstu fyrirtæki 

landsins miðað við veltutölur árið 2019 (Frjáls verslun, 2020).    

Mynd 10: Velta stórra fjölmiðlafyrirtækja og fimm stærstu fyrirtækjanna árið 2019. 

 

Heimild: Frjáls verslun, 300 stærstu fyrirtækin árið 2019. 
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7 Samantekt 
Í þessari rannsókn var stiklað á stóru um eitt og annað sem áhrif hefur á 

umhverfi fjölmiðla og að lokum voru greind tólf fyrirtæki sem eru 

fyrirferðamikil á íslenskum fjölmiðlamarkaði. 

Eins og fram kom í kafla 2.1 þá einkennist rekstrarumhverfið í dag af 

tveimur til fjórum stórum fjölmiðlafyrirtækjum sem taka til sín megnið af öllum 

tekjum á fjölmiðlamarkaði eða frá 65% - 85% af öllum tekjum. Margir litlir aðilar 

berjast um þau 15% - 30% sem eftir eru og munar mikið um lítið þegar rekstur 

flestra lítilla fyrirtækja er annars vegar. Þetta er ekki ósvipuð staða og var uppi 

árið 2005 þegar þrjár viðskiptablokkir áttu flesta fjölmiðla á Íslandi.   

Rannsóknir erlendis frá benda til að almennt séð standi fjölmiðlafyrirtæki 

ekki illa og ef litið er yfir lengra tímabil þá eru fyrirtæki heilt yfir að skila 

hagnaði. Hvort heldur horft er til Bandaríkjanna, Kanada, Bretlands eða 

Svíþjóðar. Fjölmiðlafyrirtæki í Portúgal eru helst í vandræðum vegna mikilla 

skulda í kjölfar þess að vöxtur hefur verið of hraður sem byggst hefur á yfirtöku 

annarra fyrirtækja. Það er einmitt hluti af vanda annars stærsta fyrirtækisins á 

Íslandi og mögulega fleiri fyrirtækja. Það á eftir að koma betur í ljóst þegar 

ársreikningar ársins 2020 líta dagsins ljós. 

Tæpt er á í kafla 3.2 að hvaða leyti fjölmiðlafyrirtæki eru ekki eins og önnur 

fyrirtæki. Markmið eigenda og fjárfesta með rekstri fjölmiðils geta verið önnur 

en góð niðurstaða ársreiknings. Í kafla 3.3. er rætt um þær áskoranir sem 

blaðamenn og eigendur standa frammi fyrir í markaðsvæddu umhverfi og það 

hversu erfitt getur verið að halda í fagleg gildi. Eigendur og eigendavaldið er 

alltaf nálægt þó ekki sé um bein afskipti að ræða. Eins og sjá má í umfjöllun í 

kafla 6.1 þá eru starfsmenn fjölmiðla, sérstaklega lítilla, oft á tíðum einnig 

eigendur þeirra. Lítið markaðssvæði í einangruðu landi ýkir ástandið frekar en 
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lagar það og áratuga tengsl fjölmiðla og stjórnmála losna seint úr þjóðarsálinni 

eins og komið er inn á í kafla 3.4. Í kafla 3.5 er rætt almenn um fjölmiðlastyrki, 

rökin á bak við styrkina og hvaða áhrif þeir geta haft. Þegar kemur að yfirliti yfir 

íslenska styrki þá sést enn og aftur hvað leikurinn á fjölmiðlamarkaði á Íslandi 

er ójafn. Þeir fáu stóru sem stjórna markaðnum taka einnig til sín meginpartinn 

af styrkjum stjórnvalda. Styrkir til svæðisbundinna miðla eru afar litlir og duga 

vart fyrir einum mannmánuði í launum. Þegar óbeinir styrkir í formi áskrifta hjá 

stofnunum Alþingis eru skoðaðir þá eru fjögur stærstu fyrirtækin á meðal 

þeirra fimm sem fá hæstu styrkina. Jafnvel fjölmiðlar sem eru almennt án 

endurgjalds fá áskriftargjald sem gæti munað litlu miðlana töluverðu í rekstri.  

Til að kanna rekstrargrundvöll fjölmiðla á Íslandi þá voru sóttar eftirfarandi 

stærðir úr ársreikningum fyrirtækja; tekjur, hagnaður, EBITDA og handbært fé 

frá rekstri, eignir, veltufjármunir, eigið fé og skuldir, skammtímaskuldir og 

birgðir. Þessar stærðir voru notaðar til að reikna hagnaðarhlutfall, EBITDA%, 

gæði hagnaðar, greiðsluhæfi, arðsemi og tapsþol. Í ljósi tekjumunar á 

markaðnum og umfangi fyrirtækjanna var fyrirtækjunum skipt í þrjá flokka. Sú 

flokkun er samt engan veginn tæmandi og þarfnast frekari rannsókna. 

Til að svara tilgátu 1 um mikinn rekstrarvanda íslenskra fjölmiðla þá eru 

helstu niðurstöður þær að ekki er skýr munur á rekstrarstöðu stórra, 

meðalstórra og lítilla fyrirtækja. 

Rekstrarstaðan fer eftir einstökum aðilum að einhverju leyti. Sumum 

gengur vel, öðrum ekki en það er ekki bundið við stærð fyrirtækisins eða miðil. 

Síminn hf. er stórt fyrirtæki í fjarskiptum og fjölmiðlun sem stendur sig vel. 

Myllusetur ehf. er lítið fyrirtæki sem gefur út prentmiðla í áskrift um viðskipta- 

og efnahagsmál, ásamt því að reka öflugan vef. Síminn hf. greiðir út veglegan 

arð til eigenda. Myllusetur ehf. er ekki að greiða út arð en sterk staða 

óráðstafaðs eigin fjár gefur fullt tilefni til þess eins og sést á arðsemi og 
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eiginfjárhlutfalli. Um tvö ólík fyrirtæki er að ræða þegar kemur að tegund miðla 

og stærð en bæði eru í ágætis rekstri. Það sem bæði fyrirtækin eiga 

sameiginlegt er að starfa á frekar afmörkuðum markaði. Síminn hf. er í 

sjónvarpsrekstri sem er að stórum hluta endurvarp og með 

breiddarhagkvæmni sem styður við þann rekstur. Myllusetur skrifar um 

afmarkað málefni, viðskipti- og efnahagsmál, og er með fjóra miðla til að sinna 

þeim sérmarkaði. 

Markaðurinn er samt sem áður stigskiptur, tekjumöguleikar stærri 

aðilanna er mun meiri, starfsemi þeirra er fjölbreyttari, bæði þegar kemur að 

efni og markaði. En tekjur eru ekki alltaf ávísun á arð. Stjórnun fyrirtækja, 

framtíðarsýn og eignarhald skiptir máli. 

Sú þróun sem hefur verið á íslenskum fjölmiðlamarkaði síðustu 20 ár, þar 

sem fjölmiðlar ganga kaupum og sölum, verður gjarnan til þess að hátt 

kaupverð verður að skuldum. Þá þarf arðsemin að vera meiri en annars til að 

geta greitt skuldirnar niður. Það reikningsdæmi hefur ekki reynst farsælt en 

samt er það reynt aftur og aftur. Fjölmiðlar í erfiðleikum eru keyptir af nýjum 

aðila á jafnvel miklu hærra verði en eðlilegt gæti talist ef miðað væri við 

almennt fyrirtæki. Það má til dæmis rekja erfiðleika Sýnar ehf. að einhverju 

leyti til kaupa á miðlum 365 miðla ehf. 

Meðalstóru fyrirtækjunum er báðum stjórnað af fólki með áralöng tengsl 

við íslenska pólitík og efnahagslíf. Þau eru bæði fjármögnuð af fjársterkum 

eigendum sem í báðum tilfellum skiptu út stjórnendum við eigendaskiptin í 

kjölfar hrunsins 2008. Helsti kosturinn við þess konar eignarhald Árvakurs hf. 

og Torgs ehf. er að eigendur og ritstjórar fara ekki dult með sína pólitísku 

afstöðu og áherslur. Ókostirnir eru kannski helst þeir að annars vegar þá er 

óvíst að almannahagur ráði alltaf þegar mál eru sett á dagskrá og hvernig um 

þau er fjallað. Frekar er að hagsmunir eigenda ráði. Hins vegar að minni aðilar 
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sem ekki hafa eins fjársterka eigendur á bak við sig og þurfa að reka sitt 

fyrirtæki þannig að tekjur dugi fyrir gjöldum, eru á ansi ójöfnum forsendur á 

sama markaði. 

Meðalstóru fyrirtækin virðast hvorugt rekið í þeim tilgangi að skila 

eigendum sínum fjárhagslegum ágóða. En miðað við þátttöku eigenda og 

forsvarsmanna í almennri þjóðfélagsumræðu getur vel hugsast að eigendur 

meti þann arð sem þeirra fjölmiðlar skila til samfélagslegrar umræðu sem 

peninganna virði. 

Jafnvel væri rétt að setja N4 ehf. í flokk með Árvakri hf. og Torgi ehf. þar 

sem gjöld N4 ehf. hafa verið langt umfram tekjur ár hvert. Ólíklegt er að 

fyrirtæki sem ekki er fjölmiðlafyrirtæki, og hefði ekki samfélagslegt gildi sem 

eigendur telja að eigi erindi í umræðuna, gæti lifað svo lengi með eins slæma 

rekstrarafkomu. Það sem skilur þó N4 ehf. frá hinum er að eigendurnir virðast 

aðeins setja aura í fyrirtækið svo það rétt skrimti í stað þess að lagfæra 

efnahagsreikninginn og gefa fyrirtækinu þannig færi á að komast á réttan kjöl. 

Sá kjölur getur reyndar verið langt fram undan því engar rekstrarstærðir N4 

ehf. eru vænlegar. Hvorki EBITDA né ekki handbært fé frá rekstri gefa nokkuð 

tilefni til að núverandi rekstur verði nokkurn tíman arðbær.   

Til að svara tilgátu 2 um að fjölmiðlafyrirtæki á Íslandi geti ekki lifað án 

rekstrarstuðnings stjórnvalda þá er niðurstaðan að skipting rekstrarstyrkja til 

fjölmiðla eins og þeim var úthlutað á árinu 2020 og eins og stefnt er að því að 

úthluta þeim á árinu 2021 samkvæmt fyrirliggjandi frumvarpi er ekki til þess 

fallin að jafna leikinn eða auka fjölbreytni og fjölræði. Eitt helsta markmið 

laganna árið 2011 var að auka fjölræði og fjölbreytni. Núverandi fyrirkomulag 

styður í raun við fáa aðila sem virðast hafa það eitt að markmiði að kæfa 

keppinautana. Þannig er hætt við að margar raddir þagni og hagsmunaöfl hafi 

dagskrárvaldið í opinberri umræðu. 
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Það sem mestu munar á stærri fyrirtækjunum og þeim minni er hvað lítið 

virðist skilja á milli feigs og ófeigs hjá litlu fyrirtækjunum. Ekki þarf mikið til t.d. 

varðandi styrki frá stjórnvöldum, beina og óbeina, til að flest litlu fyrirtækin séu 

lífvænleg. Þá er nauðsynlegt að taka N4 ehf. út fyrir sviga. Réttara væri að 

flokka N4 ehf. með meðalstóru fyrirtækjunum hvað rekstur varðar. 

Til að svara tilgátu 3 um að starfsmenn einkarekinna fjölmiðla stundi 

sjálfsritskoðun þá má draga þá ályktun að skýr afstaða eigenda til 

samfélagsmála geri það að verkum að starfsmenn velji að starfa við þann miðil 

sem rými við þeirra skoðanir og lífsviðhorf. Þannig er óvíst um að 

sjálfsritskoðun sé til staðar. Það er í samræmi við niðurstöðu könnunar frá 

árinu 2015. 

Tekjur fjölmiðlafyrirtækjanna hafa farið lækkandi á undanförnum árum 

eins og sjá má á myndum 7 – 18. Er það í samræmi við heildartekjur á 

fjölmiðlamarkaði samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands, sjá mynd 1. Óvíst er 

hvort um tímabundna lækkun er að ræða eða ekki. Hins vegar er ljóst að íslensk 

fjölmiðlafyrirtæki þurfa enn einu sinni að aðlaga sig að nýju tekjumódeli. Það 

hafa kollegar þeirra þurft að gera síðustu hundrað árin með tilkomu útvarps, 

sjónvarps og annarra breytinga sem orðið hafa á fjölmiðlum.           

Takmarkanir þessarar rannsóknar eru nokkrar. Fyrst er að nefna 

takmarkaðan aðgang að gögnum og almennan upplýsingaskort sem liggur mati 

á stöðunni fyrir þrifum. Nauðsynlegt er að geta rannsakað lengra tímabil og 

frekari sundurliðun tekna og markaðsstöðu, eftir eðli þeirra og miðlum, 

hegðun neytenda og útbreiðslu. Þá er mikilvægt að bera stöðu 

fjölmiðlafyrirtækja á Íslandi saman við aðrar atvinnugreinar til að sjá hver 

staðan og þróunin er. 
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