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Forord 

Denne rapporten er den tolvte i serien Avisåret. Serien begynte med 1994, og har dekket alle 
år unntatt 2002. Da ble det i stedet laget en forenklet versjon – Avistabeller 2002. 
 
Frem til 2004 ble hver rapport laget i to utgaver. Den første kom kort tid etter at Medie-
bedriftenes Landsforening (MBL) og Landslaget for Lokalaviser (LLA) offentliggjorde sine 
opplagstall i midten av februar. Den andre, reviderte utgaven kom da det forelå godkjente 
opplagstall for resten av avisene.  
 
For 2005 var det så få aviser som la frem godkjente tall etter sommeren, at det ikke var nød-
vendig å lage noen oppdatert utgave. Det samme er tilfelle nå. Fem aviser mangler offisielle 
opplagstall for 2006, men det er bare én av dem (Friheten) som har pressestøtte og vil få et 
godkjent tall til høsten. 
 
Tidligere prøvde jeg å dekke mange forskjellige problemstillinger i rapportene, både i kom-
mentardelen og tabellene. Etter hvert ble dette unødvendig tidkrevende. De siste årene har 
jeg derfor skåret ned på antall tabeller og temaer. Hvilke tabeller som er med i de forskjellige 
rapportene, går frem av innledningen til tabelldelen.  
 
Avisene har lenge snakket om å bruke levende bilder på sine nettsider, men det var først i 
2006 og begynnelsen av 2007 at dette virkelig tok av. Ved årets registrering har jeg for 
første gang tatt med opplysninger om video på nett. Den detaljerte omtalen av avisenes nett-
satsing vil komme i en egen rapport.  
 
Hensikten med rapportserien Avisåret er at den skal dekke alle norske aviser, også de som 
ikke er medlemmer av MBL eller LLA. Hvilken avisdefinisjon jeg bruker og hvordan den er 
anvendt i praksis, er nærmere forklart i innledningen til tabelldelen og i rapporten ”Hva er en 
avis? Avisbegrepet fra Hellerudkomiteen til Se og Hør” (IJ-rapport 3/2004). Min avis-
definisjon er svært lik den som Medietilsynet bruker ved sin beregning av eierkonsentrasjon. 
De eneste forskjellene i vurdering gjelder Computerworld og Ukeavisen Ledelse, som 
Medietilsynet ikke regner som aviser. Dessuten har vi litt forskjellig praksis for registrering 
av nystartede og nedlagte aviser.   
 
Det viktigste grunnlaget for statistikken er opplysninger fra Mediebedriftenes Landsforening 
(MBL), Landslaget for Lokalaviser (LLA) og Medietilsynet. Noen opplysninger kommer 
også fra den enkelte avis. Takk til alle for den hjelpen jeg har fått gjennom mange år.  
 
 

Fredrikstad, 27.3 2007  

 
Sigurd Høst 
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Flere aviser, men opplaget faller  

For 2006 er avisenes samlede opplag anslått til 2.876.000. Dette er 72.000 (2,5 prosent) 
lavere enn året før. Anslaget bygger på godkjente opplagstall for 224 aviser og uoffisielle 
anslag for fem aviser. 2006 er det åttende året på rad med nedgang. Samlet nedgang siden 
1998 er 9 prosent. De fleste årene har nedgangen vært mindre enn 1,0 prosent, men i 2004 
var den 1,4 prosent, i 2005 2,4 prosent og i 2006 2,5 prosent. Det ser altså ut til at den ned-
adgående trenden forsterkes. 2005 og 2006 har vært svært gode år for norsk økonomi, og 
derfor gir nedgangen ekstra grunn til bekymring.  
 
Tre femtedeler av den samlede nedgangen i 2006 skyldes VG og Dagbladet. Disse avisene 
hadde en samlet tilbakegang på 43.711 (8,6 prosent). Andre dagsaviser gikk tilbake 24.000 
(1,3 prosent), mens fådagersavisene holdt stillingen.  
 
Ved utgangen av året ble det utgitt 229 forskjellige aviser. Dette er tre flere enn året før, og 
det høyeste tallet siden mellomkrigstiden. Fem aviser er kommet til, en avis (SøndagSøndag) 
er lagt ned, og en betalt avis er blitt gratisavis (Ullern Avis Akersposten). De nye avisene er 
Arendals Tidende (startet i 2005 som gratisavis), Lillehammer Byavis (gratis fra 2007), 
Vestby Avis, Våganavisa og Ås Avis. 
 
Avisene ble gitt ut på 183 forskjellige steder. Dette er to mer enn året før. Fem utgiversteder 
hadde konkurrerende dagsaviser, åtte steder hadde konkurranse mellom en dagsavis og en 
fådagersavis, og syv steder hadde to konkurrerende fådagersaviser.  
 
Gjennom hele 1990-tallet lå det samlede opplaget stabilt på et nivå mellom 3,1 og 3,2 milli-
oner. Det var nok svingninger fra år til år, men disse svingningene dannet ikke noen entydig 
tendens. Den laveste noteringen var 3.114.000 i 1991, den høyeste var 3.172.000 i 1994 
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(tabell 3). Samlet opplag i 1998 var 3.169.000, bare 3.000 mindre enn i toppåret 1994. Etter 
dette har det vært åtte år på rad med nedgang. Nedgangen skyldes først og fremst at etablerte 
aviser har gått tilbake, men avisdød og fusjon har også spilt en rolle. 
 
Tidligere var det et mål at avisopplaget minst skulle holde følge med befolkningsutviklingen. 
Siden befolkningen stadig øker, og husholdningene er blitt mindre, må det samlede opplaget 
øke med 0,6-0,7 prosent pr. år for at antall aviser pr. husstand skal være stabilt. En slik øk-
ning har vi ikke hatt siden slutten av 1980-tallet. Opplaget målt som aviser pr. husstand har 
derfor sunket fra 1,81 i 1987 via 1,67 i 1998 til 1,41 i 2006 (tabell 3). Skulle vi hatt samme 
opplag pr. husstand som i 1987, måtte opplaget vært omtrent 3.700.000. Slik sett har stabili-
teten på 1990-tallet egentlig vært en svak tilbakegang, og etter 1998 er den negative trenden 
blitt forsterket.  
 
 

Hvem går frem og hvem går mest tilbake? 

Når avisenes opplagstall blir offentliggjort i midten av februar, er det tradisjon for å kåre 
årets opplagsvinner. Årets vinnere ble kåret i 2006 også, det var Dagens Næringsliv (MBL) 
og Dølen (LLA). De siste årene er det imidlertid ikke opplagsvinnerne, men de største 
taperne og den generelle nedadgående tendensen som har fått mest oppmerksomhet.  
 
All erfaring viser at den enkelte avis’ opplagstall kan variere en god del fra det ene året til 
det andre. Derfor er det viktig å se tall fra flere år i sammenheng for å skille mellom kort-
siktige utslag og langsiktige trender. Kommentarene til opplagstallene pleier likevel å være 
kortsiktige. Adresseavisens fremgang på 60 eksemplarer i 2006 ble således fremhevet som 
en seier, og et resultat av systematisk arbeid. Det som er realiteten, er at avisen fremdeles 
befinner seg på samme nivå som etter det katastrofale opplagsfallet i 2005 (se kommentar i 
Avisåret 2005).  
 
Tabell A viser hvordan utviklingen i 2006 har vært for de ti største avisene og for andre 
dagsaviser fra de største byene. I tillegg til å vise frem- eller tilbakegang, er tallene for 2006 
sammenlignet med avisenes toppnivå. Dette er et enkelt hjelpemiddel for å få frem det lang-
siktige perspektivet. 
 
Av de 18 avisene i tabellen, var det bare fire som hadde fremgang i 2006. Tre av dem satte 
ny opplagsrekord. Det var Dagens Næringsliv, Finansavisen og Klassekampen. Dagens 
Næringsliv har hatt en nesten kontinuerlig vekst siden midten av 1980-tallet, og Finans-
avisen klarte så vidt å slå toppnoteringen fra 2002 etter en liten bølgedal i årene mellom. 
Utviklingen for Klassekampen er mer spesiell. Da Bjørgulv Braanen kom tilbake til Klasse-
kampen som redaksjonssjef i 2000, var opplaget beskjedne 6.500. Etter at han overtok som 
redaktør i 2002, har det gått stadig oppover: 7.187 i 2003, 7.512 i 2004, 8.759 i 2005 og 
10.109 i 2006. Med dette har han så vidt overgått den gamle toppnoteringen (10.042) fra 
1992, da Sigurd Allern var redaktør. Mellom dette har avisen hatt ”noen svært tunge år, med 
politisk turbulens og et omstridt redaktørskifte” (Braanen i Klassekampen 13.2 2007). Nå er  
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Tabell A. Opplagsutvikling for utvalgte aviser. 

 Utgiversted Opplag 
2006 

Endring 
fra 2005 

Toppår 
(etter 1969) 

Opplag 2006 i 
pst. av toppår 

10 største aviser      
VG – Verdens Gang Oslo 315.549 -28.154 2002 81 
Aftenposten Morgen Oslo 248.503 -4.213 1998 86 
Dagbladet Oslo 146.512 -15.557 1994 64 
Aftenposten Aften Oslo 137.141 -4.471 1993 69 
Bergens Tidende1) Bergen 87.076 -978 1987 87 
Adresseavisen1) Trondheim 79.130 60 1997 85 
Dagens Næringsliv Oslo 76.584 2.336 2006 100 
Stavanger Aftenblad1) Stavanger 67.283 -903 1999 92 
Fædrelandsvennen1) Kr.sand 42.642 -621 1995 90 
Drammens Tidende Drammen 42.322 -922 2001 86 

Andre storbyaviser      
Dagsavisen Oslo 32.380 -1.450 1971 43 
Bergensavisen Bergen 30.719 -1.177 2004 96 
Vårt Land Oslo 27.422 -1.736 1997 91 
Finansavisen Oslo 23.274 1.474 2006 100 
Nationen Oslo 16.996 -65 1991 74 
Rogalands Avis Stavanger 13.276 -664 1979 58 
Dagen Bergen 8.936 -44 1991 71 
Klassekampen Oslo 10.109 1.350 2006 100 

1)  Skiftet til tabloidformat i 2006. 
 
 
Klassekampen tilbake som en bred nyhets-, kommentar- og debattavis for venstresiden, uten 
den gamle bindingen til partiet AKP.    
 
Aftenposten gikk over til tabloidformat fra nyttår 2005. Til tross for en massiv verve-
kampanje, der folk fikk et nesten gratis prøveabonnement i en måned, ble veksten i 2005 
bare 2.855, dvs. pluss 1,1 prosent. I forrige utgave av Avisåret skrev jeg at ”Det store spørs-
målet er om avisen klarer å stabilisere opplaget eller til og med øke, eller om fremgangen i 
2005 bare er et forbigående brudd i en nedadgående kurve.” Jeg viste også til tidligere erfa-
ringer, som tilsier at ”en eventuell effekt av formatskiftet ikke kan være stor. Dersom det i 
det hele tatt er noen effekt, vil den sannsynligvis bestå i et lite løft i noen få år etter over-
gangen. En mer langsiktig virkning er det ikke grunnlag for å tro på”. 
 
Nå er det gått ett år til, og opplaget er allerede sunket til litt under 2004-nivået. Det ser altså 
ut til at Aftenpostens utvikling følger mønsteret med et kortsiktig løft og så tilbake til den 
gamle trenden. De store avisene som skiftet til tabloid i 2006, gjorde det enda dårligere enn 
Aftenposten. Adresseavisen økte med 60, dvs. så lite at det knapt kan kalles ”et lite løft”, og 
Bergens Tidende, Fædrelandsvennen, Stavanger Aftenblad og Sunnmørsposten gikk tilbake. 
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Av de 219 avisene som hadde godkjente opplagstall for 2005 og 2006, var det 90 (41 pro-
sent) som hadde fremgang i 2006. 128 aviser gikk tilbake, og en avis hadde samme opplag 
begge år. Forholdet mellom frem- og tilbakegang er litt dårligere enn i 2004 og 2005. Før 
2004 var det mest vanlig at avisene hadde fremgang – 67 prosent av alle aviser i 1996, 56 
prosent i 1999 og 52 prosent i 2003 (jf. tabell B i Avisåret 2005). Opplagstallene for de 
enkelte aviser bekrefter at situasjonen er dårligere enn før, og at nedgangen ikke er begrenset 
til noen få store aviser. 
 
I kommentarene til årets tall er det mange som peker på at nisjeavisene er vinnerne. Dette er 
bare delvis riktig. Noen nisjeaviser som Dagens Næringsliv, Finansavisen, Klassekampen, 
Morgenbladet og Ny Tid, har hatt en til dels dramatisk vekst. Andre nisjeaviser har gått til-
bake. Det gjelder for eksempel de kristne avisene Vårt Land (som økte i 2005) og 
Magazinet.  
 
Etter min oppfatning har veksten for Dagens Næringsliv og Finansavisen i 2006 fått mindre 
oppmerksomhet enn den fortjener. Oppgangen henger ganske sikkert sammen med de gode 
tidene i norsk økonomi, men i dagens mediesituasjon er en slik sammenheng ingen selv-
følge. Dagens Næringsliv og Finansavisen er jo ikke de eneste kildene til økonomisk infor-
masjon. Mange finansfolk er avhengige av raske, oppdaterte nyheter, og slik informasjon 
finnes nå i overflod på Internett. På Hegnar.no kan man til og med se et fast TV-innslag der 
Trygve Hegnar oppsummerer dagens utvikling 14 timer før Finansavisen ligger i postkassen. 
Hvis argumentet om ”gamle nyheter som blir distribuert ved hjelp av døde trær” har noe for 
seg, burde økonomiavisene være blant dem som ble sterkest rammet. I sine kommentarer til 
opplagstallene trekker Trygve Hegnar frem dette poenget, sammen med et lite spark til dem 
som i mange år har ”erklært papiravisene for døde, og anbefalt salg av Norske Skog-aksjen 
og andre selskaper som produserer avispapir”. Selv om han selv bruker nettet mer aktivt 
gjennom Hegnar.no enn noen av de avislederne som argumenterer for mediehus og nye 
plattformer, tror han ”fortsatt at mange liker å lese aviser, og at nettnyhetene kommer i 
tillegg”. 
 

Tabell B. Endringer i opplag fra 2005 til 2006 for forskjellige grupper av aviser. 

 Antall 
aviser 

Tall for 2005 
og 2006  

Antall med 
økning 

Pst. med 
økning 2)  

Opplags-
rekord 2006 

Løssalgsaviser 2 2 0 0 0 
Storbyaviser1) (nr. 1 og nr. 2)  8 8 1 13 0 
Riksspredte meningsb. aviser 6 6 3 50 3 
Lokale dagsaviser (nr. 1 og 2) 58 58 7 12 1 
Lokale 2-3 dagersaviser 79 77 41 53 12 
Lokale ukeaviser 62 55 32 58 23 
Nasjonale fådagersaviser 14 13 6 46 2 

Alle avistyper 229 219 93 41 41 

1) Inkl. Aftenposten Aften. 
2) Gjelder aviser med tall for 2005 og 2006.  
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At løssalgsavisene og en del av nisjeavisene har hatt en annen utvikling enn gjennomsnittet i 
2006, er åpenbart. Det er ikke like åpenbart at det også går et viktig skille mellom lokale 
dagsaviser og lokale fådagersaviser. Dette blir først klart når vi teller opp frem- og tilbake-
gang for forskjellige grupper av aviser, slik det er gjort i tabell B. Av 66 lokale dagsaviser 
(medregnet nr. 2-aviser og dagsavisene i de store byene) var det bare syv som gikk frem og 
bare én (Akershus Amtstidende, pluss 398) som oppnådde ”all time high”. Blant de lokale 
fådagersavisene var det derimot et flertall som gikk frem – 73 av 132 aviser. 35 av de 73 
satte ny opplagsrekord.  
 
En del av de lokale fådagersavisene er startet i løpet av de siste årene, og da er opplags-
rekorder en naturlig del av etableringsprosessen. Men det er også flere etablerte fådagers-
aviser som fikk sitt høyeste opplag i 2006. Noen eksempler er Arbeidets Rett fra 1907, 
Frostingen fra 1919, Indre Akershus Blad fra 1908, Hallingdølen fra 1936, Sulaposten fra  
1974 og Vestavind fra 1987. Etablerte fådagersaviser som setter opplagsrekord har ofte 
satset målbevisst på produktutvikling og salg gjennom flere år.   
 
Siden det er så stor forskjell mellom lokale dagsaviser og lokale fådagersaviser, er det nær-
liggende å tro at det vil være en tilsvarende forskjell mellom små og store lokale dagsaviser. 
De små lokale dagsavisene ligner på fådagersavisene i den forstand at de dekker et lite, 
avgrenset og oversiktlig område som bare består av utgiverstedet og dets naturlige omland. 
De store dagsavisene dekker et mye større og mindre homogent område, der de også møter 
konkurranse fra små lokale aviser.  
 
 
Figur 1. Opplagsutvikling for aviser på forskjellige geografiske nivåer 1990-2006 
 

0

250000

500000

750000

1000000

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

Riksaviser Storbyaviser (nr 1 og 2)
Distriktsaviser (nr 1 og 2) Andre lokale dagsaviser 
Lokale fådagersaviser



 8 

For å se om det er noen systematisk forskjell mellom små og store lokale dagsaviser, er disse 
avisene delt inn i tre grupper. Den første er storbyavisene, dvs. de vanlige dagsavisene 
(utenom nisjeavisene) i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Den andre er en mellom-
gruppe for de avisene som kommer nærmest storbyavisene når det gjelder opplag og stør-
relse på dekningsområdet. Denne gruppen omfatter ni aviser og deres lokale konkurrenter. I 
2006 var Fædrelandsvennen (opplag 42.642) den største av dem, Oppland Arbeiderblad 
(27.695) den minste. I figur 1 er disse avisene kalt distriktsaviser. Regionaviser er et annet 
mulig navn, noen kan også kalles fylkesaviser.  
 
Som det går frem av figur 1, har det ikke vært noen nevneverdig forskjell i opplagsutvikling 
mellom de tre gruppene. Mest slående er likheten mellom storbyavisene og gruppen ”andre 
lokale dagsaviser”. De to linjene ligger nær hverandre og er tilnærmet parallelle. Den eneste 
synlige forskjellen er at avstanden økte litt i 2001 og 2002, men dette lille gapet ble lukket 
igjen etter 2002. 
 
 
Høyeste avistall siden mellomkrigstiden 

I 2006 er det kommet til fem nye aviser: Arendals Tidende, Lillehammer Byavis, Vestby 
Avis, Våganavisa og Ås Avis. Den ukentlige løssalgsavisen SøndagSøndag er lagt ned, og 
Ullern Avis/Akersposten er gått over til å bli gratisavis. Ostringen på Osterøy utenfor Bergen 
er også lagt ned, men siden dette skjedde helt på slutten av året er den tatt med i statistikken 
for 2006. Tallet på betalte aviser ved utgangen av året ble dermed 229 – tre høyere enn året 
før. Hvis mine registreringer for 1950-tallet er riktig, er dette det høyeste antall aviser vi har 
hatt siden andre verdenskrig. Det forrige toppåret var 1952 med 227 aviser. For å bruke 
Mark Twains formulering: Ryktet om papiravisens død er betydelig overdrevet.  
 
Selv om disse rapportene skal handle om den nyeste utviklingen, benytter jeg anledningen til 
å vise hvordan antall aviser har utviklet seg helt siden 1947 (figur 2). Figuren viser at det er 
fådagersavisene som har skapt de markerte bølgedalene som det er omkring 1970 og 1990. 
Det er også de som har æren for den sterke veksten etter 1990. Tallet på dagsaviser har vært 
nokså stabilt frem til slutten av 1980-tallet, og deretter gått litt tilbake (jf. tabell 1).  
 
Tre av nykommerne i 2006 er fådagersaviser i byer som allerede har en etablert dagsavis. Slike 
etableringer er ikke enestående, men de er ikke på langt nær så vanlige som nye aviser i 
kommuner uten egen avis. Arendals Tidende ble startet i 2005, og var da gratis. Fra 2006 har 
den vært en vanlig betalt avis med to utgaver pr. uke. Opplaget i 2006 var 2.067. Det er 
vanskelig å starte en liten fådagersavis i en by som allerede har en dagsavis, men dette er 
utvilsomt en lovende start. Våganavisa i Svolvær har også fått et godkjent opplag for 2006 
(864), selv om den ble startet så sent som 1. november.  
 
Lillehammer Byavis har gått den motsatte veien. Den begynte som betalt avis i april 2006, og 
var det ut året. Derfor er den tatt med i denne statistikken. Fra nyttår 2007 er den gått over til 
gratis fulldistribusjon. Bak Lillehammer Byavis står det et lokalt selskap, der bl.a. Dølen på 
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Vinstra er representert. Da avisen kom, ble den omtalt i Dagens Medier som et svar på at 
Gudbrandsdølen Dagningen hadde startet ukeavisen Norddalen på Otta.  
 
 
Figur 2. Antall aviser 1947-2006  
 

 
 
De to siste nykommerne er Vestby Avis og Ås Avis. Begge er startet av A-pressen, og drives 
for en stor del av de samme personene. Daglig leder for begge avisene er Anne Lund, som også 
leder Enebakk Avis. Enebakk Avis ble startet av A-pressen i 2000, og har vært en stor suksess. 
Dette skyldes at personene bak avisen har hatt de viktigste egenskapene til de som skal lage en 
ny lokalavis: arbeidsvilje, lokalkunnskap og entusiasme. På nettsidene til Enebakk Avis står det 
at Anne Lund ”har ansvaret for abonnentene og vi mistenker henne for å kjenne dem alle sam-
men. (…) Anne har bodd i Enebakk det meste av sitt liv og har inngående kjennskap til og 
genuin interesse for kommunen”. For Vestby Avis og Ås Avis er det helt avgjørende at Anne 
Lund og de nye redaksjonene får etablert det samme forholdet til Vestby og Ås som staben i 
Enebakk Avis har til Enebakk. 
 
I 2006 var det også ett mislykket forsøk på nyetablering. Det ukentlige nyhetsmagasinet Memo 
kom med sitt første nummer 16. mars 2006, men måtte gi opp driften etter 24 utgaver. Som 
nyhetsmagasin konkurrerte det med Ny Tid, som hadde gått over fra avis til magasin rett etter 
årsskiftet. På grunn av magasinformatet er både Memo og Ny Tid publikasjoner i avisbegrepets 
grenseland. Siden alle fremdeles regner Ny Tid som avis, må Memo også være det. 
 
Memo var startet av Magasinforlaget AS, som er et heleid datterselskap av Avishuset Dag-
bladet. Ambisjonene ved starten var høye – Memo skulle være et magasin for samfunns-

0

50

100

150

200

250

1947 1952 1960 1966 1972 1978 1984 1990 1996 2002 2006

Aviser i alt Dagsaviser Lokale fådagersaviser



 10 

engasjerte og internasjonalt orienterte mennesker og holde et høyt journalistisk nivå. Ved 
lanseringen het det at magasinet måtte ha et opplag oppunder 30.000 for å gå i balanse.  
 
Etter kort tid viste det seg at det meste gikk galt. Memo fikk ikke den betydningen for sam-
funnsdebatten som et slikt prosjekt er avhengig av, og både opplag og annonseinntekter ble 
lavere enn forventet. Da Memo innstilte i september 2006, var opplaget ikke høyere enn 
omtrent 5.000, dvs. litt over halvparten av det opplaget Ny Tid klarte å få etter sin relanse-
ring. I henhold til Reidar Moe Solberg, leder for redaksjonsklubben i Memo, var tapet 25 
millioner kroner (Journalisten.no 22.9 2006). Sett i ettertid er det lett å si at dette er penger 
som Dagbladet hadde god bruk for selv.  
 
SøndagSøndag gikk konkurs sommeren 2006, og er ikke startet opp igjen. Den har hele tiden 
vært med i avisstatistikken, de siste årene med et anslått opplag på 14.950. Dette er det tallet 
avisen oppga til Eierskapstilsynet høsten 2004. Nedleggelsen av SøndagSøndag står således 
for en femtepart av den nedgangen i samlet opplag som jeg har registrert for 2006.   
 
Den versjonen av SøndagSøndag som ble nedlagt i 2006, var svært forskjellig fra den publi-
kasjonen som fikk momsfritak som avis i 1996. I rapporten ”Hva er en avis” fra 2004 mente 
jeg at SøndagSøndag var blitt en spekulativ og dårlig publikasjon, men at det likevel var 
vanskelig å si at den ikke var avis: ”Mer og mindre sammenrasket telegramstoff som inn-
pakning rundt de annonsene som er avisens sentrale innhold og viktigste inntektskilde – 
hadde det ikke vært for at det dreier seg om sexannonser, kunne dette godt vært en beskri-
velse av en dårlig norsk lokalavis fra 1960- eller 1970-tallet”.  
 
Omtrent samtidig med at SøndagSøndag ble lagt ned, dukket det opp en ny ukentlig publi-
kasjon som også kombinerte telegramstoff og sexannonser. For ”Lørdag hele uken” passer 
beskrivelsen ”telegramstoff som innpakning” enda bedre enn for SøndagSøndag – publi-
kasjonen kom nemlig i to deler der den ene var telegramstoff uten annonser og den andre var 
seksjonen Sexy Lørdag. Denne seksjonen består av sexannonser sammen med bilder og 
bildereportasjer. Adresseavisen hadde en artikkel om ”Lørdag hele uken” 16. november 
2006, med overskriften ”Reagerer på snikporno”. Der mente Pål Gustavsen på en Statoil-
stasjon i Trondheim at publikasjonen absolutt ikke burde stå slik at den var tilgjengelig for 
barn, og at ”det er kynisk av utgiveren å fremstille Lørdag hele uken som en vanlig avis”. 
 
Selv om ”Lørdag hele uken” har mye til felles med SøndagSøndag, har jeg ikke tatt den med 
i statistikken. Begrunnelsen er både at den ikke driver selvstendig journalistikk og ikke har 
en tilgjengelig redaksjon (dette gjaldt også SøndagSøndag de siste årene), at sexstoffet finnes 
på den redaksjonelle plassen og ikke bare i annonsene, og at den er mindre tilgjengelig. 
Mens SøndagSøndag var til salgs overalt, hadde ”Lørdag hele uken” en mer begrenset distri-
busjon. Adresseavisen fant den hos blant annet Statoil og Hydro Texaco i Trondheim, jeg 
har bare sett den hos Seven Eleven på Oslo S.  
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Resultatet av nyetableringene og nedleggelsene er at vi nå har 183 forskjellige utgiversteder 
for avis, dvs. to mer enn året før (figur 3 og tabell 5). Det er åtte steder der en fådagersavis 
konkurrerer med en dagsavis, tre flere enn i 2005. 
 
 
Figur 3. Utgiversteder 1969-2006 
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Etter mange år med økning i tallet på aviser og utgiversteder, er det naturlig å spørre seg om 
denne trenden vil fortsette eller om vi må forvente et tilbakeslag. Her er der vanskelig å gi 
noe sikkert svar. På den ene siden er det ingen tvil om at det fremdeles finnes kommuner der 
det er mulig å starte en ny avis. Birkenes og Froland i Aust-Agder har nettopp fått egne avi-
ser som ser ut til å ha livets rett, og det er mange avisløse kommuner som både har et høyere 
folketall og flere lokale annonsører enn disse to. På den andre siden vet vi at Norge er inne i 
en økonomisk høykonjunktur, og at et økonomisk tilbakeslag særlig vil gå ut over de nyeste 
og svakeste fådagersavisene. Eventuelle nedskjæringer i pressestøtten og prisøkninger fra 
Posten vil også ramme fådagersavisene hardt. Vi har heller ingen garanti for at store lokale 
dagsaviser ikke vil bruke sin økonomiske makt til å utkonkurrere eller legge ned fådagers-
aviser i deres distrikt.  
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VG og Dagbladet  

Løssalgsavisene VG og Dagbladet var de store taperne i 2006, på samme måte som de var 
det i 2005. Denne gangen hadde de omtrent samme prosentvise nedgang: Minus 28.154 for 
VG (9,6 prosent), minus 15.557 for Dagbladet (8,2 prosent). I 2005 tapte begge mer enn 
21.000, men prosentvis var det Dagbladet som ble hardest rammet. 
 
På samme måte som for de andre avisene, er det viktig å se nedgangen for løssalgsavisene i 
et lengre tidsperspektiv. I figur 4 er dette gjort ved at opplaget etter 1990 er regnet som pro-
sent av opplaget i 1994. Dette året var en foreløpig topp for både VG og Dagbladet, og er 
dermed et godt utgangspunkt for sammenligning. 
 
 
Figur 4. Opplag for VG og Dagbladet 1990-2006, målt som prosent av opplaget i 1994 
 

 
 
Utviklingen etter 1994 kan deles inn i fire forskjellige faser. Først kom et par år med tilbake-
gang, som gjorde at mange spådde at VG og Dagbladet ville få den samme langsiktige ned-
gangen som de svenske løssalgsavisene hadde hatt noen år tidligere. Deretter kom tre år 
(1997-1999) med tilnærmet stabilitet for begge avisene, fulgt av tre år (2000-2002) der VG 
vokste mens Dagbladet gikk tilbake. Dette så ut som en klassisk opplagsspiralsituasjon, der 
den største og mest ressurssterke konkurrenten vokste mens den minste gikk tilbake. Etter 
2002 har det så vært fire år med nedgang for begge aviser.  
 
De viktige skilleårene i utviklingen er 1994 og 2002. Frem til og med 1994 konkurrerte VG 
og Dagbladet i et voksende marked, der begge kunne øke samtidig. VG var den største, og 
hadde drøyt 60 prosent av det samlede opplaget som var 615.000 i 1994. Deretter fulgte åtte 
år med et stagnerende marked, der VG etter hvert klarte å øke forspranget til konkurrenten. 
Etter 2002 er stabiliteten avløst av aksellererende tilbakegang, men det relative styrkefor-

0

25

50

75

100

125

1990 1993 1996 1999 2002 2005

P
ro

s
e
n
t 

a
v
 1

9
9
4

VG Dagbladet VG/Dagbladet i alt

|



 13 

holdet er ikke vesentlig forskjøvet. VG har nå 68 prosent av totalen for de to, mot 67 prosent 
i 2002.  
 
Når de skal forklare nedgangen etter 2002, viser både avisene selv og nesten alle andre til 
konkurransen fra Internett. Både utbredelsen og bruken av Internett har økt mye siden 2002, 
og VG og Dagbladet er de avisene som har de mest populære nettsidene. Den måten som 
TNS Gallup presenterer lesertall fra papir og nett på, er med på å bekrefte forestillingen om 
at det er en direkte sammenheng mellom veksten for nettutgaven og nedgangen for papir-
avisen. Figur 5 viser Gallups siste lesertall for Dagbladet. 
 
 
Figur 5. TNS Gallups lesertall for Dagbladet, februar 2007 
 

 
 
Det er lett å skjønne hvorfor løssalgsavisene er spesielt utsatt for kannibalisering på nettet. 
De færreste kjøper VG eller Dagbladet hver eneste dag, og toppsakene på forsiden har alltid 
vært viktige for salget. Hvis folk kjøper ett eller to eksemplarer mindre av VG eller Dag-
bladet pr. måned fordi de allerede har lest de viktigste sakene på nettet, vil det gi store utslag 
i opplagstallene. 
 
Erfaringene fra tidligere utvidelser av medietilbudet har vist at det nye kan ha svært for-
skjellige konsekvenser for bruken av etablerte medier. Den ene ytterligheten er en direkte 
konkurranse, som gjør at bruken av det gamle går raskt tilbake. Den nedgangen i kinobesøk 
og i radiolytting på kveldstid som skjedde da fjernsynet kom, er gode eksempler. Den andre 
ytterligheten er at de etablerte mediene ikke blir berørt i det hele tatt.  

 

Den vanligste mellomtingen mellom disse to ytterlighetene er ikke en jevn, svak tilbakgang 
for det gamle, men en tilpasning i to trinn. I det første trinnet kommer bruken av det nye som 
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et rent tillegg til de gamle vanene. I det neste trinnet skjer det en omlegging av medievanene, 
som gjør at totalkonsumet synker ned mot utgangsnivået. En slik totrinnsutvikling har det for 
eksempel vært da NRK innførte sin andre radiokanal (daværende P2) rundt 1980, og da 
videoen kom. Mønsteret er nærmere beskrevet i boka ”Daglig mediebruk” fra 1998 (s. 55-
57).  

 
For å finne ut hvordan konkurransen mellom Internett og løssalgsavisene har artet seg i 
praksis, har jeg sett på sammenhengen mellom lesing av løssalgaviser og bruk av Internett på 
forskjellige tidspunkter (tabell C). Materialet er hentet fra Norsk mediebarometer for årene 
1998, 1999, 2000, 2001, 2004 og 2005. Personene er delt inn i tre grupper etter sin bruk av 
Internett: de som brukte nettet dagen i forveien, de som hadde brukt det sist uke, og de som 
ikke hadde brukt Internett. For å unngå at personens alder skal påvirke sammenligningen, 
gjelder den bare personer i alderen 20 til 54 år. Dessuten har jeg tatt bort personer som er 
intervjuet om søndager, og personer fra Oslo og Akershus. Det siste er gjort fordi folk i disse 
områdene er utypiske både når det gjelder avisvaner og bruk av Internett. Med disse 
avgrensningene bygger tallene for det enkelte år på svar fra mindre enn 800 personer. For å 
kompensere for dette, er resultatene fra to og to undersøkelser slått sammen. 

 
I 1998/1999 var det 17 prosent som hadde brukt Internett dagen i forveien, og 15 prosent 
som hadde brukt nettet siste uke. Disse gruppene leste VG og/eller Dagbladet litt oftere enn 
resten av befolkningen: 40 og 39 prosent hadde lest minst en av disse avisene dagen i for-
veien mot 32 prosent blant de som ikke bruke Internett. Forklaringen må være at de som 
brukte Internett de første årene var spesielt opptatt av nyheter, og at Internettbruken kom 
som et tillegg til de gamle nyhetsvanene. Noen sterk konkurranse mellom bruken av Inter-
nett og lesing av VG eller Dagbladet kan det ikke ha vært.  

 
 
Tabell C. Forhold mellom bruk av Internett og lesing av VG og/eller Dagbladet. Resultater 

fra Norsk mediebarometer, personer 20-54 år bosatt utenfor Oslo/Akershus, 
ukedager unntatt søndag. 

 Brukt Inter-
nett i går 

Brukt Internett siste 
uke, ikke i går 

Ikke brukt Inter-
nett siste uke 

Alle 

Lest VG/Dagbladet i går, pst     
1998/1999 40 39 32 34 
2000/2001 36 37 29 33 
2004/2005 29 37 32 31 

 

 
To år senere hadde litt over halvparten av befolkningen brukt Internett i løpet av den siste 
uken, og fremdeles leste nettbrukerne VG og/eller Dagbladet litt mer regelmessig enn andre. 
For 2004/2005 ser det derimot ut til at de regelmessige Internettbrukerne begynner å forlate 
VG/Dagbladet. I stedet er det gruppen sporadiske Internettbrukere som ligger høyest. Dette 
tyder på at vi nå er kommet inn i trinn to av omstillingsprosessen. Det sentrale spørsmålet 
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fremover blir om nedgangen i VG/Dagblad-lesing blant de daglige Internettbrukerne vil fort-
sette, eller om vi er på vei mot en situasjon der det ikke er noen sammenheng mellom folks 
bruk av Internett og lesing av løssalgsaviser.  

 

Selv om Internett har gjort at de nyhetsinteresserte leser VG eller Dagbladet litt sjeldnere 
enn før, har jeg likevel vanskelig for å godta at konkurransen fra Internett er den eneste 
årsaken til opplagsnedgangen etter 2002. Dette har flere årsaker. 
 
Den første er at det er så stor forskjell på utviklingen for løssalgavisene i Norge og Sverige. 
De svenske løssalgavisene har også noen av landets mest brukte nettsteder. Hvis Internett 
var så viktig som konkurrent, burde vi finne en lignende nedgang der. Slik er det ikke. De 
svenske løssalgsavisene gikk sterkt tilbake i årene rett etter 1990, fra 131 solgte eksemplarer 
pr. 1.000 innbyggere i 1990 til 100 i 1996. Dette var altså før Internett hadde sitt egentlige 
gjennombrudd. Nedgangen kom først og fremst av den økonomiske krisen som Sverige 
hadde i denne perioden. Deretter har opplaget for løssalgsavisene vært nokså stabilt – i 2005 
var nivået 85 aviser pr. 1.000.  
 
Til sammenligning var det norske nivået 142 løssalgsaviser pr. innbygger i toppåret 1994, 
128 i 2002 (dvs. det samme som Sverige hadde i 1990) og 99 i 2006. Målt som eksemplarer 
pr. innbygger har altså den norske nedgangen fra 2002 til 2006 vært dobbelt så sterk som 
den svenske nedgangen fra 1996 til 2005. Fremdeles ligger det norske salget av løssalgs-
aviser pr. innbygger høyere enn det svenske, men hvis den nåværende utviklingen fortsetter 
vil vi bare beholde forspranget noen få år til. 
 
Hvis Internett ikke er den eneste årsaken til vendepunktet etter 2002, hva skyldes det da? Tre 
forhold peker seg ut. Det første er det mentale. Hvis de som arbeider i løssalgsavisene tror at 
papirutgaven representerer fortiden og nettutgaven er fremtiden, kan det være vanskelig å 
mobilisere den entusiasmen som er nødvendig for å lage en god avis. Manglende tro på 
papirutgaven er ikke enestående for løssalgsavisene, men den har lettere for å få feste der 
siden det er der man opplever det største gapet mellom suksess på nettet og krise i salgs-
stativene.  
 
Det andre mulige forholdet er endringer i bemanning og redaksjonell profil. Når det gjelder 
profilen, er det økning av sidetall og innføring av nye bilag som er mest synlig. Denne ut-
viklingen begynte i 1999 med at Dagbladet lanserte sitt lørdagsmagasin samtidig som VG 
utvidet lørdagsutgaven fra 60 til 80 sider. Fra 2004 har satsingen på bilag og magasiner 
akselerert. Utvidelsene av produktet er nærmere beskrevet i de to tidligere utgavene av Avis-
året. For leserne har utvidelsene betydd at avisene er blitt dyrere (15 kroner på lørdag for 
VG, 15 kroner fredag, lørdag og søndag for Dagbladet), at de inneholder mer papir enn før, 
og at de har en god del stoff som tradisjonelt har vært forbundet mer med ukeblad enn med 
avis (matoppskrifter, reisestoff, kjendisstoff osv.).  
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Utvidelsen av stoffmengden har skjedd samtidig som de to avisene har skåret ned på den 
redaksjonelle staben. Nedskjæringen har vært mest dramatisk i Dagbladet, der det i mai 2005 
ble bestemt at 89 årsverk måtte bort. Dagens Næringsliv (14 mai 2005) karakteriserte ned-
bemanningen som ”Den desidert største kuttoperasjon i norsk mediebransje i nyere tid”. 
Nedbemanningen har helt åpenbart gått ut over både kapasiteten og arbeidsmiljøet i redak-
sjonen. Det hjalp ikke på klimaet at Dagbladet nettopp hadde betalt et stort utbytte til sine 
eiere for 2004.  
 
Erfaringen fra den tiden da avisene bare konkurrerte med hverandre, er at nedskjæringer som 
regel var en del av en nedadgående spiral, og i hvert fall ikke en oppskrift for å øke opplaget. 
Det er vanskelig å tro at situasjonen er annerledes i dag.  
 
Det tredje mulige forholdet er konkurransen fra kjendisbladene Se og Hør og Her og Nå. 
Påstanden om at løssalgsavisene og ukebladene konkurrerer på samme marked og er blitt 
stadig mer like, var sentral da Se og Hør definerte seg som avis i 2003. Den fikk også en viss 
støtte gjennom den innholdsanalysen som Johann Roppen og Idar Flo utførte etter oppdrag 
fra Se og Hør (Evaluering av Se og Hør 1998 – 2003, notat 12/2003 fra Møreforsking). Den 
som leser tidligere Se og Hør-journalist Håvard Melnæs’ bok ”En helt vanlig dag på jobben” 
(Kagge forlag 2007), får et levende inntrykk av hvordan VG jakter på nøyaktig samme type 
kjendisnyheter som Se og Hør.  
 
 
Figur 6. Samlet opplag for løssalgsaviser og Se og Hør/Her og Nå 1990-2006 
 

 
 
Samtidig med at løssalgsavisene har økt stoffmengden, har det vært en dramatisk opptrap-
ping blant kjendisbladene. Frem til 2001 var Se og Hør alene på dette markedet. Bladet 
hadde et opplag på 425.000, dvs. litt mer enn VG som hadde 390.000 i 2002. Her og Nå ble 
startet i 2001 som et billigere alternativ til Se og Hør, og ble raskt en suksess. I 2004 var 
opplaget 196.000. Høsten 2003 svarte Se og Hør på konkurransen ved å gå over til to ut-
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gaver pr. uke. Samtidig kalte det seg avis og krevde fritak for moms. Selv om forsøket på å 
få momsfritak ikke førte frem, har bladet fortsatt med to utgaver pr. uke.  
 
Det samlede resultatet er at salget av kjendisbladene økte fra 416.000 pr. uke i 2000 til 
680.000 i 2003. Deretter er det gått litt tilbake, men bare til 637.000 i 2005 og 630.000 i 
2006. Sett på bakgrunn av den sterke økningen i siste del av 2003, er nedgangen i 2004, som 
var det første hele året med to utgaver av Se og Hør, svært beskjeden. Også i 2005 og 2006 
har kjendisbladene klart seg godt.  
 
Når vi sammenligner opplagstallene for løssalgsavisene og kjendisbladene slik det er gjort i 
figur 6, er det vanskelig å tro at det ikke er noen sammenheng. Økningen for kjendisbladene 
har skjedd akkurat i den tiden da nedgangen for løssalgsavisene begynte. En nærliggende 
sammenfatning av utviklingen er at løssalgsavisene har beveget seg mer inn på kjendis-
bladenes banehalvdel de siste årene, samtidig som kjendisbladene har trappet opp virksom-
heten. Dette har gitt økt konkurranse om de leserne som er opptatt av kjendisnyheter, og i 
denne konkurransen er det Se og Hør og Her og Nå som klarer seg best.  
 
 

Omveltninger på eiersiden 

Etter alle oppkjøpene frem til midten av 1990-tallet, fulgte mange år med stor stabilitet i 
eierforholdene. De tre store eierne var Schibsted, A-pressen og Orkla Media. I 2005 hadde 
de hhv. 29, 16 og 15 prosent av det nasjonale dagspresseopplaget slik dette ble beregnet av 
Medietilsynet. Eierskapstilsynet (nå en del av Medietilsynet) begynte sin virksomhet i 1999, 
men har hatt få store avissaker til behandling. De største endringene siden tilsynet ble eta-
blert, har vært fusjonen i Bodø mellom Nordlandsposten og Nordlands Framtid i 2002 og 
Schibsteds gradvise kjøp av aksjer i Harstad Tidende-gruppen. Fusjonen i Bodø fikk stor 
betydning for alle de avisene i Nord-Norge som hadde vært tilsluttet de konkurrerende 
annonsesamkjøringene Media Nor og Nord-Norge Samkjøringen (se omtale i Avisåret 
2001). 
 
I 2006 var det plutselig slutt på stabiliteten. Først kom salget av Orkla Media til det engelske 
investeringsselskapet Mecom, og deretter kom planene om å samle Aftenposten og de store 
regionavisene i et nytt selskap Media Norge. Media Norge-saken er nå til behandling i 
Medietilsynet, og det er usikkert når den blir endelig avgjort. De to sakene henger sammen i 
den forstand at Orkla Media-prosessen fikk mange medieselskaper til å vurdere eierkonstel-
lasjoner og samarbeidsordninger på nytt. Selv om Media Norge-fusjonen ikke er avgjort, har 
planene fått stor oppmerksomhet og vært med på å prege den offentlige debatten om 
avisenes stilling i 2006.  
 
Utviklingen begynte nokså forsiktig i november 2005. Da uttalte Bjørn Wiggen, den nye 
lederen av Orkla Media, at Orkla Media  kunne tenke seg et samarbeid med en ”strategisk 
partner”. Hensikten skulle særlig være å tilføre Orkla Media kompetanse på området nye 
medier.  
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Wiggens tvetydige utspill ble starten på en lang og uryddig prosess. Etter hvert ble det klart 
at salg av Orkla Media var en reell mulighet, men samtidig var det mange som ønsket status 
quo. Mulige kjøpere var Dagbladet, A-pressen og regionavisene, pluss flere utenlandske sel-
skaper. De ansatte og tillitsvalgte i Orkla Media samlet seg etter hvert om et forsøk på å få 
Orkla til å stanse salget.  
 
Prosessen var i realiteten avgjort 28. juni 2006. Da vedtok styret i Orkla med knapt flertall å 
selge Orkla Media til det engelske investeringsselskapet Mecom. Selskapet er ledet av David 
Montgomery, opprinnelig ire men med lang fartstid i engelske aviser. Før salget var han pre-
sentert i norske medier som en hensynsløs avisleder. ”Den mest forhatte leder i britisk jour-
nalistikk”, skrev fagbladet Journalisten en snau uke før avgjørelsen. Den endelige slutt-
streken ble satt 29. september 2006, da generalforsamlingen i Mecom godkjente handelen. 
 
Det både de ansatte, ledelsen i daværende Orkla Media og mange andre frykter, er at Mecom 
vil stille strengere krav til fortjeneste og være mer hardhendt i håndhevelsen av kravene enn 
de aviseierne vi har i dag. Det ga ekstra grunn til bekymring at en stor del av kjøpet var 
finansiert ved hjelp av kortsiktige lån.  
 
Selv deler jeg bekymringen for Mecom som eier av norske aviser. I en kronikk i Fredriksstad 
Blad 30.6 2006 begrunnet jeg bekymringen med at David Montgomery og Mecom repre-
senterer en helt annen avistradisjon enn den norske og nordiske:  

”Utenfor Norden er det vanlig med aviseiere som har tilsvarende krav til fortjeneste 
(dvs. 20-30 prosent av omsetningen), og som gjør det de mener er nødvendig for å nå 
disse kravene.  
 
Erfaringen fra land med høye utbyttekrav (f.eks. USA), er at det skal mer enn rasjonell 
og effektiv drift til for skape høy fortjeneste. Den viktigste oppskriften er å skjære ned 
på det egenproduserte stoffet, dvs. den selvstendige lokale journalistikken, og samtidig 
sette opp prisen. Dette gir nødvendigvis et dårligere produkt og færre abonnenter. 
Dermed starter en negativ spiral med enda flere nedskjæringer, enda høyere priser, enda 
færre kjøpere. 
 
Det som er så skremmende, er at en slik utvikling kan være bedriftsøkonomisk lønnsom 
over lang tid. Forklaringen er at de fleste avisene er lokale monopoler, og derfor kan ut-
nyttes på en helt annen måte enn vanlige forbruksvarer.” 
 

Jeg var også bekymret for at aviser ville bli slått sammen: ”for en utlending er det nesten 
naturstridig at Tønsberg, Sandefjord og Horten har hver sin Orkla-eide avis eller at Sunn-
mørsposten utgir små fådagersaviser i Ulsteinvik og på Stranda.”  
 
Siden kjøpet har David Montgomery vært på flere besøk i Norge og uttalt seg om sitt syn på 
aviser og avisdrift. Inntrykket er at han sier de riktige tingene, dvs. ønsker å drive avisene 
etter omtrent samme oppskrift som før. At de fleste lederne i Orkla Media er blitt med over 
til det nye Edda Media, skal sikre kontinuiteten. Samtidig mener de som har kjennskap til 
Montgomery, at det viktige er hva han gjør og ikke hva han sier. 
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Det vi foreløpig har sett, er to ting. Det ene er at Mecom har benyttet en del av de mulig-
hetene som finnes til å skaffe penger fort. Dette har skjedd ved at Orkla/Edda Media har 
solgt sine eierandeler i Adresseavisen og Bergens Tidende, ved salg av avislokaler, og ved at 
selskapet har hentet inn noe av den egenkapitalen som finnes i avisene.  
 
Det andre tiltaket er at Mecom har skjerpet kravene om nedbemanning. Orkla Media hadde 
allerede før salget et program for rasjonalisering og nedbemanning, og dette ble videreført 
ved budsjettbehandlingen høsten 2006. Etter at denne prosessen var avsluttet, kom det et 
påbud rett før jul om å spare ytterligere 30 millioner. Som følge av det nye kravet sa Edda 
Media-sjefen Kjell Johnsen opp sin stilling i januar 2007.  
 
På samme måte som salget av Orkla Media, har planleggingen av Media Norge vært en 
komplisert prosess. Opplegget som nylig er godkjent på avisenes generalforsamlinger, er at 
Aftenposten, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen og Stavanger Aftenblad skal inngå i det 
nye selskapet, der Schibsted skal ha aksjemajoriteten med 50,1 prosent. Tidligere var det 
også meningen at Adresseavisen skulle være med, men den står nå utenfor. Vedtaket i 
Stavanger Aftenblad er omstridt. Dette henger sammen med at selskapet har kompliserte 
stemmerettsregler, og at det ble foretatt kortsiktige aksjetransaksjoner i forkant av general-
forsamlingen. 
 
Siden Schibsted skal ha aksjemajoriteten i Media Norge, vil hele opplaget til Bergens 
Tidende, Fædrelandsvennen og Stavanger Aftenblad bli regnet med i Schibsteds eierandel. 
Ut fra opplagstallene for 2006 betyr dette at Schibsted får 34,1 prosent av det samlede dags-
presseopplaget. Dette er mer enn lovens grense på 33,3 prosent. I debatten om fusjons-
planene er det lansert mange løsninger for hvordan Schibsted skal komme under denne gren-
sen. Eierandeler og/eller aviser kan selges, og Aftenposten Aften kan både nedlegges og 
gjøres om til gratisavis for Oslo. Det siste vil bety at Medietilsynet bare tar en tredjedel av 
opplaget med i regnestykket.  
 
 
Avisene blir stadig dyrere 

Etter 1990 har de norske avisene økt prisene mye mer enn det som er nødvendig for å kom-
pensere for prisstigningen (tabell 7). Økningen har vært særlig sterk i den første og siste 
delen av perioden, dvs. fra 1990 til 1993 og fra 2001 til 2006. For aviser med 6 eller 7 ut-
gaver pr. uke var den gjennomsnittlige prisen 1.276 2006-kroner i 1990. I 2006 var gjen-
nomsnittsprisen steget til 1.953 kroner. Dette er en økning, målt i faste priser, på 53 prosent.  
 
Noen av dagsavisene har gått fra seks til syv utgaver pr. uke, og økt prisen på grunn av det. 
For å finne tall som er direkte sammenlignbare, har jeg sett på prisen til de lokale dags-
avisene som hadde seks utgaver pr. uke alle år fra 1990 til 2006. Dette er 34 aviser i alt. For 
disse avisene steg den gjennomsnittlige prisen fra 1.251 2006-kroner i 1990 til 1.832 kroner i 
2006, dvs. pluss 46 prosent. Dette er bare litt lavere enn gjennomsnittet for alle seks- og syv-
dagersaviser (figur 7).   
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For den store gruppen av lokalaviser med tre utgaver pr. uke var den gjennomsnittlige prisen 
604 2006-kroner i 1990 og 1.015 kroner i 2006 (pluss 68 prosent). For todagersaviser økte 
prisen fra 433 til 693 kroner (pluss 60 prosent), og for ukeaviser fra 344 til 606 kroner (pluss 
76 prosent). Fådagersavisene har altså økt prisen enda mer enn dagsavisene, og økningen har 
vært størst blant ukeavisene. En gjennomsnittlig ukeavis koster nå like mye målt i faste kro-
ner som en tredagersavis gjorde i 1990.  
 
 
Figur 7. Abonnementspris for lokalaviser med seks utgaver pr. uke både 1990 og 2006 
 

 
De minste avisene begrunner prisene med at de dekker små kommuner med et begrenset 
annonsemarked. Hvis innbyggerne i kommunen ønsker sin egen lokalavis, må de være vil-
lige til å betale mye for den. Dagsavisene har ikke noen tilsvarende begrunnelse. De aller 
fleste lokale dagsaviser har kommersielle eiere, og den viktigste grunnen til at de hever 
abonnementsprisen er eiernes krav om fortjeneste.  
 
I den første delen av 1990-tallet var avisene i ferd med å komme seg etter den sterke økono-
miske nedgangen på slutten av 1980-tallet. Ved å legge på abonnementsprisen, ble de litt 
mindre avhengige av annonseinntektene enn før. Det har nok også hatt en del å si at profes-
sor Karl Erik Gustafsson fra Handelshögskolan ved Göteborgs Universitet argumenterte 
sterkt for at de norske avisene var underpriset, og at avisene hadde en lav priselastisitet. Det 
siste betyr at avisene kan legge på prisen uten at opplaget går ned. Høyere pris og samme 
opplag - hvilken disponent kan si nei til det? 
 
Etter den sterke økningen i første del av 1990-tallet, fulgte noen år da de lokale dagsavisene 
bare økte prisen litt mer enn det som tilsvarte prisstigningen. Den heltrukne linjen i figur 7 er 
derfor nokså flat fra 1996 til 2001. Men deretter er det, for å si det med sangeren Jan 
Eggum” På’an igjen”. Fra 2001 til 2006 økte prisen for de 34 sammenlignbare avisene fra 
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1.633 til 1.832 2006-kroner, en økning på 12 prosent. Dette skjedde altså i en periode der det 
var stadig vanskeligere for avisene å opprettholde opplaget. At de tør! 
 
Lesermarkedsundersøkelser som jeg har vært med på å lage for Orkla Medias dagsaviser, 
viser at det gjennom 1990-tallet var mest vanlig at omtrent 25 prosent av abonnentene syntes 
at avisen var for dyr. Hvis mer enn 30 prosent mente at deres avis var for dyr, skyldtes det 
enten at avisen kostet uvanlig mye, at den var liten og tynn og ble sammenlignet med større 
aviser fra samme område, eller at den hadde økt prisen raskt. For de syv avisene som deltok i 
undersøkelsen i 2000 var det 25 prosent som syntes prisen var for høy, dvs. samme nivå som 
tidligere. I 2002 og 2004 var gjennomsnittet for de samme syv avisene steget til 33 prosent, 
altså godt over det nivået på 30 prosent som tidligere var en slags faregrense. 
 
For meg virker det svært sannsynlig at den høye abonnementsprisen er en av årsakene til at 
de norske avisene går tilbake. Det som er mest bekymringsfullt, er at nedgangen i kjøp og 
lesing av lokale dagsaviser er sterkest blant ungdom og unge voksne, dvs. morgendagens 
aviskjøpere. Det gir ekstra grunn til bekymring at det også begynner å bli en sammenheng 
mellom avisabonnement og husholdningens inntekt. Disse sammenhengene er beskrevet 
nærmere i den forrige utgaven av Avisåret. 
 
 

Færre leser avis 

De to siste årene har TNS Gallup presentert lesertall fra undersøkelsen Forbruker & Media 
på den samme pressekonferansen der MBL offentliggjør opplagstallene. I fjor førte denne 
presentasjonen til en omfattende debatt. Bakgrunnen var at mange aviser hadde fått høyere 
lesertall selv om opplaget gikk tilbake. Resultatet av debatten var at det ble avholdt møter og 
opprettet et samarbeidsforum mellom MBL, Mediebyråenes Interesseorganisasjon og 
Annnonsørforeningen. Dette har utvilsomt virket etter sin hensikt – det ble i hvert fall ingen 
debatt om lesertallene etter årets presentasjon. Mangelen på debatt kan også henge sammen 
med at flere aviser fikk et lavere lesertall enn før, dvs. det var bedre samsvar mellom lesertall 
og opplag. Det må også ha beroliget skeptikerne at TNS Gallup fremhevet nedgangen i sin 
presentasjon. I fjor var den sentrale overskriften ”Stabilt avismarked”, i år var den ”Tilbake-
gang for de største avisene”.  
 
I tillegg til å presentere lesertall for den enkelte avis, har TNS Gallup også tall for hvor 
mange som har lest avis på en gjennomsnittlig dag. Denne gangen (Forbruker & Media 07/1) 
var andelen 83 prosent, mot 85 prosent for ett år siden. Toppåret for denne statistikken var 
1997, da var andelen 91 prosent. Åtte prosent tilbake på ti år – det er en entydig og ganske 
sterk tilbakegang. 
 
Hvis vi i stedet går til Norsk mediebarometer som lages av Statistisk Sentralbyrå, vil vi finne 
betydelig lavere tall. Mediebarometeret for 2005, som er det siste som foreligger, viser at det 
bare var 74 prosent som hadde lest avis på en gjennomsnittlig dag. Dette er en nedgang på ti 
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prosentpoeng siden 1997. Selve takten i nedgangen er altså nokså lik i de to undersøkelsene, 
selv om nivået er svært forskjellig.  
 
Tall fra leserundersøkelser er ofte vanskelige å sammenligne. Byråene bruker forskjellige 
metoder og definisjoner, og undersøkelsene dekker ikke samme aldersgrupper og samme 
ukedager. Undersøkelser som dekker alle ukedager (inkl. søndager) gir lavere tall enn under-
søkelser som bare dekker hverdager, og undersøkelser med nedre aldersgrense 9 eller 12 år 
gir lavere tall enn undersøkelser som bare gjelder voksne. Tabell D nedenfor har noen 
eksempler på dette. Når vi bruker den samme aldergrensen (12 år og over) for begge under-
søkelsene, blir forskjellen mellom Forbruker & Media og Norsk mediebarometer reduserte 
fra ni til åtte prosentpoeng.   

 

Tabell D. Tall for avislesing fra Norsk mediebarometer og Forbruker & Media   

 Lest avis i 
går, pst 

Antall aviser 
lest, alle 

Antall aviser 
lest, lesere 

Norsk mediebarometer (SSB)    
1994, 9 –79 år alle ukedager 85 1,6 1,9 
1999, 9 –79 år alle ukedager 81 1,5 1,8 
2005, 9 –79 år alle ukedager 74 1,3 1,7 

2005, 12 år og over, alle ukedager (F&Ms definisjon) 75 1,3 1,8 
2005, 15 år og over, mandag-fredag (jf. tabell 9 bak) 81 1,5 1,8 

Forbruker & Media (TNS Gallup)    
1997, 12 år og over, alle ukedager 91 - - 
2006/2007, 12 år og over, alle ukedager 83 1,9 2,3 1) 

1) Anslått ut fra tall som gjelder alle. 

 

Spørremetoden i de to undersøkelsene kan utvilsomt forklare en del av forskjellen. I Norsk 
mediebarometer blir intervjupersonene spurt direkte om de har lest avis dagen i forveien, og 
i tilfelle hvor mange og hvilke aviser de har lest. Det er altså ikke noe i selve spørsmålet som 
hjelper dem til å huske at de har lest avis, eller at de har lest bestemte aviser. Selve spørs-
målsformuleringen er også restriktiv, den gjelder om man har lest noen avis i går. De fleste 
andre undersøkelser bruker en romsligere formulering, f.eks. om man har ”lest eller tittet i” 
eller ”lest eller sett gjennom”.  
 
Forbruker & Media har et helt annet opplegg. Spørsmålene gjelder lesing av navngitte aviser 
(nasjonale aviser pluss de lokale avisene som er aktuelle i området), og de er lagt opp slik at 
intervjupersonene får god hjelp til å huske hvor mange ganger de har lest avisen i løpet av de 
siste dagene og når de leste den sist. De som svarer at de har lest eller tittet i minst en av de 
undersøkte avisene dagen i forveien, er regnet som avislesere.  
 
Spørsmål som hjelper intervjupersonene til å huske (”aided recall”) får normalt høyere svar 
enn spørsmål som ikke bruker slik hjelp. Dette er utvilsomt en av årsaken til forskjellen i 
resultater. Formuleringene ”lest” versus ”lest eller tittet i” kan også ha betydning. Under-
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søkelser fra midten av 1990-tallet som brukte disse to formuleringene, ga riktignok tilnærmet 
samme resultat. Men etter den tid kan noen ha gått over til å tenke på sin bruk av avisen som 
blaing eller titting, og ikke som lesing. 
 
Ut fra forskjellene i spørsmålsstilling kan vi si at Norsk mediebarometer måler den mest 
aktive og bevisste avislesingen, den man selv regner som lesing og som man ikke trenger 
noen hjelp til å huske. Forbruker & Media registrerer i tillegg den avislesingen som har en 
mer perifer plass i folks bevissthet, og den som folk bare oppfatter som titting. 
 
De tallene for avislesing som er med i denne rapporten (tabell 9), er hentet fra Norsk medie-
barometer. Tallene gjelder lesing på vanlige hverdager blant personer 15 år. Denne avgrens-
ningen er gjort for å lette sammenligningen med undersøkelser fra før 1990, og for at inn-
føringen av søndagsaviser ikke skal påvirke resultatene. For årene 1994-2003 er resultatene 
fra to og to år slått sammen. Dette er gjort for at det skal bli flere personer (og mindre 
utvalgsusikkerhet) i de yngste aldersgruppene. 
 
Avisfolk har lenge fryktet utviklingen blant unge lesere. Resultatene i tabell 9 viser at denne 
frykten er reell. Den nedgangen som har skjedd fra 1994/95 til 2005, gjelder bare den yngste 
delen av befolkningen, dvs. personer under 45 år. Ned fra 82 til 59 prosent i aldersgruppen 
15-19 år, fra 84 til 62 prosent i gruppen 20-24 og fra 91 til 66 prosent blant de mellom 25 og 
29 år – dette er i sannhet en dramatisk utvikling. Blant de mellom 30 og 44 år var nedgangen 
mer moderat, og blant de over 45 år har nivået vært stabilt. I disse aldersgruppene er det 
fremdeles mer enn 90 prosent leser avis på en gjennomsnittlig hverdag.  
 
Nedgangen blant ungdom og unge voksne betyr at avisene står overfor en alvorlig utford-
ring. Spesielt er det viktig at de ikke går mer tilbake blant unge par i etableringsfasen, jf. av-
snittet om abonnementsprisene. De 30- og 40-åringene som ikke gjør avishold og avislesing 
til en fast del av dagliglivet når de etablerer familie, vil neppe bli like gode avislesere som 
dagens 50- og 60-åringer når de kommer i den alderen.   
 
 
Avisenes tilbud på Internett 

I 2006 var det elleve år siden de første avisene (Brønnøysunds Avis og Dagbladet) begynte 
med nyheter på Internett. I løpet av denne perioden har Internett utviklet seg fra et tilbud for 
de spesielt interesserte, til en naturlig del av hverdagen for et flertall av befolkningen. Ved 
TNS Gallups måling for 2006 hadde 85 prosent av befolkningen tilgang til Internett, og 61 
prosent hadde brukt Internett på en gjennomsnittlig dag.  

 

Som del av arbeidet med rapportserien Avisåret, har jeg siden 1996 registrert hva slags til-
bud avisene har hatt på Internett. Med unntak av 2002 og 2004, har registreringen skjedd 
hvert år. Grunnen til at jeg hoppet over 2002 og 2004, er at registreringen er tidkrevende og 
at det ikke skjedde så mye i disse årene.  
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Ved registreringen for 2006 er det for første gang tatt med opplysninger om avisenes bruk av 
levende bilder (video) på nettsidene. Resultatene fra denne registreringen vil bli publisert i 
en egen rapport. I denne rapporten vil jeg bare oppdatere den gamle statistikken, altså den 
som gjelder hjemmesider og nyheter gjennom tekst og vanlige (still)bilder.  
 
 
Figur 8. Aviser med egne tilbud på Internett 

 
 
De første årene kan tallet på aviser på Internett være litt for lavt, jf. omtalen i tidligere utga-
ver av Avisåret. Spredningsmønsteret er likevel helt entydig. Etter en viss nøling i 1995 
(bare 17 aviser var registrert på nett i februar 1996), skjedde det en rask ekspansjon i 1996. 
Deretter fulgte tre år med relativt langsom vekst, før utviklingen skjøt fart igjen i 2000 og 
2001. Etter 2001 har veksten vært langsommere, men den har ikke stoppet helt opp. Siden 
det fremdeles er noen aviser som verken har en nyhetstjeneste eller egen hjemmeside, må vi 
regne med en viss økning også i årene som kommer.  
 
Som det går frem av figur 8 og tabell 8, har de fleste avisene brukt Internett til å publisere 
nyheter. Slik var det i 1996, da nettet var nytt, og slik er det i dag. Av de 225 avisene som 
var representert på Internett i 2006, var det 196 som hadde en eller annen form for 
nyhetstjeneste. 17 aviser hadde en egen hjemmeside, og to hadde uaktuelle og/eller ufull-
stendige sider. Dessuten var det 10 aviser som (enten de visste om det eller ikke) hadde sin 
egen side på annonseweben til Landslaget for Lokalaviser (LLA).  
 
Selv om enkelte småaviser har utmerket seg som pionerer på Internett, har hovedtendensen 
hele tiden vært at det er de store og ressurssterke avisene som har gått foran, mens de mel-
lomstore og små har fulgt etter. I dag er ekspansjonsperioden over, men fremdeles er det 
forskjell mellom store og små aviser. Dette går frem av tabell E, som viser hvordan forskjel-
lige grupper av aviser var representert på nettet ved utgangen av 2006.  
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Tabell E. Forskjellige avisgruppers tilbud på Internett ved utgangen av 2006. Prosent 

 Nyhetstjeneste 
(2003 i parentes) 

Hjemmeside, 
ikke på Internett 

I alt Tallet på 
aviser1) 

Løssalgsaviser 100  (100) - 100 2 
Storbyaviser 100 (100) - 100 7 
Riksspredte meningsb. aviser 100 (100) - 100 6 
Lokale dagsaviser (nr. 1 og 2) 98 (93) 2 100 58 
Lokale 2-3 dagersaviser 80 (62) 20 100 89 
Lokale ukeaviser 77 (46) 22 100 62 
Nasjonale fådagersaviser 93 (81) 7 100 14 

Alle avistyper 86 (70) 14 100 228 

1) Aftenposten Aften er ikke regnet med. 
 

 
I 2006 hadde nesten alle dagsaviser et nyhetstilbud på Internett. Det eneste unntaket var 
Rjukan Arbeiderblad (opplag 2.382). Rjukan Arbeiderblad var ikke til stede på nettet ved 
utgangen av året, men lanserte en tiltalende hjemmeside (rablad.no) i begynnelsen av 2007.   
 
Veksten fra 2003 til 2006 gjelder nesten bare de lokale fådagersavisene, og det er ukeavisene 
som har økt mest. I 2003 var det 25 lokale ukeaviser som hadde en eller annen nyhetstjeneste 
på nettet, tre år etter var det 48. Mange av fådagersavisene bruker nå en standardløsning som 
er levert av datafirmaet InBusiness. Den gir ryddige, oversiktlige sider som det krever lite 
arbeid å oppdatere.  
 
Avisenes nyhetstilbud på nettet er svært forskjellige. På den ene siden har vi aviser som leg-
ger ut et stort antall saker hver dag, som oppdaterer nyhetene kontinuerlig, og som har 
mange andre tjenester i tillegg til nyhetene. Den nye trenden nå er video. På den andre siden 
kommer aviser som bare legget ut noen få saker hver gang, og som bruker den samme publi-
seringsrytmen som papiravisen. Disse sidene fungerer ofte mer som smakebiter enn som en 
lokal nyhetstjeneste. 
 
For å få et inntrykk av variasjonen, har jeg helt fra begynnelsen klassifisert de forskjellige 
nettsidene etter sitt nyhetsinnhold. Ved registreringen de første årene ble det lagt størst vekt 
på antall saker og om de var dekket gjennom større artikler eller korte notiser. Senere er det 
også registrert om avisene oppdaterer nyhetene fortløpende eller bruker den samme 
publiseringsfrekvensen som papirutgaven. Denne klassifiseringen gjelder bare egenprodu-
serte nyheter, og ikke de nasjonale nyhetene fra NTB eller ANB.   
 

Av de 196 avisene som hadde en eller annen form for nyhetstjeneste i 2006, var det 119 som 
oppdaterte nettsidene mellom papirutgavene. Dette er 61 prosent av alle aviser med nyheter 
på nettet, og en meget sterk økning fra året før da andelen bare var 41 prosent (jf. figur 8 og 
tabell 8). Halvparten av avisene med oppdaterte nyheter (60 aviser) var dagsaviser, halv-
parten var fådagersaviser. Siden det er blitt stadig tydeligere at Internett er en kanal for 
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raske, oppdaterte nyheter, betyr det at avisenes nettsider er blitt bedre tilpasset mediets 
egenart.  
 
Det kravet som er stilt til oppdatering, er ganske beskjedent. Mange vil sannsynligvis si at 
det er alt for beskjedent. For en dagsavis er kriteriet at den vanligvis skal legge ut mer enn en 
sak på dagtid utenom de faste utgivelsene. Til tross for det beskjedne kravet: Fremdeles er 
det mange dagsaviser som nøyer seg med mindre enn dette. Inntrykket av registreringen er 
videre at de fleste dagsaviser med ”oppdatert nyhetstjeneste” bare bringer noen få ferske ny-
heter i løpet av dagen. Som regel dreier det seg om typiske hendelsesnyheter, som trafikk-
ulykker, lokale idrettsnyheter osv.  
 
Den faglige diskusjonen om nyhetsjournalistikk på Internett handler om kontinuerlig nyhets-
produksjon med stort tidspress. Nyheter uten deadline er et vanlig stikkord. Den som sjekker 
hva norske aviser legger ut på nettet, vil se at det fremdeles er mange som ikke arbeider på 
denne måten.  
 
Det sentrale spørsmålet fremover er om de vanlige lokale dagsavisene bør gå over til en 
kontinuerlig nyhetsproduksjon for nettet, eller om de kan fortsette med den mellomløsningen 
som mange bruker nå. Kontinuerlig nyhetsproduksjon er utvilsomt det som samsvarer best 
med nettets egenart. Det behøver likevel ikke være det som er best tilpasset den måten folk 
bruker Internett på. De fleste som ønsker å være løpende oppdatert, er opptatt av det store 
nyhetsbildet og går derfor til nasjonale nettstedene som vg.no, db.no eller Nettavisen. Enten 
det, eller de er opptatt av nisjenyheter. 
 
Det lokale nyhetsbildet er lite preget av dramatiske hendelser, og derfor er det som regel 
ikke nødvendig å gå innom lokalavisens nettsider flere ganger om dagen. Men de gangene 
det faktisk har skjedd noe spesielt, forventer publikum selvfølgelig at lokalavisen følger 
saken. Det samme gjelder når områdets største fotballklubb er i aksjon. Den mellom-
løsningen som mange lokalaviser bruker i dag, er derfor godt tilpasset brukernes behov. 
 
 
Gratisaviskrig i Norge? 
Den viktigste endringen på det europeiske avismarkedet er etableringen av daglige gratis-
aviser. Denne utviklingen begynte med Metro i Sverige, og har spredt seg til mange andre 
land. Det som nå får størst oppmerksomhet, er gratisaviskrigen i Danmark. Denne krigen var 
først begrenset til København, men fra høsten 2006 gjelder den de nasjonale avisene 
Nyhedsavisen (startet av det islandske selskapet Dagsbrun), Dato og 24 timer. Mange venter 
at vi snart vil få daglige gratisaviser også i Norge. Et søk på Googles sider fra Norge ga 
1.800 treff for ”gratisaviskrig” og 2.500 treff for ”gratisaviskrigen”, uttrykk som var helt 
ukjente for femten år siden. 
 
Selv tror jeg det er lite sannsynlig at vi vil få daglige gratisaviser i Norge i løpet av de nær-
meste 3-5 årene. Om noen skulle starte en daglig gratisavis, vil den ha svært vanskelig for å 
overleve. Den viktigste årsaken er at de betalte dagsavisene har en mye sterkere stilling i 
Norge enn i andre europeiske land. Dermed mangler det ”hullet” i annonsemarkedet som 
daglige gratisaviser trenger for å overleve. I tillegg til sterke betalte aviser, har vi også en 
spredt bosetting og relativt få som reiser kollektivt. Dette betyr at distribusjonen av daglige 
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gratisaviser (både storbyaviser som Metro i Sverige og landsdekkende aviser som Nyheds-
avisen) blir mye dyrere enn i andre land.  
 
I stedet for daglige gratisaviser for storbyene og/eller hele landet, har vi gratisaviser med lav 
utgivelsesfrekvens som dekker mindre nisjer i annonsemarkedet. Nisjene kan enten være 
definert av type annonser (bilaviser, boligaviser osv.), eller av geografi. Vi har både fådagers 
gratisaviser for byer som også har en stor lokal dagsavis (eks. Byavisen i Trondheim, 
Gjøviks Blad, Nytt i Uka i Ålesund), og for kommuner som ikke har en egen fådagersavis 
(eks. Totens Blad).  
 
Erfaringen fra de siste 20 årene viser at gratisavisene ikke er på langt nær så livskraftige som 
de betalte avisene. Det skjer gjerne en oppblomstring av gratisaviser i gode tider, og et til-
svarende frafall når annonsemarkedet blir svekket. Av de 15 allmenne gratisavisene med en 
eller to utgaver som ble utgitt i 2004, var seks startet etter den kortvarige nedgangen høsten 
2001. Bare tre av dem var så gamle at de hadde opplevd krisen i annonsemarkedet rundt 
1990 (tabell 7, avisåret 2004). 
 
Fra 2004 til 2006 har tallet på allmenne gratisaviser med minst en utgave pr. uke økt fra 15 
til 26 eller mer (tabell 9). Tre gamle gratisaviser (Avis1 i Oslo, Indre Østfold Avis og 
Skiensposten) er lagt ned, og minst 14 aviser er kommet til. Forbeholdene når det gjelder 
antall skyldes at det ikke finnes noen automatisk registrering av gratisaviser. Dermed er det 
lett å overse noen av nyetableringene.   
 
De nye avisene er både nystartede aviser, etablerte gratisaviser som har økt frekvensen slik 
at de er blitt ukeaviser, og gamle abonnementsaviser som er gått over til å bli gratisaviser. 
Den siste gruppen består av fire aviser: Hamar Dagblad og Eiker Avis (jf. omtale i Avisåret 
2005), og Ullern Avis Akersposten og Nordstrands Blad. Nordstrands Blad er for øvrig en 
kombinasjon av gratisavis og abonnementsavis – abonnementsavis med godkjent opplagstall 
på mandag og gratisavis på torsdag. Denne kombinasjonen blir også brukt av Karmøybladet 
og Kragerøavisa/Kragerø Onsdag.  
 
Økningen i antall fra 2004 til 2006 bekrefter den gamle erfaringen om at gratisaviser blomst-
rer i gode tider. Samtidig viser den at det gamle skillet mellom gratisaviser og betalte aviser 
har fått mindre betydning enn før. De mest ambisiøse gratisavisene har samme innhold som 
betalte aviser, dvs. de er gratis aviser og ikke annonseblader. De kan også være medlem av 
MBL og ha en redaktør som arbeider i henhold til Redaktørplakaten. En avis kan derfor gå 
fra betalt avis til gratisavis uten at dette har noen konsekvenser for arbeidsmåte eller redak-
sjonell profil.  
 
Utviklingen i Stjørdal, Tønsberg, Kragerø og på Sunnmøre er interessant, og kunne fortjent 
en mer inngående omtale. Det er likevel utviklingen i Oslo som var den store nyheten i 2006. 
Den satsingen på gratisaviser som Orkla Media (nå Edda Media) har foretatt der, er vår sær-
norske parallell til etableringen av Metro i de svenske storbyene og gratisaviskrigen i 
København.  
 
Oslo har lenge vært den svakeste delen av det norske avissystemet, i og med at Aftenposten 
bare har hatt en husstandsdekning på omkring 40 prosent. Osloposten, som ble startet i 1997, 
var det første forsøket på å utnytte denne svakheten. Schibsted svarte med sin egen gratisavis 



 28 

Avis1, som gikk til alle husstander i Oslo-området som ikke abonnerte på Aftenposten. 
Denne gratisaviskrigen ble avsluttet i 2002 ved at Osloposten ble lagt ned. Avis1 ble lagt ned 
ved utgangen av 2005. Til gjengjeld har Schibsted valgt å fulldistribuere Aftenposten Aften 
hver torsdag, og å lage fire forskjellige utgaver denne dagen. Dette er det foreløpige svaret 
på utfordringen fra Orkla Medias bydelsaviser.   
 
Utgangspunktet for de nye bydelsavisene var fådagersavisene Nordstrands Blad og Ullern 
Avis Akersposten. Orkla Media kjøpte Nordstrands Blad i 1999 og gjorde den til en lokal 
suksess. Tre år senere kjøpte Orkla og Asker og Bærums Budstikke Ullern Avis. Orkla 
Media hadde også kjøpt flere små og lavfrekvente gratisaviser i Oslo, og startet Lokalavisen 
Groruddalen.  
 
Ut fra denne blandede avisporteføljen ble det laget et nett av ukentlige bydelsaviser. Ullern 
Avis Akersposten som var en betalt todagersavis, ble gjort om til ukentlig gratisavis. Andre 
aviser fikk nye navn og høyere utgivelsesfrekvens, og noen var helt nye. Nordstrands Blad 
var den eneste som fortsatte som betalt avis, dvs. den har en ukentlig gratisutgave på torsdag 
og en betalt utgave på mandag.  
 
 
Tabell F. Edda Medias gratisaviser i Oslo. 

Avisens navn Bydeler Opplag 

Nordstrands Blad Nordstrand, Søndre Nordstrand, Østensjø 55.700 
Lokalavisen Groruddalen (Alna, Bjerke), (Grorud, Stovner) 53.600 
Østkantavisa (Sagene, Grünerløkka), Gamle Oslo 68.700 
Ullern Avis Akersposten (Vestre Aker, Ullern) 30.400 
Nordre Aker Budstikke Nordre Aker 21.600 
Lokalavisen Frogner/St. Haugen St. Hanshaugen, Frogner 55.200 

 
 
Gratisavisene er tilpasset til den nye bydelsreformen fra 2004, da tallet på bydeler ble redu-
sert fra 25 til 15. Hvordan denne tilpasningen har skjedd i praksis, kan det være litt vanskelig 
å forstå. Kjeden består i utgangspunktet av seks forskjellige aviser: Nordstrands Blad, 
Lokalavisen Groruddalen, Østkantavisa, Ullern Avis Akersposten, Lokalavisen Frogner/St. 
Hanshaugen og Nordre Aker Budstikke. Alle avisene unntatt Ullern Avis Akersposten og 
Nordre Aker Budstikke kommer i to eller tre forskjellige utgaver, slik at det er 11 utgaver i 
alt. 
 
Tabell F gir en oversikt over de seks avisene og hvilke bydeler de dekker. Når to bydeler er 
satt i parentes, betyr det at de dekkes av samme utgave. Tabellen viser således at  Nord-
strands Blad kommer i tre utgaver: en for bydel Nordstrand, en for Søndre Nordstrand og en 
for Østensjø. Lokalavisen Groruddalen kommer i to utgaver, en for bydelene Alna og 
Bjerke, en annen for bydelene Grorud og Stovner.  
 
I spesialutgavene til de forskjellige avisene er det meste av stoffet felles, men det er også en 
del stoff som er byttet ut for å gjøre avisen mer lokal. Hvor mye som skiftes ut varierer med 
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de lokale forholdene – de tre utgavene av Nordstrands Blad har f.eks. mer stoff felles enn de 
to utgavene av Østkantavisa. Inntrykket etter å ha sett gjennom noen utgivelser er at avisene 
er flinke til å få kabalen med fellesstoff og spesialstoff til å gå opp i praksis. Det skjer også 
en viss utveksling av nyhetsstoff mellom avisene, men bare på artikkelnivå.  
 
De nye lokalavisene fikk sine første offisielle lesertall i den utgaven av Forbruker & Media 
som ble offentliggjort i februar 2007. Samlet antall lesere var 195.000, mens samlet opplag 
var 285.200. Dette gir et gjennomsnitt på omkring 0,7 lesere pr. eksemplar. Dette er vesent-
lig lavere enn det nivået på én leser pr. eksemplar som tidligere har vært regnet som en slags 
standard for gratisaviser. Lesertallene for Osloposten var i sin tid svært nær denne stan-
darden, med et opplag på 230.000 og lesertall som varierte mellom 207.000 og 237.000. 
Aftenposten Aften hadde til sammenligning 408.000 lesere og et opplag på 137.000, dvs. tre 
lesere pr. eksemplar. Forholdstallet for Aftenposten Aften har ikke endret seg vesentlig fra 
2006 til 2007, selv om avisen i mellomtiden har gått over til fulldistribusjon en gang pr. uke.  
 
At Edda Medias gratisaviser foreløpig gjør det dårligere på lesermarkedet enn Osloposten, 
må være en negativ overraskelse for utgiverne. Erfaringen fra andre områder er nemlig at 
små gratisaviser, med større nærhet til leserne, som regel får atskillig mer enn en leser pr. 
eksemplar. 
 
 
Forklaringer og fremtidsutsikter 

Opplagstallene for de siste årene viser at avisene er inne i en periode med langsiktig ned-
gang. At nedgangen var sterkere i 2005 og 2006 enn tidligere, gir ekstra grunn til bekym-
ring. Norsk økonomi går svært godt, og erfaringene fra Sverige og Finland på begynnelsen 
av 1990-tallet tilsier at de virkelig store opplagsfallene kommer i dårlige tider. 
 

Spørsmålet om hvorfor avisene går tilbake er drøftet både i tidligere utgaver av Avisåret (fra 
2000 og fremover) og i flere andre fremstillinger. Det foreløpig nyeste er et konferansepaper 
(Hvorfor går avisene tilbake?) som ble lagt frem på den nordiske medieforskerkonferansen i 
august 2005. Paperet kan lastes ned fra IJs Internettsider (http://www.ij.no/publikasjoner). 
 
Erfaringene fra de siste årene viser at det er viktig å skille mellom utviklingen for løssalgs-
aviser og abonnementsaviser. Tidligere har vi vært vant til å betrakte alle aviser under ett – 
det er avisene som går frem eller tilbake, papiravisen som møter en stadig sterkere konkur-
ranse fra nettet. Her tenker vi annerledes enn svenskene, som alltid har skilt mellom 
løssalgsaviser (kvällstidningar) og abonnementsaviser (morgontidningar). Nå er det blitt 
svært tydelig, også hos oss, at løssalgsavisene og abonnementsavisene opererer på forskjel-
lige markeder og står overfor helt forskjellige utfordringer. Mens abonnementsavisene har en 
svak tilbakegang, er løssalgsavisene inne i en periode der opplaget stuper.  
 
Utviklingen de neste årene blir helt avgjørende for hvilken plass løssalgsavisene vil ha i det 
norske medielandskapet. Dagens tenkning omkring mediehus forutsetter at de forskjellige 
delene virker sammen og støtter hverandre. Dette er ikke mulig hvis det raske fallet for 
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papirutgavene fortsetter. Det er derfor helt avgjørende at VG og Dagbladet skjønner hvorfor 
de går tilbake, at de finner en oppskrift som kan stanse og helst snu utviklingen, og at de har 
de ressursene som er nødvendige for å realisere planene. I fjor var det mange som tvilte på 
om dette var tilfelle for Dagbladets vedkommende (jf. Avisåret 2005), og optimismen på 
papirutgavenes vegne er vel ikke blitt sterkere i år.  
 
Løssalgsavisene er mer utsatt enn andre aviser for konkurransen fra Internett. Dette skyldes 
kombinasjonen av salgsform (løssalg) og den satsingen de selv har gjort på nettet gjennom 
mange år. Løssalgsavisen møter også en konkurranse fra kjendisbladene som abonnements-
avisene er forskånet for. Utviklingen etter 2001 har gjort at denne konkurransen er blitt mye 
sterkere. Det løssalgsavisene har gjort i denne situasjonen, er både å utvide stofftilbudet med 
flere sider og flere bilag og å skjære ned på staben. Nedbemanning har aldri vært noen god 
oppskrift for å stanse opplagsnedgang, og er det vel ikke i dag heller.   
 
Mens løssalgsavisene opplever en akutt krise på lesermarkedet, er abonnementsavisene inne 
i en periode med svak, langsiktig tilbakegang. Hvis vi forutsetter at nedgangen for lokale 
dagsaviser fortsetter med samme takt som fra 1998 til 2006 (jf. figur 1), vil det ta 30 år før 
opplaget er halvert. Dette er en situasjon som avisene utmerket godt kan leve med. Abonne-
mentsaviser i mange andre vestlige land har hatt en tilsvarende tilbakegang i flere tiår. Like-
vel har de fremdeles en viktig rolle i nyhetsproduksjonen nasjonalt og/eller lokalt, og de kla-
rer seg godt økonomisk. 
 
I tidligere fremstillinger har jeg fremhevet at nedgangen for de vanlige abonnementsavisene 
har flere forskjellige årsaker. Årsakene kan samles i fire grupper: konkurranse fra andre 
medier (påvirkning ”utenfra” eller ”ovenfra”); intern konkurranse mellom avisene (opplags-
spiral, fusjoner, strategisk nedleggelse); svekkelse av avisproduktet (”svekkelse innenfra”); 
og endringer i lokalsamfunnet og folks lokale tilknytning (”svekkelse nedenfra”). Utvik-
lingen i 2006 gir ingen grunn til å endre denne inndelingen. Det er imidlertid noen faktorer 
som har fått større aktualitet de siste årene.  
 
Den første er den interne konkurransen mellom avisene. Tidligere var aviskonkurranse det 
samme som konkurranse mellom nr. 1- og nr. 2-aviser fra samme utgiversted. I dag kan det 
se ut til at vi har fått en ny form for aviskonkurranse: konkurransen om helgeleserne. Løs-
salgsavisene har satset mye på bilag og magasiner de siste årene, det samme har mange store 
og mellomstore lokalaviser. I kommentarene til utviklingen i 2005 var det flere som pekte på 
faren for at det kunne bli for mye, og at aviskjøperne var i ferd med å drukne i papir. Dersom 
husholdninger som kjøper flere aviser føler at det blir for mye å komme gjennom, er det 
nærliggende å kvitte seg med en av dem. Mange føler dårlig samvittighet ved å kaste en ulest 
avis, og i lengden vil man ikke betale for å få denne følelsen hver eneste helg. Selv om den 
enkelte avis mener at deres bilag er med på å styrke dem i konkurransen om leserne, kan det 
samlede resultatet bli at alle taper.  
 
Den andre aktuelle faktoren er økningen av abonnementsprisene. At folk må betale mer for 
samme vare, er en indirekte svekkelse av avisproduktet. Dette er en utvikling som har fore-
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gått lenge, og som gjør at avisene skiller seg fra de fleste andre forbruksvarer. Nettopp fordi 
økningen har skjedd så lenge, kan det se ut til at avisene nå er i ferd med å overskride en 
faregrense.  
 
Erfaringen fra diskusjoner med avisledere og journalister er at mange ikke tar denne 
utviklingen alvorlig. Noen bruker den gamle sammenligningen mellom aviser og trikke-
billetter, og tar dette som tegn på at avisene fremdeles er billige. Andre bruker argumentet 
om at en god avis aldri kan bli for dyr. Begge argumentene er like meningsløse. At pris-
utviklingen for trikkebilletter skiller seg enda mer fra den alminnelige prisutviklingen enn 
avisprisen, er selvfølgelig ikke noe argument for at avisene er billige. I stedet for trikke-
billetter kunne man valgt hundrevis av andre sammenligningsobjekter, og nesten alltid 
funnet at avisen kom dårligst ut. Og hvis en god avis aldri kan bli for dyr, hvorfor ikke doble 
abonnementsprisen med det samme? 
 
De som tar prisargumentet alvorlig, og gjerne skulle fryse abonnementsprisen eller senke 
den, kan i stedet oppleve at dette ikke blir godtatt av eierne. Høyere pris går først og fremst 
ut over rekrutteringen av morgendagens abonnenter. Derfor vil prisøkning gi høyere inntekt 
og høyere driftsmargin på kort sikt. Med Mecom som eier er det grunn til å frykte at modera-
sjonslinjen vil få dårligere vilkår enn før i de gamle Orkla-avisene. 
 
Den tredje faktoren som er blitt mer aktuell, er svekkelse i form av dårligere aviser. I Avis-
året 2004 pekte jeg på manglende journalistisk fornyelse som en form for innebygget svek-
kelse. De norske avisenes sterke stilling henger sammen med den fornyelsen de gjennom-
førte på 1970- og 1980-tallet, da de løsrev seg fra rollen som partipolitiske talerør og utviklet 
en ny form for uavhengig lokal journalistikk. Sammenlignet med disse endringene, har 
dagens norske aviser små mulighetet til å lage noe genuint nytt. En redesign hver gang 
avisen får ny redaktør, eller et nytt helgemagasin, er ikke nok. 
 
Med nye eiere og nye krav til fortjeneste, kan svekkelsen av produktet bli mer direkte. Hvis 
redaksjonen får færre journalister må det nødvendigvis gå ut over noe - enten selve stoff-
mengden eller tiden til å arbeide med den enkelte sak. Spesielt er det grunn til å frykte at det 
blir dårligere vilkår for den undersøkende journalistikken.  
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Tabeller over avisutvikling 
 

Hensikten med tabellene nedenfor er å lage en oppdatert statistikk for norske aviser. Hvilke år 
som er tatt med, har variert litt fra utgave til utgave. Som regel er det med noen få tidspunkter 
før 1987, deretter hvert tredje år, og til slutt de to siste årene.   
 
 
Noen definisjoner 
Til grunn for statistikken ligger det en bestemt oppfatning av hva som skal regnes som avis, og 
retningslinjer for hvordan avisdefinisjonen skal brukes i praksis. Statistikken bygger også på 
bestemte definisjoner av utgiversted og aviskonkurranse, og regler for registrering av 
utgivelsesfrekvens og opplag.  

 
Avis 

I dag finnes det ingen avisdefinisjon som er alment akseptert. MBL bruker en definisjon, 
Medietilsynet en annen, og jeg bruker en tredje. Det er også en kilde til forvirring at 
opplysninger om MBLs medlemsaviser ofte blir brukt som statistikk over norske aviser. For en 
nærmere omtale av de forskjellige definisjonene, vises til IJ-rapport nr 3/2004: ”Hva er en avis? 
Avisbegrepet fra Hellerudkomiteen til Se og Hør”.  
 
De siste årene er det godt samsvar mellom min definisjon og den definisjonen som  
Medietulsynet bruker ved sin beregning av eierandeler. De eneste forskjellene i vurdering 
gjelder Computerworld og Ukeavisen Ledelse, som Medietilsynet ikke regner som aviser. 
Medietilsynet mener (ikke uten grunn) at Computerworld bør regnes som fagtidsskrift og ikke 
som avis. Ukeavisen Ledelse med sine 45 utgaver pr. år tilfredsstiller ikke Medietilsynets krav 
til utgivelsesfrekvens.   
 
Denne statistikken skal dekke alle publikasjoner som kommer ut minst en gang pr. uke, og som 
fyller de opprinnelige reglene for listeføring som avis. Dette innebærer at de skal "orientere 
allmennheten om begivenheter og aktuelle spørsmål" og ta reell betaling for abonnement og 
løssalg. Lokale utgaver (edisjoner) med mindre enn 50 prosent eget stoff, er ikke regnet som 
selvstendig avis.  
 
Kravet til avis er praktisert forholdsvis liberalt. Til og med 1999 ble alle medlemmer av Norske 
Avisers Landsforening (som MBL het tidligere) automatisk regnet som avis. SøndagSøndag, 
Fiskaren (fra 1991, da den ble medlem i NAL) og Finansavisen er også med i statistikken, selv 
om de i en del av perioden ikke var godkjent som støtteberettigede aviser.  
 
Alle publikasjoner som får støtte som avis, og kommer ut minst en gang pr. uke, er regnet med. 
Dette gjelder også aviser som får støtte under posten ”visse publikasjoner”. Aviser for 
nordmenn i utlandet (dvs. Nytt fra Norge) er derimot holdt utenfor. Begrunnelsen er formell: 
siden de selges utenfor landet, bør de heller ikke være med ved utregningen av aviskonsum pr. 
husstand. Det samme gjelder engelskspråklige aviser med et internasjonalt publikum (dvs. 
Trade Winds). 
 
De siste årene har MBL endret sine regler for medlemsskap, og har nå medlemmer som ikke 
tilfredsstiller den gamle avisdefinisjonen. I 2006 gjaldt det spesialpublikasjonene Korsets Seier, 
Norsk Fiskeoppdrett, Stallskriket,Tips, og Utrop, og gratisavisene Byavisa Tønsberg, Halden 
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Dagblad, Hamar Dagblad, Ikke Stikka og Ullern Avis Akersposten. Disse publikasjonene er 
ikke med i statistikken.  
 
Oppgavene for det enkelte år gjelder alle aviser som var i virksomhet ved utgangen av året, 
eller frem til utgangen av året. De fleste forskjellene mellom Medietilsynets og mine tall for 
2006 skyldes denne regelen – tilsynet har ikke tatt med nystartede aviser og aviser som er lagt 
ned ved utgangen av året.   

 
Utgiversted og aviskonkurranse 

Som utgiversted er regnet den byen, tettstedet eller kommunen der avisen har sin 
hovedredaksjon. Dette er ikke nødvendigvis det stedet der avisen blir trykket eller levert til 
Postverket.  
 
I de aller fleste tilfeller har valget mellom tettsted og kommune ingen praktisk betydning. Det 
er likevel to situasjoner som forutsetter klare retningslinjer. 
 
Den ene gjelder aviser som kommer ut på forskjellige tettsteder i samme kommune. Her er 
hovedregelen at kommunen, ikke tettstedet, skal regnes som utgiversted. For å ta et eksempel: 
lokalavisen Grenda kommer ut i Rosendal, Kvinnheringen på Husnes. Begge utgiverstedene 
ligger i Kvinnherad kommune, men avstanden er mer enn 30 kilometer. Siden begge avisene 
dekker hele kommunen, er de likevel regnet som aviser med samme utgiversted.  
 
Unntaket fra regelen er de tilfellene der en eller begge aviser bare dekker den delen av 
kommunen som sogner til et bestemt tettsted. I dag gjelder dette de to avisene i Lillesand 
kommune: Lillesandsposten (Lillesand) og Høvågavisa (Høvåg). Høvåg var tidligere egen 
kommune, men ble slått sammen med Lillesand og Vestre Moland på 1960-tallet. Siden Høvåg-
avisa bare dekker gamle Høvåg kommune, er Høvåg regnet som eget utgiversted.   
 
Et annet tvilstilfelle gjelder utgiversted for bydelsaviser eller forstadsaviser i de største byene, 
som Nordstrands Blad og Akers Avis/Groruddalen i Oslo og Fanaposten og Åsane Tidende i 
Bergen. Her er hovedregelen at byen er regnet som utgiversted. Det eneste unntaket er Ytre 
Arna i Bergen kommune. Begrunnelsen er at avisen på stedet (Bygdanytt) ble etablert lenge før 
Arna ble en del av Bergen, og at Bygdanytt fremdeles dekker Osterøy kommune i tillegg til 
bydelene Ytre og Indre Arna. Tidligere regnet jeg også Fana og Åsane som egne utgiversteder, 
men det er nå rettet. 
 
Aviser med samme utgiversted blir normalt regnet som konkurrenter, og stedet som et 
utgiversted med aviskonkurranse. Det er likevel gjort unntak for noen steder der avisene har 
helt forskjellige målgrupper og forskjellig dekningsområde. Før 2004 gjaldt det bare steder der 
det ble utgitt en typisk nisjeavis i tillegg til den lokale avisen. Harstad er godt eksempel. Der 
blir det både gitt ut en lokal dagsavis, Harstad Tidende, og Fiskeribladet som er en spesialisert 
todagersavis. Disse to avisene konkurrerer i svært liten grad med hverandre, og Harstad er 
regnet som utgiversted uten konkurranse. 
 
Fra 2004 er det også gjort unntak for Drammen, som har fått en liten bydelsavis (Konnerud-
posten) i tillegg til Drammens Tidende. Siden Konnerudposten bare dekker en liten del av 
utgiverstedet, er Drammen ikke regnet som utgiversted med aviskonkurranse. Hvis en liten 
fådagersavis dekker hele utgiverkommunen til en større dagsavis, blir den derimot regnet som 
konkurrent. I 2006 var det slik konkurranse i Arendal, Lillehammer og Steinkjer.  
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Utgivelsesfrekvens, dagsavis og fådagersavis 

Dagsaviser er aviser med 4-7 utgaver pr. uke, fådagersaviser har 1-3 utgaver. Dersom en avis 
har endret utgivelsesfrekvens i løpet av året, er det den frekvensen som dekker den største delen 
av året som er brukt. Hvis avisen har skiftet frekvens i månedsskiftet juni/juli, er det frekvensen 
i siste halvår som teller. 

 
Opplagstall 

De aller fleste opplagstallene er godkjente og kontrollerte tall fra Mediebedriftenes Lands-
forening (MBL), Landslaget for Lokalaviser (LLA) og Kulturdepartementet eller Statens 
medieforvaltning. Når slike tall mangler, er det brukt anslag, fortrinnsvis avisenes egne. Etter at 
pressestøtten ble innført i 1969, er det svært få aviser som ikke har offisielle opplagstall. 
 
Aviser pr. husstand 

Oppdaterte opplysninger om antall husstander blir bare laget ved Folke- og boligtellingene. For 
årene etter siste folketelling er beregningene basert på anslag. Den foreløpig siste folketellingen 
ble foretatt i november 2001. Resultatene fra denne tellingen er brukt til å lage reviderte tall for 
husstandsdekning for alle år mellom 1990 og 2001. Forskjellene mellom de gamle og de nye 
tallene er ikke store.  
 
 
Oppdatering av tabellene 
I de årene som er gått siden den første avisstatistikken ble offentliggjort, har jeg foretatt en del 
rettelser av tall fra tidligere utgaver. Rettelsene skyldes to forhold. Det ene er endring av 
definisjoner. For å sikre sammenlignbarhet over tid, er den nye definisjonen gitt tilbakevirkende 
kraft så sant det har vært praktisk mulig (jf. omtalen av utgiversted over). Den andre årsaken til 
endringer er at jeg har fått nye opplysninger (f.eks. funnet en avis som ikke har vært registrert), 
eller oppdaget feil i materialet.  
 
I 2005 ble det ikke laget noen oppdatert utgave. Det skyldes at nesten alle aviser hadde 
godkjente opplagstall allerede i februar. De nye opplysningene som kom da Medietilsynet 
offentliggjorde sine opplagstall etter sommeren, er i stedet innarbeidet i denne rapporten.  
 
 
Figur 9. Oversikt over tabeller og tabellnummer i rapportene 

 1994-2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Antall aviser etter frekvens 1 1 1 1 1 1 
Antall aviser etter type 2 2 2 2 2 2 
Samlet opplag etter type 3 3 3 3 3 3 
Husstansdekning etter type 4 4 4 4 4 4 
Utgiversteder  5 5 5 5 5 5 
Utvikling for de største aviskjedene 6 7 - - - - 
Pressestøtte etter type avis 7 - - - - - 
Opplagsutvikling for søndagsaviser 8 6 6 6 6 6 
Prisutvikling for abonnementsaviser 9 - - - 7 7 
Avisenes tilbud på Internett 10 - 7 81) 8 8 
Gratisaviser med minst en utg. pr. uke 11 - - 7 - 9 
Andel som leste avis på hverdager 12 - - - 9 10 
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Opplysninger om enkeltaviser 13 - 8 9 10 11 

1) Ikke opppdatert 
 

Utskifting av tabeller 

Før 2002 var det 13 faste tabeller i tabelldelen. Senere er noen tabeller sløyfet, andre er ikke 
laget hvert eneste år. Endringene har flere årsaker. Noen opplysninger finnes også andre steder 
(eks. eierforhold, pressestøtte), noen blir lite brukt, og noen beskriver en utvikling som er i ferd 
med å avsluttes og derfor ikke er like interessant som da tidsserien startet (gratisaviser). 
Tabellen som viser avisenes tilbud på Internett, ble ikke oppdatert i 2002 og 2004. Det skyldes 
at oppdateringen er tidkrevende, og at situasjonen ikke endret seg så mye disse årene.  
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Tabell 1. Antall aviser etter utgivelseshyppighet, 1969 til 2006  

 1969 1978 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2006 

7 utgaver/uke - - - - 4 4 9 10 13 11 
6 utgaver/uke 81 74 66 621) 59 60 57 51 48 50 
5 utgaver/uke 2 5 15 16 15 14 12 12 11 11 
4 utgaver/uke 2 5 7 8 6 4 3 3 2 2 
3 utgaver/uke 47 51 53 45 44 50 50 50 52 53 
2 utgaver/uke 28 40 38 32 36 31 34 31 34 32 
1 utgave/uke 31 36 37 39 45 58 59 61 66 70 

Dagsaviser  85 84 88 86 84 82 81 76 74 74 
Fådagersaviser  106 127 128 116 125 139 144 142 152 155 

Aviser i alt 191 211 216 202 209 221 224 218 226 229 

1) Fem aviser ble syvdagersaviser høsten 1990, men var seksdagersaviser mer enn halve året.  
2) Rogalands Avis, Varden og Telemarksavisa ble syvdagersaviser høsten 2004, men var seksdagersaviser mer 

enn halve året. 
 

 

 

 

Tabell 2. Antall aviser etter type, 1969 til 2006  

 1969 1978 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2006 

Løssalgsaviser 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Storbyaviser 1) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Nr. 2-aviser, store byer  7 6 5 4 4 3 3 3 3 3 
Riksspredte menings-
bærende aviser 

 
5 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

Lokale dagsaviser, ledende  42 48 56 59 58 58 58 57 56 56 
Lokale dagsaviser, nr. 2  24 17 14 10 9 8 7 3 2 2 

Lokale 2-3 dagersaviser 72 85 86 75 74 77 78 76 80 79 
Lokale ukeaviser 27 31 28 29 36 45 49 50 57 62 

Nasjonale fådagersaviser 7 11 14 12 15 17 16 16 15 14 
Aftenposten Aften 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Alle avistyper 191 211 216 202 209 221 224 218 226 229 

1) Aftenposten, Bergens Tidende, Adresseavisen og Stavanger Aftenblad. 
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Tabell 3. Samlet opplag etter avistype, 1969 til 2006. 1.000 eksemplarer  

 1969 1978 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2006 

Løssalgsaviser 167 295 533 587 605 563 581 582 506 462 

Storbyaviser 1) 388 430 513 521 536 543 542 512 488 482 
Nr. 2-aviser, store byer  171 130 120 110 102 89 87 78 80 76 
Riksspredte menings-
bærende aviser 

 
84 

 
84 

 
96 

 
119 

 
128 

 
136 

 
150 

 
154 

 
160 

 
163 

Lokale dagsaviser, ledende  548 714 902 947 952 953 966 947 909 896 
Lokale dagsaviser, nr.2  169 140 150 120 102 98 78 38 33 33 

Lokale 2-3 dagersaviser 266 328 385 363 354 363 372 386 400 390 
Lokale ukeaviser 51 57 46 49 64 90 100 107 123 140 

Nasjonale fådagersaviser 69 80 121 120 120 120 98 115 108 96 
Aftenposten Aften 157 188 181 193 199 189 180 164 142 137 

Dagsaviser i alt 1.683 1.981 2.496 2.596 2.624 2.570 2.584 2.473 2.318 2250 
Fådagersaviser i alt 386 465 552 532 538 572 570 608 631 626 

Alle avistyper 2.069 2.447 3.048 3.128 3.163 3.143 3.154 3.081 2.948 2.876 

Veid opplag 2) 1.826 2.139 2.657 2.808 2.855 2.846 2.893 2.806 2.658 2.582 

1) Aftenposten, Bergens Tidende, Adresseavisen og Stavanger Aftenblad. 
2) Opplagstall er veid etter avisenes utgivelsefrekvens, jf. omtale i Avisåret 2000. 
 

 

Tabell 4. Samlet husstandsdekning for aviser etter type, 1969 til 2006 

 1969 1978 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2006 

Løssalgsaviser .13 .20 .32 .34 .34 .30 .30 .29 .25 .23 

Storbyaviser 1) .30 .29 .30 .30 .30 .29 .28 .26 .24 .24 
Nr. 2-aviser, store byer  .13 .09 .07 .06 .06 .05 .05 .04 .04 .04 
Riksspredte menings-
bærende aviser 

 
.07 

 
.06 

 
.06 

 
.07 

 
.07 

 
.07 

 
.08 

 
.08 

 
.08 

 
.08 

Lokale dagsaviser, ledende  .43 .48 .54 .54 .53 .51 .50 .48 .45 .44 
Lokale dagsaviser, nr. 2  .13 .09 .09 .07 .06 .05 .04 .02 .02 .02 

Lokale 2-3 dagersaviser .21 .22 .23 .21 .20 .20 .19 .20 .20 .19 
Lokale ukeaviser .04 .04 .03 .03 .04 .05 .05 .05 .06 .07 

Nasjonale fådagersaviser .05 .05 .07 .07 .07 .06 .05 .06 .05 .05 
Aftenposten Aften .12 .13 .11 .11 .11 .10 .09 .08 .07 .07 

Dagsaviser i alt 1.32 1.34 1.48 1.48 1.45 1.38 1.35 1.25 1.14 1.10 
Fådagersaviser i alt .30 .31 .33 .30 .30 .31 .30 .31 .31 .31 

Alle avistyper 1.62 1.66 1.81 1.79 1.75 1.69 1.64 1.56 1.46 1.41 

Veid opplag2)  pr. husstand 1.43 1.45 1.58 1.60 1.58 1.53 1.51 1.42 1.31 1.26 

1) Aftenposten, Bergens Tidende, Adresseavisen og Stavanger Aftenblad. 
2) Opplagstall er veid etter avisenes utgivelsefrekvens, jf. omtale i Avisåret 2000. 
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Tabell 5. Utgiversteder etter konkurransesituasjon, 1969 til 2006 

 1969 1978 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2006 

Minst tre dagsaviser 5 3 3 2 2 2 2 2 2 2 
To dagsaviser 1) 21 20 16 13 12 10 8 4 3 3 
Dagsavis og fådagers 4 1 7 7 4 6 8 5 5 8 
En dagsavis 16 28 34 41 44 44 44 50 50 47 

To eller flere fådagers 9 10 8 3 5 6 3 5 7 7 
En fådagersavis 68 84 87 88 94 101 109 108 114 116 

Dagsaviskonkurranse 26 23 19 15 14 12 10 6 5 5 
Annen lokal konkurranse 13 11 15 10 9 12 11 10 12 15 
Sted med avismonopol 84 112 121 129 138 145 153 158 164 163 

Sted med dagsavis 46 52 60 63 62 62 62 61 60 60 

Utgiversteder i alt 123 146 155 154 161 169 174 174 181 183 

Aviser i alt 191 211 216 202 209 221 224 218 226 229 

1) Hamar er regnet som utgiversted med konkurranse også før 1999, selv om Hamar Dagblad var en spesialutgave 
av Østlendingen og ikke en selvstendig avis (jf. NOU 1992:14 s. 20). 

 

 
 

 
Tabell 6. Opplagsutvikling for søndagsaviser, 1990 til 2006. 1.000 eksemplarer 

 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2006 

VG  218 256 280 308 314 299 268 
Dagbladet  130 150 165 177 161 151 134 

Løssalgsaviser samlet 348 406 444 484 475 450 402 
Pst. av hverdagsopplag  59 67 79 83 82 89 87 

Aftenposten  222 226 224 237 235 223 221 
Bergensavisen 14 24 32 27 30 31 30 
Romerikes Blad 36 39 42 40 38 39 39 
Bergens Tidende - - 84 86 83 84 83 
Dagsavisen - - - 41 32 32 31 
Fredriksstad Blad - - - 23 25 24 24 
Moss Avis - - - 15 16 15 15 
Drammens Tidende - - - - 44 42 40 
Rogalands Avis  - - - - - 5 6 
Telemarksavisa - - - - - 17 - 
Varden - - - - - 26 - 
SøndagSøndag (anslag) (50) (23) (14) (12) (12) (15) - 

Adresseavisen  30 - - - - - - 
Demokraten - - - 9 - - - 
Moss Dagblad (1998) - - - - - - - 

I alt 699 717 839 976 990 961 891 
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Tabell 7. Prisutvikling for abonnementsaviser, 1972 til 2006. 2006-kroner 

 1972 1984 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2006 

6-7 utgaver/uke 992 1.236 1.276 1.459 1.579 1.655 1.782 1.902 1.953 
5 utgaver/uke 637 918 956 1.082 1.267 1.257 1.361 1.465 1.477 
4 utgaver/uke 505 619 765 896 1034 1.193 1.155 1.459 1.463 
3 utgaver/uke 356 489 604 699 748 807 875 989 1.015 
2 utgaver/uke 201 319 433 501 540 624 666 682 693 
1 utgave/uke 195 270 344 371 433 463 522 594 606 

 

 

Tabell 8. Aviser på Internett 1) 1996-2006. Gjelder utgangen av året. 

 1996 1998 1999 2000 2001 2003 2005 2006 

Oppdatert nyhetstjeneste  2) - 9 12 48 47 40 75 119 
Fyldig nettavis 3) 17 38 48 57 63 66 44 28 
Smal nettavis, notisavis 29 19 18 22 38 51 63 49 

Egne nyheter i alt 46 66 78 127 148 157 182 196 

Egen hjemmeside 17 15 19 13 13 24 24 17 
Annet 9 6 3 4 3 5 2 2 

Eget opplegg i alt 72 87 100 144 164 186 208 215 

Hjemmeside, fellesopplegg - 15 20 13 37 26 12 10 

Aviser på nett i alt 72 102 120 157 201 212 220 225 

Alle aviser 221 220 224 219 218 226 226 229 

2) Oversikten gjelder betalte (papir)aviser på Internett. Gratisaviser og rene nettaviser er ikke med. 
3) For 1997-1999 gjelder registreringen bare dagsaviser. Krav til oppdatering er litt strengere i 2003 enn tidligere, 

jf. kommentar i Avisåret 2003. Tall for 2000, 2001, 2003, 2005 og 2006 omfatter hhv.14,  8, 17, 37 og 59 
fådagersaviser som legger ut nyheter mellom papirutgavene.  

4) Minst fire nyhetssaker presentert som mer enn en kort notis. 
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Tabell 9. Gratisaviser med en eller flere utgaver pr. uke, utgangen av 2006  

Navn Utg.sted Eier Startet år1) Oppla
g 

To utgaver/uke     
Halden Dagblad Halden Media Øst (A-pressen) 2000 14.000 

En utgave/uke     
Bergen Byavis Bergen Lokalt selskap 1983 100.000 
Bodø NU Bodø Lokalt Selskap 2002 20.500 
Byavisa Trondheim Norsk Avisdrift 1996 90.000 
Byavisa Stjørdal Stjørdal Norsk Avisdrift 2006 22.000 
Byavisa Tønsberg Tønsberg Lokalt selskap 2005 21.000 
Eiker Avis Hokksund DT (Edda Media) 2005/2003 17.700 
Gjøviks Blad Gjøvik Lokalt Selskap 2002 14.000 
Hamar Dagblad Hamar Edda Media 2005/1999 16.000 
Ikke Stikka Asker Budstikka 2006 61.000 
Karmøybladet Karmøy Lokalt selskap 1996 14.390 
Kragerø Onsdag Kragerø Lokalt selskap 2006 5.100 
Lokalavisen Frogner/St. Haugen Oslo Edda Media 2006 55.200 
Lokalavisen Groruddalen Oslo Edda Media 2005 53.600 
Lokalavisen Oppegård Oppegård Edda Media 2006 (1992) 14.000 
Nordre Aker Budstikke Oslo Edda Media 2006 21.600 
Nordstrands. Blad (torsdag) Oslo Edda Media 2006/1940 55.700 
Nytt i Uka Ålesund Lokalt selskap 1985 37.700 
Porsgrunnsposten Porsgrunn Varden (Edda Media) 2004 21.300 
Regionavisa Ulsteinvik Lokalt selskap 2005 (2000) 30.000 
Sarpsborgavisa Sarpsborg Edda Media 2002 22.000 
Stjørdals-Nytt Stjørdal Lokalt selskap 1984 18.300 
Totens Blad Ø. Toten Lokalt selskap 1998 12.400 
TS-Avisen 2) Arendal Lokalt selskap 2003 (1998) 79.200 
Ullern Avis Akersposten Oslo Edda Media 2006/1933 30.400 
Østkantavisa Oslo Edda Media 2006 (2001) 68.700 

1) Gjelder året den er etablert som ukentlig eller todagers gratisavis. Årstall i parentes gjelder startår for aviser som 
tidligere hadde lavere frekvens, årstall bak / angir startår for aviser som har vært abonnementsaviser. 

2) TS-avisen har en ukentlig utgave for Vest-Agder, og en for Aust-Agder. Den har dessuten utgaver med lavere 
frekvens for flere andre fylker. 
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Tabell 10  Andel som leste avis på vanlige hverdager 1983-2005. Prosent  

 Feb. 
1983 

1991 1994/ 
1995 

1996/ 
1997 

1998/ 
1999 

2000/ 
2001 

2002/ 
2003 

2004 2005 

Alle 15 år og 
over 

93 93 92 91 89 85 84 83 81 

15-19 år 84 88 82 79 72 71 69 65 59 
20-24 år 92 89 84 83 76 69 70 64 62 
25-29 år 91 89 91 84 85 78 76 69 66 
30-44 år 94 93 93 91 91 87 83 85 82 
45-64 år 95 96 96 96 92 91 93 93 94 
65-79 år 94 95 93 94 95 92 92 94 93 

Kilde:  S. Høst: Avisen og leserne 1988, spesialtabeller fra Statistisk Sentralbyrås Kultur- og 
mediebruksundersøkelser 1991 og 1994 og Norsk Mediebarometer  1995 - 2005. 

 



Tabell 11. Aviser 2006 etter type, opplag1) og forening 

Avis Utg.sted Utg. pr 
uke 

Opplag 
2006 

Endring 
fra 2005 

Pst. av 
2005 

Fore-
ning 

Løssalgsaviser 

Dagbladet                 Oslo          7 146.512 -15.557  90,4 MBL  
VG - Verdens Gang         Oslo          7 315.549 -28.154  91,8 MBL  

2 aviser                   Samlet opplag      462.061           

 
Storbyaviser 

Adresseavisen             Trondheim     6  79.130      60 100,1 MBL  
Aftenposten               Oslo          7 248.503  -4.213  98,3 MBL  
Bergens Tidende           Bergen        7  87.076    -978  98,9 MBL  
Stavanger Aftenblad       Stavanger     6  67.283    -903  98,7 MBL  

4 aviser    Samlet opplag      481.992 

 
Nr.2-aviser i de største byene 
Bergensavisen             Bergen        7  30.719  -1.177  96,3 MBL  
Dagsavisen                Oslo          7  32.380  -1.450  95,7 MBL  
Rogalands Avis            Stavanger     7  13.276    -664  95,2 MBL  

3 aviser        Samlet opplag      76.375 

 

Riksspredte meningsbærende aviser 

Dagen                     Bergen        6   8.936     -44  99,5 MBL  
Dagens Næringsliv         Oslo          6  76.584   2.336 103,1 MBL  
Finansavisen              Oslo          6  23.274   1.474 106,8 MBL  
Klassekampen              Oslo          6  10.109   1.350 115,4 MBL  
Nationen                  Oslo          6  16.996     -65  99,6 MBL  
Vårt Land                 Oslo          6  27.422  -1.736  94,0 MBL  

6 aviser    Samlet opplag    163.321 

 
Ledende lokale dagsaviser 
Agderposten               Arendal       6  24.259    -416  98,3 MBL  
Akershus Amtstidende      Drøbak        5   8.931     398 104,7 MBL  
Altaposten                Alta          6   5.676    -130  97,8 MBL  
Aura Avis                 Sunndalsøra   4   3.425     -44  98,7 MBL  
Avisa Nordland            Bodø          6  24.207    -485  98,0 MBL  
Bladet Vesterålen         Sortland      5   9.963    -175  98,3 MBL  
Brønnøysunds Avis         Brønnøysund   5   4.450    -131  97,1 MBL  
Budstikka                 Sandvika      6  29.439    -988  96,8 MBL  
Drammens Tidende          Drammen       7  42.322    -922  97,9 MBL  
Eidsvold Ullensaker Blad  Eidsvoll      5   8.117    -211  97,5 MBL  
Farsunds Avis             Farsund       6   6.044     -14  99,8 MBL  
Finnmark Dagblad          Hammerfest    6   9.196     -29  99,7 MBL  
Finnmarken                Vadsø         6   7.147      92 101,3 MBL  
Firda                     Førde         6  13.979     -27  99,8 MBL  
Fredriksstad Blad         Fredrikstad   7  23.944    -695  97,2 MBL  
Fremover                  Narvik        6   9.448     -43  99,5 MBL  
Fædrelandsvennen          Kristiansand  6  42.642    -621  98,6 MBL  
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Tabell 11, forts. 

Avis Utg.sted Utg. pr 
uke 

Opplag 
2006 

Endring 
fra 2005 

Pst. av 
2005 

Fore-
ning 

Gjengangeren              Horten        6   5.867    -101  98,3 MBL  
Glåmdalen                 Kongsvinger   6  20.033    -153  99,2 MBL  
Gudbrandsdølen Dagningen  Lillehammer   6  27.272    -254  99,1 MBL  
Hadeland                  Brandbu       5   7.540     162 102,2 MBL  
Halden Arbeiderblad       Halden        6   8.862    -339  96,3 MBL  
Hamar Arbeiderblad        Hamar         6  27.632    -486  98,3 MBL  
Harstad Tidende           Harstad       6  13.646    -555  96,1 MBL  
Haugesunds Avis           Haugesund     6  33.448    -471  98,6 MBL  
Helgeland Arbeiderblad    Mosjøen       6   9.402    -141  98,5 MBL  
Laagendalsposten          Kongsberg     6  10.453     -75  99,3 MBL  
Lindesnes                 Mandal        6   6.374      10 100,2 MBL  
Lofotposten               Svolvær       6   7.429    -233  97,0 MBL  
Moss Avis                 Moss          7  15.656    -126  99,2 MBL  
Namdals-Avisa             Namsos        6  12.819    -152  98,8 MBL  
Nordlys                   Tromsø        6  28.090    -258  99,1 MBL  
Oppland Arbeiderblad      Gjøvik        6  27.695    -226  99,2 MBL  
Porsgrunns Dagblad        Porsgrunn     5   5.004    -303  94,3 MBL  
Rana Blad                 Mo i Rana     6  10.619     -33  99,7 MBL  
Ringerikes Blad           Hønefoss      6  12.684    -221  98,3 MBL  
Rjukan Arbeiderblad       Rjukan        5   2.357     -25  99,0 MBL  
Romerikes Blad            Lillestrøm    7  38.490    -672  98,3 MBL  
Romsdals Budstikke        Molde         6  18.333    -134  99,3 MBL  
Sandefjords Blad          Sandefjord    6  14.600    -225  98,5 MBL  
Sarpsborg Arbeiderblad    Sarpsborg     6  15.078    -293  98,1 MBL  
Smaalenenes Avis          Askim         6  13.872     -64  99,5 MBL  
Sogn Avis                 Leikanger 5  10.884     -64  99,4 MBL  
Sunnhordland              Leirvik       5   7.985    -200  97,6 MBL+LLA 
Sunnmørsposten            Ålesund       6  33.707    -317  99,1 MBL  
Sør-Trøndelag             Orkanger      5   7.229      67 100,9 MBL  
Telen                     Notodden      6   5.280    -121  97,8 MBL  
Tidens Krav               Kristiansund  6  15.150     122 100,8 MBL  
Troms Folkeblad           Finnsnes      6   7.743     -55  99,3 MBL  
Trønder-Avisa             Steinkjer     6  23.120    -166  99,3 MBL  
Tønsbergs Blad            Tønsberg      6  30.957    -713  97,7 MBL  
Valdres                   Fagernes      4   9.501    -174  98,2 MBL+LLA 
Varden                    Skien         6  27.856    -943  96,7 MBL  
Østlandets Blad           Ski           6  15.962    -773  95,4 MBL  
Østlands-Posten           Larvik        6  14.284     -74  99,5 MBL  
Østlendingen              Elverum       6  19.679    -291  98,5 MBL  

56 aviser         Samlet opplag      895.781  

 
Lokale nr. 2-aviser 
Telemarksavisa            Skien         6  22.363      51 100,2 MBL  
Tromsø                    Tromsø        6  11.020     -48  99,6 MBL  

2 aviser  Samlet opplag      33.383 
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Tabell 11, forts. 

Avis Utg.sted Utg. pr 
uke 

Opplag 
2006 

Endring 
fra 2005 

Pst. av 
2005 

Fore-
ning 

Lokale 2-3 dagersaviser 

Agder                     Flekkefjord   3   8.381     -69  99,2 MBL  
Akers Avis/Groruddalen    Oslo          2  15.471    -458  97,1 LLA  
Andøyposten               Andenes       3   2.083     -68  96,8 MBL+LLA 
Arbeidets Rett            Røros         3   8.340     188 102,3 MBL  
Arendals Tidende          Arendal       2   2.067  - NY LLA  
Askøyværingen             Kleppestø     2   5.483      33 100,6 MBL  
Aust-Agder Blad           Risør         3   3.861      15 100,4 MBL  
Bygdanytt                 Ytre Arna     2   4.295     143 103,4 MBL  
Bygdebladet               Sjøholt       2   3.056     -19  99,4 LLA  
Bygdeposten               Vikersund     3   6.629     136 102,1 MBL  
Bømlo-Nytt                Bømlo 3   3.381    -131  96,3 MBL  
Dalane Tidende            Egersund      3   8.335      41 100,5 MBL+LLA 
Demokraten                Fredrikstad   3   9.033    -332  96,5 MBL  
Driva                     Sunndalsøra   3   4.356     -49  98,9 MBL  
Fanaposten                Bergen        2   4.062    -352  92,0 MBL+LLA 
Firda Tidend              Sandane       3   3.100      -6  99,8 MBL  
Firdaposten               Florø         3   5.650      29 100,5 MBL  
Fjordabladet              Nordfjordeid  3   2.822       1 100,0 MBL+LLA 
Fjordenes Tidende         Måløy         3   5.582    -102  98,2 MBL  
Fjordingen                Stryn         3   4.330     -71  98,4 MBL+LLA 
Fosna-Folket              Brekstad      3   7.706       6 100,1 MBL  
Framtid i Nord            Olderdalen    3   5.129     172 103,5 MBL+LLA 
Grannar                   Etne          2   3.875      17 100,4 LLA  
Grenda                    Kvinnherad  3   2.733     -25  99,1 LLA  
Grimstad Adressetidende   Grimstad      3   6.319     -31  99,5 MBL  
Hallingdølen              Ål            3  10.190      21 100,2 MBL+LLA 
Haramsnytt                Brattvåg      2   2.852     -33  98,9 MBL+LLA 
Hardanger Folkeblad       Odda          3   5.574     -64  98,9 MBL+LLA 
Helgelands Blad           Sandnessjøen  3   5.761    -107  98,2 MBL  
Hitra-Frøya               Sandstad      2   4.974       3 100,1 MBL  
Hordaland                 Voss          3   9.585    -123  98,7 MBL+LLA 
Hordaland Folkeblad       Norheimsund   2   5.733     -14  99,8 MBL  
Indre Akershus Blad       Bjørkelangen  3   7.172      90 101,3 MBL  
Innh. Folkebl. og Verdal  Verdal        3   4.972     -24  99,5 MBL  
Jarlsberg                 Holmestrand   3   3.647     130 103,7 MBL+LLA 
Jærbladet                 Bryne         3  12.763     146 101,2 MBL  
Kragerø Blad Vestmar      Kragerø       3   4.526       4 100,1 MBL  
Kvinnheringen             Kvinnherad  3   4.542      -3  99,9 MBL+LLA 
Levanger-Avisa            Levanger      3   4.448    -134  97,1 MBL  
Lillesandsposten          Lillesand     2   3.571      17 100,5 MBL  
Lofot-Tidende             Leknes        2   5.045     -97  98,1 MBL+LLA 
Lokalavisa Sør-Østerdal   Elverum       2   1.798     298 119,9 MBL  
Malvik-Bladet             Hommelvik     2   3.074      77 102,6 MBL  
Moss Dagblad              Moss          3   6.700     549 108,9 MBL  
Møre                      Volda         3   3.759      13 100,3 LLA  
Møre-Nytt                 Ørsta         3   5.550      22 100,4 MBL  
Nordhordland              Lindås 2   6.294    -155  97,6 MBL  
Nye Troms                 Moen i Målselv  3   4.890    -124  97,5 MBL+LLA 
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Tabell 11, forts. 

Avis Utg.sted Utg. pr 
uke 

Opplag 
2006 

Endring 
fra 2005 

Pst. av 
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Fore-
ning 

Opdalingen                Oppdal        3   2.643    -116  95,8 MBL  
Os og Fusaposten          Os            2   5.672      44 100,8 LLA  
Rakkestad Avis            Rakkestad     3   2.546      36 101,4 MBL  
Rakkestad Bygdeblad       Rakkestad     3   1.496     -49  96,8 LLA  
Raumnes                   Årnes         3   5.268      24 100,5 MBL+LLA 
Ringsaker Blad            Moelv         3   7.510    -156  98,0 MBL  
Ryfylke                   Sauda         2   2.814      15 100,5 LLA  
Røyken og Hurums Avis     Slemmestad    2   3.193     201 106,7 MBL+LLA 
Saltenposten              Fauske        3   4.860     354 107,9 MBL+LLA 
Sandnesposten             Sandnes       2   3.642    -131  96,5 MBL  
Setesdølen                Bygland       2   4.618      75 101,7 MBL  
Stjørdalens Blad          Stjørdal      3   7.634     141 101,9 MBL  
Strandbuen                Jørpeland     2   4.217     -25  99,4 MBL+LLA 
Strilen                   Lindås  3   5.306      43 100,8 MBL  
Suldalsposten             Sand          2   2.348      53 102,3 LLA  
Sunnmøringen              Stranda       2   1.990     -74  96,4 LLA  
Sykkylvsbladet            Sykkylven     2   2.833      41 101,5 LLA  
Sør-Varanger Avis         Kirkenes      3   4.031     -95  97,7 MBL  
Trønderbladet             Melhus        3   5.888      23 100,4 MBL  
Tvedestrandsposten        Tvedestrand   3   3.522      33 100,9 MBL  
Varingen                  Nittedal      2   5.853      58 101,0 MBL+LLA 
Vennesla Tidende          Vennesla      2   3.021    -146  95,4 MBL+LLA 
Vest-Telemark Blad        Kviteseid     3   5.472      47 100,9 MBL+LLA 
Vesteraalens Avis         Stokmarknes   3   2.577      28 101,1 MBL  
Vestlandsnytt             Fosnavåg      2   5.357     -34  99,4 MBL+LLA 
VestNytt                  Straume 3   6.022     -42  99,3 MBL  
Vikebladet Vestposten     Ulsteinvik    3   4.597     -12  99,7 MBL  
Ytre Sogn                 Høyanger      2   1.742     -29  98,4 MBL  
Ytringen Avis             Kolvereid     2   3.138       3 100,1 MBL  
Åndalsnes Avis            Åndalsnes     3   4.125      24 100,6 MBL  
Åsane Tidende             Bergen        2   2.534     180 107,6 MBL  

79 aviser       Samlet opplag     389.968   

 
Lokale ukeaviser     
Birkenes-Avisa            Birkeland     1   1.416      58 104,3 LLA  
Bygdaposten for Hjelmeland  Hjelmeland    1   1.870    -255  88,0 LLA  
Bygdebl. Randaberg Rennesøy  Randaberg     1   3.024     -37  98,8 MBL+LLA 
Bø Blad                   Bø            1   2.371     108 104,8 LLA  
Drangedalsposten          Drangedal     1   1.980      -8  99,6 LLA  
Dølen                     Vinstra       1   3.943     382 110,7 LLA  
Eiker Bladet              Nedre Eiker   1   2.485      -6  99,8 MBL+LLA  
Enebakk Avis              Enebakk       1   2.985     140 104,9 LLA  
Finnmarksposten           Honningsvåg   1   1.235      -3  99,8 MBL+LLA 
Fjell-Ljom                Røros         1   2.474     206 109,1 LLA  
Fjuken                    Bismo         1   4.109      85 102,1 LLA  
Frolendingen              Froland       1   1.599     399 133,3 LLA  
Frostingen                Frosta        1   1.500      16 101,1 LLA  
Gaula                     Melhus        1   1.697      22 101,3 LLA  
Gjesdalbuen               Ålgård        1   3.260     146 104,7 MBL+LLA 
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Høvågavisa                Høvåg         1   1.020     -62  94,3 LLA  
Inderøyningen             Sakshaug      1   1.873      31 101,7 LLA  
Kanalen                   Ulefoss       1   2.069     -61  97,1 LLA  
Karmøybladet              Karmøy        1   1.259       3 100,2 MBL+LLA 
Konnerudposten            Drammen       1 - - - LLA  
KragerøAvisa              Kragerø       1   1.903    -194  90,7 LLA  
Lierposten                Tranby        1   3.315      72 102,2 MBL+LLA 
Lillehammer Byavis        Lillehammer   1 - - - LLA  
Lokalavisa NordSalten     Hamarøy       1   2.581     -43  98,4 LLA  
Marsteinen                Storebø       1   2.286    -182  92,6 LLA  
MeløyAvisa                Glomfjord     1   2.796    -123  95,8 LLA  
Meråker-Posten            Meråker       1   1.131      16 101,4 LLA  
Norddalen                 Otta          1   2.148 - NY MBL  
Nordstrands Blad          Oslo          1   7.840    -768  91,1 MBL  
NordVestnytt              Nordsmøla     1   1.970     -30  98,5 LLA  
OPP                       Oppdal        1   2.203     103 104,9 LLA  
Ostringen                 Valestrand    1  - -  LLA  
Samningen                 Årland        1   1.374      14 101,0 LLA  
Sande Avis                Sande         1   2.274       0 100,0 LLA  
Selbyggen                 Selbu         1   3.251     -39  98,8 LLA  
Snåsningen                Snåsa         1   1.633     -30  98,2 LLA  
Sola Bladet               Sola          1   3.870     214 105,9 MBL+LLA 
Stangeavisa               Stange        1   1.463     210 116,8 LLA  
Steinkjer-Avisa           Steinkjer     1   3.834     -57  98,5 LLA  
Storfjordnytt             Norddal       1   1.585       7 100,4 LLA  
Sulaposten                Langevåg      1   2.470      32 101,3 LLA  
Svalbardposten            Longyearbyen  1   3.352       6 100,2 LLA  
Svelviksposten            Svelvik       1   2.559     -92  96,5 LLA  
Sydvesten                 Bergen        1   2.188    -164  93,0 LLA  
Synste Møre               Syvde         1   2.274      30 101,3 LLA  
Søgne og Songdalen Budstikke  Søgne         1   2.608      28 101,1 MBL+LLA  
Søvesten                  Kyrksæterøra  1   1.600      28 101,8 LLA  
Tysnes                    Uggedalseid   1   2.445      33 101,4 LLA  
Tysvær Bygdeblad          Grindafjord   1   1.868      79 104,4 LLA  
Vaksdal Posten            Dale          1   2.395      -2  99,9 LLA  
Vestavind                 Buavåg        1   1.540     114 108,0 LLA  
Vestby Avis               Vestby        1  -  - NY LLA  
Vestnesavisa              Vestnes       1   1.933      31 101,6 LLA  
Vigga                     Dombås        1   2.465     140 106,0 MBL+LLA 
Våganavisa                Svolvær       1     864  - NY LLA  
Øksnesavisa               Øksnes        1   1.768     -33  98,2 LLA  
Østerdølen                Koppang       1   1.210     -33  97,3 MBL+LLA 
Østhavet                  Vardø         1   1.753      23 101,3 LLA  
Øy-blikk                  Åsestranda    1   1.805       4 100,2 LLA  
Øyene                     Nøtterøy      1   4.087      99 102,5 MBL+LLA 
Øyposten                  Finnøy        1   1.191      34 102,9 LLA  
Ås Avis                   Ås            1  - - NY LLA  

62 aviser        Samlet opplag     139.501 
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Nasjonale fådagersaviser 
Assu                      Kautokeino    2     975     -46  95,5 MBL  
Computerworld             Oslo          1   8.302    -621  93,0 MBL  
Dag og Tid                Oslo          1   7.206     152 102,2 MBL+LLA 
Fiskaren                  Bergen        3   8.852    -150  98,3 MBL  
Fiskeribladet             Harstad       3   6.201  -2.855  68,5 MBL  
Friheten                  Oslo          1 - -      
Klar Tale                 Oslo          1  13.090     204 101,6 MBL+LLA  
Magazinet                 Oslo          3   4.239    -438  90,6 MBL  
Min Aigi                  Karasjok      2   1.177      -2  99,8 MBL  
Morgenbladet              Oslo          1  15.720   1.850 113,3 MBL  
Norge IDAG                Bergen        1  10.154     -77  99,2 MBL  
Ny Tid                    Oslo          1   9.258   4.938 214,3 MBL  
Sagat                     Lakselv       3   2.523     116 104,8 MBL+LLA  
Ukeavisen Ledelse         Oslo          1   7.585     564 108,0 MBL  

14 aviser  Samlet opplag   96.182 

 
Aften                     Oslo          5 137.141  -4.471  96,8 MBL  

 
229 aviser i alt  Samlet opplag   2.875.705  

1) Opplagstall som ikke er godkjent, er ikke vist i tabellen. Ved beregning av samlet opplag er det 
brukt anslåtte tall for disse avisene.  

  

 
 


