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”There is only one valid definition of business 
purpose: to create a customer.” 
 
Peter Drucker 

The Essential Drucker, Collins Business, 2005, p.20.  
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Sammendrag  

Etter det store tilbakegangsåret i 2009 ser vi nå at forholdene er under bedring. Det er plusstall å 

finne mange steder – men fra et nivå som ligger lavt.  Trendbransjene eiendom, bil og stilling ledig er 

i god gjenge igjen, og avisene har rasjonalisert seg til god lønnsomhet.  Men vi ser at det er vansker 

med å få til stor vekst i topplinjen – delvis også nå på grunn av at det er svikt i 

abonnementsinntektene.  

Men hovedtrendene er følgende: 

 Negativ opplagsutvikling fortsetter – og i noen grad aksellererende. Løssalgsavisene mest 

utsatt, og i særdeleshet Dagbladet (dessverre) – som nå er under 100 000 i opplag. VG har 

mistet posisjonen som Norges største avis til Aftenposten, fordi de løper raskere i 

nedoverbakke.  

 Forsiktig oppgang i annonsemarkedet 

 Fortsatt underliggende vekst i nettsektoren, men veksten er ujevn og i påvente av nye 

gjennombrudd – men for eksempel Edda Media melder om god vekst gjennom sine 

satsninger.  Prognosen for dette synes god.  

 Usikkerhet omkring mediestrukturen de kommende år – eierforholdene er uklare på lenger 

sikt – spesielt for Edda-avisene. David Montgomerys tid i Mecom er talte.  

 Pressestøtte og mediepolitikken er under utredning – men det er lite sannsynlig at det blir 

store endringer de neste par årene.  

 Reklameveksten følger utviklingen i økonomien, og trenden er forsiktig positiv – vinden 

blåser i riktig retning.   IRM melder for Q2 om høytrykk i reklamemarkedet.  

 Årets gjennombrudd på teknologifronten er iPad – dette kan være det første skrittet mot 

den ”endelige” plattform for publisering – også for avisene, og vi ser at flere er godt i gang.  

 

Prognosen for 2011 er en forsiktig vekst, og en forsterket nedgang i opplagssektoren.  
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Innledning til 2011-rapporten. 
Jeg sier stadig at det blir mer krevende å skrive denne rapporten for hvert år som går.  Ingen signaler 

er lenger entydige, det finnes ingen bølge å ri på, og alle avis/mediefolk har hodet fullt av 

kostnadskutt og omstillinger i et stadig større omfang.  Den endelige forretningsmodellen som kan 

gjøre livet lettere å leve eksisterer fortsatt ikke, og  med enkelte unntak er det man får igjen på sine 

digitale investeringer heller små saker sett i forhold til slik det har vært i den analoge verden.  

Denne rapporten er skrevet for folk i mediebransjen og er en videreføring og oppdatering  av en 

rapport som jeg har skrevet de siste årene spesielt for avisfolk – eller mediehusfolk, som kanskje nå 

er en bedre betegnelse. I denne rapporten forsøker jeg å gi en oversikt over viktige forhold som kan 

eller vil prege medieutviklingen for det neste året, og som mediene kan bruke som grunnlag for 

diskusjon og egne plan- og budsjettarbeider.  Men 2011 er nå en ting – vi må også kaste blikket 

videre frem mot en tidshorisont rundt 2015.  Det er bare fem år fram – fem år tilbake er 2004, og det 

virker som en evighet siden – da hadde vi verken Facebook, Twitter eller YouTube. 

Det er svært gledelig for meg som forfatter av rapporten at Mediebedriftenes Landsforening nå for 

femte året på rad vil utgi denne rapporten som en del av sin medlemsservice. De tilbakemeldinger 

som jeg har fått fra tidligere rapporter har vist at den blir lest og at den er til nytte i plan- og 

budsjettarbeidet rundt om i mediehusene.  Og når man vet at rapporten ligger på sentrale 

beslutningstageres bord vet man at det påhviler et ansvar i å gjøre jobben best mulig. 

Årets utgave vil nok også preges noe av min bakgrunn som avismann gjennom mange år, men jeg 

kjenner tydelig at dette perspektivet blir alt for snevert når man ser på medieutviklingen totalt sett. 

Viktige drivere for den mediale utvikling finner sted utenfor mediebransjen, og stiller aktørene 

overfor nye problemstillinger som har større grad av usikkerhet iseg.  I dag kan man ikke spå 

utviklingen for det klassiske avismarkedet uten å se på hvordan den totale medieutviklingen går. Og i 

løpet av de siste månedene er jeg blitt i økende grad klar over de utfordringer som bare kommer 

nærmere og nærmere.   Den største misforståelsen er sannsynligvis det som på strategispråket heter 

path dependency eller stiavhengighet:  Alle beslutninger om fremtidige forandringer tas med 

historiens forklaring.  Eller sagt med andre ord:  tyngden fra historien og forståelsen er så sterk at 

det er vanskelig, for ikke å si umulig, å bryte ut av den.  

 Perspektivene er foruroligende sett med klassiske øyne, men det er ikke noe nytt – bransje etter 

bransje har opplevd det samme. Bare tenk på musikkindustrien, eller den gangen da det svenske 

selskapet Facit fremdeles satt fast i produksjonen av mekaniske regnemaskiner og billige 

elektroniske fra Japan kom. Det hele var over på en to-tre år.  

Jeg forsøker derfor å legge til så mye som mulig av et bredere strategisk medieperspektiv, både fordi 

det ikke bare skal være en avisrapport,  men også multimedial - fordi mediekonvergensen er blitt så 

ekstremt tydelig for alle.  Jeg legger også stor vekt på å kunne tolke inn noen sammenhenger for å 

skape et helhetsbilde som hver enkelt kan forholde seg til.  Jeg håper at rapporten kan stimulere til 

forbedring og utvikling av planer og tiltak for det kommende året – som blir et av de mest 

spennende medieårene noensinne.  

I 2011 er det 34 år siden jeg begynte i avisbransjen.  Hele tiden siden jeg begynte i bransjen har vi 

snakket om forandringer og tilpasninger – noen vil sikkert huske opphevingen av annonseavtalen i 
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1987 som en stor bransjebegivenhet,  men sett i bakspeilet er det først etter år 2000 at vi har sett 

reelt tøffere konkurranseforhold og en bransjemessig større usikkerhet for framtiden – med 

internasjonalisering og digitalisering.   Samtidig har det kommet en digital delelinje i befolkningen 

hvor de yngre i stadig større grad (bare) benytter digitale medier, mens de eldre holder seg til de 

mer tradisjonelle mediene – så lenge det varer. Også i denne gruppen er det et sug etter digitale 

medier.  Denne utvekslingen mellom analog og digital tar tid, men dens retning er særdeles tydelig.  

Den viktigste driveren for utvikling og bredde har vært bredbåndsutviklingen.   Dette perspektivet 

gjør også at avisbransjen av noen sees på som en solnedgangsindustri, mens andre ser det som at 

aviser og mediebransjen har et vell av muligheter med de nye digitale publiseringsplattformer.  Selv 

er jeg overbevist om at det høye profesjonelle nivå i bransjen etter hvert vil gjøre at man klarer og 

tilpasse seg nye arbeidsbetingelser, men det kommer til å koste både i investering, is i magen og 

dessverre også i mange arbeidsplasser.  Mange og tunge rasjonaliseringsrunder kommer fremdeles 

til å prege bildet. Og de økonomiske sammenhengene vil nok nødvendigvis også forandres sterkt. 

Bransjen er fremdeles på søk etter den ultimate forretningsmodellen, som vi bare ser noen gryende 

tegn på finner sin løsning.   Det vi vet er at den i alle fall kommer til å inneholde et særdeles sterkt 

element av digital publisering, sannsynligvis i mange varemerker, kombinasjoner, samsalg, 

mikrobetalinger og tilpassede løsninger.   

Forsidebildet denne gangen er Apples iPad som ble lansert 27. januar i år, og som ikke ennå er i salg i 

Norge.  Jeg fikk selv tak i en i London i juli, og det er ingen tvil om at dette er det første skritt inn i en 

ny verden.  Tenker man seg samme utvikling for iPad og tilsvarende løsninger som for 

mobiltelefonen i sin tid så ser man at det her er noe som representerer en vesentlig utvikling for 

mediene – med derav følgende konkurranseforhold.  Jeg har selv uttalt i pressen at disse 

plattformene gir bransjen en mulighet for å kunne differensiere fra det som er gratis – og derved 

kunne ta betalt.  

Nå har jeg også i to år vært førsteamanuensis i strategi og ledelse ved Handelshøyskolen BI. Min 

langsiktige strategi fra begynnelsen av 90-tallet ble en realitet.  Jeg har brukt mine studenter ved BI 

som et eksperimentlaboratorium for å se på hvordan medievanene er i endring. Og bildet er 

skremmende dersom man ser det fra et tradisjonelt avissynspunkt.  Markedet forsvinner rett for 

nesen på oss.   Men jeg er optimist på det at kvalitetsinformasjon i det lange løp vil vinne.  Og mine 

studenter sier at de vil bruke penger på det som er relevant – etter at de har undersøkt om det 

finnes gratisalternativer.  

Jeg takker for nok en gang for tilliten fra bransjen og  hjelp fra MBL ved Helge Holbæk-Hanssen, 

Bjørn Wisted og Geir Engen, og til alle bransje-, avis- og mediefolk som har gitt meg gode 

tilbakemeldinger om tidligere utgaver av denne rapporten og ny input til denne rapporten.  Og 

denne gangen har jeg også gjennomført noen dybdeintervjuer med ledende folk i bransjen.  Det har 

vært meget givende og opplysende.   Ansvaret for det som står i denne rapporten er fullt og helt mitt 

eget, og den er selvfølgelig ikke perfekt, men det beste som jeg kan komme opp med nå i september 

2010 .  Alle kommentarer er meget velkomne.  

Drammen, den 14.9.2010 

Erik Wilberg 
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Det som står i denne rapporten er basert på Erik Wilbergs analyser og vurderinger og 

er ikke nødvendigvis Mediebedriftenes prognoser eller meninger, eller uttrykk for 

organisasjonens  offisielle syn. 
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Analyse av våre omgivelser 

Hva skjer med det private forbruket? 
Med finanskrisen i friskt minne og sjokkbølger gjennom økonomien har vi sett utslagene også i norsk 

økonomi. Men den er i bunn og grunn bunnsolid og vi er i en misunnelsesverdig situasjon sett i 

forhold til mange andre land.  Det nye i 2010 har vært at vi også i flere land har fått en statsfinansiell 

krise (Hellas, Spania, Irland) og at hestekurer er utskrevet i stort monn.  Men i vårt land er 

forholdene gunstige, selv om det ikke mangler faresignaler, som for eksempel en sterk krone i 

forhold til vår eksport.  

For den enkelte Ola og Kari Nordmann har vel forholdene ”normalisert” seg. De har hatt god 

likviditet gjennom lave renter og gode lønnstillegg, og arbeidsledigheten er fremdeles blant de 

laveste i Europa.   Slik skriver Statistisk Sentralbyrå i sin konjunkturprognose fra september i år: 

Konjunkturtendensene for Norge og utlandet 

Nær konjunkturbunnen?  

Norsk økonomi er fremdeles i en klar lavkonjunktur etter fire kvartaler med moderat vekst i BNP 

Fastlands-Norge. Økt innenlandsk etterspørsel ventes å bringe veksten opp. En klar 

konjunkturoppgang kommer derimot neppe før om to år.  

De siste BNP-tallene fra kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR) viste en litt lavere vekst i BNP 

Fastlands-Norge enn trendveksten i norsk økonomi. Vi regner med at husholdningenes etterspørsel vil 

ta seg opp ut over høsten og at investeringene i næringslivet vil øke. Svak utvikling i internasjonal 

etterspørsel og reduserte vekstimpulser fra finanspolitikken vil dempe aktivitetsveksten. 

Svakt ute 

Finanspolitiske tiltak for å motvirke konjunkturnedgangen i tilknytning til finanskrisen har skapt store 

statsfinansielle underskudd i mange land. Finansmarkedenes frykt for mislighold av statsgjeld har gitt 

økte renter på statsobligasjoner og mange europeiske land har varslet innstramminger i 

finanspolitikken. Disse innstrammingene har i liten grad påvirket de makroøkonomiske indikatorene 

vi hittil har observert, men i tiden framover vil innstrammingene og effektene av dem bli tydeligere. 

Den senere tids høye veksttall for noen EU-land kan derfor ikke tas som en indikasjon på et robust 

konjunkturomslag. I USA har den gryende oppgangen sist vinter blitt avløst av en ny 

konjunkturnedgang. Også i Asia er veksten på vei ned, om enn fra høye vekstrater. Vi legger derfor til 

grunn at veksten hos Norges handelspartnere blir beskjeden de neste par årene. USA ventes å være i 

konjunkturnedgang til et stykke ut i 2012, mens omslaget kommer året etter i euroområdet. 
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Moderat eksportvekst 

Svak vekst internasjonalt sammen med en svekket norsk kostnadsmessig konkurranseevne, gir en 

relativt beskjeden økning i eksporten de neste årene. Eksporten av tradisjonelle varer ventes først i 

2012 å komme opp på nivået fra 2008.  

Strammere finanspolitikk 

Vekstimpulsene fra finanspolitikken blir klart mindre i år enn i fjor, og vi legger til grunn at tendensen 

fortsetter neste år og i 2012. Budsjettunderskuddet i 2012 antas å bli i tråd med handlingsregelens 4-

prosentbane. Dermed kan det ligge til rette for en noe mer ekspansiv finanspolitikk i 2013. 

Normalisering av rentenivået først i 2013 

Styringsrenta ble sist satt opp i mai og var da 0,75 prosentpoeng høyere enn bunnivået i fjor sommer. 

Tremåneders pengemarkedsrente har i løpet av det siste året økt noe mer enn det og har i det siste 

ligget i området 2,6-2,7. Utsikter til svært lavt rentenivå internasjonalt, moderat vekst i norsk økonomi 

og lav inflasjon ligger bak vårt anslag om at styringsrentene ikke vil bli endret før sommeren 2011. Vi 

ser for oss en gradvis økning i pengemarkedsrenta fra og med andre halvår neste år slik at den 

kommer opp i 5 prosent ved utgangen av 2013.  

Økte næringsinvesteringer  

Etter to år med nedgang var det en klar økning i fastlandsnæringenes investeringer i 2. kvartal. Vi 

regner med at disse vil fortsette å øke i tiden framover. Også investeringene i petroleumsvirksomheten 

har nå svingt oppover etter en tids nedgang, og en moderat økning ventes gjennom hele 

prognoseperioden fram til 2013. 

Høye boligpriser stimulerer investeringene 

Det markerte fallet i boligprisene gjennom andre halvår 2008 ble raskt reversert gjennom fjoråret, og 

realprisen på boliger er nå nær toppnivået i 2007. Vi regner med en mer moderat prisvekst framover. 

Nær tre år med nedgang i boliginvesteringene ble i forrige kvartal snudd til en svak økning. Høye 

boligpriser stimulerer nybyggingen, og vi regner med at boliginvesteringene vil ta seg klart opp i tiden 

framover.  

Økt konsum framover  

Fire kvartaler med høy vekst i husholdningskonsumet ble i 2. kvartal avløst av en liten nedgang. Vi 

regner med at dette var forårsaket av spesielle forhold, og at økt boligformue, lav rente og økte 

inntekter vil bidra til vekst i tiden framover. Konsumet anslås å øke med 3,3 prosent i år og deretter 

vokse med knappe 4 prosent årlig. Dette går sammen med en moderat nedgang i husholdningenes 

sparing, som i 2013 likevel vil utgjøre 5 prosent av disponibel inntekt.  

Svakt økende arbeidsledighet 

Ifølge sesongjusterte KNR-tall har sysselsettingen nå falt i nesten to år, men redusert vekst og tidvis 

nedgang i arbeidsstyrken har dempet økningen i arbeidsledigheten. Justert for normale 
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sesongvariasjoner var arbeidsledigheten som andel av arbeidsstyrken 3,5 prosent i perioden mai-juli i 

år, en økning på 1,2 prosentpoeng fra bunnen i februar-april 2008. Til neste år regner vi med at 

aktivitetsvekst vil bidra til økt sysselsetting, men at arbeidsstyrken vil øke noe mer. I 2012 anslår vi at 

arbeidsledighetsraten vil være oppe i 3,8 prosent, og at den deretter reduseres.  

Lavere lønns- og prisvekst 

Konjunkturnedgangen har bidratt til en klar avdempning i lønnsveksten. Årslønnsveksten i fjor var på 

4,2 prosent, ned fra 6,3 prosent i 2008. I år og de neste to årene anslås lønnsveksten til rundt 3,5 

prosent. Prisveksten anslås til 2,5 prosent i år slik at reallønnsveksten blir på 1 prosent. Lavere vekst i 

energipriser ventes å bidra til at konsumprisveksten reduseres til 1,5 prosent neste år. Dermed vil 

reallønnsveksten nær dobles i 2011. 

 

Kilde: SSB (Tabellen redigert av Erik Wilberg). 2.september  2010.  

Tallene slik vi ser dem i tabellen ovenfor tegner egentlig et ganske så optimistisk bilde av utviklingen 

framover. De forhold som har vist seg å være viktigst for utviklingen i avisøkonomien (først og fremst 

annonseøkonomien) er BNP og husholdningens etterspørsel. Vi ser at prognosene for utviklingen i 

disse faktorer er positiv framover og ligger på et rimelig høyt nivå – om enn ikke så høyt som i 

gullårene 2006 og 2007.  
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Vi ser jo da også kommentarene i avisene og overskriftene – som for eksempel denne fra 

Aftenposten: 

 

Kilde. Aftenposten.no 

For våre markeder, som er konsumdrevne, er tilliten til at man har jobb og stabil inntekt, koblet med 

en stadig økning av fristende tilbud det som skal til for å holde reklamemarkedet oppe. Vi ser i 

øyeblikket at markedet beveger seg litt ”sidelengs” og at vekstimpulsene ikke er helt på topp, men 

sett i forhold til situasjonen for ett år siden er det en klar bedring.  

 

Etterspørselsfaktorer 

 

 

 

Dette diagrammet (som viser indeksnivået i mai måned) fra år 2000 fram til 2010 viser at det var en 

kraftig vekst i konsumet fra 2004 og fram til finankrisen slo til i slutten av 2008, med den følgende 

nedgang i 2009.  Vi ser at situasjonen har stabilisert seg i 2010, noe som tyder på at nivået for 

konsumet er høyt.  
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Kilde: SSB (http://www.ssb.no/kt/) 

Her ser vi tydelig at vi i 2007 hadde en sterk vekst i det private konsum som dempet seg gjennom 

2008 og som er meget liten i 2009. Samtidig ser vi veksten i konsumet i offentlig forvaltning – 

spesielt er forskjellen stor i 2009, som følge av de statlige stimuleringstiltakene.  Men vi ser at 

prognosene for 2010 og de kommende årene også viser en vekst i det private konsumet litt i 

underkant av 4%. 

Privat konsum, BNP og reklame 
Det er en gammel banal sannhet at det er sammenhenger mellom utviklingen i reklamemarkedet og 

utviklingen i økonomien for øvrig. Men forsøker vi å sette tall på det så kommer det fram ganske så 

interessante og sterke sammenhenger.  

 

 

Dette diagrammet viser at utviklingen i privat konsum (x-aksen) også har sterk sammenheng med 

utviklingen av annonseringen i avis. Tallene for annonseomsetningen er hentet fra Medietilsynets 

nettotall (med endringstall fra IRM på dagspressens omsetning) , og konsumtallene fra SSB. Den 

tidligere så tydelige sammenheng i tallene med høy korrelasjon (samvariasjon) i tallene for privat 

http://www.ssb.no/kt/
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konsum og annonsering har fått et skudd for baugen i 2009.  Året 2009 er på mange måter en 

”outlier” i datamaterialet og viser bare hvor sterk endringen egentlig var i forhold til de 

underliggende makroøkonomiske realiteter.  Vi vet at det er en meget sterk sammenheng mellom 

utviklingen i BNP og i det private forbruket, og derfor er utviklingen i disse faktorene en viktig 

bestemmende faktor for utviklingen de kommende årene – dersom vi forutsetter noenlunde 

normale forhold.  Finanskrisen var ikke det, og det ledet til at vi fikk 2009 som et meget sterkt avvik i 

vårt materiale.  

 

Hva med strømprisen?  

 

Kilde: http://www.nve.no/no/Nyhetsarkiv-/Kraftsituasjonsrapporter/Kraftsituasjonen-veke-30-2010/ 

 

Vi har vært veldig opptatt av strømprisene i Norge de siste årene, og den seneste klimadebatten ser 

til å holde temaet høyst levende. Diagrammet ovenfor viser både stabilitet og destabilitet i 

strømprisen med blant annet sterke utslag i vinter i Midt og NordNorge.   Det snakkes i noen grad 

om bekymring i forhold til fyllingsgraden i kraftmagasinene (som i uke 30 er 19,6 prosentpoeng 

lavere enn medianverdien (normalen)).   Bekymringer om og høyere strømpriser vil kunne føre til 

sterke innhogg i privatøkonomien i enkelte deler av landet og derved lavere konsum som igjen 

smitter over på reklameforbruket. Men det er ikke mulig å lage prognoser for dette.  For tiden er 

bekymringsnivået lavt.  

http://www.nve.no/no/Nyhetsarkiv-/Kraftsituasjonsrapporter/Kraftsituasjonen-veke-30-2010/
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Forventningsindikatoren 
Forventningsindikatoren viser hvordan husholdningene ser på egen og landets økonomi gjennom 

ulike spørsmål knyttet til egen økonomiske adferd og syn på verden for øvrig.  Følgende diagram 

viser utviklingen fra 2005 og fram til 2. kvartal 2010. 

 

 

 
Forventingsindikatoren er nå overtatt av Finansnæringens Hovedorganisasjon (fno.no) og 

undersøker nordmenns forventninger til egen økonomi og landets økonomi framover.  Det foreligger 

undersøkelser langt tilbake i tiden, men det som er relevant nå er mest den nære fortid pluss den 

nære fremtid.  Vi ser hvordan indikatoren gikk rett i minus under finanskrisen 2008/209 og at den 

senere har løftet seg noe – men ikke til tidligere nivåer. Siste indikator  fra 2. kvartal 2010 viser at 

optimismen går litt sidelengs – noe som blant annet skyldes noe større usikkerhet rundt 

konsekvensene av at det går dårlig for enkelte land i SydEuropa.   På neste side finnes en tabell som 

viser noen detaljer fra den siste undersøkelsen.  

(Kilde: 

http://www.fno.no/no/Hoved/Aktuelt/Sporreundersokelser/Forventningsbarometeret/Forventnings

barometeret-2010/Nordmenn-er-okonomiske-optimister--pessimismen-rader-i-EU/) 

 

 

 

http://www.fno.no/no/Hoved/Aktuelt/Sporreundersokelser/Forventningsbarometeret/Forventningsbarometeret-2010/Nordmenn-er-okonomiske-optimister--pessimismen-rader-i-EU/
http://www.fno.no/no/Hoved/Aktuelt/Sporreundersokelser/Forventningsbarometeret/Forventningsbarometeret-2010/Nordmenn-er-okonomiske-optimister--pessimismen-rader-i-EU/
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Kilde: www.fno.no 
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Arbeidsmarkedet 

 

Denne månedsstatistikken som er oppdatert til og med juli 2010 viser at vi hadde fallende 

arbeidsledighet gjennom ”gullårene 2003-2008”. Så ser vi at det brått snudde på slutten av 2008 og 

at arbeidsledigheten har vært sterkt stigende fram til årsskiftet 2009-2010. Så har den falt noe igjen 

og peker i riktig retning.  Prognosene framover 

Arbeidsledighet er en veldig følsom affære på mange plan. Blir man arbeidsledig,  så må man se 

radikalt over sitt forbruk og man blir forsiktig, spesielt på langvarige forbruksgoder. Mat og klær 

rammes lite, men bil, eiendom og sydenreiser står for fall. Det er også tegn som tyder på at da øker 

også spareraten, fordi folk vil ha en økonomisk buffer mot eventuelle tilbakeslag. 

Prognosene framover peker på en arbeidsledighet omtrent på det nivået som vi har i dag eller litt 

høyere.  I forhold til andre land er dette meget lavt, og for konsumtilbøyeligheten i allmennhet vil 

mindre svinginger i arbeidsledigheten ha mindre betydning. Der hvor det virkelig kan slå inn er 

dersom hjørnesteinsbedrifter i små lokalsamfunn rammes. Da vil det umiddelbart slå ut i lavere 

forbruk og dermed også lavere reklameetterspørsel.   Så langt er det vel mindre grunn til bekymring 

på denne sektoren.  
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Aksjemarkedene 
 

I dette plot over aksjekursene på Oslo Børs (OSEBX) fra august 2008 og til i dag ser vi tydelig 

konsekvensene av børsuroen og finanskrisen. Bare dager etter at denne rapporten kom i fjor så 

braket det løs med børsuro og en halvering og vel så det av børsen.  Vi ser det kraftige fallet, og så 

ser vi en stabilisering og vekst utover i året. I skrivende stund ligger indeksen rundt 360 – etter å ha 

vært under 200 når finanskrisen var på sitt verste. 

 

Kilde: Oslo Børs Informasjon OSEBX (plot fra 2.9.10) 
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Her er et plot fra 1.1.10 og fram til dags dato (2.9.10). Børsveksten har vært på -2% % hittil i år og 

ligger vel 22% over nivået for et år siden – så vi ser tydelig den sidelengs bevegelsen. 

 

Som sammenlikning tar jeg med utviklingen av kursen i Schibsted i et ettårsperspektiv: 

 

Schibsted aksjekurs plot fra september 09 til september 10 sammenliknet med hovedindeksen på 

Oslo Børs.  Schibsted er den gulrøde linjen.  Schibsted har i hele år prestert vesentlig bedre enn 

snittet av Oslo Børs. Dette har nok sammenheng med at konsernet har maktet å ri av finanskrisen på 

en meget bra måte, gjennom sine forutseende tiltak og tidlig iverksatte spareprogrammer.  

Schibsted har vært meget dyktige på kostnadssiden, samtidig som de har utviklet en meget betydelig 

digital side som har vært i sterk oppside.  

Følgende kommentarer er hentet fra Schibsteds kvartalspresentasjon i august 2010: 
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Vi ser at Schibsted legger vekt på samhørigheten med den allmenne økonomiske utviklingen, og at 
man skal konsentrere seg om kjernevirksomheten. Lønnsomhetsprogrammet ser ut til å ha vært 
meget vellykket (reduksjon på 1400 ansatte totalt) . Og det er relativt stor optimisme når det gjelder 
nettbaserte publikasjoner.  

 

 

Kilde: Kvartalspresentasjon 13.8.2010 

Med 2. kvartal 2010 leverer Schibsted det beste kvartalsresultatet noensinne.  Og det i et tøft 

market. Det betyr at deres strategiske posisjoner og arbeid så langt har vært meget vellykket.  

Vi legger merke til den kraftige resultatforbedringen i mediehusene selv om den underliggende 

veksten er relativt beskjeden.  Ser vi litt nærmere på tallene ovenfor finner vi at Online Classifieds 

står for 21% av inntektene og 46% av resultatet (EBITA).  

Schibsted har nasjonalt og internasjonalt vært et foregangsselskap. Ikke alt har vært like vellykket, 

men det er utvilsomt så at dette er et selskap som over tid har vært godt ledet, og som er vel rigget 

for de fremtidige utfordringer.  Det ser vi også nå i en kommentar om at de har startet et selskap i 
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Norge – ”Tilvekstmedier” for å gjenskape en vellykket modell fra Sverige av forbrukerrettede 

tjenester på nettet.  Dette synes å være en meget fornuftig strategi.  Det nye må skapes. Vi ser også 

at selskapet arbeider med å finne muligheter til å ta brukerbetalt for nettaviser – men det er vel en 

problemstilling som gjelder de fleste nå om dagen. 

Strukturforandringer 
En ting er sikkert – mediebransjen kommer ikke til å reversere til noe vi kjenner fra tidligere tider. De 

seneste årenes strukturforandringer kommer bare til å fortsette. Det ligger i sakens natur at når 

omgivelsene skifter så raskt som de gjør nå, og man skal finne fram til en effektiv forandring av 

forretningsmodellene – hvor økonomien ikke er sammenliknbar med tidligere driftsmodell, så blir 

det store endringer. Her er noe av det som er servert av ”overskrifter” i det siste: 

 Media Norge er i god gjenge – og er rigget for strategiske utspill i markedet. Det kan ventes 

en sterkere utvikling fra denne kanten etter hvert. For tiden bygges det også opp på den 

digitale sektoren. 

 Edda Media er fortsatt i en form for eiermessig spill – og har sendt betydelige midler til 

morselskapet over tid for å bedre på gjeldssituasjonen. Undertegnede synes situasjonen er 

bekymringsfull på lengre sikt, selv om det nå er relativ arbeidsro.  Men det at David 

Montgomery nå er på vei ut fra Mecom kan tyde på at ting kan skje med selskapet, og det 

kan få dramatiske konsekvenser for bedriftene i Norge – for eksempel gjennom en 

oppsplitting og salg.   

 A-pressen har gjort om på sin ledelsesstruktur og samlet kreftene i en mindre 

ledelsesgruppe enn for 2 år siden. Situasjonen minner mye om Eddas, men gjeldssituasjonen 

er betydelig bedre, og A-pressen har gjort særdeles mye for å kutte kostnader, og 

lønnsomheten har i konsernet bedret seg kraftig i 2010.  Vi kan ikke utelukke at A-pressen og 

Edda kommer til å nærme seg hverandre etter hvert som utviklingen går videre, spesielt 

dersom Eddas situasjon forverres.  (se ovenfor).  

 Verken A-pressen eller Edda har betydelige nasjonale nettposisjoner, men veksten i de 

lokale nettpublikasjonene er god.  

 Dagbladet går dårlig – har hatt redaktørskifte i 2009 – og lesertallene svekkes stadig.  Selv 

om kostnadskuttene går sin gang og sparerundene er mange er Dagbladets situasjon alvorlig 

på lenger sikt. Opplaget er falt under 100 000 og det stopper ikke med det. Dessuten er 

BernerGruppen også tynget av økonomiske problemer. Så selv om Dagbladet også melder 

om forbedrede resultater, så er den underliggende situasjon dyster – dessverre.  

 Opplagene faller – økende tendens også i 2010 – men variasjonene er store. 

 Polaris Media er dannet og har kjøpt Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke fra Edda 

Media i 2009.  Det satses sterkt på å utvikle og tilpasse organisasjonen.  Kraftig 

resultatforbedring fra 2009 til 2010 (2. kvartal), og det mangler ikke på ambisjoner om 

utvikling.  
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Teknologitrender – endelig kom den ultimate leseplate? 
 

Det er ingen tvil om at det forskes og utvikles mye innenfor medierelatert teknologi nå. Det kommer 

nye og mer spesialiserte versjoner av det meste i et stadig høyere tempo. Det er en rivende utvikling 

innenfor alle områder, og trendene styres i veldig stor grad av bekvemmelighet og muligheter for 

brukerne. De tre viktigste avgjørende faktorer for om man lykkes med et teknologisk gjennombrudd 

på konsumentsiden er om: 

1. Det er lett å ta i bruk 

2. Det er lett å bruke i det daglige 

3. Om kunden opplever en merverdi i forhold til tidligere løsning. 

4. Om den kan fylle flere behov. 

Apples lansering av iPad og det etterfølgende salget av minst 3 millioner enheter opp til nå har gitt 

mulighetsperspektivet en ny giv.  Her er det plutselig en teknologi som åpner mulighetene for en 

avansert publikasjon på en måte som vi ikke har sett til nå.  Og nå er det ”scramble” i hele bransjen 

for å finne ut noe om hvordan dette kan anvendes for å løse bransjens store problem: Hvordan tjene 

penger på nettet? 

 

Jeg har selv hatt en iPad siden i juli og har sett på hvordan 

mitt eget medieforbruk på den har vært. Man blir lett hektet 

på dens elegante løsninger, og noen iPad applikasjoner er en 

ren nytelse.   Her er det ingen tvil om at den vil kunne bli den 

utviklingsplattformen som vår bransje har gått og ventet på i 

lange tider.   Men i starten kommer den nok til å være 

ganske dyr – og det vil ta tid for at den skal bli  en 

massegjenstand – men vi har blitt overrasket før.  Gjennom 

applikasjonene vil også mediene etter hvert kunne utvikle 

betalingsmodeller – i parallell til det som måtte være av 

hendelsesnyheter.  Jeg tror personlig at her har bransjen en 

mulighet som den ikke må gå glipp av – men som også 

eksponerer bransjen for en mye sterkere konkurranse.  

Og som ikke det er nok rent teknisk – Samsung slapp nyheten 

nå i månedsskiftet omkring sin Galaxy Tablet som er mindre 

enn iPad og som går på Android (Google’s operativsystem) 

plattformen. Vi kan se for oss en skjerpet konkurranse og 

stadig lavere priser her i tiden framover.  

Her er en link til Samsungs reklame om denne: 
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http://galaxytab.samsungmobile.com/ 

Lanseringen av Apple’s iPhone versjon 4 skapte køer både her og der, ventelistene er lengre enn 

noen gang, og har gjennom de tidligere versjoner 

satt en standard for utviklingen som andre 

mobiltelefonleverandører nå bare må følge.  Å gå 

tilbake til en NOKIA etter å ha hatt iPhone en tid er 

virkelig en opplevelse av å måtte kjøre baklengs.  

Apple har vært særdeles dyktige i å skape et 

produkt med en blanding av ny funksjonalitet og 

ekstrem brukervennlighet og et ikonliknende 

varemerke.  Og de opprettholder sin image av å 

være et meget innovativt foretak. 

Kilde: www.apple.no 

Her står man overfor et avansert og brukervennlig grensesnitt og helt nye muligheter for avansert 

bruk – og det er ingen som helst tvil om at det kommer til å bevege seg i denne retningen i årene 

som kommer. Kombinasjonen av avansert teknologi og meget brukervennlig software (som til 

syvende og sist er det avgjørende) kommer til å drive denne utviklingen videre.  Apples iPhone 

oppfyller i stort alle de fire kriteriene som ble nevnt innledningsvis. Og noe av det siste jeg leste om 

dette var at iPhone brukere laster ned vesentlig mer data enn andre mobilbrukere , simpelthen fordi 

applikasjonene  er mye rikere, og at det er lettere å lese på iPhone – spesielt den siste versjonen.  

Det med å åpne for ulike former for apps er en genistrek og vil også kunne medvirke til at broen over 

til iPad blir lavere.  

Apropos applikasjoner:  Her ser vi en klar trend til at mobiltelefonen får helt nye bruksområder – 

også på områder som vi ikke hadde tenkt oss. Og langt fra det vi definerte som mobiltelefon bare for 

to-tre år siden. Da var det telefon, sms, mms, kamera og video som gjaldt.  Og noen av de 

applikasjoner som utvikles er meget nyttige og også avanserte.  

Vi ser også en tendens til at vi får mer mobil PC-bruk – både ved at telefonene blir mindre og ved at 

vi også får mobilt bredbånd i stadig større hastighet.  

Den strategi som Apple har valgt er meget interessant fordi den på mange måter er en ”innlåsing” av 

kundene. Når man først har kjøpt seg en iPhone og lastet ned en haug med applikasjoner er det lett 

å bli bundet av den, og bytteterskelen til andre løsninger blir med ett mye høyere.  

 

  

http://galaxytab.samsungmobile.com/
http://www.apple.no/
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Mini-Pc´er 
 

Vi har fått mini-PC-er med god ytelse og 

enkelhet i bruk.  Dette eksemplet er 

både billig og lett å transportere (ca 1 kg) 

og har ingen harddisk men et solid-state 

minne.  Det finnes også en hel masse av 

dem med harddisk som er bra nok for de 

enkle oppgaver. De gjør grunnjobben 

med surfing og enkel e-post – men er 

ingenting for tyngre applikasjoner. Men 

for mange er dette et tilstrekkelig alternativ til en stasjonær PC.  Det kan nok i og med lanseringen av 

iPad  og etter hvert liknende produkter - gå mot slutten for noen av disse maskinene.   

 

Teknologifronten 
Vi har i det siste året, om vi unntar iPad,  ikke sett vesentlige nye teknologiske gjennombrudd.  

Derimot har vi sett mange oppgraderinger og forbedringer av eksisterende teknologi.  Det medfører 

at vi øker bruken av dem og at de spiller en større del i vårt daglige liv.  Noen tendenser er 

interessante å kommentere videre: 

 Funksjonsforbedringen av mobiltelefoner (satt i gang av iPhone og iPad) 

 Trenden at laptop-PC er erstatter stasjonære PC-er.  

 Mindre og billigere mikro-PC-er som egner seg til surfing og enklere løsninger – se opp for 

iPad her 

 Mobilt bredbånd –utviklingen av det. 

 Trådløst bredbånd tilgjengelig på de fleste steder. Trådløs tilgang er intet knapphetsgode 

lenger.  

 Bedre betalingsløsninger. 

 

Gjennombruddet av sosiale medier – Facebook, Twitter og  hva med 

Nettby? 
Etter 2008 har vi virkelig fått et gjennombrudd i de sosiale medier.  Facebook er blitt verdens tredje 

største ”nasjon” med mer enn 500 millioner mennesker, og i Norge er det mer enn 2 millioner som 

har konto på Facebook.  

I april 2007 hørte jeg for første gang om Facebook. Det var noen av mine studenter på BI som viste 

meg det og fortalte om hvordan det fungerer i praksis. Og det tok ikke mange ukene før Facebook-

fenomenet var snappet opp i pressen og fra mange ulike hold presentert i høyden og bredden. 
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 Vi ser nå at Facebook har tatt luven av Nettby, som til i 

fjor var en stor suksess.  I 2007 hadde Nettby 441.000 

medlemmer på denne tiden. I 2008 hadde det 762.000 

medlemmer – en økning på 73% - og pr august 2009  

hadde det 819.500 medlemmer.  I dag (14.9.10) er 

antall medlemmer 742000.  Det er 12000 mindre enn 

for en måned siden.  Det betyr at medlemmene er 

redusert med 65.000 medlemmer eller 9%.  Facebook 

har tatt over.  

Det hersker ingen tvil om at nettet og communities 

griper inn i vår hverdag og vil gi oss en utfordring som massemedium – fordi communitiene lever 

utenfor massemediene (selv om de er involvert i noen av dem), og har sine helt spesielle regler og 

tilhørigheter, som reduserer behovet for generelle informasjonskilder.  

Mer om Facebook 
Dette communityfenomenet ( som passerte 100 Millioner brukere i slutten av august 2008, og ett år 

senere har 250 millioner brukere, og som nå i juli 2010 har passert 500 millioner brukere, hvorav 250 

millioner er innom daglig, vil stadig bli sterkere og vil knytte brukerne nærmere til nettet som 

primær formidlingskanal.  Konsekvenser for mediene vil i første rekke være at dette rammer TV.   Og 

ennå har vi ikke begynt mobilt for alvor – men de applikasjoner som er utviklet for Facebook fra 

mobiltelefonutviklere viser at Facebookbruken er 50% høyere blant mobilbrukere enn andre.  

(Kilde: http://www.facebook.com/home.php?#/press/info.php?statistics) 

 Det interessante med Facebook når man ser det i et litt mer ”moden alder” perspektiv er at det kan 

anvendes på så mange nivåer – både privat og profesjonelt , og det inneholder en rekke funksjoner 

som både er interessante og givende. Jeg har mange profesjonelle mediefolk som venner på 

Facebook – og daglig er det interessante oppdateringer der – og en del som bare er av triviell art, og 

det kan bli litt slitsomt i lengden. Det er liksom grenser for hvor mange oppstilte bilder fra ferien som 

man er interessert i, eller detaljerte beskrivelser av private forhold – men det bor vel en ”kikker” i 

oss alle.   Men dynamikken i Facebook er uovertruffen, og det gjør at man er nysgjerrig på det som 

er der.  

Og mens vi holder på med Facebook – så leser vi ikke avis.   Og de proffe bruker også tiden sin på 

LinkedIn. 

 

  

http://www.facebook.com/home.php?#/press/info.php?statistics
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Utvikling av nettsamfunn i statistikken 
Vi har flere kilder for dette nå – og la oss begynne med SSB som i den årlige 

Mediebarometerundersøkelsen har målt nettsamfunn siden 2007.  

 

Kilde: SSB Mediebarometer – 2007, 2008 og 2009.  

Her ser vi nok i stor grad utbredelsen av Facebook – og på mange måter er denne statistikken 

sannsynligvis allerede gått ut på dato.  Legg spesielt merke til den sterke veksten i aldersgruppen 25-

44 år. På ett år har andelen gått opp fra 23% til 46% - altså en fordobling.  

 

 

Er ik  Wi l be r gs  Fa ce b o ok side  12 .8 .2010 k l  11 :49  
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Legg merke til Tor Bjarne Bore, tidl sjefredaktør i bl.a. Stavanger Aftenblad,  som er en meget aktiv 

blogger og meningsytrer på Facebook.  

 
 

Den teknologidrevne utvikling 
McKinsey har en artikkel i deres McKinsey Quarterly som i noen grad drar opp fremtidsperspektiver 

for teknologidrevet utvikling – oppsummert i ti trender.   

https://www.mckinseyquarterly.com/Clouds_big_data_and_smart_assets_Ten_tech-

enabled_business_trends_to_watch_2647 

Jeg anbefaler alle å lese disse trendene.  Nedenfor følger en forsiktig konsekvensvurdering og 

kommentar av disse trendene for mediehus: 

 

1 Samhandling (co-

creation) 

Hvordan vil egentlig lesere og annonsører ha det i fremtiden? Et 

samarbeid om hvordan man stimulere fram enda bedre 

produkter for markedet – på de plattformer som publikum vil 

ha.  

2 Nettverket blir 

organisasjonen 

Hvor finnes de beste ideene og løsningene. Samarbeid på tvers 

av avdelings-/selskapsgrenser for å finne de beste løsningene og 

de beste menneskene. 

3 Bruk av moderne 

teknologi 

En forlengelse av trend #2 hvor man også anvender felles 

arbeidsområder og distribuert teknologi (videokonferanser etc) 

for å samarbeide – og dra ned på reisekostnader. 

https://www.mckinseyquarterly.com/Clouds_big_data_and_smart_assets_Ten_tech-enabled_business_trends_to_watch_2647
https://www.mckinseyquarterly.com/Clouds_big_data_and_smart_assets_Ten_tech-enabled_business_trends_to_watch_2647
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4 Elektroniske sensorer 

i større bruk 

Kanskje ikke så aktuelt ennå – men RFID (Radio Frequency 

Identification) er små sensorer som for eksempel kan innbakes i 

avispakker og øke distribusjonssikkerheten – spesielt dersom 

man skal levere flere produkter samtidig (aviser + pakker) 

5 Kundedata i dybden Bruk av innsamlede data om kunders kjøpsadferd for å tilpasse 

produkter enda bedre til markedet. Hvem kjøper hva, når og 

hvorfor. Det finnes massive datamengder som kan brukes og 

analysen av dem (data mining) blir stadig enklere.  For eksempel 

kan abonnentadferd brukes til å redusere mengden av avis-

stopper i sommerferien, og kanskje enda bedre – tilpasning av 

prisadferd, slik bl.a. flyselskapene gjør. 

6 Bærekraftig 

miljøsatsing 

Denne trenden er kanskje ikke fullt så aktuell for mediebedrifter, 

men all vår produksjonsteknologi skaper utslipp, som kan 

reduseres ved smartere utnyttelse av maskinparken. Det 

eksemplet som er nærmest i artikkelen er en mer intelligent 

utnyttelse av strømnettet gjennom overvåking. Dette 

gjennomføres delvis i Norge allerede. 

7 Leie i stedet for å eie Det finnes en masse applikasjoner allerede som selskaper kan 

leie i stedet for å eie dem.  Det gjelder for eksempel kostbar 

software hvor man for eksempel kan bruke Google Apps for å 

skape dokumenter direkte på nettet i stedet for å ha en masse 

lisenser og applikasjoner.  Selv bruker jeg et system 

(SurveyMonkey) for å gjennomføre markedsanalyser for mine 

klienter og det fungerer aldeles utmerket. Og det koster 

småpenger i året.  Dette er et ledd i den store trenden som 

kalles ”cloud computing” der den store datakraften finnes der 

ute i ”skyene”. 

8 Flersidige 

forretningsmodeller 

Dette er mer rett i vår gate. Aviser skaper innhold til et lesende 

publikum og får betalt av en tredjepart – annonsørene.  Og noen 

av inntektene kommer direkte fra publikum.  En del av 

forretningsmodellen går på å få penger direkte fra publikum 

(leie av innhold som for eksempel Spotify – musikksiten) – 

annonsører kan være interessert i å kjøpe tilgang til en 

målgruppe på en spesialisert webside gjennom å være en 

”sponsor” for denne siden.  Et skille mellom gratisbruk (med 

reklame som Spotify) eller uten reklame (ved direktebetaling) 

kan være en fremtidsmodell.  

9 Innovasjon fra 

bunnen av 

pyramiden 

Bruk av informasjonteknologi er et globalt fenomen og mange 

upstarts kommer fra utviklingslands økonomier. Det som er mer 

interessant for oss i denne sammenheng er hvordan man kan se 

utviklingen i det lokale området: Hvordan kan vi – med bruk av 
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teknologi og nye samarbeidsformer – hjelpe vårt lokalsamfunn 

til å bli bedre? Eller mer målrettet: Hvordan kan vi hjelpe våre 

annonsører til å bli mer lønnsomme? 

10 Nettet i samfunnets 

tjeneste 

Moderne informasjonsteknologi gjør det mulig å gjøre ting 

smartere og bedre.  Her i Norge har vi noen glimrende 

eksempler allerede i forhold som helautomatiske bomstasjoner, 

tjenestene fra Statistisk Sentralbyrå, og den offentlige 

rapporteringsportalen Altinn.   Vi kommer til å se en rivende 

utvikling på disse områdene i årene som kommer.  

 

Journalistikken – fra produkt til prosess 
Dette kan det skrives en hel rapport om, men jeg vil bare nevne i korthet siden denne rapporten 

delvis handler om tilpasning til en ny fremtid at også den journalistiske prosessen er forandret kraftig 

de siste årene. Fra å være en prosess med  ”datainnsamling-skriving- publisering” er den nå blitt en 

prosess der saken ikke er ferdig når den er publisert første gang. Moderne teknologi og 

kommentarspalter gir oss muligheter til å lære mer gjennom at saken utvikles.  Kunnskapen fra 

engasjerte lesere bidrar til at sakene utvikles over tid.  Journalister blir kommentatorer på egen 

blogg. Saker følges ”live” via systemer som ”Cover It Live”.  Et nøkkelord i denne forbindelse er 

brukermedvirkning.  Her er det behov for et enormt utviklingsarbeid for å tilpasse den profesjonelle 

”statiske” journalistikken (som publiserer en gang i døgnet) til en dynamisk prosess som publiserer 

både multimedialt og i flere prosesser samtidig.  Her må det skje en rask utvikling dersom de 

klassiske avisene ikke skal bli kjørt av banen.  Et synspunkt her er at den klassiske redaksjonelle 

prosess som vi har blitt lært opp til som en sekvensiell prosess (samle inn, redigere og distribuere) er 

i ferd med å avløses av den dynamiske journalistikken som utvikles over tid.  Samtidig vil vi gjerne 

har innsikter som går mer på dybden, og det gjør at journalistikken deler seg i to – en del som er den 

rene hendelsen (og som for det aller meste leveres gratis) og en del som gir innsikt, og som foreløpig 

befinner seg mest på print – og som vi betaler for.  

Det slo meg her om dagen – den 11. september – at dekningen av begivenhetene denne triste dagen 

i 2001 med 2010-teknologi hadde vært helt annerledes og gripende.  Twittermeldinger fra WTC.  

 

Betalingssystemer 

For noen år siden – rundt år 2000 – var det en veldig hype med mikrobetalinger og smartcash 

løsninger. Det har ikke blitt noe særlig av dette så langt, men det forventes fortsatt at det vil hende 

mye på denne sektoren i løpet av de neste årene. Den første suksessen har jo vært nedlasting av 

ringetoner og alt annet type innhold, med betaling via telefonregningen. Det kommer fortsatt til å ha 

en stor økning.  Den store utfordringen ligger i å få mobiltelefonen til å fungere som en pålitelig 

betalingsterminal uten at det tar for lang tid og uten at det blir problematisk sikkerhetsmessig. 

Bankene er langt fremme her, og teleselskapene vil gjennom et samarbeid med bankene finne fram 

til løsninger som gjør betalingen enkel. Dette – sammen med bærbare medier av en eller annen sort 

vil gjøre at medieinnhold kan distribueres på nye måter. Vi har ikke sett noen nye initiativer på dette 

i løpet av 2010 som er kommet til publikum i noen særlig stor skala. Så det drøyer vel enda litt til før 
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dette tar av. Men vi ser at publikums tillit til å handle på nett via vanlig kredittkortbetaling blir stadig 

mer og bedre utviklet – og det er utviklet gode og sikre kortløsninger her nå. Og mobiltelefonenes 

forhold til lommeboken blir stadig nærmere.  For mange varer og tjenester (kameraer, bøker, reiser 

etc) er nettbetaling med kredittkort mer eller mindre den gjeldende standarden, og dette vil også 

utvikles videre.  Men bankene og kortselskapene er ikke helt rigget for mikrobetalinger enda – men 

det jobbes med saken. 

 

Kilde: Norges Bank 

Ser vi på denne figuren fra Norges Banks rapport om betalingssystemer i Norge så ser vi for det 

første hvordan betalingskort ligger på en helt rett kurve oppover, og at faktisk over halvparten av 

konsumet i husholdningene betales med kort.  Vi ser også at vi ligger som nummer 2 i verden i bruk 

av korttransaksjoner etter islendingene.  

 

 

Kilde: Norges Bank: Årsrapport om betalingssystem 2009.  
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Av denne figuren ser vi også at det er sterk vekst i kortbruk i alle sektorer.  

 

 

Fra samme rapport ser vi også at nettbank og direktedebitering (avtalegiro) er de to eneste 

betalingsformer som øker, og nettbank har, i takt med utviklingen av internett, blitt den desidert 

største betalingstjenesten for privatkunder. Dette sier noe om tilliten til systemet og hvordan 

kjøpsmønstre etter hvert kan forandre seg. Flere og flere bransjer inkluderer en eller annen form for 

nettløsning i sine forretningssystemer, og det er ingen tvil om at det fungerer godt i praksis.  
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Reklameutviklingen de siste årene 
Siden den forrige rapporten i 2009 har vi nå fått videreutviklet og konsolidert en statististikk som 

sannsynligvis er den beste bekrivelsen av  reklameutviklingen i Norge.  Den har fremdeles sine 

mangler – spesielt på internettsiden (søkeordsmarkedsføring og onlinekataloger) – men arbeidet er i 

gang for å få tall også her.  

På initiativ av undertegnede og IRM i Sverige har vi nå på femte året  Norsk Mediestatistikk, som 

hadde sin første resultatpresentasjon i mai 2006, og som nettopp har presentert Q2 i 2010.   

IRMs Q-rapport har allerede befestet seg som en pålitelig statistikk over netto reklameinvesteringer i 

Norge, og samler inn statistikk fra et stort antall medier og kanaler – ikke alle – men i tilstrekkelig 

grad til at vi kan se utviklingen i netto kroner fra det viktigste aktørene i bransjen. Og statistikken er 

under en stadig utvikling.   

Samlet sett for årene 2005 til 2009 så statistikken slik ut (mill kroner) :  

 

Kilde: IRM (Tallene er beregnet tilbake fra siste registrerte tall – derfor kan det oppstå små avvik mot tidligere rapporter fra IRM, 

Innstikktallene er revidert i 2007 og er ikke sammenliknbare bakover) 

Vi ser her at finanskrisen slo inn i reklamemarkedet etter vekstårene 2005-2007.  Tilbakegangen for 

2009 var på hele 15,2% for reklamemarkedet totalt, og for dagspressen forsvant hver femte krone. 

Disse tallene betyr samtidig at dagspressen tapte markedsandeler i 2009.  
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Kilde: IRM 
 
Her ser vi det begredelige bildet for 2009 – med en gjennomsnittlig tilbakegang på 15,2% og med 
dagspressen på -19,8% som var det tredje verste.  Vi ser også den slående forskjellen mot den andre 
enden av skalaen der rubrikk på nettet nesten gikk i null.  
 
Og de tilsvarende markedsandelene for hovedgruppene ser slik ut for 2009: 
 

 
Kilde: IRM  
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Vi ser at de to største gruppene er Dagspresse med  35% (37%)  og TV med 18% (17%) . Om vi slår 

sammen Uadressert og Adressert Direkte Reklame (ADR og UDR) så ser vi at dette samlet er på 14% 

(14%)  av markedet.  Internettomsetningen vokser kraftig og har allerede en andel som er større enn 

ukepresse og fagpresse til sammen (11%). 

 

MIO-statistikk for 2009 

 

Kilde: MIO. Viktig: MIO-statistikken inneholder bare formidlet reklameomsetning. Det innebærer for eksempel for avisene 

at den lokale direkte omsetningen ikke er med.  Hentet fra www.kampanje.com 

I følge Mediebyråenes Interesseorganisasjon sank medieinvesteringene i Norge med nær 15% i 2009.  

    

MIO-tallene for juli 2010. 

 

http://www.kampanje.com/
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Her ser vi at markedet er i forsiktig vekst igjen – med en økning i totalmarkedet på 8,7% og en økning 

for dagspresse på 5,8%.  Vi ser at kino viser sterk vekst (men det er små beløp) og nettet ligger igjen 

på en solid vekstrate med nesten 10% og med en markedsandel på vel 13%.  

 

Norsk Mediestatistikk (IRM) 1. halvår 2010 
NMS for Q2 2010 ble  presentert den 7.9. og viste en pluss på 4,3% (- 20,1%) for første halvår i år.  I 

annet kvartal steg reklameomsetningen med 8,2% og vi aner at et høytrykk er på vei i markedet.    

Her er tabellen for 1. Halvår 2010: 

 

Til sammenlikning var altså tallene for MIO pr juli (mrk.) på 8,7% - som er noe høyere, men så 

omfatter heller ikke MIO alle mediene (spesielt avisene) fullt ut.  
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Og markedsandelskaken for 2009 (øverst) og 2010 (nederst)  ser slik ut: 

 

 

Den nederste figuren her er reklamekaken for første halvår 2010 – og jeg har latt den tilsvarende for 

forrige år bli stående i rapporten . Her ser vi en svekket andel for dagspresse.  Vi ser også at internett 

har passert en markedsandel på 12%  Internett er større enn  ukepresse, fagpresse, kino og radio til 

sammen, og er pga at søkeordsannonsering ikke er med – sannsynligvis enda større.  
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Medietilsynets tall 
Gledelig nok har Medietilsynet nå i flere år kommet med økonomiske oversikter for mediebransjen, 

noe som gjør at vi etter hvert får bedre tall totalt sett for utviklingen – med flere pålitelige kilder.   Vi 

ser på det følgende diagrammet utviklingen i annonseomsetningen i aviser med Medietilsynets tall.   

 

 

Kilde: Medietilsynet. 

Dette diagrammet viser at det netto ble omsatt annonser for ca 6 mrd kroner i år 2000. Og tallet i 

løpende priser er på 7,950 mrd for 2008, og så sank det til 6,7 mrd for 2009 – en nedgang på 14,9%.  

Dette nivået er i løpende priser litt over 11% over nivået i år 2000. og tar vi prisstidningen inn i 

betraktning så ser vi at omsetningsnivået ligger omtrent på nivået i 2003 og 2004.  Diagrammet over 

viser jo også noe av ustabilititeten og sårbarheten i dette markedet når omsetningsnivået i løpet av 

ett år går tilbake til et nivå for flere år siden.  



 

Side 39 

© Wilberg Management as og Mediebedriftene (2010) . Sitat er tillatt mot kildehenvisning.   

Det neste diagrammet viser dette i vekstprosenter fra år til år: 

 

 

Kilde: Medietilsynet (rød stolpe i faste år 2000-priser) 

 

Sammenlikner vi Medietilsynets tall med IRM-tallene for dagspressens omsetning ser vi at IRM-

tallene fanger opp vel 82% av avismarkedet.  Andelen har sunket litt for 2009, i det den tidligere har 

vært rundt 87%.  

Når det gjelder innstikk for avis har vi tidligere rapportert nivåer for dette på brutto rundt 600 Mkr I 

Norge.  IRM-statistikken fanger ikke opp like mye av dette som det vi har rapportert tidligere. Nå er 

det også slik at Irm statistikken er netto mens tidligere tall er oppgitt brutto.   Men det kan se ut til at 

innstikkmarkedet ligger på ca 500 Mkr pr år.  
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Reservasjoner mot reklame 

 

 

Kilde: Brønnøysundregistrene: https://w2.brreg.no/reservasjon/resreg_statistikk.jsp 

Visse deler av reklamen begynner å få helt andre rammebetingelser. Spesielt gjelder dette direkte 

reklame og telefonsalg.  Det ser vi av tallene for reservasjoner i reservasjonsregisteret i 

Brønnøysund.   

Tallet pr 7.8.10 er på 1 867 800  personer, dvs en økning siste år på  3,7%. (fra 1 800 000).  Siden 

2006 har antallet personer i nekteregistret i Brønnøysund økt med 35%. Dette legger selvfølgelig en 

sterk begrensning på avisenes muligheter til å drive telefonsalg.  

 

Utviklingen av mobile medier 
Mange eksperter mener at det er innenfor de mobile mediene at veksten kommer til å bli aller 

sterkest. Konvergensen går sin gang. Gjennom året har vi sett at lanseringen av nye modeller for 

mobiltelefoner med stadig nye muligheter har kommet – nær sagt i strie strømmer, selv om det siste 

året ikke har hatt et stort ”big bang” som vi hadde i 2007 med lanseringen av Apples iPhone. Vi ser at 

hypen fortsetter for fullt med lanseringen i 2010 av iPhone 4.  Utviklingen på 

smarttelefoner er enorm og det er liten grunn til å tro at Apple skal få drive denne 

utviklingen alene.  Det ser vi blant annet fra aggressiv lansering av mobiltelefoner 

som drives av operativsystemet Android – blant annet fra HTC og Samsung 

På den annen side har produktforbedringene vært meget sterke, og markedet 

oversvømmes av stadig mer funksjonsrike modeller.   De siste modellene på 

markedet er avanserte telefon/kamera/video/mp3/nett-maskiner.  Og at utviklingen 

er meget rask og dramatisk kan vi bl.a. se av kursen på Nokia-aksjen slik dette 

diagrammet fra Londonbørsen viser: 
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Vi ser et meget kraftig fall i børskursen for Nokia siden så sent som mars/april 2010.  Og ikke nok 

med det – toppledelsen er nå byttet ut i Nokia og en kanadier har tatt over for den finske 

topplederen.   Det er ting på gang med Nokia nå.  

 

Mobilt medieinnhold kommer raskt  
 

 

 

Kilde: TNS Gallup. 

 

Det er en ganske klar prognose at de mobile medier i årene som kommer vil bety mer i det samlede 

mediekonsum, selv om diagrammet ovenfor ikke viser noen spesielt kraftig utvikling.  Dette har nok 

sammenheng med teknologiplattformen i seg, samt det at mobilt innhold er forholdsmessig 

kostbart.  Men med det faktum at mobiltelefonen er blitt mer enn et allemannseie,  at den er blitt en 
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livsstilsfaktor og utviklingen i teknologi og bruk går så raskt,  vil det skape nye markeder for 

innholdstjenester som betales enkelt via telefonen, kan vi forvente meget sterk vekst på dette 

markedet i årene som kommer.  Med introduksjonen av mobiltelefoner som er mer tilpasset bruk av 

innhold (iPhone), og den sterke utviklingen av mobilt bredbånd,  så er det ingen tvil om at vi kommer 

til å se en sterkere vekst.  Vi kan kanskje ane det allerede i veksten ytterst til høyre i kurven. Vi ser i 

diagrammet ovenfor at utviklingen av mobilt medieinnhold kommer raskt nå – og at iPhoneløsninger 

gjør dette mulig. Fra første kvartal 2009 til første kvartal 2010 har økningen i bruk av daglig mobilt 

medieinnhold nesten fordoblet seg, og med nylanseringer av iPhone 4 og annet så er det ingen 

grunn til å tro at dette skal endre seg på annen måte enn gjennom en sterk vekst.   

 

 

 

Om vi tar vekstraten fra fjerde kvartal 2008 og fram til 1 kvartal 2010 så ligger denne på nesten en 

perfekt polynomkurve – og forlenger vi denne så ser vi at daglig bruk av mobilt medieinnhold skal 

komme til å nesten tredoble seg til siste kvartal 2011.  
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Mobilt bredbånd 
 

 

 

Kilde: Post og Teletilsynet (www.npt.no) 

Her ser vi tydelig den eksplosive utviklingen av mobilt bredbånd. Fra 40 000 abonnenter i 2006 til 

nesten 500 000 abonnement. 54% av økningen i abonnement i 2009 var privatabonnement . Det 

betyr ganske enkelt vesentlig mer mer surfing og nettbruk. Dette forandrer også både den tiden man 

bruker på nett (det vil si mer) og innholdet – man er rett og slett mer oppkoblet enn tidligere, og 

hvor som helst.  Dette er en viktig driver for utviklingen av konsumet for digitalt innhold.   

http://www.npt.no/
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Mobiltelefoniutviklingen 
Figuren nedenfor, hentet fra Post- og Teletilsynets årsrapport viser med all tydelighet innfasningen 

av mobiltelefoner på det norske markedet. Norge er nå fullt og helt mobilt, og det finnes flere SIM 

kort i Norge enn antallet innbyggere i landet.  

 

 

Kilde: Post og Teletilsynets årsrapport 2009. 

Det finnes nå flere mobilabonnement (inkl. kontantkort) enn det finnes innbyggere i Norge og 

bruken har steget voldsomt. Og bruken av SMS som kommunikasjonsmiddel har hatt en eksplosiv 

økning, noe dette utsnittet fra Telestatistikken viser: 

 

Kilde: Post og Teletilsynets årsrapport 2009 
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Vi ser tydelig her hvordan den mobile samtaleutviklingen går på bekostning av den som går over 

fastnettet. Og antallet sms har passert 6 milliarder i Norge i 2008.  

 

Internett 
Oppkoblingen til internett omfatter stadig større andel av befolkningen – og det aller meste av 

trafikken skjer via bredbånd – enten i form av et stadig raskere ADSL eller via kabel-TV. 

 

 

Kilde: Post og Teletilsynet, årsrapport 2009  

Her ser vi utviklingen av bredbåndstilknytning på privatmarkedet i Norge. Vi ser at den er sterkt 

stigende. 

Vi vet at andelen husstander med bredbånd var 44% i 2005 og økt til 55% i 2006, og til 67% i 2008 og 

den passerte 70% i 2009.  

Dette betyr også at muligheten for å bruke bredbåndstelefoni er tilstede. Den øker kraftig og betyr 

en vesentlig reduksjon i telekostnadene.  Vi vet at denne øker kraftig. I tillegg har vi de 

kommunikasjonsmulighetene som finnes via msn, yahoo og ikke minst Skype. Her kan man 

telefonere i tilnærmet CD-lydkvalitet og også med brukbar video – om man har et enkelt 

webkamera.  At dette er en utvikling som knytter forbrukeren nærmere til sin PC er det ingen tvil 

om.  

 Da jeg skrev rapporten i 2006 var det nesten 6 mill brukere på Skype pålogget (3.8.2006). I 2007- 

rapporten (31.aug. 2007 kl 14.00) var det 8,5  millioner brukere pålogget på Skype, i august 2008 var 

det 11,8 mill påloggede, og 31.8.2009 kl 10.41 er det 14,7 millioner påloggede .  Og i september 

2010 er det  17,2 millioner påloggede.   
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Jeg bruker det ofte selv også i forretningsmessig kommunikasjon – bl.a som telekonferanseverktøy 

og videokonferanser med kolleger i utlandet.  Sammenlikner jeg med tall fra fjorårets rapport 

representerer dette alene en vekst på vel 17% over det siste året.   

 

Alle har tilgang til nettet – derfor blir det borte 
 

 

Kilde: TNS Gallup 

 

Bare for å konstatere faktum først: 91% har tilgang til og 74% bruker Internett daglig.  

Dette har på få år forandret hele medieverdenen totalt , og vi må bare innse at ”gammeldags” 

tenkning ikke lenger er tilstrekkelig for å bedømme utviklingen av mediene.   Internett forandrer alle 

kommunikasjoner og utdyper mediebruken voldsomt.  Samtidig som det av mange kan oppfattes 

som en direkte trussel for de ”etablerte” mediene, er det en så rivende utvikling og 

kvalitetsforbedring at det krever en helt ny tenkemåte.  Vi ”tvinges” over på nettet enten vi vil eller 

ikke – ikke minst gjennom banktransaksjoner og kommunikasjon med det offentlige (selvangivelsen).  

Ta bare en så populær tjeneste som yr.no. I følge yr´s nettside er så mange som 2,5 mill brukere (1,6 

mill i fjor)  innom nettstedet hver uke.  (Kilde: yr.no).  I overskriften skrives at internett blir borte – 

det er selvfølgelig ikke riktig – men det er et uttrykk for at nettet blir en infrastrukturell tjeneste og 

plattform på linje med elektrisiteten – noe som er der for at annet skal kunne fungere.  
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Denne modellen viser samspillet mellom utviklingen av hardware, software, innhold og distribusjon 

– og alle disse spiller sammen i utviklingen av nettet som mediekanal for publikum og næringsliv. 

Noen ganger gjør teknologiske eller programmessige gjennombrudd at det skjer en raskere utvikling 

på et område.  En klar trend her er såkalte web 2.0 applikasjoner  - hvor selve applikasjonen ligger på 

nettet. Eksempler på dette er Picasa (for foto), Google Earth (foto og kart over hele verden), Yr 

(været) og en mengde andre applikasjoner som er nyttige.  Og utviklingen av de sosiale medier 

(Facebook) taler sitt tydelige språk.  Og i tillegg vil en kombinasjon av GPS, kartverk og andre 

databaser fortelle deg hvor du kan få tak i din nærmeste kaffe latte.  Vi kan forvente en eksplosjon 

av Apps – applikasjoner som er nyttige i dagliglivet, og som dermed knytter brukeren nærmere til 

den plattformen den distribueres på – kanskje spesielt mobilen.  

 

Analog til digital – utviklingen i fotobransjen 
Vi har mye informasjon om utviklingen av nettet nå. Vi vet at det for alltid kommer til å forandre 

måten vi kommuniserer på, og nye applikasjoner og bruksmåter kommer som sagt til i et stadig 

høyere tempo. For mediene blir utfordringen å håndtere utviklingen i samklang med internetts nye 

forutsetninger.  En god illustrasjon kan vi finne i utviklingen av fotobransjen. Filmbaserte kameraer 

er snart en saga blott. Er det noen som husker ordet mørkerom? 
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Kilde: Stiftelsen Elektronikkbransjen 

Denne grafen, som jeg nå har hatt med i denne rapporten noen år -  fra det tidligere Fotorådet - 

viser utviklingen i digitale og filmbaserte kameraer. Markedet for foto har aldri vært så stort, og 

digitaliseringen åpner stadig nye muligheter. Samtidig er det takk og farvel til den analoge verden.  

Legg merke til hvordan den rivende utviklingen nå også har gjort at digitale speilreflekskameraer 

skikkelig er kommet på banen. I dag får du 10 megapixelkameraer til rundt 5000 kroner.  Norge er på 

verdenstoppen i digitale speilreflekskameraer (til og med mer enn Japan).  Og i dag deler man bilder 

på nettet på alle mulige måter.  Picasa og Flickr er bare to måter å dele på. Flere leverandører 

(Eurofoto/FotoKnudsen) tilbyr albumløsninger på nettet, og man ser jo at det er en flom av bilder 

som lastes opp på Facebook.  Noen er redde for at viktige deler av historiefortellingen er i ferd med 

å bli borte, fordi bilder ikke lenger lages for album, men ligger på harddisker.  Og vi ser at markedet 

har stabilisert seg rundt 500 000 enheter pr år.  
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Vi kan også se litt nærmere på internettrafikken ved hjelp av noen utvalgte nettsteder: 

 

 

 

Denne grafen viser utviklingen i trafikken på en utvalgt uke (uke 29) i årene 2003 til 2010. Vi ser at 

trafikken på nettstedene har økt med mer enn 350%  bare på disse fem nettstedene. Og trenden 

synes solid nok, selv om den (pga VG) har fått en liten knekk i 2010 – noe som kan være tilfeldig, 

eller kanskje et tegn om metning.    

Takket være bredbåndsutviklingen og utviklingen av applikasjoner (programmer) har internett blitt 

en sentral del av vår mediehverdag med utfordringer i kø for alle medier.  Og vi ser at veksten bare 

fortsetter og fortsetter.  
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Utfordringer for mediene - oppsummering 
Medium Hovedutfordring 

Avis Aktualitet – nettet har vunnet nyhetskampen 

Nyhetsformidlingens rolle – sosiale medier overtar deler av dette – 

denne trenden vil bare forsterkes i årene som kommer 

Å finne mediets egenart – finne fram til det unike som publikum er villige 

til å betale for – det er ikke nyheter.  

Utfordringer fra brukerorientering – hvordan dette skal håndteres – 

hvordan samspillet mellom mediet og publikum skal håndteres. 

Nøkkelordet er engasjement.  

Man kan ikke ta betalt for generiske nyheter 

Annonsene – rubrikkannonsene er snart borte – lokalannonseringen er 

mer robust – men vil få utfordringer fra nettsatsninger, men vi ser at 

dette går sakte.  

Blogging – forlengelse av nyhetene – kommentarer – kombinasjon med 

sosiale medier. 

Økende og sterk konkurranse fra søkeordsannonsering, og fra 

spesialiserte nettsteder.  

Lanseringen av iPad har blitt en internasjonal braksuksess så langt – i 

Norge er den ennå ikke kommet – ryktene sier oktober/november. .  

Men her har avisene mulighet til å skaffe seg et forsprang dersom man 

er rask i å utvikle nye applikasjoner.  

TV Digitalisering av bakkenettet er gjennomført – bredere kanaltilbud til 

alle. 

Smalere nisjer - fragmentering 

Betal-TV i mange varianter – og ulike løsninger 

Web-TV – sammensmeltning med bl.a. aviser. – 

Communities med TV-applikasjoner. Man kan legge ut video på YouTube 

uten problemer. 

Interaktiv TV (sms/mms – “vær med og stem på din kandidat”) 

Lokal TV mister betydning og rolle, og er vel så godt som borte.  
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Medium Hovedutfordring 

Radio Web-radio vokser 

Podcasting blir mer populært 

Flere kanaler – hele verden 

Kanalene er for like i programprofilene (de kommersielle) 

DAB-radio – usikkerhet mht fremtidig teknologi – er det rett teknologi 

for å møte fremtidens utfordringer for radio? Fremdeles diskusjon og 

usikkerhet. 

Konsolidering i det norske radiomarkedet. To aktører: SBS og MTG – 

styrer det meste. 

Mobile medier 

(mobiltelefonen) 

Nye modeller gir nye muligheter. iPhone forandrer bruksbildet radikalt, 

og denne utviklingen er bare blitt sterkere i 2010. Killer application kan 

bli når mobilen og lommeboken smelter sammen – men det passer ikke 

til alle former for innhold.  Uansett blir det kortversjoner. Problemer kan 

være applikasjonsrikdom i forhold til batterikapasitet. Satsing på mobilt 

bredbånd har gitt stor vekst. 

Genistreken Apps – gjør at utviklingen på mobil og leseplate (iPad) vil nå 

nye høyder.  Her kan vi forvente en enorm utvikling. 

Ukepresse Generelle blader på vei ut – sakte men sikkert.  Vanskelig å øke 

papirmarkedet men nisjenettsteder kommer.  

Spesialmagasiner i vekst, men kort levetid for mange titler – men 

nisjestrategien er en sterk faktor for utvikling, koblet med utvikling av 

nettsteder.  Rene kvinneblader, velvære og møbler interiør ser ut til å 

være populært.  

Segmentering og kobling mot nettpublikasjoner – lettere for spesielle 

magasiner, verre for de generelle. 

Fagpresse Samme som ukepresse, men noe enklere for vedlikehold innenfor 

fagmiljøer. Websteder i fagmiljøer berikes med lyd og videoinnhold via 

nettet. 

Utfordring fra fagorienterte communities og rent nettbasert 

faginformasjon. 

Faginformasjon på nettet griper stadig mer om seg – og dokumentasjon 

er nå tilgjengelig på de fleste områder via Google. 
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Medium Hovedutfordring 

Utendørs Digitale storformater 

Widescreenskjermer i shoppingsituasjoner 

Ytterligere teknologiske gjennombrudd kan ventes 

Aktiv markedsføring av kanalen 

Direkte reklame Permission marketing til spesifikke målgrupper (du må ville ha reklamen) 

Avanserte metoder for å finne fram til nye kjøpergrupper (data mining) 

Innstikk har fremdeles en fordel framfor uadressert DM – så lenge det 

varer.  

Stort antall reservasjoner i Brønnøysund. Telefonsalg er upopulært. 

Reklame som papirsløsing i samfunnet – mulig faktor i klimadebatten. 

Kan ikke se bort fra at det kan komme politiske utspill her. 

Bøker Podcasting og nedlasting til leseplater. Dette kommer sterkt etter hvert.  

Norske forleggere jobber med å finne løsninger www.digitalbok.no 

Bokhandlene tilpasser seg en multimedial virksomhet (og selger både 

bøker og filmer).  Men det er uavklarte forhold på rettighetsfronten som 

gjør at den elektroniske inntreden er sen. Men den vil komme.  

Elektroniske bøker – nedlastbare – billige – det kan forventes en 

eksplosjon i e-bøker de neste årene i takt med den generelle utviklingen.  

Lydbøker – sterk vekst 

Også her vil leseplatene komme sterkt. iBooks og Kindle-applikasjoner. 

Men vi så at den norske plateleverandøren Elittera i Horten gikk konkurs. 

Sponsor Sponsorreklame knyttet til store arrangementer og langsiktige 

forpliktelser.  Vanskelig med dokumentasjon.   Fotball og ski er stort her i 

landet. 

Internett Det medium som har størst utviklingsmuligheter og endringspotensiale. 

Det kommer stadig nye tekniske løsninger til og det finnes stadig på nye 

annonseringsmetoder.  Annonseringsmodeller i stadig utvikling – ikke 

bare klassiske bannerannonser.   Lokalt finnes det muligheter for sterk 

utvikling av internettannonsering, men det kommer som konsekvens av 

styrken på det lokale nettstedet.  Her er mediets merkevarestyrke av 

avgjørende betydning.  

 

http://www.digitalbok.no/
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Mer om annonsemarkedene 

Annonsevolumet i avisene  

 

Diagrammet nedenfor viser annonsevolumutviklingen for de største avisene i Norge (den såkalte 

regionavisstatistikken). Den fanger opp mer enn halvparten av annonseomsetningen i dagspressen i 

Norge og viser med all tydelighet hvor raskt det har gått nedover siden høsten 2008. Vi ser at 

annonsevolumet stupte ned til et bunnivå som er på nivå med den store smellen på 80-tallet, og at 

det sakte men sikkert har begynt å bevege seg oppover igjen.  

 

Figuren omfatter tall til og med juni 2010  

Kilde: MBL-annonsestatistikk (basisår 1986) – gjelder 10 Regionaviser. 

 

 

Eiendom, stilling og bil. 
Eiendom, stilling ledig og bil har i alle år vært ”signalbransjer” for avisenes annonseutvikling. Nå har 

det skjedd store endringer i de krefter som styrer utviklingen av disse bransjer de seneste årene.  

Bilbransjen er blitt ytterligere sentralisert og kjedeorientert, eiendomsbransjen har hatt en enorm 

utvikling og stilling ledig markedet har dels endret seg strukturelt (mer over på webb og i 

kombinasjon med avis) pluss den allmenne positive konjunkturutvikling. Vi ser nå at det inntrer 

endringer i dette som kommer til å ha virkninger for neste år. Men la oss først ta situasjonen slik den 

bedømmes av mediefolk nå i august 2010: 
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Situasjonsbedømmelse for eiendom. bil og stilling ledig. 
 

 

Kilde: Prospect undersøkelse – Wilberg Management august 2010 (N=81) 

Denne tabellen som er hentet fra en medielederundersøkelse i august/september 2010 blant MBLs 

medlemmer viser at 39% venter en vekst på mer enn 5 prosent på eiendom. Tilsvarende 38% på 

bilmarkedet og 45% på stilling ledig. Det viser at det er en viss optimisme i disse markedene. Vist i 

gjennomsnitt på en 7-skala hvor vi tar hensyn til alle svaralternativene får vi at optimismen er størst 

på bilmarkedet, fulgt av stilling ledig og eiendom.  

 

Merk at dette er uveiede tall – det vil si at store og små aviser teller like mye i markedsbedømmelsen 

– enten omsetningen er 5 millioner eller 50 millioner.  
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Bilmarkedet 
 

 

Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikken www.ofvas.no 

I fjor gikk bilsalget ned med 25% fram til august 2009, og bransjefolkene var ganske bleke.  Vi ser at 

bilsalget så absolutt har tatt seg opp igjen. I følge pressemeldingen fra Opplysningsrådet for 

Veitrafikken i juli 2010 hadde salget økt med 22,5%.   Så optimismen er tilbake igjen. Vi ser at totalt 

sett har bilsalget økt med over 40% for de syv første månedene i år sammenlignet med tilsvarende i 

fjor.  

 

Kilde: SSB 

For interessens skyld viser jeg også en statistikk over bilbestanden i Norge fra 2003 til 2009. Vi blir 

stadig mer et bilende folk – bilbestanden har økt i Norge med vel 19% bare i perioden 2003 til 2009 

og er nå på vel 2,6 millioner biler.   Bransjefolk sier at det er godt driv i bransjen og optimismen er 

tilbake. 

http://www.ofvas.no/
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Kilde: SSB 

Og slår vi bilbestanden ut over befolkningstallene ser vi at det i Norge i 2009 var 540 biler pr 1000 

innbyggere – en vekst på 13% siden 2003, da det var 480 biler pr 1000 innbyggere.  

 

Mer om eiendom 

Som vist tidligere i rapporten har utviklingen i eiendomsmarkedet sett over noen år vært formidabel. 

Og det har slått ut i enorm volumøkning i annonseringen i avisene.  Finanskrisen slo rett inn i dette 

markedet med full kraft, men takket være tiltak på rentesiden har det ikke rammet husholdningene 

så sterkt som man kunne frykte, og vi ser av diagrammet under at det i liten grad har rammet 

prisutviklingen. Det er signaler fra meglerhold om at det har vært overraskende høy aktivitet i 

markedet, noe som skyldes at frykten for å miste jobben har vært mindre enn det man trodde tidlig 

på året. Prisene er nær ”all time high”. Fra juni 2009 til juni 2010 ser vi at prisene har steget med 

mellom 8 og 9,6%.  
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Kilde: Norges Eiendomsmeglerforbund, juni 2010. 

 

I denne rapporten fra Econ Pöyry (finnes på webben for Norges Eiendomsmeglerforbund) ser vi at 

virkningene over de siste 12 måneder på eiendomsmarkedet har vært relativt beskjedne. Det skyldes 

nok i stor grad at finansielle tiltak innenfor eiendomssektoren har skjermet for store utslag. 

Dessuten er renten lav og det påvirker etterspørselen i dette markedet. 

 

 

 

 



 

Side 58 

© Wilberg Management as og Mediebedriftene (2010) . Sitat er tillatt mot kildehenvisning.   

 

Kilde: Norges Eiendomsmeglerforbund, finn.no og Econ – juni 2010 

 

Figuren over gir et inntrykk av hvor hett markedet er på eiendomsmarkedet. Tiden for formidling av 

eiendom har vist et blandet inntrykk om vi går et par år tilbake. Vi ser at formidlingstiden steg meget 

kraftig da finanskrisen slo til høsten 2008, og ved årsskiftet var formidlingstiden på mer enn 60 

dager. I juni 2009  var den på  35 dager, og nå i juni 2010 på 25 dager.  Når det var på det heteste i 

2006-2007 så var vi helt nede på 19 dager i snitt.  

Alt i alt kan man si at optimismen i stor grad er tilbake i markedet igjen.  Eiendomsmeglere sier at 

det finnes etterspørsel i alle markedssegmenter og at med de stabile forhold vi har på 

arbeidsmarkedet (lav arbeidsløshet) kombinert med lav rente i forutsigelig framtid – så ligger det an 

til en moderat stigning i markedet.  
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Avisenes bedømming av situasjonen 
I juni i år gjennomførte undertegnede en undersøkelse blant markedssjefer i norske aviser, og stilte 

blant annet spørsmål om utviklingen på avisannonser, nett og innstikk. Her ser vi resultatet:  

 

 

  

Kilde: Mediebarometer – Wilberg Management august  2010 (N=81) 

 

I motsetning til situasjonen for ett år siden – ser vi at det nå er positive tendenser over det hele. 

Både totalt og lokalt er omsetningen i pluss – selv om den kanskje foreløpig er noe beskjeden. Men 

på nett ser vi at optimismen virkelig er til stede.  

 

  



 

Side 60 

© Wilberg Management as og Mediebedriftene (2010) . Sitat er tillatt mot kildehenvisning.   

 

Det lokale detaljistmarkedet 
 

Det lokale detaljistmarkedet deler seg i to: Selvstendige foretak og foretak som er organisert i kjeder 

eller kjøpesentre. Tendensen går ubønnhørlig i retning av mer kjededrift, noe som igjen medfører at 

beslutninger omkring reklameinnsatsen sentraliseres. Dette er strukturelle endringer som påvirker 

over tid, og som kan være dramatiske nok når det hender, men dette markedet er preget av 

stabilitet og relativt små endringer fra år til år. De store byene er mer rammet av denne trenden enn 

ute i distriktene.  Bygging og/eller ombygging av kjøpesentre resulterer ofte i økt markedsinnsats og 

at konkurranseskruen strammes enda en omdreining. Det skaper som regel uttelling også i 

avisspaltene.  

For de fleste lokalsamfunn i Norge er avisen den desidert mest relevante kanal for denne type 

annonsering, og den har vist seg meget robust over tid. Vi ser også at mange lokale aviser tilbyr mer 

enn bare annonsering – både gjennom webløsninger, innstikk og direkte reklame. Noen driver til og 

med reklamebyrå.   De litt mer langsiktige faremomenter er fortsatt knyttet til hvorvidt 

forretningene kan påvirke konsumenten direkte gjennom en kombinasjon av web – søkeord og 

lokale nettsteder, og således kan ”kortslutte” bruken av avis helt og holdent.  Vi kan vel si at både 

eiendom og bil er utsatt her, men foreløpig er det viktig for kjøpmennene å være tilstede i avisen – 

og for de kjøpesterke målgruppene 50+ er avis fremdeles et viktig medium.  

Privatmarkedet 
Det private rubrikkmarkedet er tradisjonelt et av avisenes viktigste våpen i markedskampen – men 

en kamp som det på lang sikt er umulig å vinne med papiravisen.  Utviklingen av nettstedenes 

brukertall viser dette tydelig – og rubrikkannonsene har på nettet funnet en særdeles mer effektiv 

kanal.  Og Finn.no har på mange måter blitt en allemanns merkevare på dette markedet.  Det er 

ingen tvil om at finn.no er top-of-mind i dette markedet og et godt eksempel på at ”the winner takes 

all” i forhold til tilsvarende andre satsninger på markedet (zett og tinde). 

Siden i fjor er Tinde blitt en spesialisert eiendomsportal – men de har ingen oversikt over antall 

objekter tilgjengelig.  
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Internettets long tail 
Det ser ut til at Paretos lov også gjelder for nettsteder.  Grovt sett kan man si at de 20 største 

nettstedene målt av TNS-Gallup (Metrix) av de største 100 står for 80% av trafikken – målt på 

landsbasis, og de 50 største står for 95% av trafikken (av de som måles gjennom TNS-Matrix).  
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Vi ser av dette diagrammet at det er noen få store som drar mye trafikk – og så sprer trafikken seg ut 

over en rekke nettsteder i en lang hale. Hver og en av disse har unike egenskaper som tilfredsstiller 

målgruppenes behov. 

 

 

Kilde: TNS-Gallup Metrix. 

På dette diagrammet er det tydelig at bredden ivaretas av mange små nettsteder, og at de virkelig 

store trafikkdriverne finnes blant de aller største nettstedene – med VG i topp.  Jeg har merket ut at 

en avis som Bergensavisen, som jo er en nummer to-avis i Bergen, virkelig viser muskler på nettet og 

er helt oppe på høyde med Stavanger Aftenblad.  

 

Konkurrerende medier – utviklingsperspektiver 

Det er en løpende utvikling av mediekonkurransen, som det er vanskelig å sette kroneverdier på 

utviklingen av.  Mediebildet er mer fragmentert og uoversiktlig enn tidligere og mediebeslutningene 

sentraliseres, og aktørene holder kortene mot brystet. Det er vanskelig å få oversikt over de mange 

enkeltutspillene som kommer, og hvilken virkning de vil ha på kortere eller lengre sikt.  

De store markedsaktørene legger ned betydelige midler i markedsføring.  Jeg har følgende generelle 

spådommer om medieutviklingen for de enkelte medier – disse er høyst subjektive: 
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Medium Konsekvens 2011-prognose 

Direkte reklame Uadressert direktereklame går opp og har god vekst i 2010 mens adressert 

direktereklame går ned.  

5-7% 

TV Innføringen av digitalt bakkenett i 2008 tvinger forbrukerne inn i en 

valgsituasjon som gjør at dette markedet ytterligere fragmenteres. 

Annonsepengene følger seerne, og de kommersielle tilbudene er mange.   

Seeruniverset spres og flyttes gradvis mot internett og PC. Vi vil i løpet av de 

neste årene se at PC og TV smelter teknologisk ennå mer sammen.  Men 

enkelte nisjekanaler kan ha en god utvikling, og det nevnes at det vil komme 

flere kanaler etter hvert. 

10% 

Radio Saneringen i radiomarkedet har gitt en stabilitet som følger markedet omtrent.  

Det er en konsentrasjon i markedet (SBS og MTG)  

10% 

Internett Internett er blitt en vanskelig kanal å bedømme fordi den viktigste delen av 

den ikke måles i norske statistikker (søkeordsannonsering) . Vi vet at bruken av 

nettet vokser jevnt og trutt og at store nettsteder er til dels meget 

lønnsomme.   

15-20% 

Gratisaviser Som markedsplass er gratisavisene sterkt prispresset, og det er ikke spesielt 

sterk utvikling i dette markedet for tiden.  Etter første halvår er det minus, og i 

beste fall kan vi kanskje forvente nullvekst.  

0% 

Utendørs Ganske lav vekst i dette markedet nå – begrenset med plass, selv om annet 

kvartal var bra.   Men en naturlig vekst vil komme.   

3-5% 

Innstikk Innstikk klarte seg bedre gjennom finanskrisen enn avisene generelt. Blandede 

signaler nå for tiden. Resultatene for første halvår (IRM) er svake – men det er 

tendenser til at kundeaviser går bedre – spørsmålet er bare om dette avleirer 

seg i innstikk 

3-5% 
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Tendensene for 2011? 
 

Om vi ser på bedømmelsen av fremtidsutsiktene kan vi presentere dette i følgende diagram som 

med midtverdien 4 på skalaen peker på utviklingen for de ulike delene av mediehusets aktivitet: 

 

Kilde: Wilberg Management:  Prospect-undersøkelse august 2010 (N=81)  

Her ser vi at både besøkende på nett og det lokale reklamemarked på nett er i god vekst. Vi ser at 

veksten er mer moderat for både innstikk og reklamemarkedet i papiravisen.  Og vi ser at prognosen 

går på tilbakegang i opplaget.  

 

Detaljene i fordelingen fremgår av følgende tabell: 
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Her ser vi for eksempel at nesten halvparten av de spurte forventer en vekst i markedet på mellom 1 

og 5% i det lokale reklamemarkedet i papiravisen. Og vi ser at 64% av de spurte forventer en 

nedgang i opplaget på mellom 1 og 5%.  Mer om opplaget senere i rapporten. 

Jeg har med vilje ikke laget en spesifikk prognose for hele avismarkedet med utgangspunkt i denne 

tabellen av den enkle grunn at den ikke skiller på avisenes størrelse – men det kommer en 

totalbedømmelse senere i rapporten.  
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Perspektiver på avisenes utfordringer 
 

Siden 2005 har jeg gjennomført det som kalles fremtids- og forandringsstudien på nordisk nivå. 

Avisledere i Norge, Sverige, Danmark og Finland har svart på spørsmål om hva som sees på som 

utfordringer i dagens situasjon.  Det har ikke vært store endringer i prioriteringene over de siste 

årene.  Men noen endringer er det, som skal kommenteres her. Undersøkelsen ble lagt om i 2010 så 

noen av svarene er ikke helt sammenliknbare med tidligere år – men her er noen av resultatene: 

 

Kilde: Wilberg Management as (2010) Future And Change Study (N=49 – norske resultater) 

Når det gjelder dette området – effektivisering – ser vi at det er distribusjon som er på topp. Det har 

det vært de fleste årene. Vi ser også nå at rask implementering av forandringer har kommet opp på 

andre plass. I fjor var den lenger ned på listen.  Vi ser et knippe av svar nederst i diagrammet som 

alle har lav score på elementer av eksternt samarbeid – og vi ser helt nederst på listen at samarbeid 

på innhold ikke er noe man vil satse på.  Men det gjør Schibsted gjennom Media Norge.  

Vi ser også at strømlinjeforming av interne prosesser ligger høyt.  
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Kilde: Wilberg Management as (2010) Future And Change Study (N=49 – norske resultater) 

Om vi vender spørsmålet over på investeringer og satsningsområder så finner vi at topp tre er 

satsning på nye mediaprodukter – gjerne på mobile plattformer, og at man vil satse på 

kunderelasjonsforhold.  Vi ser også at markedsføring og merkevarebygging ligger høyt på agendaen 

og at man vil oppgradere teknologien.  Alt dette synes å være relevante og gode satsningsområder.   
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Vender man spørsmålet så mot utvikling – så får man disse svarene: 

 

Kilde: Wilberg Management as (2010) Future And Change Study (N=49 – norske resultater) 

 

Og her kommer kompetanseøkningen sterkt fram – både på den journalistiske siden og på 

salgssiden. Vi ser også at arbeidsmiljø, konvergens og lederutvikling ligger høyt oppe på listen.  

Summerer vi disse tre diagrammene til  tre utfordringsområder kan vi vel sammenfatte det til: 

 Effektivisering i distribusjon og arbeidsprosesser 

 Satsning på produktutvikling og utvikling på elektroniske plattformer 

 Kompetanseøkning i journalistikk og salg 

Og alt dette krever en ledelse som har et tydelig strategisk perspektiv.  
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Vekstmuligheter 
Et spørsmål i Prospectundersøkelsen gikk på hvor lederne ser de fremtidige vekstmulighetene, og 

hvor sterke de er. Her er svaret: 

 

Kilde: Wilberg Management as. Prospectundersøkelse 2010. N=81. 

Vi ser at vinneren i denne tabellen er tjenester tilpasset leseplater fulgt av mobiltelefon og 

nisjenettsteder.  Helt i bunnen ligger gratisaviser hvor 38% mener at det ikke har noe potensiale.  Vi 

legger også merke til at over halvparten ser potensiale i kundeaviser med redaksjonelt innhold.  
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Avisforbruket i følge Norsk Mediebarometer (SSB) 
 

Trendene er veldig tydelige – og de har vært det i mange år. På 10 år har gjennomsnittlig avislesning 

endret seg med 13-prosentpoeng, og vi ser dramatiske endringer i lesemønster for de yngste 

aldersklassene.  

 

Kilde: SSB: Norsk Mediebarometer 2009. 

Vi ser at andelen avislesere er nede på 65%. Vi ser at TV holder seg over 80% og er det største 

mediet, radio går sakte nedover. Bøker har hatt en stigende tendens i mange år – sikkert på grunn av 

en større interesse for litteratur og for en del sterke utgivelser både av norsk og utenlandsk 

litteratur, og en mye mer pågående markedsføring fra forlag og bokhandlere.  Ukepressen tynes 

også stadig nedover, mens fagpressen ligger stabilt lavt.   Den store vinneren er jo internett når man 

betrakter den som medium – den er jo ikke bare det.  
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Kilde: SSB 

Dette diagrammet viser endring i tidsbruk til avislesning siden år 2000. Samtlige grupper har 

redusert sin avislesetid – og vi legger vel spesielt merke til den røde linjen – aldersgruppen 25-44 

som har redusert sin lesetid fra vel 30 minutter i år 2000 til under 20 minutter i 2009.   Regner man 

tidsbruken i prosent har den gått ned med 26% totalt siden år 2000.  
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Vi kan dog konstatere at mediekonsumet i Norge – uansett medium – ligger meget høyt.  I 2000 var 

det totale gjennomsnittlige brutto mediekonsumet på 371 minutter pr dag. I 2009 er dette på 471 

minutter – en økning på 26% på ni år, og en vesentlig del av økningen kommer fra internett, som vist 

i diagrammet ovenfor.  Avisenes andel av tidsbruken var 9% i 2000 og er nede på 5 % i 2009.  

 Så mediekonsumet har utvidet seg kraftig uten at det har ført til mer avislesning, men det blir feil å 

lese mediebruken fra våre mediehus på denne måten, i og med at vi også har en stor andel nettbruk 

rettet mot lesning av nettaviser.   Men tendenser og trender er meget klare.  

 
 

Vi ser at utviklingen av internett målt ved minutter brukt ikke bare er en ungdomsaffære. Vi ser at 

aldersgruppen 25-44 år ikke ligger langt etter gruppen 16-24 når det gjelder nettbruk og vi ser også 

at de eldste aldersgruppene kommer sterkt. Pensjonistgruppen (67 +) har allerede nådd nær 40 

minutter.  
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Opplagsnedgangen fortsetter 
 

La oss begynne med opplagskurven: 

 

Totalopplaget i norske aviser har gått ned fra vel 2,9 mill eksemplarer (unntatt søndag) til noe over 

2,5 mill eksemplarer siden år 2000. Det er en endring på vel 13% i totalopplaget og vel 377.000 

eksemplarer.   Bare det å se på denne kurven gjør at man får et bilde av at dette ikke er en reversibel 

situasjon – og derfor bør man heller ikke etter min mening bruke all verden av energi på det.  Det er 

bedre å satse på opplagsbevarende aktiviteter enn nysalg.  Det koster langt mindre og gir 

sannsynligvis også et bedre resultat.  

I Prospectundersøkelsen i august 2010 ser vi følgende fordeling av svarene på utviklingen av 

opplaget i 2010: 

 

Hele 42% av de spurte (81 svar) oppgir at opplaget kommer til å synke med mer enn 2% i 2010.  
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Ser vi på fådagersavisene (26 svar) får vi et opplagsbilde som er langt mer optimistisk: 

 

Her er det bare 15% som forventer stor nedgang – og  over 20% forventer en pluss.  

 

Opplaget i Norge er i hovedsakpreget av stabilitet, men vi ser nå at opplagene er inne i en varig 

nedadgående tendens.  Og det er bare å innse like gjerne først som sist at kampen om økning av 

papiropplaget er tapt for alltid.  Fremveksten av alternative løsninger som til like er gratis har skiftet 

konsummønsteret for aviser for evig og alltid.   

For å hente fram en gammel traver fra strategilitteraturen:  Boston-matrisen. 

Hvor kommer pengene fra? 

 

 

Det er fremdeles en sterk ubalanse mellom de inntekter (kontantstrømmer) som man får fra 

nettsatsninger i forhold til papiravisen.  De fleste aviser har høy markedsandel i papiravisen som 

genererer mye kontantstrømmer uten at man behøver å investere all verden.  I nettverdenen finnes 

det en mengde spørsmålstegn (i litteraturen også omtalt som problembarn). Hva skal man satse på 

og hva skal man la ”gå i hundene”.   Noen nettsteder – Finn og Blocket er jo stjerneeksempler har en 

høy markedsandel i vekstmarkeder og er som vi vet særdeles lønnsomme.  Det strategiske 

problemet for mange aviser er at de ikke systematisk klarer å bygge opp en tilstrekkelig stor 
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nettsatsning til at den kan fase ut papiravisen.  Dette er jo nesten en bransjemessig umulighet.  Men 

vi vil sannsynligvis se i løpet av de neste tre til fem årene at dette tvinger seg på.  

Det kommer til å bli svært mye vanskeligere – for ikke å si umulig -  å opprettholde en positiv 

opplagsutvikling – både på grunn av mediekonkurransen i seg og på grunn av den automatikk som er 

innebygget i de demografiske endringene som vi ser i de neste årene (færre yngre relativt sett).    

Mitt råd til bransjen er at man faser ut opplagsbegrepet – det bidrar bare til konservering av noe 

som er på vei ut uansett. Det er tre andre parametre som er mye mer verd for avisene: 

 Total utbredelse (reach) – hvor mange man når gjennom ulike kanaler. 

 Relevans – i hvilken grad publikum har nytte av avisen/mediet.  

 Engasjement – i hvilken grad man engasjerer seg i bruk av mediet.  

Men bildet er ikke entydig, noe denne analysen skal gå grundigere inn i.  

 

Den store forandringen 
Storbyavisene er mer utsatt for opplagsnedgang enn de rene lokalavisene, og nedgangen for disse 

avisene i 2009 i forhold til 2008 har vært betydelig, og den er bekymringsfull også i 2010.  Alle større 

avishus og konserner har nå gjennomført relativt dype kutt.  Det vil nødvendigvis føre til redusert 

bemanning, og at man nok i noen grad også må redusere ambisjonsnivået, eller legge det om med 

skarpere prioriteringer,  i enkelte mediehus.  Dette kommer nok til å føles tungt blant mange 

ansatte, som føler at det de har arbeidet med gjennom år ikke lenger er verdsatt på samme måte.   

Lokalavisene er noe bedre rustet her enn de store avisene, fordi de aldri har hatt de brede 

ambisjonene (gravejournalistikk og tung feature), men vært konsentrert om de rent lokale 

hendelsesnyheter.  Derfor vil de mindre og mellomstore avisene i mindre grad få store fall i 

opplaget.  Men noen aviser vil om noen få år bli tvunget til å se over sin utgivelsesfrekvens – slik 

Aftenposten Aften allerede har gjort.  Det er ikke sikkert at den mediale utviklingen gjør det mulig å 

opprettholde seksdagersutgivelse for mange aviser.  
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Kilde: Mediebedriftene/Wilberg Management as 
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Lesertall 
Den 15.9.2010 offentliggjorde man de siste lesertallene for 2010. For noen aviser var dette god 

lesning – men for andre var det ganske trist. Avislesningen har gått tilbake i Norge med 7% bare det 

siste året.  Og ser vi det hele over en femårsperiode så er tallene ganske så dystre. 

 

Kilde: TNS-Gallup Forbruker og Media 2005-2 og 2010-2. 

Går man i den andre enden av tabellen får man 

disse tallene som vist ut til høyre. Det er egentlig 

bare to aviser som har hatt signifikant økning av 

lesere i løpet av disse fem årene og det er 

opplagssuksessene Morgenbladet og Klassekampen.  
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Opplag – spredning og dekning 
 

Vi skal i dette avsnittet av rapporten ta for oss en grundigere gjennomgang av opplagsforholdene og 

se på prognoser for utviklingen. Kildematerialet for dette er Aviskatalogens data (MBL) kombinert 

med en database utviklet av Erik Wilberg som inneholder data for samtlige MBL-aviser i Norge så 

langt tilbake som 1983.  

 

 

Kilde: MBL opplagspresentasjon 2010 for året 2009 

 

Vi ser av denne figuren at det ikke har vært noe vekst i opplaget på mange år, og det kommer det 

ikke til å bli fremover heller. Vi har mistet opplag i størrelsesorden 1,5% pr år de siste årene, og i noe 

akselererende takt, bortsett fra 2007 hvor vi fikk litt uttelling for tabloidoverganger av de store 

avisene.   Min prognose går på at dette vil fortsette med større styrke framover.   Inklusive 

søndagsutgaver toppet opplaget seg i 1997 med noe over 3,1 mill eksemplarer pr dag i gjennomsnitt. 

Nå er tallet vel 2,6 mill eksemplarer – noe som er en nedgang på vel 1,5% pr år i snitt de siste 10 

årene.  

I denne rapporten skal jeg i år gå litt nøyere inn i opplagsproblematikken, og vise en del 

sammenhenger som ikke er vist tidligere – blant annet dette med strukturell utvikling over 

dekningsområder. Her finnes det gode data for samtlige aviser i Norge ved at undertegnede 

systematisk har samlet på opplagsdata over flere år.  
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Her ser vi utviklingen indeksert i forhold til 1983 – og vi ser at totalopplaget i 2009 falt under nivået 

fra 1983 – så vi er altså tilbake på nesten ”70-tallsnivå”.   Løssalgsfallet er meget dramatisk.   
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Opplagsstruktur 2003 – 2009 

Følgende tabeller viser hvordan opplagsstrukturen har endret seg siden 2003:  

 

 

Denne tabellen viser at det har vært et tap (for 149 sammenliknbare aviser) på 13% siden 2003, og 

siste året var det samlede tapet på 3,9%.  Vi ser at økonomiaviser (har hatt en vekst på 17,5% i 

denne perioden og vekst har også vært i kategorien nisjeaviser (Morgenbladet og Klassekampen 

f.eks). Vi ser også den brutale virkeligheten for Dagbladet og VG med et samlet tap på disse årene på 

35% - hvorav nesten 10% kom det siste året.  

 

 

Om vi ser på en tabell for 111 aviser som har vært med i alle årene så ser vi en dreining i retning av 

fådagersaviser om vi grupperer på denne måten. Denne tabellen viser blant annet Aftenposten Aften 

som har byttet gruppe i 2009 med et opplag på 111000.  

 

Justerer vi for Aften så får vi allikevel at fådagersaviser har hatt en vesentlig bedre hverdag enn 

dagsavisene (fådagersaviser er 1 til 3 dager pr uke).  
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Raskest i nedoverbakke 
Våren 2010 mistet VG posisjonen som Norges største avis til Aftenposten.  Vi kan se utviklingen av 

Schibsteds aviser i diagrammet nedenfor: 
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Abonnement og løssalg – trend og prognose 
 

 

Diagrammet ovenfor viser utviklingen av abonnementsopplag og løssalgsopplag i Norge fra 1998 til 

2008. Det er alt abonnements- og løssalgsopplag som vises her, også den andelen av de tradisjonelle 

abonnementsavisenes opplag som selges i løssalg. Vi ser at abonnementsopplagets nedgang ligger 

på en nesten perfekt rett linje fra 1998 til 2009, og at den bikket litt mer ned for 2008. Vi ser også at 

løssalgsopplaget har fått en kraftig reduksjon siden 2002 – og det er VG og Dagbladet som drar 

denne kurven nedover kraftig.  

Vi skal nå fremskrive opplaget fem år fram i tiden basert på det diagrammet som er vist ovenfor. 
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Prognose for løssalg 
 

 

 
 
Løssalgsprognosen er meget dyster – selv om den er basert på en ren fremskrivning av tallene for de 
siste 11 årene – og ligger på en nesten perfekt linje for utviklingen. I praksis vil sannsynligvis 
opplagsutviklingen flate ut noe. 
 

  



 

Side 84 

© Wilberg Management as og Mediebedriftene (2010) . Sitat er tillatt mot kildehenvisning.   

 

Prognose for abonnement 
 

 
 
 
Denne prognosen er atskillig snillere enn for løssalget og viser egentlig bare en relativt rettlinjet 
utvikling med svak nedgang også i de kommende år, men det er grunn til å anta at kurven kan bikke 
noe mer nedover enn det denne prognosen antyder – vi kan se det allerede av tallet for 2009 i 
diagrammet ovenfor.  
 
Et viktig forbehold for begge disse prognosene eller fremskrivningene er at a de kreftene som har 
påvirket kurven bakover er de samme som kommer til å påvirke kurven framover. Det er jo slett ikke 
tilfelle.  Det kan komme inn forhold underveis som forsterker eller svekker denne utviklingen.   
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Fylkesvis utvikling av opplaget 
Følgende tabell viser utviklingen av opplaget fra 2000 til 2009 med en gjennomsnittsberegning for 

opplagsfall pr år.   

 

Kilde: Aviskatalogen og Wilberg Management. 

 

Tabellen viser oss at det er ganske stor forskjell i utviklingen av opplaget i de enkelte fylkene. Dette 

bildet viser alle målte aviser i de to årene, og tar også da høyde for både nye titler som er kommet 

inn, nedleggelser og fusjoner.  Endringene i dette er antydet med fargeskalaen i  kolonnen til høyre. 

Verst ute er Troms med 3,1% nedgang pr år i gjennomsnitt. Og en av grunnene til at Oslo ligger på -

2,2% er at begge løssalgsavisenes opplag rapporteres inn på dette fylket uavhengig av hvor det er 

lest.   

Vestfold og Hordaland er de eneste fylkene som i denne målingen har hatt oppgang.  

Men ser vi på bildet på sammenliknbare aviser finner vi følgende tabell: 
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Da er det Nord-Trøndelag som er landets mest stabile avisfylke.  

 

 

Kilde: Aviskatalogen og Wilberg Management 

Vi ser at Nordnorge i denne målingen har hatt størst tilbakegang med 22% fulgt av Østlandet med 

15%.   Sør og Vestlandet er mest stabilt.  
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Utvikling av avisenes spredning 
 

Vi har laget en analyse basert på tall fra aviskatalogen for årene 2002 og 2009. Her er det inntrådt en 

del endringer som er verd å merke seg – spesielt når man skal vurdere fremtidig sårbarhet for 

annonsemarkedene, noe som vil være avgjørende for hvordan avisenes inntekter skal utvikle seg i 

fremtiden – og dermed for hvordan journalistikken skal finansieres.  En del av dette materialet er 

også utarbeidet som grunnlag for MBL-rapporten ”Helt i sin tid”, som et utvalg nedsatt fra MBL 

utredet våren 2010.  

Avisenes nåværende forretningsmodell er bygget på at den henter inntekter fra leserne i form av 

abonnement og løssalg, og på salg av annonseplass i avisene til annonsører både lokalt og på 

riksmarkedet.  En vesentlig del av inntektene – i gjennomsnitt ca 57% kommer fra annonsemarkedet.  

Avisene fastsetter sine priser til annonsørene basert på at de har god spredning i markedet i form av 

høyt opplag, og derigjennom høy husstandsdekning.  I prinsippet gir god spredning og høy dekning 

muligheter for å kunne ta ut gode priser i markedet.  Når dekningsgraden går ned vil dette også 

påvirke hvilket prisnivå som avisene kan legge seg på i annonsemarkedet – og dermed påvirkes 

avisenes samlede inntjening.  En svikt i reklamemarkedet er mer dramatisk og kan inntreffe raskere 

enn svikten i opplagsmarkedet – spesielt på konjunkturutsatte annonsetyper som stilling ledig og 

eiendom.  

 

 

Her ser vi utviklingen i dekningsnivåer for avisene i Norge (ekskl. lørdags- og søndagsutgaver). Vi ser 

at opplaget totalt sett har gått tilbake med nær 12% - mens opplaget i høydekningskommuner på 

over 80% har gått tilbake med 65%.   

Dette har sammenheng både med opplagsnedgangen i perioden, men også med utviklingen i antall 

husstander, som er stadig økende både på grunn av folketallsveksten, men også fordi antallet 

enpersonhusholdninger stiger kraftig.   



 

Side 88 

© Wilberg Management as og Mediebedriftene (2010) . Sitat er tillatt mot kildehenvisning.   

Dekningsstrukturen på landsbasis 
 

 

Her har vi satt opp strukturen av opplaget etter dekningsnivå i kommunene. Vi ser at det er gruppen 

andre lokalaviser (fådagers) som har den høyeste dekningen og er i grunnen spredd godt utover 

dekningsgruppene. Vi ser at gruppen lokale dagsaviser har tyngdepunktet mellom 50 og 70% 

dekning. Nisjeavisene har 96% av opplaget i gruppen 0-10% og er således typiske smale 

tilleggsaviser.  Riksspredte nyhetsaviser (Dagbladet og VG) ligger for det meste i gruppen 10-20%.  

Det som kanskje overrasker mest er at gruppen Storby dagsaviser bare har 10% av opplaget i 

gruppene over 50%.  Mens disse avisene hadde 16% av sitt opplag i kommuner hvor de hadde 

mellom 60 og 70% dekning i 2002 (se nedenfor) så hadde de bare 1% av sitt opplag i slike kommuner 

i 2009.  Dette viser noe om avisenes svekkelse i markedet.  

 

 

Sammenlikner man med situasjonen i 2002 så ser man tydelig hvordan dekningsnivåene har blitt 

lavere for avisene – det er spesielt tydelig i begge ender av tabellen – på høyeste og laveste nivå. I 

noen år nå har vi med opplagsnedgangen tenkt på at fallende dekning i kommunene gjør at 

annonsørene etter hvert vil se seg om etter andre alternativer for sin annonsering enn ren avis.  Her 

ble det spådd for mange år siden at når avisene kommer under 50% dekning i sitt primære område 

så vil en nedadgående spiral forsterkes.  
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Eksempel på dekningsnivåer - Adresseavisen 
La oss illustrere utviklingen i dekningsnivåer ved å vise utviklingen for Adresseavisen – en stor norsk 

regional avis.  

 

Opplagstallene her er i og for seg interessante nok, men mer interessant blir det dersom man ser 

strukturelt på det – dvs som prosenter av totalen.  Da blir bildet slik for Adresseavisen: 

 

Da ser vi at Adresseavisen ikke lenger har noen kommuner med over 70% dekning – og at avisen 

faktisk har ”rykket ned” en gruppe med opplaget.  I det korte perspektivet har dette mindre 

betydning fordi det også er konkurransekraften ved alternativer som har innflytelse på 

annonsebeslutningene – men på sikt er dette et økende problem for avisene, og vil kunne medføre 

terskeleffekter og bortfall av opplag og annonseinntekter i det som kalles ”dødsspiralen” mellom 

synkende opplag og synkende annonseinntekter.  

Om det skulle inntre situasjoner i enkelte markeder der aviser kommer til et annonsemessig 

”knekkpunkt” pga fallende opplag , så får man en ekstra alvorlig virkning på avisøkonomien.  
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Den superlokale avis – Hordaland, Voss 
Vi starter med den superlokale avisen Hordaland på Voss, som i en årrekke har vært en av de avisene 

i Norge som har hatt høyest husstandsdekning.  
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Avisa Hordaland har sin største utbredelse av opplaget i kommunene nær Voss, og vi ser at 84% av 

opplaget går til utgiverfylket.  Vi ser av tabellen for 2009 at avisen har over 90 prosent 

husstandsdekning i de viktigste kommunene – og dette viser at avisen er mindre sårbar.  

Derfor bedømmes risikoen ved innføring av merverdiavgift (8%) som moderat både for opplag og 

annonsemarked for denne avisen. 

I primærkommunen Voss er det registrert  tre aviser  som har mer enn 20 prosents 

husstandsdekning. , men det er bare Hordaland som har betydning for det lokale annonsemarkedet. 

Bergens Tidende og VG spiller en rolle i det regionale og det landsdekkende markedet. 
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Lokalavis med ”hyttespredning” 
En avis med en helt annen struktur er avisa Valdres som utkommer på Fagernes i Oppland fylke.  

 

Ser vi på avisa Valdres ser vi at her er situasjonen annerledes. Ved siden av å være lokalavis for 

Valdres så er avisen en link hjem for utflyttede valdriser i Osloområdet, og også sannsynligvis for folk 

som har hytte i området.  Faktisk går hele 19% av opplaget til Oslo og Akershus. 

 

Avisa Valdres har også meget høy dekning i sentrale kommuner for denne avisen, noe som i 

prinsippet betyr mindre sårbarhet for endringer.  Risikoen for opplagsnedgang anses for stor, og for 

annonsemarkedet moderat. 
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I primærkommunen Nord Aurdal er det registrert tre aviser som leses og har mer enn 10 prosents 

husstandsdekning.  Bare Valdres har betydning for det lokale annonsemarkedet 
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Sterkt konkurrerende fylkes- og lokalavis – Varden 
 

En typisk større lokalavis som f.eks Varden vil ha en mer konsentrert spredning: 

 

Her ser vi en relativt skarp avgrensning innenfor fylket. Varden fyller rollen som by- og fylkesavis og 

øvrig distribusjon er marginal.  
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Men allikevel er Vardens konkurransesituasjon spesiell – den konkurrerer rett mot Telemarksavisa 

og har dessuten Porsgrunns Dagblad  i Porsgrunn og Kragerø Blad/Vestmar i Kragerø pluss en del 

andre aviser.  Varden har i perioden gått ned 5000 i opplag og tapt 7000 lesere. Dette er i hovedsak 

lesere som kun har lest Varden. Antall lesere som både lesere Varden og konkurrenten TA har i 

perioden gått tilbake fra 30.000 til 28.000.  

Her vil utslagene av MVA kunne bli betydelige for alle avisene, både fordi antall unike lesere vil 

kunne bli redusert og antall dobbeltlesere vil bli redusert fordi de vil kun velge en av avisene. 

Effekten kan også komme enten i form av at enkelte aviser presses ut eller at man også får en 

flertrinnsvirkning med annonsørene.   Risikoen på opplagsmarkedet og annonsemarkedet må 

klassifiseres som stor. 

 

 

For Skien er det Varden og Telemarksavisa som deler på markedet, og tar vi med Porsgrunn så ser 

det slik ut: 
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I Porsgrunn er i tillegg til Varden og TA også Porsgrunns Dagblad med i konkurransen. Og vi ser at 
den er nokså intens i dette markedet. 
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Opplaget går ned – men nettet stiger kraftig 
 

Når det gjelder opplag og internett så kan vi for mange aviser se et mønster som likner på dette: 

 

Kilde: Aviskatalogen og TNS-Gallup Metrix for uke 35 for hvert av årene. 

Her ser vi et bilde som nok er typisk for mange aviser. Opplaget synker sakte og det er en ganske 

kraftig vekst på nettet – men dog i en annen økonomi enn papiravisen.    

  



 

Side 98 

© Wilberg Management as og Mediebedriftene (2010) . Sitat er tillatt mot kildehenvisning.   

 

Avisforbruket og kombinasjon med andre medier 
 

Ved hjelp av data fra Norsk Mediebarometer og Forbruker og Media skal vi se litt nærmere på 

utviklingen av mediekonsumet fra et forbrukerperspektiv. 

 

Kilde: Norsk Mediebarometer (SSB) 2009.  

Dette diagrammet som er en bearbeidet variant av noe som er vist tidligere i rapporten viser ganske 

tydelig de skift som finner sted i avislesningen etter alder. Vi ser at for aldersgruppen 45 og over stå 

sto avis helt sentralt faktisk fram til 2007 – og det er bare de to siste årene at andelen avislesere har 

falt med nesten 10 prosentpoeng.  En vesentlig årsak til dette er nok fallet i Dagbladet og VG og den 

dobbeltlesning som er blitt borte.   

For aldersgruppen 16-44 så ser vi at nedgangen i avislesningen har vært nesten jevn gjennom hele 

perioden på 90-tallet og 2000-tallet. Fra en start på 75% i 1991 falt tallet i 2009 for første gang under 

50% for denne gruppen samlet.  
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Hvor viktig er de ulike mediene? 
Vi har nok en gang gjort en markedsundersøkelse til denne rapporten basert på et representativt 

utvalg for hele landet (N=1000). Vi har med denne undersøkelsen forsøkt å ta temperaturen på 

utviklingen innenfor holdninger til massemedier og deres bruk. Her er hovedresultatene: 

 

Kilde: Wilberg Management/Respons 2005-2010 

Vi ser at TV er viktigste kilde til nyheter generelt sett, og at den – som rapportert i ulike rapporter 

har en synkende tendens – mens internett er raskt økende, men noe avtagende i 2010. Vi ser også at 

avis er relativt stabilt fra 2009 til 2010, selv om nedgangen de siste år er tydelig.   

 

 
Kilde: Wilberg Management/Respons 2005-2010 
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Tar man for seg det lokale materialet ser vi at avisene fremdeles innehar en helt dominerende rolle 

som kilde – dette er sannsynligvis avisenes aller viktigste merkevarefordel i de kommende årene, og 

som det må bygges videre ut fra, også i forhold til nettpublikasjon. Vi ser en fortsatt vekst i nett som 

kilde i 2010 – selv om tallene er små i forhold til avis.  

 

 

Som vist på diagrammet ovenfor er den norske befolknings bruk av internett til ett eller annet nå 

oppe på ¾-dels nivå. Over sju av ti nordmenn er på nett hver dag – og det er en vekst på 22 

prosentpoeng på fire år. Bredbåndsutviklingen i alle sine former, og med alle sine nye og spennende 

applikasjoner,  er som tidligere nevnt en viktig faktor i dette, og alle de andre mulighetene som man 

har for å benytte nettet som kilde.  
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Her er det noen veldig tydelige og konsistente trekk. Under 30 år er det nettet som gjelder – ingen 

tvil om det, og vi kan til og med se tegn til stabilisering/metning i denne gruppen – men vi ser at 

nettbruken er både voksende og betydelig i alle aldersgrupper helt opp til og med 60-årsalderen. Og  

der ligger altså bruksandelen på nesten 50%. Vi kan forvente en sterk vekst i denne gruppen de 

neste årene.  Den digitale delelinjen vi ser her kommer til å bli av mindre betydning de neste årene.  

Vi ser også av dette diagrammet at at menn i større grad enn kvinner er nettbrukere, men at gapet 

nå minsker og at også kvinnene er kommet over 70%. 

 

Nyhetslesning på papir og nett 
Det siste og ikke minst interessante spørsmålet er hvordan avislesningen på nett utvikler seg. 

 

 

Kilde: Medieforbruk i Norge/Respons/Wilberg Management, august 2009 

Dette diagrammet viser et balansemål – det vil si hvor stor prosentandel som har økt sin lesning 

minus andelen som har minsket sin lesning – på kjønn og alder. Vi ser at totalt sett har avislesningen 

gått tilbake med  8 (- 14 i fjor)  prosentenheter mens nett har økt med 29 (33 i fjor). Det har med 

andre ord inntrådt en viss stabilisering nå som nettbruken er på et så høyt nivå.  Legg merket til at 

balansemålet for avis er sterkest negativt for gruppen 30-44.   

Når utslagene er små betyr det at stabiliteten er relativt stor – det ser vi blant annet på 

aldersgruppen 60+ som har en minus på 8 prosentenhet på avislesning og + 15 prosentenheter på 

nett. Det betyr at den stabile gruppen i denne alderen er relativt stor – man øker på nett og endres 

marginalt på avis., men utslagene her er litt sterkere enn i fjor.  

Vi ser at menn har noe sterkere utslag enn kvinner og at aldersgruppen under 30 har de største 

utslagene på nett og 30 -44 på avis.  Dessuten ser vi at begge ”kjernegruppene” 30-44 og 45-59 har 

ganske store utslag negativt for avislesning og positivt for nettlesning.  Det er nærliggende å trekke 

den konklusjon at avislesningen og nettlesningen utfyller hverandre i noen grad, i og med at 
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nettlesningen øker kraftigere enn avislesningen går tilbake.  Dette er samme trend som vi kunne se i 

fjor.  Dessuten er jo økningen på nett kostnadsfri for brukeren.  

Skal man så gi opp kampen om opplaget? Ja og nei  

 
Same procedure as last year:  Noen vil kanskje mene at det ikke lenger er verd å kaste gode penger 

etter dårlige, det vil si at det å skaffe nye opplagskunder ikke lenger er verd den pris man må betale 

for å få det til.  Opplagsfolk som jeg har snakket med sier at det finnes en del grunner til at 

opplagsarbeidet nå er mye mer krevende enn tidligere: 

- Folk er mer bestemte i utgangspunktet om de skal ha avis eller ikke, og lar seg ikke trekke 

inn i argumentasjonen med de klassiske rasjonelle argumentene.  Men vi vet at 

produktutvikling hjelper (gode argumenter for innsalg).  A-magasinet er bra for Aftenposten.  

- Det finnes etter hvert svært mange mennesker i reservasjonsregisteret i Brønnøysund, som 

gjør at en del kunder ikke kan nås med direkte reklame eller telefonsalg.  

- Kvaliteten på distribusjonen er i mange områder for dårlig til å opprettholde den standard på 

levering som kundene krever – og da gir de opp.  Og kravene til service øker.  

- Opplaget er for mange mediereklamekjøpere fremdeles en viktig korrektivfaktor – spesielt 

når det går nedover, og man skal forhandle på pris. 

Vi ser nye inititativer i salget av aviser med bundling av andre produkter (som salg av 

tilleggsprodukter – bøker/filmer/reiser) noe som er stort i andre land. 

Marginalmarkedsføring av aviser er nå svært kostbart – men det er vel ingen som tør å slutte med å 

selge avisen aktivt – man vil gjerne jage på den siste abonnent.  Jeg er ganske så overbevist om at vi 

har kommet inn i en situasjon der man bør se på en delvis alternativ anvendelse av 

markedsføringsbudsjettet – det vil si å premiere lojalitet framfor nysalg, og satse på at man har 

optimal service til kundene.  Men organisatorisk kan det være vanskelig å kunne prioritere en 

belønning av økning av fornyelsesprosenten. Det er liksom ikke det samme som å feire en opplags- 

eller lesertallsøkning. 

Samtidig bør avisene se papir og nett mer under ett – og anvende nettet i større grad for å gi service 

til papirleserne.  Dessuten kan det kommuniseres mye mer elektronisk med abonnentene enn det 

som gjøres i dag.  Mitt inntrykk er at det er altfor vanskelig å kontakte avisene via nettet. Man må 

ofte lete seg fram etter de enkleste ting.  Avisenes websteder er for dårlige på service – unntak 

finnes.  

Opplaget kommer til å være viktig for avisene i mange år framover. Det er ikke mulig å erstatte 

opplagsinntektene med andre inntekter for innhold i det korte perspektivet. Derfor er jakten på nye 

forretningsmodeller så viktig. Men disse kommer ikke over natten, ei heller som en erstatning fra det 

ene og over på det andre.  Det tok år før de siste videokassettene ble erstattet av DVD. Alle slike 

overganger mellom medier og medieformer er gradvise, og utsetter bedriftene for en kontinuerlig 

forandring.  En melding snappet opp fra Dagens Næringsliv den 14.9 rapporterte at digitale inntekter 

nå var like stort som analoge inntekter når det gjelder salg av musikk.  
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Den ubehagelige trenden 
 

 

Kilde: MBL (Gjelder samtlige aviser målt i MBLs database) 

En annen måte å illustrere utviklingen på er å se på endringene totalt sett fra året før. Vi ser her at 

den negative trenden i opplagsutviklingen bare har blitt sterkere fra 2002 til 2005 – med et unntak 

for 2006 og 2007, som viser at det skjer en viss utflating, som nok delvis skyldes de store avisenes 

overgang til tabloid.   For 2008 ble det en vesentlig større negativ endring i opplaget som ble 

forsterket i 2009 – og dessverre blir ikke 2010 stort bedre.  

Utviklingen for avis er i noen grad en refleks også av utviklingen i andre medier, og med økt 

forvirring og fragmentering i andre kanaler, kan dette virke dempende på opplagsnedgangen.  Flere 

aviser har også tatt seg selv i nakken og produktutviklet de siste årene – så utviklingen er ikke bare 

svart.   

Men det vil kreve andre og mer integrerte tiltak nå enn tidligere. Her er fem råd som jeg har til alle 

som arbeider med opplag: 

 Sats mer på vedlikehold og stopp av stoppere. Topp service og etterlevering er et must. 

 Bruk mer penger på de som tidligere har prøvd. Argumentasjonen må knyttes til produktet 

og hvilken rolle det spiller.  Det er bare hos oss du får….. 

 Bygg gjerne lojalitet med leserkort og lojalitetstiltak – men pass på – det kan lett bli dyrt, og 

det må ikke bli et mål alt for langt fra det som avisen står for. Det er bedre å gi bort DVD-er 
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eller kanskje bøker, enn å sende folk til Dubai.  Opplevelser og kultur i nærområdet er ikke 

dumt.   

 All markedsføring må ta utgangspunkt i den redaksjonelle rollen som avisen skal spille.  

Produktutvikling bør være en topp prioritet. Avisen må kjennes relevant.   

 Bruk markedsundersøkelser – lojalitetsmålinger og målinger for merkevaren (brandet) er 

avgjørende. Finn ut hvor engasjert leserne er i sin avis.  En målemetode som RAM – som 

brukes av mange norske aviser gir utmerkede muligheter for kostnadseffektiv oppfølging av 

annonser og artikler. (I parentes skal det nevnes at undertegnede har og har hatt oppdrag for RAM). 

 Se over distribusjonen og sørg for at den er kostnadseffektiv i alle ledd. Systematikk er 

stikkordet.  

 

Lojal mot avisen? 

Forbruker og Media har noen mål som kan anvendes for å følge utviklingen av leserlojalitet over tid. 

Ett av dem er jo om man savner avisen i hverdagen.  Her er svaret på utsagnet: En dag uten avis er 

ille – og sammenliknet i F&M i 2003 og 2009.  

 

Kilde: TNS-Gallup Forbruker og Media. 

Vi ser at andelen helt enig i dette utsagnet har falt fra 41 til 34 prosent og at den for gruppen 30-39 

år har falt fra 29 til 18 prosent. Det er 11 prosentpoeng og er den største tilbakegangen av de 

demografiske gruppene. Fallet er nesten like stort for menn og kvinner – og vi ser at det er for de 

eldste det er verst å være uten avis en dag.  
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Total markedsvurdering 2010 - 2011 
 

I dette avsnittet skal jeg forsøke å sette det hele sammen i en totaloversikt for annonsemarkedet og 

opplagsmarkedet, med et sideblikk på konkurrerende medier. Data for denne vurderingen henter jeg 

fra Markedsbarometeret og Prospectanalysen som ble gjennomført i august 2010, og som 

inneholder i alt svar fra 81 aviser.   

 

Prognose for 2011  og utsikter mot 2012. 
 

Når det gjelder prognosen for markedet totalt er usikkerheten ganske stor. Meget avhenger av 

internasjonale konjunkturer, medienes strukturendringer og  også bransjens egne aktører og 

handlinger.  Dette er et forsøk på en bedømming av situasjonen høsten 2010, innbakt de prognoser 

over utviklingen som vi på dette tidspunktet har oversikt over.    

Slik det ser ut i øyeblikket, med fortsatt rødgrønn regjering, så vil forbruket i Norge utvikle seg ut 

positivt.  Vi nådde et vendepunkt i første kvartal 2010 – og utsiktene er ganske så positive – men det 

går langsomt.  Den internasjonale utviklingen tilsier at oppgangen kan komme til å ta tid.  Jeg velger 

å være forsiktig optimist i utviklingen fra 2010 til 2012.  

Jeg legger meg på en prognose på 4-7 prosent økning for 2011 og noenlunde tilsvarende i 2012.  

For opplaget en negativ prognose på 4,5% totalt for 2010 og tilsvarende for 2011.  Dette kan også 

gjøre at annonseinntektenes vekstrate reduseres – men det er avhengig av lokale forhold. 

 

Sluttord 
Denne rapporten er blitt til etter innsamling og oppdatering av materiale fra en rekke kilder, som for 

det meste er offentlige og åpent tilgjengelig. Arbeidet med denne rapporten foregår egentlig hele 

året, selv om selve utarbeidelsen skjer på ettersommeren og tidlig høst. Utvalget, analysen og 

presentasjonen av materialet er det undertegnede som er ansvarlig for, og det kunne nok ha vært 

utvidet betraktelig, men jeg har sett det hensiktsmessig å holde den omtrent i det formatet den har 

nå, fra år til år,  og med såpass variert innhold at den inneholder elementer som de fleste kan ha 

bruk for i diskusjoner og planlegging.  Men jeg innser at rapporten nå er i ferd med å nå en grense i 

og med at den har passert 100 sider.  

Flere ganger har jeg fått spørsmål om jeg kunne lage regionale prognoser. Svaret på det er at det er 

meget omfattende, og det finnes nok ikke relevant datamateriale som kan støtte opp om dette. 

Derfor foregår det aller meste av prognosemakeriet i denne rapporten på det nasjonale planet. Og 

dessuten finnes det ikke økonomiske midler tilgjengelige for å gå på dypet av dette – dessverre.  

Grafikken kunne nok her og der vært litt bedre, men det er et kompromiss mot å være så aktuell 

som mulig, og dessuten er det rasjonelt å arbeide med bilder og utklipp fra originalkildene.  Det er en 
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av hensiktene med rapporten at den skal være en slags fremtidsmosaikk, og en samling av inntrykk 

og vurderinger på ett samlet sted.  Så får det heller være med at den på sine steder ser mer ut som 

et lappeteppe.  

Også i  år har jeg hatt intervjuer med sentrale personer i norske aviser og mediehus.  Alle snakker om 

utfordringene, og alle snakker om de forandringene som vi nå er midt oppe i.  Jeg er svært 

takknemlig for at disse lederne tok seg tid til å snakke med meg. 

Jeg er takknemlig for å bli gjort oppmerksom på feil (som sikkert finnes) og utelatelser og eventuelle 

feiltolkinger. Det vil gjøre at rapporten vil bli bedre neste gang.  

2011 – blir et positivt og engasjerende – og veldig spennende år.  Og jeg tror fremtiden er lysere.- 

 

Erik Wilberg 
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