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Medieøkonomi – tall og kilder
På verdensbasis er medieindustrien i overveiende grad reklamefinansiert.Dette gjelder også i Norge,som
ifølge svenske IRM – Institutet för reklam- och mediestatistik – var det mest "reklameintensive" landet i
Norden i 2001. I 2001 utgjorde reklameinntektene til norske aviser rundt 6 milliarder kroner, noe som
tilsvarer 51 prosent av samlede inntekter. Enkelte aviser fikk over 70 prosent av driftsinntektene gjennom
reklame (kilde:Statens medieforvaltning).I andre land er tallet enda høyere;i USA får avisene om lag 90 %
av inntektene fra reklame, mens nivået i Europa normalt ligger rundt 50 % (kilde: medienorge 2002). Også
for andre medier, som ukepresse og kommersielle radio- og TV-kanaler, har reklameinntektene en
avgjørende økonomisk betydning.
I Norge har det imidlertid vært et problem å få tak i representative og sammenlignbare tall for medienes
reklameomsetning.Vi skal i dette nyhetsbrevet se på både hvordan tall for reklameomsetning utarbeides
og hvilke kilder som finnes.
I beregningen av medienes reklameomsetning er det to hovedmetoder som blir benyttet:
• rate-card-metoden som viser medienes brutto reklameomsetning
• survey-metoden som måler medienes netto reklameomsetning
Statistikken som utarbeides på grunnlag av de ulike metodene viser store sprik, noe som lett kan føre til
misforståelser og feiltolkning dersom en ikke er kjent med bakgrunnen for tallene.

Rate-card-metoden
Tall for brutto reklameomsetning i norske medier utarbeides i
Norge av AC Nielsen ved hjelp av den såkalte rate-card-metoden.
Det vil si at omsetningen regnes ut på grunnlag av volum,i form av
registrering av for eksempel spaltemeter i avis og ukeblader og
lengde på reklameinnslag i TV og radio. Dette annonsevolumet
brukes så sammen med medienes prislister (rate-card betyr prisliste på engelsk) for å beregne omsetningstallene.Rabatter og provisjoner tas ikke hensyn til. Det er altså omfanget av annonseringen
som først og fremst måles gjennom denne metoden.Men ikke alle
typer annonser: Rubrikkannonser i aviser og ukepresse er ikke
inkludert.
AC Nielsen registrerer annonser i aviser, ukeblader, fagblader og
reklamefilmer og sponsing i TV-kanalene,mens data for kino,radio
og plakat innrapporteres fra medieselskapene selv. Basis for
statistikken er et utvalg aviser,blader og selskaper som kan variere
fra år til år.Dette kan resultere i svingninger i datamaterialet som
får konsekvenser for sammenlignbarheten fra år til år.
I alle hovedsak er det tre typer annonser som registreres:
annonser for merkevarer og kjeder og for detaljister. Rubrikkannonser registreres ikke, heller ikke annonser under et definert
minstemål.
Rate-card-statistikkens formål er å gi tall som kan gi et detaljert
bilde av reklameomsetning og annonsevolum knyttet til ulike
mediegrupper, bransjer, varemerker og annonsører.Ved hjelp av
denne metoden kan en for eksempel finne ut av hvor mye som
investeres i reklame for biler og hvordan denne summen fordeler
seg mellom de ulike mediene.Videre kan tallene brytes ned på
merkenivå;hvor stor del av bilreklamen kommer fra Volvo? Metoden er dermed et nyttig redskap for bransje- og konkurranseanalyser.
Metoden blir imidlertid problematisk når en akkumulerer ratecard-målinger av enkeltannonser for å vise et mediums totale
omsetning.På grunn av manglende fratrekk for rabatter,som det er
mye av i bransjen, vil totaltallene ligge unaturlig høyt. Statistikk
basert på rate-card-metoden er altså et lite egnet utgangspunkt
dersom en er ute etter reelle omsetningstall eller tall på totalnivå.
Tallene for avis og uke- og fagpresse har de største svakhetene
fordi rubrikkannonser ikke tas med. For avisene kan disse utgjøre
opp mot 50% av bruttoomsetningen (omsetning før rabatter).

Survey-metoden
Survey-metoden brukes for å undersøke den faktiske reklameomsetningen,dvs.netto omsetning etter at alle rabatter er trukket
fra.Metoden er basert på at aktører innenfor de ulike mediegruppene rapporterer inn tall for fakturert omsetning. Grovt sett kan
en si at tallene representerer den inntekt mediene har på annonseringen, og at survey-metoden altså måler penger - reklamens
verdi.Survey-tall finnes ikke for foretak eller varegrupper,men gir
totaltall for de ulike mediene.Dermed er de godt utgangspunkt for
å analysere utviklingen innenfor disse og i reklamemarkedet som
helhet.
I Norge utarbeider Mediebyråenes Interesseorganisasjon (MIO)
reklamestatistikk etter survey-metoden. Statistikkgrunnlaget er
medlemmenes innrapporterte medieomsetning (etter at alle rabatter er trukket fra, men før provisjon og mva). Denne omset-

ningen består hovedsaklig av riks- og regionaldekkende merkevare- og kjedeannonsering,samt kunngjøringsannonser fra stat og
kommune. I noen grad inkluderer den også profesjonell rubrikkannonsering, som for eksempel stilling ledig, næringseiendom etc.
I følge MIO selv står medlemsbyråene for om lag 80-90 % av all
merkevareannonsering i Norge.
Men MIOs reklamestatistikk utelater en stor del av de totale
annonseinntektene. Private rubrikkannonser inkluderes ikke,
heller ikke annonser som blir plassert direkte hos mediene (noe
som ofte gjelder annonsering i lokalmedier og annonser og kunngjøringer knyttet til spesielle interessegrupper og bedrifter etc.).
Merkevareannonser som blir bestilt direkte fra utenlandske aktører er heller ikke med.Som et resultat av dette vil statistikken ha
varierende utsagnskraft for ulike mediegrupper. MIO regner med
å ha størst andel av omsetningen for ukepresse (94%),medTV som
nummer to (79%).Lavest ligger andelen for fagpresse med 24%.
MIOs medlemmer står altså for en større del av omsetningen når
det gjelder TV, der storparten av reklamen er riks- eller regionaldekkende merkevareannonsering,enn for medier som avis (60%),
og ikke minst fagpresse, som nettopp får en stor del av annonseinntektene gjennom private rubrikkannonser og annonser som
plasseres direkte. De reelle omsetningstallene for disse mediene
vil derfor ligge betydelig høyere enn det MIOs tall viser. For
reklamemarkedet som helhet er MIOs tall derfor ikke like representative.Men forutsatt at andelene for merkevareannonsering og
rubrikkannonsering i mediene er relativt stabile, vil tallene likevel
kunne si noe om trender over tid.

En representativ reklamestatistikk?
De ulike metodene som ligger til grunn for reklamestatistikken
gjør at tall fra ulike kilder kan ha store sprik.Ser vi for eksempel på
reklameomsetning i avissektoren i 2001 er dette tydelig:
• brutto omsetning:5,6 mrd kroner (AC Nielsen )
• netto omsetning:2,1 mrd (MIO)
AC Nielsens tall er mer enn dobbelt så høye som tallene fra MIO.
En av årsakene til forskjellen er som nevnt ovenfor at Nielsens tall
ikke tar hensyn til rabatter,som det er mye av i bransjen,og derfor
kommer høyt ut.På den andre siden inkluderer ikke tallene rubrikkannonser,og utelater dermed store deler av inntektsgrunnlaget til
avisene.Tallene fra MIO omfatter bare den reklamen som formidles via mediebyråene, og har heller ikke med private rubrikkannonser.
Går vi til andre kilder finner vi et nytt sett med tall for avisenes
reklameomsetning i 2001, men disse er mer i overensstemmelse
med hverandre:
• netto omsetning:5,9 mrd (Mediebedriftenes Landsforening)
• netto omsetning:5,9 mrd (Statens medieforvaltning)
Ut fra dette ser det ut til at både Nielsen og MIO ligger for lavt når
det gjelder reklameomsetning for norske aviser.
Ser vi på tall for reklamemarkedets utvikling i avissektoren de fire
siste årene, finner vi også store forskjeller mellom tallene. Her er
tendensene motstridende;tallene viser en økning i brutto,men en
nedgang i netto omsetning.

År

1999
2000
2001
2002

AC Nielsen
(brutto)
mill NOK
5
5
5
5

384
557
628
930

+/%
3,2
1,3
5,4

MIO
(netto)
mill NOK
2
2
2
1

152
290
148
895

+/%
6,4
-6,2
-11,8

Årsaken til denne forskjellen kan belyses gjennom ordvekslingen
mellom MIO og bransjeorganisasjonen Mediebedriftenes Landsforening i Dagens Næringsliv i 2002:
MIOs styreformann skriver i et innlegg i Dagens Næringsliv
26.02.02, at avisenes andel av merkevareannonseringen i Norge
falt fra 50 % i 1997 til under 42 % i 2001, og at avisenes tapte
inntekter i all hovedsak har kommet TV til gode. Han anslår at
dette er en trend som kommer til å fortsette de neste årene og
mener at situasjonen er bekymringsfull for avisene – og for
reklame- og mediemarkedet generelt. I et motinnlegg (Dagens
Næringsliv 11.03.02) hevder Mediebedriftenes Landsforening på
sin side at bildet er et helt annet. De mener at avisenes andel av
reklamemarkedet har gått opp de siste årene,med unntak av 2001
da reklameomsetningen viste en nedgang på 0,7 prosent. De
forklarer forskjellen i tallene med at det er omsetningen gjennom
mediebyråene som er redusert, mens andelen reklame som plasseres direkte i avisene har økt de siste årene. Slike endringer vil
ikke fanges opp av MIO, som nettopp bygger sin statistikk på
innrapporterte tall fra mediebyråene.
Bildet av reklameomsetningen i norske medier er altså komplisert
og til tider forvirrende. Hverken MIO eller AC Nielsen gir dekkende tall hvis en ønsker å se på medienes reelle reklameinntekter
i Norge. Et forsøk på å utarbeide slike tall finner vi derimot hvis vi
går til internasjonal reklamestatistikk.

Internasjonal reklamestatistikk
Sammenligninger og akkumulering av tall for reklameomsetning
fra ulike land kan ofte være problematiske fordi det er store forskjeller mellom ulike lands mediekulturer og metoder, både når
det gjelder innsamling av data og måling av reklamens verdi.Hvilke
tall bygger statistikken på? Er rubrikkannonser, som kan utgjøre
opp til 40 % av et lands samlede reklameinvesteringer,inkludert? –
Og hva med provisjon og produksjonskostnader? Hvordan er
rabattnivået i de ulike landene? Dette er bare noen av de faktorene
som gjør det vanskelig å sammenligne tall fra forskjellige land.
Den største forskjellen ligger, slik tilfellet også er i Norge, i varierende bruk av brutto- og nettomålinger, dvs hvilke metode statistikken tar utgangspunkt i. En trend har imidlertid vært at nesten
alle land har gått fra rate-card-statistikk (bruttotall) til surveystatistikk (nettotall).Norge er nå det eneste nordiske landet uten
en statistikk basert på survey-metoden som dekker all annonsering (MIO dekker bare mediebyråenes andel).
Sammenligninger mellom land som utarbeider statistikk på forskjellig grunnlag kan gi helt feil slutninger om medienes økonomiske
utvikling i disse landene. Dette er det viktig å være oppmerksom
på når slik statistikk presenteres av ulike kilder. Spesielt vil dette
gjelde avissektoren, hvor rubrikkannonsene faller utenfor ved
bruk av bruttotall. Publikasjonen World Press Trends, som utgis av
den internasjonale avisorganisasjonen World Association of

Newspapers,er en vanlig kilde for fakta om internasjonale forhold
på avissektoren.Blant annet gis det for mange land tall for avisenes
reklameomsetning, uten at det dokumenteres forskjeller i
metode. Det er f.eks. brukt bruttotall for Norge, mens Sverige
presenteres med nettotall. En sammenlikning mellom disse to vil
være fullstendig misvisende – både når det gjelder størrelsen på
omsetningen og avisenes andel av den totale reklameomsetningen.

WARC
The World Advertising Research Center er et uavhengig verdensomspennende foretak for internasjonal reklamestatistikk
som bl.a. har kontor i London. De har i mange år samlet inn, bearbeidet og sammenstilt data fra en rekke land.De benytter følgende
definisjon for statistikken:
Advertising expenditure is defined as excluding production costs,
including agency commision and press classified advertising and
net of rate card discounts.
Mange land benytter seg i utgangspunktet av denne definisjonen,
som altså inkluderer provisjon og rubrikkannonser og tar hensyn
til rabatter, men som utelater produksjonskostnader. For de landene som benytter seg av andre definisjoner, bruker WARC ulike
metoder for harmonisering slik at det likevel skal være mulig å
sammenligne tall for ulike land. Harmoniseringen går ut på at en
benytter estimater for å korrigere for de faktorene som avviker fra
definisjonen.I praksis vil det for eksempel si at en beregner nettotall på basis av bruttotall.
De omregnede bruttotallene kan ikke likestilles fullstendig med
survey-tallene,men de gjør sammenligninger mellom ulike land og
systemer for reklamemåling mulig. I følge WARC verifiseres
dataene gjennom at de testes opp mot hypoteser der det antas at
reklameinvesteringer og økonomisk situasjon står i forhold til
hverandre. En går ut i fra at det er et direkte forhold mellom
harmoniserte reklameinvesteringstall og landets BNP. Harmoniseringen medfører at sammenligningen mellom land blir, om ikke
helt reell, så i alle fall mer realistisk enn ved bruk av ubearbeidede
nasjonale data.
Fordi det ikke finnes norske nettotall etter WARCs definisjoner,
utarbeider de sine egne tall for Norge. Disse er basert på AC
Nielsens bruttostatistikk (annonsevolum * listepris).WARC regner
om tallene på bakgrunn av estimater om generelle rabattsatser
innenfor de enkelte mediegruppene og rubrikkannonsenes andel
av reklamemarkedet. For 2001 regnet WARC med at rubrikkannonsene utgjorde 40% av den totale reklameomsetningen for
avis og 20% av omsetningen for uke- og fagpresse.Rabattnivået ble
estimert til 12% for avis,25% for uke- og fagpresse og 50% for TV.
WARCs tall for Norge publiseres blant annet som en del av den
nordiske reklamestatistikken i Sverige.

Nordisk reklamestatistikk
Institutet för reklam- och mediestatistik – IRM – i Sverige publiserer nettotall for de nordiske landene – inkludert Norge.
Instituttet samler inn egne tall for svensk mediebransje, men
mottar tall for de andre nordiske landene via sitt internasjonale
samarbeid med WARC.

IRM er et selvfinansiert institutt som kontinuerlig undersøker
og kartlegger det svenske mediemarkedet. Gjennom sin uavhengige posisjon i forhold til bransjen har IRM opparbeidet en
tillit som gjør at det mottar omsetningstall for store deler av
mediesektoren. Ut fra disse utarbeides nettotall både for de
ulike mediegruppene og for reklamemarkedet som helhet. En
viktig detalj er at også rubrikkannonser i aviser og tidsskrifter
inkluderes i IRMs statistikk. Rubrikkannonsene står, som allerede nevnt,for en viktig del av avisenes inntekter.
År

AC Nielsen +/MIO
(brutto)
%
(netto)
mill NOK
mill NOK

1999
2000
2001
2002

5
5
5
5

384
557
628
930

3,2
1,3
5,4

2
2
2
1

+/- IRM/WARC +/%
(netto)
%
mill NOK

152
290
148
895

6399
6605
6704
-

6,4
-6,2
-11,8

3,2
1,5
-

Hvis vi ser på IRMs tall for avisenes reklameinntekter i Norge,
ser vi at utviklingen tilsvarer trenden i AC Nielsens tall,dvs en
svak nominell økning ,men omsetningen er satt langt høyere –
forskjellen ligger på rundt en milliard i forhold til Nielsen og på
mer enn fire milliarder i forhold til MIO. Årsaken til de store
differansene ligger i at tallene omfatter annonsering også utenom mediebyrå og at rubrikkannonser er estimert inn i de
tallene IRM publiserer.
Hvis vi ser på utviklingen på totalnivå finner vi også store forskjeller:
År

AC Nielsen
(brutto)
mill NOK

1999
2000
2001
2002

11
12
12
13

628
726
675
059

MIO (netto)
(netto)
mill NOK
4
5
5
4

IRM/WARC
(netto)
mill NOK

842
334
155
808

9962
10670
10744
-

Nettotallene fra WARC ligger på nesten det dobbelte av MIOs
nettotall og viser en økning fra 2000 til 2001 i løpende kroner,
mens både MIO og Nielsens tall viser en svak nedgang.
Hvis vi sammenholder tall for avis og TV fra IRM viser de en
utvikling som både avkrefter og bekrefter uttalelsene fra MIO
og MBL i Dagens Næringsliv. IRMs tall viser at reklameomsetningen totalt har økt og at TV står for en stor del av denne
økningen. Men samtidig har ikke avisenes omsetning gått ned
selv om deres andel av totalen er blitt mindre – det er totalen
som har økt.
Hvilke tall som ligger nærmest sannheten skal vi ikke komme
med antakelser om her. Det viktigste er å understreke at
bruttotall og nettotall ikke kan sammenliknes. De er utarbeidet på ulik måte og har ulike bruksområder. Bruttotall sier
noe om annonsevolum og utviklingen av dette i ulike medier og
innenfor ulike varegrupper og annonsører.Forutsatt at rabattnivåene er noenlunde stabile kan de også gi trender for nivået
på medienes reklameinntekter. Nettotall handler om medienes reelle inntekter og omsetning og tar hensyn til nettopp
svingninger i rabattnivåer. Om WARCs tall for Norge tar nok
hensyn til disse svingningene er vanskelig å vurdere ut fra den
dokumentasjonen de selv publiserer.
Både AC Nielsen og MIOs statistikk finner du på medienorges
nettsider (www.medienorge.uib.no) under hvert enkelt medium i menyen.
Kilder:
Dagen Næringsliv 26.02.02 og 11.03.02
AC Nielsens Reklame-Statistikk AS (www.acnielsen.no)
Mediebyråenes Interesseorganisasjon
Mediebedriftenes Landsforening (www.mediebedriftene.no)
IRM (www.irm-media.se):Den nordiska reklammarknaden,
oktober 2002
IRM (www.irm-media.se):MedieTema Nr 5 Desember 1993
WARC (www.warc.com):The European Advertising & Media
Forecast,2002.
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