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MEDIEÅRET 2010–2011
Hensikten med publikasjonen Medieåret er å skissere hovedtrekk i medieutviklingen i Norge ved hjelp
av ulike tall og fakta. Forrige utgave, Medieåret 2008–
Internett. I denne utgaven, Medieåret 2010–

, fokuserte i stor grad på avis, TV, radio og

, står også disse mediene sentralt, men i tillegg har

vi valgt å se på utviklingstrekk innenfor mediene bok, film og fonogram.
Medieåret har også som formål å vise frem noe av statistikken som er tilgjengelig på medienorges
nettsider, www.medienorge.uib.no.

MEDIEBRUK OG TRENDER
Nordmenns medievaner er i rask endring. Fenomener som var nærmest ukjente for et par år siden,
som applikasjoner og streaming, er nå tilnærmet allemannseie. Smarttelefoner har overtatt mobilmarkedet, og mediebrettene gjør sitt inntog i norske hjem. De sosiale nettmediene, som før var nye og
spennende, er nå en selvsagt del av mediehverdagen.
Denne utviklingen, med nye internettjenester og digitale teknologier, skaper både utfordringer og
muligheter for de tradisjonelle mediene.

Visste du at både TV og radio holder stand, selv om internettbruken fortsetter å øke?
Til tross for spekulasjoner de siste årene, ser ikke TV-mediet ut til å tape terreng. Andelen som har
sett TV en gjennomsnittsdag, ligger stabilt på i overkant av 80 prosent – et nivå som har holdt seg
nesten uendret de siste tyve årene, viser Statistisk sentralbyrås undersøkelse Norsk mediebarometer.
Tall fra TNS Gallups undersøkelse, Norsk TV-meterpanel, viser samme stabile utvikling, selv om andelen TV-seere der ligger lavere enn hos SSB.
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Også radiomediet holder stillingen. Andelen som hørte på radio en gjennomsnittsdag lå på 55 prosent
i 2011 – på samme nivå som for fem år siden, viser SSBs undersøkelse. Men for radio viser utviklingen
en svak nedadgående tendens de siste tyve årene. På begynnelsen av 90-tallet lå andelen radiolyttere
på rundt 65 prosent.
Selv om TV og radio holder stand, er den stadig mer digitaliserte mediebruken en utfordring for de
papirbaserte mediene. Utviklingen er foreløpig mest synlig for papiravisene, som står langt svakere nå
enn for bare få år siden. Ifølge Norsk mediebarometer har andelen av befolkningen som leste papiravis en gjennomsnittsdag, falt fra 81 prosent i år 2000 til 6 prosent i 2011. Her har ikke de årlige
endringene vært så store, men nedgangen over tid er betydelig.
1

Befolkningsgrunnlaget SSB og TNS Gallup beregner prosenter av, er ulikt. Mens SSB bruker hele befolkingen 9 79 år som grunnlag, omfatter TNS Gallups TV-andeler befolkning med TV (ca. 98 %) 12 år og eldre.

For ukebladene er utviklingen mer stabil, men også her er trenden negativ. Selv om andelen på 12
prosent daglige ukebladlesere i 2011 var på nivå med året før, er leserandelen begge år den laveste
siden SSB startet mediebruksmålingene sine i 1991.
Boklesingen holder derimot bedre stand. Andelen som leste bok en gjennomsnittsdag i 2011 – 27
prosent – er en av de høyeste som er målt siden 1991. Også i 2009 var andelen boklesere like høy, og
målingene viser at boklesingen på 2000-tallet ligger jevnt over høyere enn på 1990-tallet.

ANDEL SOM HAR BRUKT UTVALGTE MEDIER EN GJENNOMSNITTSDAG, 2000–2010 (PROSENT)
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MERK: Befolkning 9–79 år
KILDE: Statistisk sentralbyrå: Norsk mediebarometer

Når det gjelder de fleste andre mediene, fremstår den daglige bruken som rimelig konstant. For fon ogram (innspilt musikk) og video er andelen daglige brukere nå stabil. Her pågår det imidlertid store
teknologiske endringer som ikke vises i hovedtallene. Stadig flere laster ned eller streamer musikk,
mens bruken av CD-spiller er på retur. Mye av det samme er i ferd med å skje med video: Selv om
DVD og Blu-Ray fortsatt er mye brukt, er klikkefilm, eller video on demand, på fremmarsj, og mange
laster ned film fra Internett – lovlig eller ulovlig. Dessuten er det flere som bruker harddiskopptaker
(PVR) for å ta opp TV-program.
For Internett – selve drivhjulet i digitaliseringsprosessen – peker pilen stadig oppover. Hele 80 prosent
av befolkningen brukte Internett en gjennomsnittsdag i 2011. Det er nesten en fordobling siden 2003,
da andelen var 42 prosent. Nordmenns nettbruk fortsetter dermed å vokse, og har økt hvert eneste år
det siste tiåret. Andelen daglige brukere er nå mer enn ti ganger så stor som da SSB begynte å spørre
om nettbruk i 1997.

ØKT «NISJIFISERING» I TV-MARKEDET
Visste du at markedsandelen for de små TV -kanalene er doblet siden 2006?
De store allmennkanalene – hovedkanalene til NRK, TV 2, TVNorge og TV3 – taper terreng blant TVseerne. De små kanalene har mer enn doblet sin andel av nordmenns daglige seertid fra 2007 til 2011
– fra 18 til 36 prosent – ifølge TNS Gallups TV-meterpanel. I samme periode gikk kanaler som NRK1 og
TV 2 klart tilbake: NRK1 fra 38 til 32 prosent, og TV 2 fra 29 til 19 prosent. Også TVNorge har mistet
seere, relativt sett, mens utviklingen for TV3 har vært mer stabil.

MARKEDSANDELER FOR TV-SELSKAPENES HOVEDKANALER 2007–2011 (PROSENT)
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Årsaken til utviklingen ligger først og fremst i digitaliseringen av det norske bakkenettet for TV signaler i 2007. Det nye, digitale sendenettet ga plass til langt flere kanaler enn det analoge nettet, og
sikret at også seere uten kabel eller parabol fikk tilgang til mer enn NRK og TV 2. I tillegg førte digitaliseringen til et økt tilbud av nye, norske nisjekanaler – etablert nettopp av selskapene bak de brede
allmennkanalene, i et forsøk på å demme opp for konkurransen de regnet med å møte i det nye bakkenettet.
Dermed er det de norske TV-selskapene selv som står bak mange av de mindre kanalene som har
stjålet markedsandeler fra hovedkanalene. Vi har fått egne norske kanaler for barn, kvinner, menn og
«voksne», samt en rekke temakanaler for sport, nyheter osv. – en trend som kan kalles «nisjifisering».
NRK 3/Super ble etablert av NRK i 2007, og er en ungdoms- og barnekanal som blant annet skulle
møte konkurransen fra Disney. Kanalen Fem ble etablert av TVNorge (ProSienbenSat) i 2007, som en
kanal for kvinner, fulgt av «mannekanalen» Max i 2010 og «voksenkanalen» Vox i 2012. TV3 (Modern
Times Group) har nøyd seg med én ny kanal: Viasat , rettet mot menn, som ble etablert i 2007. Den
samlede markedsandelen for disse nye nisjekanalene var på 15 prosent i 2011.

I tillegg de nevnte kanalene, som alle er gratiskanaler (lisens- eller reklamefinansierte), er det også
lansert en rekke abonnementsbaserte betal-TV-kanaler.
Hver av kringkasterne har altså etablert «kanalfamilier», og det meste av utviklingen har skjedd siden
2007. Ser man på utviklingen av markedsandelene for hvert TV-selskaps tilbud samlet, er det et blandet bilde som trer fram: NRK har tapt svært lite sammenlignet med 2007, TV 2 har gått klart tilbake
(TV 2 Sport og TV 2s fotballkanaler er ikke regnet med), mens TVNorge og TV3 har økt sine andeler.

MARKEDSANDELER FOR NORSKE KANALFAMILIER 2007 OG 2011 (ANDEL AV SEERTID, 12 ÅR+)
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Også ny teknologi for TV-mottak og endringer i reklamefinansieringen har bidratt til fremveksten av
2

nisjekanaler. Med personlige harddiskopptakere (PVR) kan publikum i stor grad komponere TVmenyen selv, og dermed utfordres den tradisjonelle kringkastingsmodellen der mange ser på samme
program samtidig. Dette, sammen med et utvidet betal-TV-tilbud og økt konkurranse om reklamekronene, har fått kringkasterne til å skreddersy kanaler for bestemte målgrupper som annonsørene
kan nå gjennom mer spisset reklame.

Visste du at TVNorge gikk seirende ut av konkurransen mot TV3 i 2011?
TVNorge-kanalene ble vekstvinneren i 2011. Både hovedkanalen og nisjekanalen Max kapret ma rkedsandeler, og samlet gjorde ProSiebenSat-gruppen sitt sterkeste år noensinne, med en markedsandel på 12 prosent av seertiden. For TV3 og Viasat 4 i MTG-gruppen ble det derimot et svakt år, med et
fall på nesten en femtedel sammenlignet med 2010. MTG-kanalene gikk tilbake fra 10 til 8 prosent, en
tilbakegang som tilsvarer TVNorge-kanalenes framgang. . I likhet med TV 3 og Viasat 4, sender forøvrig alle TV Norges søsterkanaler fra England, og er derfor underlagt mer liberale reklameregler enn
kanaler som sender fra Norge.

2

«Farvel til mangfoldet? Endringer i norske tv-kanalers programlegging og sendeskjemaer etter digitaliseringen»
av Karoline Andrea Ihlebæk, Trine Syvertsen og Espen Ytreberg, i Norsk medietidsskrift nr. 13 2011

For NRK og TV 2 var det veksten for de mindre kanalene som gjorde at de holdt stand på gruppenivå.
Særlig «Hurtigruten – minutt for minutt» på NRK2 dro opp markedsandelen for rikskringkasteren,
mens nykommeren Bliss var viktig for TV 2. I likhet med TV 2s andre kanaler, sender Bliss fra Norge.

MARKEDSANDELER NORSKE TV-KANALER 2010–2011 (PROSENT AV SEERTID, 12 ÅR+)
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KILDE: TNS Gallup: Norsk TV-meterpanel

RADIOLYTTINGEN STABIL, MEN P1 TAPER LYTTETID
Visste du at vi brukte syv minutter mindre på P1 i 2011, enn for fire år siden?
Radiokanalenes nye, elektroniske lyttermåling, PPM, viser at siden målingene startet i 2007, har NRK
P1s andel av lyttetiden gått tilbake, mens Radio Norge har økt sin. Sammenlignet med 2007 har tiden
vi bruker på P1 hver dag gått ned med 7 minutter, fra 58 til 51 minutter; den gjennomsnittlige lyttetiden for Radio Norge har økt tilsvarende, fra 5 til 12 minutter. Dermed ser det ut til at SBS Radio Norge
har lyktes med sin omlegging av Radio Norges profil, etter at selskapet kjøpte kanalen fra TV 2 i 2008.
Tiden vi bruker på de andre radiokanalene har endret seg lite i disse fire årene, bortsett fra at lyttetiden for NRK P2 og P3 har økt litt, mens P4 har gått ørlite tilbake. Totalt sett har lyttetiden gått litt
opp, fra 97 til 99 minutter, noe som viser at radiomediet lever i beste velgående.
Den elektroniske målingen PPM, «Portable People Meter», registrerer alle radiosendinger undersøkelsespanelet «utsettes for», både hjemme og ute, og måler slik både aktiv og passiv radiolytting.
Ut fra lyttertallene er det ikke utenkelig at P1 lekker til Radio Norge, selv om sammenhengen mellom
tilbakegang og framgang ikke behøver å være så direkte. Det kan hende lytterne beveger seg mellom
flere kanaler enn disse to. NRK ser ut til å ta nedgangen på alvor, siden P1s sendeflate i 2012 er lagt
om – i en mer kommersiell retning, hevder konkurrentene. Påstanden begrunnes blant annet med at
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debattprogrammet «Her og nå» har lagt musikk inn i sendingene, og at det satses på rene underholdningsprogram midt på dagen.

DAGLIG LYTTETID FOR NORSKE RADIOKANALER 200 –2011 (MIN/DAG)
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KILDE: TNS Gallup: PPM

Til tross for nedgangen i lyttetid er det foreløpig ingen fare for NRKs hovedkanal: Nordmenn bruker
mer enn halve lyttetiden sin på P1, og NRK Radio har en samlet markedsandel på 63 prosent, mens de
to riksdekkende kommersielle kanalene, P4 og Radio Norge, bare legger beslag på en tredjedel til
sammen. P4 hadde en markedsandel på 22 prosent i 2011; Radio Norges andel var litt mer enn hal vparten så stor.

MARKEDSANDELER FOR NORSKE RADIOKANALER 2011 PROSENT AV LYTTETID)
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De nye lokalradioene som fikk konsesjon i siste konsesjonstildeling, gjør seg ikke sterkt gjeldende i
den elektroniske radiomålingen. I intervjuundersøkelsen som tidligere (inntil 200 ) ble brukt som
grunnlag for kanalenes lyttertall, lå lokalradioene samlet på en andel rundt ti prosent. Men den ne
undersøkelsen var basert på telefonintervjuer og kartla all radiolytting, mens dagens PPM undersøkelse kun registrerer lytting på kanaler som betaler for å bli målt. Dermed får man ikke et
samlet lyttertall for lokalradio, siden mange mindre radioer ikke har råd til å betale seg inn. Det har
også den konsekvensen at den totale lyttetiden som blir målt for radio vil avhenge av hvor mange
kanaler som deltar i målingene. PPM er basert på at et utvalg personer går rundt med et lite apparat
som registrerer lyden fra radiokanaler som deltar i undersøkelsen. Bare radiolyd som er kodet for
gjenkjenning blir tatt med og danner grunnlaget for lyttetid og markedsandeler. Det aller meste av
radiolyttingen vil likevel bli registrert, siden alle de største kanalene deltar i målingen.

UKEPRESSEN I KNIPE
Visste du at kjendisbladene er blant de som faller mest i opplag?

OPPLAGSUTVIKLING FOR STØRSTE UKEBLADER 200 –2011 (ANTALL EKSEMPLARER)
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KILDE: Mediebedriftens Landsforening

Norske magasiner og ukeblader sliter med synkende opplag og svakere lesertall, og tilbakegangen er
nå sterkere enn på lenge. I flere år har opplagsnedgangen for etablerte titler vært kompensert ved
stadig nye utgivelser – ukepressen har opplevd en «nisjifisering» på linje med TV-markedet, med blader rettet inn mot ulike tema og grupper av lesere.
Opplaget er likevel synkende, på tross av en stor økning i antall utgitte blader – og sammenligner man
opplag for samme utvalg titler i 2010 og 2011, falt det samlede opplaget med 7 prosent, viser tall fra
Mediebedriftenes Landsforening (MBL).
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De offisielle lesertallene fra Ipsos MMI ser mer stabile ut enn opplagstallene. Dette skyldes imidlertid
at flere titler er kommet med i målingene. Sammenligner man bare de titlene som eksisterte både i
2010 og 2011, var også utviklingen for lesertallene klart negativ.
Alle bladkategoriene hadde opplagsfall i 2011. Størst var nedgangen for kategorien «ung», med 15
prosent, fulgt av «aktualitet, TV» og «PC, lyd og bilde» – begge med 11 prosent. Det er i aktualitet/TVkategorien man finner kjendisbladene Se og Hør og Her og Nå. Disse var begge blant opplagstaperne i
2011. Lenge var det de tradisjonelle familiebladene, som Hjemmet, Norsk Ukeblad og Familien, som
mistet mest opplag, men de siste årene er det de store kjendisbladene som har gått mest tilbake.

PAPIRAVISENE FALLER – TABLOIDENE STUPER
Visste du at VG er Norges neststørste avis?
Gjennom tretti år har løssalgsavisen VG kunnet smykke seg med tittelen «Norges største papiravis». I
2010 var det imidlertid abonnementsavisen Aftenposten (morgen) som var størst, for førs te gang
siden 1981. Ifølge de offisielle opplagstallene gikk Aftenposten forbi VG med vel 6 000 eksemplarer i
2010, med et opplag på nesten 240 000. I 2011 økte Aftenposten ledelsen, men dette skyldes ikke at
Aftenpostens opplag vokser – bare at VGs opplag faller mer.

OPPLAGSUTVIKLING FOR UTVALGTE STORAVISER 1994–2010 (ANTALL EKSEMPLARER)
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KILDE: MBL

De fleste større papiraviser sliter med sviktende salg, og det er løssalgsavisene som sliter mest. VG
har mistet nesten 45 prosent av opplaget sitt siden toppåret 2002, og ligger nå på et opplag på vel
211 000. Likevel er det Dagbladet som har falt mest. Dagbladets opplag er redusert med 48 prosent
siden 2002, og sammenlignet med avisas toppår i 1994 er opplaget mer enn halvert. Også for mindre
aviser med mye løssalg, som Bergensavisen og Rogalands Avis, svikter salget.
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Aftenpostens morgenutgave og Bergens Tidende kan illustrere utviklingen for de store abonnement sbaserte regionavisene, som opplever en langsom og vedvarende forvitring av papiropplaget, men som
ikke på langt nær er i samme krisesituasjon som de store løssalgsavisene.
Men i den samme perioden har en rekke lokal- og nisjeaviser hatt motsatt utvikling og økt opplaget
sitt. Dette gjelder særlig lokale ukeaviser, altså de aller minste og mest lokale avisene, som har hatt
en positiv utvikling i flere år. Likevel fikk også disse smake på tilbakegangen i 2011. Lokale fådagersaviser har hatt en ganske stabil utvikling i mange år, med bare en svak nedgang.

OPPLAGSUTVIKLING FOR UTVALGTE NISJEAVISER 2000–2011 (ANTALL EKSEMPLARER.)

30 000
25 000
20 000
15 000

Morgenbladet
Klassekampen

10 000

Dag og Tid

5 000
-

KILDE: MBL

Riksspredte meningsbærende aviser som Klassekampen, Dagens Næringsliv, Morgenbladet og Dag og
Tid er en annen gruppe aviser som skiller seg positivt ut, også i 2011. Generelt kan en si at abonnementsaviser klarer seg bedre enn løssalgsaviser, og at aviser som tilbyr innhold leserne ikke får andre
steder (les: på Internett), klarer seg bedre enn mer allmenne aviser med mye såkalt fellesstoff. De
største «opplagsvinnerne» er forholdsvis små aviser som vektlegger debatt-, kultur- og bakgrunnsstoff
(Klassekampen, Morgenbladet og Dag og Tid).

Visste du at Aftenposten nå har flere lesere på nett enn på papir?
Selv om Aftenposten i dag er Norges største papiravis, betyr ikke det at papirutgaven er mer populær
enn nettutgaven. I likhet med VG og Dagbladet har Aftenposten nå flere lesere på nett enn på papir.
Dagbladets nettutgave gikk forbi papirutgaven allerede i 2006, mens for VG skjedde det samme året
etter.
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ANTALL LESERE PÅ PAPIR OG NETT FOR DE STØRSTE AVISENE 2004–2011 1000
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KILDE: MBL

Nettutgavenes suksess hos leserne er både en god og dårlig nyhet for avisene. Nyheten er god fordi
lesertallene er såpass høye at det blir attraktivt for annonsørene å investere mer i reklame på nett,
men også dårlig fordi inntektsgrunnlaget for nettutgaven er langt svakere enn for papirutgaven. På
Internett er konkurrentene store og internasjonale (Google, Facebook), og der er avisene foreløpig
tvunget til å gi fra seg innholdet gratis, siden betalingsviljen blant leserne ikke er overveldende.
Selv om VG, som en av få, tjener penger på nettutgaven sin, er inntektene i en helt annen størrelse sorden enn for papirutgaven: I 2011 innbrakte papirutgaven fire ganger så mye som nettutgaven, og
58 prosent av inntektene kom fra selve avissalget. Annonseinntektene lå på omtrent samme nivå for
3

nett og papir .
For andre aviser er forskjellen mellom inntektene fra analog og digital utgave langt større. Sett sa mlet, tjente Schibsteds regionaviser atten ganger mer på papirutgaven enn på nettutgaven i 2011. Dermed blir det akutte spørsmålet: Hvordan finansiere journalistikken i framtiden, hvis papiropplaget
fortsetter å synke?

Visste du at vi leser mye mer i papiravisene enn i nettavisene?
TNS Gallup har foretatt en sammenligning av lesemønstrene for papiraviser og nettaviser, og funnet
4

store forskjeller i hvor mange sider leserne får med seg i de ulike avisutgavene . Leseren av en papiravis får i gjennomsnitt med seg 45 sider, mens for nettavisen ligger antallet observerte sider på
Mobil skårer, ikke overraskende, enda lavere – med et gjennomsnitt på tre sider.

3
4

Schibsted: Financials and analytical info as of Q4 2011
Knut-Arne Futsæter: Medietrender 2011
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ESTIMERT ANTALL AVISSIDER OBSERVERT PER BRUKER 2011

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

45

8
3
Papiraviser

Nettutgaver

Mobile utgaver

KILDE: TNS Gallup

Resultatene er hentet fra ganske ulike undersøkelser, og må tolkes med forbehold. Leserdataene for
papiravis er hentet fra en nettbasert undersøkelse av lesing i et utvalg papiraviser med et gjennomsnittlig sidetall på 57 sider. Lesertallene for nett og mobil er basert på elektroniske registreringer av
trafikk på avisenes nettsider. Sistnevnte har den svakhet at hver bruker kan telles flere ganger, siden
det er datamaskinen som identifiseres og ikke brukeren. Leser man nettavis både hjemme og på jobb,
vil man registreres som to ulike brukere. På den annen side kan det være flere brukere av samme PC
hjemme, noe som betyr at antallet brukere også kan ligge for lavt. Et annet moment er om man kan
sammenligne en side i en papiravis med en sidevisning for en nettavis.
Likevel er forskjellen mellom lesing av papir- og nettutgaver så stor at den må tillegges vekt: Resultatene viser at vi leser fem ganger så mange sider i en papiravis som i en nettavis. Med synkende opplag
for papiravisene og stadig mer bruk av nettaviser, kan dette ha klare konsekvenser for nordmenns
nyhetskonsum. Sett i lys av at en side på papir kan inneholde mange nyhetssaker, mens en nettside
gjerne bare har én sak (med unntak for avisens hovedside), er ikke dette oppmuntrende resultater for
de som bekymrer seg for avisenes rolle som arenaer for opplysning og debatt.

FOLK FLEST BRUKER FACEBOOK
Visste du at Facebook har flere daglige brukere enn Norges største nettavis?
Selv om det ikke lenger er noen nyhet, er fremveksten av sosiale medier et av de mest markante u tviklingstrekkene på mediefeltet de siste årene. I en særklasse – ingen over, ingen på siden – står nettsamfunnet Facebook. I Medieåret 2008–

skrev vi at Facebook hadde flere daglige brukere enn

VGs papiravis har daglige lesere. Siden den gang har veksten fortsatt, og i løpet av 2010 passerte net tsamfunnet også VGs nettutgave og NRKs radiokanal P1 på listen over Norges mest brukte medier.
Andre sosiale nettsteder, som Twitter og LinkedIn, forblir svært små i forhold. Det samme var tilfellet
for det største norskeide nettsamfunnet, Nettby, som VG så seg nødt til å legge ned i desember 2010.

1
Konkurransen fra Facebook ble for tøff, og medlemmene forsvant, mens Facebook fikk stadig nye
brukere.
Norge er i verdenstoppen når det gjelder Facebook-bruk, men for første gang ser vi en liten nedgang.
Siden 2010 har veksten avtatt og det er tegn til at utbredelsen er i ferd med å nå et metningspunkt.
Kvartalstall fra TNS Gallup viste stagnasjon i antall ukentlige brukere i 2010 og i fjerde kvartal 2011
5

finner vi en klar nedgang. Facebooks egen statistikk viser at brukertallet (basert på månedlig aktivi6

tet) i Norge skal ha falt med mer enn 100 000, fra mai til juni 2011. Men tallene spriker: Statistikken
til Socialbakers.com viste samtidig en klar økning for Norge i siste halvår 2011, sett under ett.

UKENTLIG DEKNING FOR UTVALGTE SOSIALE MEDIER (PROSENT AV NETTBEFOLKNING)
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MERK: Bruk blant befolkning med tilgang til Internett (15 år+)
KILDE: TNS Gallup: InterBuss

Om bildet ikke er helt entydig, kan det slås fast at den raske veksten har bremset opp. Dette er i tråd
med trenden internasjonalt: Idet mer enn cirka halvparten (pluss/minus, avhengig av internett7

utbredelse) av et lands befolkning er på Facebook, flater veksten ut. Når «alle» er på Facebook, kan
det i seg selv få enkelte til å se seg om etter alternativer. Tenåringer kan lete etter foreldrefrie soner;
forskjellige subkulturer og eliter kan lete etter arenaer for mer spesialisert eller profesjonell komm unikasjon.

5

http://www.kampanje.com/medier/article5364113.ece, publisert 29.10.2010
http://www.guardian.co.uk/technology/2011/jun/13/facebook-growth-slows-for-second-month, publisert
1 0 2011
7
http://www.insidefacebook.com/2011/06/12/facebook-sees-big-traffic-drops-in-us-and-canada-as-it-nears700-million-users-worldwide/, publisert 12.0 2011
6

1
Twitter og LinkedIn har en mindre folkelig profil enn Facebook. Mikrobloggtjenesten Twitter handler i
stor grad om informasjonsutveksling og debatt, mens LinkedIn først og fremst brukes i jobb- og karrieresammenheng. Med økt inndeling av det sosiale medielandskapet kan Facebook møte sterkere
konkurranse i tiden som kommer. Konkurransen kan også skjerpes av Google+, Googles svar på Fac ebook, som ble lansert sommeren 2011.
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Facebook har uansett en formidabel posisjon her til lands, og nettsamfunnet brukes i stadig større
grad på nye mobile plattformer – når som helst, hvor som helst. Stadig flere har skaffet seg smarttelefon og mediebrett, og for begge plattformene er Facebook-appen den mest brukte applikasjonen.

8

Du kan lese mer om sosiale medier ved å gå inn på www.medienorge.uib.no og laste ned Mediefakta
, som utelukkende handler om sosiale medier – både nasjonalt og internasjonalt.

8

TNS Gallups Interbuss 3. kvartal 2011
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MASSIV VEKST I MOBIL MEDIEBRUK
Visste du at daglig mediebruk på mobilen er mer enn femdoblet siden 2008?
Mediebruken er i endring, ikke minst som følge av teknologisk utvikling. I tillegg til at digitale pl attformer tar over for analoge og papirbaserte medier, smelter flere av de digitale plattformene sammen
og nye skapes. For eksempel foregår stadig mer av mediebruken via mobiltelefonen.

BRUK AV MOBILT MEDIEINNHOLD 2007–2011, 4. KVARTAL (PROSENT)
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MERK: Andel av befolkning 12 år+
KILDE: TNS Gallup: Forbruker & Media

Fra å være forbeholdt et lite mindretall for bare få år siden, er bruk av medieinnhold (via Internett) på
mobilen nå blitt dagligdags i store grupper av befolkningen. Ved utgangen av 2011 brukte hver tredje
nordmann (12 år+) Internett på mobilen ukentlig, og mer enn hver fjerde daglig, ifølge TNS Gallups
undersøkelse Forbruker & Media. Sammenlignet med samme kvartal i 2008 er antall ukentlige brukere tredoblet og antall daglige brukere mer enn femdoblet. Særlig siden 2009 har utviklingen tatt av.
Utbredelsen av smarttelefonen er forutsetningen for denne utviklingen. Smarttelefonens store skjerm
og avanserte operativsystem gjør det langt enklere og mer attraktivt å bruke innhold på Internett, enn
med tidligere telefontyper og tekniske løsninger (som WAP). I siste kvartal 2011 eide mer enn halvparten –

9

prosent – av alle nettbrukerne (15 år+) en smarttelefon. I første kvartal samme år var

andelen 46 prosent.
SMARTTELEFON: avansert mobiltelefon med operativsystem som bl.a. gjør det mulig å installere applikasjonsprogrammer (apper). Har som regel berøringsskjerm. Var lenge svært dyre og forbeholdt forretningsfolk
(f.eks. Blackberry), men er i ferd med å bli allemannseie. Apple har ledet an med s in Iphone. Alle de store
mobilprodusentene lager nå smarttelefoner.

9

TNS Gallups InterBuss

1
Blant de norske nettsidene som måles av TNS Gallup, er VG en klar vinner – også på mobilen. I siste
kvartal 2011 hadde nettavisen 557 000 daglige brukere på mobil – en økning på mer en 0 prosent
siden 2010. Nummer to og tre på listen over de mest brukte nettstedene som inngår i undersøkelsen,
er NRK (inkludert Yr) og Dagbladet. Dette er den samme rangeringen vi finner i andre målinger av
norske nettsteder, uavhengig av plattform.
Selv om bruken av medieinnhold på mobilen er økende, er den fortsatt nokså skjevt fordelt i befolkningen. Mest utbredt er bruken blant ungdom og voksne under 40 år, hvor mer enn halvparten brukte
mobilt medieinnhold ukentlig i slutten av 2011. Bruken er også mer utbredt blant menn enn blant
kvinner: 39 prosent av mennene, mot 29 prosent av kvinnene, er ukentlig brukere. Tallene viser også
at personer med høyere utdanning, og særlig høy inntekt, er overrepresentert.

Visste du at antall nedlastinger av app er til Iphone er oppe i 25 milliarder?
Apple meldte i mars 2012 at antall nedlastinger av applikasjoner til Iphone var oppe i hele 25 milliarder på verdensbasis. Dette sier noe om hvilken suksess både Iphone og fenomenet «apper» er blitt
siden Apple lanserte App Store i juli 2008. App Store inngår i Apples Itunes og er et nettsted hvor
brukere kan laste ned et stort antall ulike applikasjoner til Iphone og Ipad.
APPLIKASJON («APP»): lite dataprogram som brukes på smarttelefonen (eller nettbrettet) til å utføre spesifi kke oppgaver, for eksempel spille et spill, lese en avis eller hente ulike typer informasjon. Noen er gratis, andre
koster penger. Det er egne nettbutikker for apper tilpasset det enkelte operativsystem – for eksempel App
Store og Android Market.

På Apples liste over de mest populære gratis-appene blant norske Iphone-brukere, finner vi Facebook
på topp, fulgt av musikktjenesten Spotify, ordleken Worldfeud, telefontjenesten Skype og Gule Sider.
Interessant nok kommer NRK Nett-TV på en sjetteplass. Blant applikasjonene en må betale for, kommer to versjoner av spillet Angry Birds på topp, fulgt av en vekkerklokke-app og diverse kameraapplikasjoner og spill.
Rundt 14 prosent av befolkningen (15 år+) har en Iphone, men applikasjoner er også et hovedelement
i andre smarttelefoner. Ved slutten av 2011 hadde 4 prosent av befolkningen som har tilgang til
Internett (15 år+), lastet ned applikasjoner til mobiltelefonen sin. Andelen har økt jevnt og trutt, og er
nesten fordoblet fra 23 prosent i første kvartal 2010. For mange er app-ordet for lengst en del av
dagligtalen – her har utviklingen gått bemerkelsesverdig fort, både teknologisk og språklig.
Vi bruker mer penger på mobilabonnement og -bruk enn på noen andre former for medieabonnement og -innhold, viser en undersøkelse som ble gjennomført blant norske husholdninger i 2011.
Nummer to på listen over utgifter til medier og medieinnhold er TV-abonnement. Deretter følger
utgifter til bredbånd, og – som nummer fire – bøker på papir.
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NORSKE HUSHOLDNINGERS STØRSTE MEDIEUTGIFTER 2011 (NOK)
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MEDIEBRETT – FRA HYPE TIL HVERDAG
Visste du at nesten 100.000 nordmenn hadde tilgang til Ipad før den ble lansert i Norge?
30. november 2010 ble Apples mye omtalte mediebrett Ipad offisielt lansert i Norge. Allerede før
lanseringen viste tall fra TNS Gallup at nærmere 100 000 nordmenn hadde tilgang til Apple-brettet,

10

åpenbart kjøpt i utlandet eller via uoffisielle kanaler.
Internasjonalt ble Ipad lansert allerede i slutten av januar 2010. Selv om lanseringen i Norge lot vente
på seg, var medieomtalen her hjemme massiv hele året. Ifølge en undersøkelse gjennomført av
11

Retriever m.fl., publiserte norske medier over 8000 saker om Ipad i 2010. Dette gjorde omtalen av
Apple-brettet til den syvende største mediesaken i Norge dette året. Også i 2011 viste mediebrettet
en særegen evne til å skape overskrifter. Likevel var dekningen av Ipad 2-lanseringen i mars 2011
moderat sammenlignet med oppstyret året før.
Mediedominansen til tross: Apple er langt fra den eneste produsenten av slike brett, tavler eller
«padder». Samsung kom med Galaxy Tab i Norge i slutten av oktober 2010, og etter hvert har også
andre aktører – som Sony, HTC og Acer – fulgt opp med lignende brett. I tillegg fantes det allerede
flere rendyrkede lesebrett, som Amazons Kindle og Sonys Reader.

10
11

http://www.kampanje.com/medier/article5362858.ece, publisert 28.10.2010
http://www.kampanje.com/medier/article5429687.ece, publisert 30.12.2010
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Visste du at snart hver fjerde nordmann har tilgang til mediebrett?

TILGANG TIL ULIKE TYPER MEDIEBRETT 2010–2012 (PROSENT)
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I desember 2011 hadde 520 000 nordmenn (15 år+) tilgang til mediebrett , ifølge en undersøkelse
utført av TNS Gallup. I mars 2012 – etter at julepresangene var pakket opp – var dette tallet steget til
over en million. Som mediebrett regnes da også rene lesebrett som Amazons Kindle. Vel 700 000
hadde tilgang til Ipad, mens rundt 220 000 disponerte en Samsung Galaxy.
En lignende undersøkelse i regi av svenske Mediavision, viste at 220 000 norske husholdninger disponerte et mediebrett i september 2011.

13

Som med smarttelefon er det personer med høy inntekt som dominerer blant de med tilgang. Som vi
ser av tabellen under, varierer tilgangen til mediebrett betydelig mellom ulike deler av befolkningen.
Klart størst er utbredelsen blant høytlønnede, der mer enn halvparten har tilgang til mediebrett. Også
alder og kjønn har betydning: Brettene er minst utbredt blant de eldste og mest utbredt i alders gruppen 30–44 år, og mer vanlig blant menn enn blant kvinner. Dette bildet stemmer godt med det som er
typisk for ny medieteknologi.
Merk at tilgang til et mediebrett ikke er det samme som å eie det; flere husstandsmedlemmer kan
dele samme brett, og noen kan disponere brett sammen med kollegaer på jobben. Det t otale antallet
mediebrett er derfor trolig lavere enn antall brettbrukere. Godt over halvparten (63 %) av de som
hadde tilgang til mediebrett i Gallups undersøkelse i mars 2012, oppga at de delte brettet med andre.

12
13

medienorges beregninger, basert på TNS Gallups data og SSBs befolkningstall
http://www.mediavision.se
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TILGANG TIL MEDIEBRETT BLANT ULIKE GRUPPER, 1. KVARTAL 2012 (PROSENT)
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Mediebrettene har et hendig format og egner seg godt for jobb og reise. Det er likevel hjemme og i
stuen brettene brukes mest, ifølge TNS Gallup. Nesten halvparten (46 %) av de som har mediebrett,
bruker det hver dag – syv av syv dager i uken.

Visste du at VG+ er kåret til verdens beste Ipad-avis?
VG+, VGs utgave for Ipad, ble høsten 2011 kåret til verdens beste Ipad-utgave («best paid news app»)
14

av World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA). Konkurransen VG+ vant,
XMA Cross Media Awards, belønner de mediehusene som har levert de mest nyskapende multimedieproduktene i løpet av året. Fokuset lå på betalte innholdsapplikasjoner for smarttelefoner og mediebrett. VG+ kapret førsteplassen i skarp konkurranse med verdenskjente titler som britiske Sunday
Times, tyske Die Welt og amerikanske Bloomberg Businessweek. VG fikk også – som eneste mediehus
– en pris nummer to, for Ipad- og Iphone-applikasjonen «VGs TV-Guide». Også Aftenpostens avis-app
gjorde det godt i konkurransen, med en åttendeplass.
Avisbransjen i Norge – og ikke minst VG og Aftenposten – er altså i det internasjonale tetsjiktet når
det gjelder å utvikle avisprodukter for mediebrett. Men selv om brukervennligheten er på topp og
mediebrettene i seg selv er blitt en suksess, hjelper ikke det mediebransjen, så lenge brettbrukerne
ikke også er villig til å betale for innhold.
14

http://www.wan-ifra.org/articles/2011/10/05/winners-of-the-xma-cross-media-awards-announced-at-ifraexpo-2011, publisert 05.10.2011, og http://www.schibsted.no/no/Pressesenter/Nyheter/2011/VG-verdensbeste-pa-iPad/, publisert 11.10.2011
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ANDEL BRETTBRUKERE SOM ER VILLIG TIL Å BETALE FOR INNHOLD TIL MEDIEBRETT 2011 (PROSENT)
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Ikke minst avisene tørster etter digitale inntektsstrømmer, men foreløpig er publikums betalingsvilje
for avisapplikasjoner og nettaviser så som så. Klart størst er viljen til å betale for lokalt avisinnhold,
viser en undersøkelse gjennomført i 2011.

ANDEL SOM ER VILLIG TIL Å BETALE FOR AVISENES MOBIL-/MEDIEBRETTUTGAVE, DERSOM DET GIR TILGANG TIL
SAMME INNHOLD SOM I PAPIRAVISENE 2011 (PROSENT)
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ANDEL SOM ER VILLIG TIL Å BETALE FOR AVISENES NETTUTGAVE, DERSOM DISSE KUN BLIR TILGJENGELIG MOT
BETALING 2011 (PROSENT)
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At folk ikke er villig til å betale for nyheter digitalt, heller ikke på mediebrett, er ikke noe særnorsk
fenomen. Et av hovedfunnene fra en stor amerikansk studie er at «inntektspotensialet fra nyheter på
15

mediebrett kan være begrenset». Surveyundersøkelsen, som ble en gjennomført av Pew Research
Center og The Economist Group sommeren og høsten 2011, viste at bare 14 prosent av de som leste
nyheter på mediebrett, hadde betalt direkte for tilgang til nyhetsinnhold. I tillegg var det 23 prosent
som hadde en eller annen form for digital tilgang gjennom abonnement på papiravis eller -magasin.

Visste du at mediebrettene skulle redde journalistikken?
Introduksjonen av mediebrett – spesielt Ipad - skapte store forventninger i mediebransjen. Mange
håpet endelig å kunne ta betalt for digitalt innhold, og så brettene som en mulig redning for journalistikken i en tid da papiropplaget faller, og nettavisene fortsatt – etter 15 år – ikke er særlig lønnsomme. Flere ulike brettløsninger er blitt utredet, blant annet i regi av Mediebedriftenes Landsforening.
Det er likevel Ipad som har dominert debatten internt i mediebransjen så langt.
Høsten 2010 ble det rene kappløpet mellom norske mediehus om å være først ute på Ipad.

16

Blant

nyhetsmediene var Nettavisen først, med en gratisutgave 15. oktober. Deretter kom Dagens Nærings17

liv, som den første papiravisen, med en betalt utgave. Også Dagbladet.no, Adresseavisen og Nordlys
var kjapt ute, og andre fulgte på utover vinteren og våren. Flere magasiner og ukeblader , sammen
15

http://www.journalism.org/analysis_report/tablet, publisert 25.10.2011
Les for eksempel reportasjen «iPad-rush før jul» i Journalisten 24.09.2010. Selve artikkelen, uten undersaker,
finner du her: http://www.journalisten.no/story/62602, publisert 24.09.2010
17
DNs Ipad-utgave var for øvrig det første resultatet at MBLs lesebrettprosjekt.
16

2
med TV 2, markerte seg også tidlig med Ipad-apper. Størst forventninger knyttet det seg likevel til VGs
løsning, VG+, som ble lansert 9. desember. VG+ var utviklet spesielt for Ipad, som et tredje produkt
ved siden av papir- og nettutgaven. Mange av de andre «brettavisene» var i stor grad pdf-versjoner av
papiravisene eller tilpasninger av nettutgavene.
VG+ var først tilgjengelig som en gratis prøveversjon, men etter et halvt år ble det opprettet en betalingsløsning via Apples Itunes. Antall lesere falt drastisk – fra nærmere 30 000 unike brukere i uken til
«et firesifret antall abonnenter».

18

Ved utgangen av året skal VG+ ifølge Dagens Næringsliv

(29.12.2011) ha rundet 5000 betalende kunder. Fallet var allikevel mindre enn VGs bangeste anelser,
og markedet for avis-apper er ennå i pionérfasen.
At avisenes fremtid er digital, synes opplagt, men det er ennå for tidlig å si hvilken rolle Ipad og andre
mediebrett vil ha i denne utviklingen. Det ser likevel ut til at de enorme forventningene i bransjen –
om Ipad som journalistikkens økonomiske redningsplanke – har vært overdrevne. Ikke minst har
smarttelefonen kommet inn og forstyrret den forestillingen, siden langt flere leser nyheter på mobil
enn på brett. Høsten 2011 hadde euforien fra et år tidligere veket plassen for en mer nøktern og tvisynt optimisme. «Et ensidig fokus på Ipad er et sidespor, men mediehusenes satsing på nettbrett har
ikke vært feilslått,» var omkvedet da Kampanje loddet stemningen blant sentrale bransjeaktører i
19

slutten av oktober. Satsingen på Ipad ble omtalt som «et ekstremt viktig prosjekt», et pilotprosjekt
man kunne høste erfaring og kunnskap av – om brukermønstre, betalingsvilje, betalingsmodeller og
produktutvikling på nye plattformer.
Dagbladet kan illustrere dagens mer måteholdne tilnærming, med satsing på flere plattformer para llelt: Da Dagbladet som siste storavis lanserte sin Ipad-utgave i desember 2011, varslet avisen samtidig
sin nye multikanalstrategi, der målet er å ta betalt på nye plattformer. Avisen skulle ikke bare tilpa sses Ipad og Iphone, men også nettbrett og mobiltelefoner med operativsystemet Android, samt vanl ige nettlesere på PC. - Vi har ikke så store forventninger. Men det starter en ny æra for oss, hvor vi tar
betalt i alle digitale kanaler, sa avisens prosjektleder Erik Saastad.

20

Visste du at alt innhold på Ipad må godkjennes av Apple?
Midt i all Ipad-hypen har kritiske røster reist seg mot Apples rolle. Særlig to forhold er trukket frem av
kritikerne: Alle nye applikasjoner – også for nyhetsmedier – må godkjennes av Apple før de legges ut
på App Store, og Apple tar full kontroll over distribusjonen. At alt innhold må klareres på forhånd, er
en faktor som kan påvirke det redaksjonelle innholdet. I noen tilfeller kan man også snakke om sensur. Et mye omtalt eksempel er avis-appen til danske Ekstra Bladet, som lenge ble nektet godkjenning
på grunn av den lettkledde «Side9-pigen». Det norske magasinet Mann, som også har bilder av halvnakne damer, har derimot fått godkjent sin app – men merket med en anbefalt aldersgrense på 12 år.
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http://www.kampanje.com/medier/article5657381.ece, publisert 01.07.2011, og http://e24.no/media/vildempe-forventningene-til-avissalg-paa-ipad/20050559, publisert 27.04.2011
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Apples fulle kontroll over distribusjon og betaling av applikasjoner, gjør at selskapet kan ta seg svært
godt betalt for å formidle avisenes og ukebladenes apper. Det normale er at Apple tar en provisjon på
30 prosent av prisen til bruker. Slik blir prisen høyere og mediehusenes fortjeneste lavere. Og når
betalingen skjer gjennom brukernes kundekonti hos Apple, har Apple dessuten full kontroll over
kundeinformasjonen, som er en viktig ressurs både i medienes markedsføring og i jakten på annonsører.
Denne ordningen er ikke til mediehusenes fordel – de ønsker å sikre seg best mulig kontroll over både
kundeinformasjon og pengestrøm. Det er derfor grunn til å tro at det vil bli utviklet alternative salgskanaler etter hvert som markedet vokser og konkurrerende mediebrett lanseres. For eksempel har
Aftenposten satset på sin egen betalingsløsning, samtidig som Ipad-utgaven også vil være tilgjengelig
hos Apple. VG har derimot, etter å ha vurdert en egen løsning, besluttet å la betalingen skje utelu kkende gjennom Apple. Den britiske avisen Financial Times valgte sin egen vei: Avisen lanserte sommeren 2011 sin egen applikasjon for mediebrett og smarttelefoner som kan leses med vanlige nettlesere,
og brøt samarbeidet med Apple. Applikasjonen kan også brukes på Apple-produkter.

OGSÅ RADIOEN DIGITALISERES
Visste du at bare hver sjette nye radio er digital?
Det er bestemt at fremtidens radio i Norge skal være digital, men det har vært uvisst når og om FMnettet blir slukket. Digitalisering og DAB-radio har vært diskutert i årevis, uten en endelig politisk
avklaring. Imens har de store radioselskapene – både NRK og de kommersielle – arbeidet for DABsatsing gjennom selskapet Digitalradio Norge og publikumskampanjen Ja til radio.

ANTALL SOLGTE RADIOER 2005–2011
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MERK: I 2011 utgjorde kombinasjoner av DAB/DAB+ og Wi-Fi flertallet av solgte digitale radioapparater.
KILDE: Elektronikkbransjen
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Men radiolytternes overgang til DAB, som er den etablerte teknologiske standarden for digitalradio i
Norge, har imidlertid latt vente på seg. Bare en mindre andel av radioapparatene som selges har DABeller DAB+-mottaker. I 2011 ble det solgt 135 000 digitalradioer, mot 666 000 FM-radioer, noe som
utgjør 17 prosent av alle solgte radioer. Dette er likevel en klar oppgang fra 2010, da andelen bare var
på 11 prosent og det ble solgt 81 000 digitale apparater.

Visste du at FM-nettet er planlagt slukket i 2017?
I februar 2011 leverte kulturminister Anniken Huitfeldt stortingsmeldingen Digitalisering av radiomediet. Her legges det opp til full digitalisering av radiodistribusjonen, med slukking av det analoge FMbåndet i 2017. Men for at FM-nettet skal kunne slukkes, må fem kriterier være innfridd:
1.

NRKs radiotilbud må ha en digital dekning lik dagens P1-dekning i FM-nettet.

2.

Den kommersielle delen av DAB-nettet må ha minst 90 prosent befolkningsdekning.

3.

Det digitale radiotilbudet må utgjøre en merverdi for lytterne (nye kanaler og tjenester osv.)

4.

Innen 2015 må det finnes rimelige og teknisk tilfredsstillende løsninger for radiomottak i bil.

5.

Innen 2015 må minst halvparten av radiolytterne daglig lytte til en digital radioplattform ( omfatter også andre plattformer enn DAB, inkludert nettradio).

Dersom de to siste kriteriene ikke er innfridd per 1. januar 2015, kan FM-nettet likevel stenges ned,
men da utsatt til 2019. Betingelsen er at kravene om befolkningsdekning og digital merverdi er oppfylt.
Overgang til digitale sendinger kan bli kostnadskrevende for enkeltstasjoner. For at ikke små lokalradioer skal rammes av FM-avviklingen, legger stortingsmeldingen til grunn at disse kan få fortsette
med FM-sendinger også etter 2017. Mange av stasjonene har i dag egne, nedbetalte FM-sendere.
Med den siste radiomeldingen har staten inntatt en mer aktiv rolle i digitaliseringsprosessen. Hittil
har politikerne pekt på at overgangen til digitalradio skal være aktørdrevet, mens aktørene selv –
kringkastingsselskapene – har etterlyst statlige grep, og ikke minst en slukkedato for FM-nettet, for å
påskynde prosessen.
Til nå har diskusjonen om overgang til digitalradio fokusert på det digitale formatet DAB (Digital Audio
Broadcast). Det er denne teknologien NRK og de store kommersielle radiostasjonene har satset på og
ivret for, og som politikerne har støttet opp om. I stortingsmeldingen stiller imidlertid Kulturdepart ementet seg positive til at DAB kan erstattes med DAB+, en nyere og mer effektiv standa rd. Hvis NRK
skal få plass til hele sitt kanaltilbud i den frekvensblokken de er tildelt i DAB-nettet, må de antakelig
gå over til den mindre plasskrevende standarden DAB+.
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FORTSATT HØY BOKLESING
Til tross for digitalisering og utenlandsk konkurranse, har den norske bokbransjen klart seg godt så
langt. Både boksalget og boklesingen holder stand, og antall bokhandler holder seg høyt sammenli gnet med våre naboland.
Men også den tradisjonelle boken møter store utfordringer som følge av digitaliseringen. Den norske
bokbransjen har vært avventende, men måtte til slutt våge seg utpå e-bokbølgen. Først ut med norske
e-bøker var Cappelen Damm, i november 2010. Og så kom Bokskya – bokbransjens store, koordinerte
e-boksatsing – i april 2011.

Visste du at 9 av 10 nordmenn leste minst én bok i 2011?
Boklesingen blant nordmenn holder seg stabil på et svært høyt nivå, ifølge Bokundersøkelsen 2012. I
undersøkelsen svarte hele 90 prosent at de leste én eller flere bøker i 2011, mot 85 prosent i år 2000.
Kvinner leste – ikke uventet – mer enn menn, og andelen boklesere er mer stabil blant kvinner enn
blant menn. Tre fjerdedeler av bokleserne svarte at de leste bok minst en gang i uken. Dette er klart
høyere enn i 2000, da andelen var 64 prosent. Bokundersøkelsen gjennomføres årlig på oppdrag fra
Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen, og kartlegger boklesing blant personer 15 år og eldre,
siste 12 måneder. Skolebøker er ikke inkludert.

ANDEL SOM HAR LEST ÉN ELLER FLERE BØKER SISTE 12 MÅNEDER (PROSENT)
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KILDE: Bokundersøkelsen 2012, gjennomført i uke 3 og 4; boklesing siste 12 måneder.

Ifølge undersøkelsen leste den gjennomsnittlige bokleseren litt mer enn atten bøker i 2011, og femten av dem var på norsk. 40 prosent av bokleserne hadde lest mer enn ti bøker, og fjorte n prosent
leste mer enn 30 bøker i løpet av de siste tolv månedene. Det er tydelige kjønnsforskjeller i bokl esingen også med hensyn til hvilke bøker som leses: Kvinner leser oftest skjønnlitteratur, fulgt av fa gbøker/jobbrelaterte bøker og kriminalromaner, mens menn oftest leser jobbrelaterte bøker og dokumentar- og faktabøker, fulgt av krim og skjønnlitteratur.
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HVOR OFTE LESER DU BØKER? LESING SISTE 12 MÅNEDER (ANDEL AV BOKLESERE 15 ÅR+)
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KILDE: Bokundersøkelsen 2012, gjennomført i uke 3 og 4: boklesing siste 12 måneder.

Funnene fra Bokundersøkelsen harmonerer rimelig godt med resultatene i Norsk mediebarometer fra
Statistisk sentralbyrå: Der er andelen som leste en bok i går, 27 prosent, en av de høyeste som er målt
siden undersøkelsen startet i 1991, og andelen boklesere er systematisk høyere blant kvinner enn
blant menn. I Norsk mediebarometers andel er ikke høytlesing for barn tatt med, mens det ikke er
gjort slike avgrensinger i Bokundersøkelsen.

ANDEL SOM HAR LEST BOK EN GJENNOMSNITTSDAG, 1991–2011 (PROSENT)
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Visste du at barn leser nesten dobbelt så mye som tenåringer?
Boklesing varierer ganske mye med alder og det er stor forskjell mellom ulike aldergrupper. Blant
barn på mellom ni og tolv år leser 36 prosent bok en gjennomsnittsdag, mens blant tenåringer på
seksten til nitten år er bildet et helt annet. Denne aldersgruppen ligger på bunn når det gjelder bokl esing, med en andel på 1 prosent.

ANDEL SOM HAR LEST BOK EN GJENNOMSNITTSDAG 2011, FORDELT PÅ ALDER (PROSENT)
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KILDE: Statistisk sentralbyrå: Norsk mediebarometer

Samme aldersgruppe ligger derimot på topp når det gjelder Internett-bruk: Hele 91 prosent bruker
Internett en gjennomsnittsdag. Mer enn to timer hver dag går i gjennomsnitt med til nettet, mens litt
under halvannen time brukes til boklesing.

ANDEL BOKLESERE BLANT BARN OG UNGE EN GJENNOMSNITTSDAG 1
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Visste du at folk flest ikke leser e-bok?
Elektroniske bøker brer om seg, men de er ennå ikke blitt et massefenomen i Norge. Forskjellige
undersøkelser spriker med hensyn til hvor mange som har kjøpt og lest e-bøker. Bokundersøkelsen,
som utføres på oppdrag fra Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen, har svært høye tall og
viser at 9 prosent av befolkningen (15 år+) leste minst én e-bok i løpet av 2011. Dette er første gang
lesing av e-bøker er kartlagt i denne undersøkelsen.
I følge samme undersøkelse leste e-bokleserne i gjennomsnitt åtte e-bøker i 2011 – tre av dem var
norskspråklige. De mest utbredte måtene å lese e-bøker på, ser ut til å være på PC og mediebrett,
fulgt av rene lesebrett og mobiltelefon.
En av fire mener at det er sannsynlig at de kommer til å lese e-bøker i løpet av 2012. Hovedgrunnene
er at e-bøker tar mindre plass, veier mindre, er lettere å lese, lett tilgjengelige og praktiske. Blant de
resterende 75 prosentene av befolkningen, som ikke mener det er så aktuelt med e-bøker, finner man
argumenter som at de foretrekker papir, vil holde boken, ikke leser så mye og at de ikke har lese- eller
mediebrett.
Det var litt færre som kjøpte e-bok enn som leste e-bok i 2011, viser Bokundersøkelsen. 7 prosent av
befolkningen kjøpte minst én e-bok i 2011 (mot 9 prosent som leste minst én e-bok). E-bokkjøperne
kjøpte i gjennomsnitt 6,1 e-bøker – 1,4 norskspråklige og 4,7 fremmedspråklige. Ettersom de aller
fleste e-bøkene var utenlandske, er det naturlig å anta at en stor del av e-bokkjøpet skjedde hos utenlandske nettbokhandler som Amazon.
En annen undersøkelse, knyttet til BI-prosjektet «Kulturkonsum i krisetider», viser langt lavere bru21

kertall. Prosjektet studerer blant annet overgangen til digitale brukermønstre innen film-, fonogramog bokbransje og har i flere år gjennomført halvårlige undersøkelser blant relativt store utvalg av
befolkningen. Sluttrapporten fra prosjektet er ventet høsten 2012. En av årsakene til den lavere andelen e-bokkjøpere i denne undersøkelsen, kan være at boklesere vil ha lettere for å si ja til å besvare
spørsmål i en ren bokundersøkelse, som Bokundersøkelsen, enn de som ikke leser bøker.
Ifølge BI- prosjektets siste spørreundersøkelse, som ble gjennomført i november 2011, hadde 3 prosent av befolkningen kjøpt en e-bok i løpet av de siste seks månedene. Dette var en økning fra 2 prosent i november 2009. Resultatene fra undersøkelsen viser klart at e-bokkjøperne befinner seg i befolkningsgrupper med høy utdannelse og høy inntekt.
Til sammenligning var det i november 2011 hele 36 prosent som hadde kjøpt papirbok via Internett
siste halvår, ifølge samme undersøkelse. Av denne tredjedelen var det bare et fåtall – to av ti – som
hadde handlet på amerikanske Amazon; resten – hele åtte av ti – hadde handlet på norske nettbokhandler. Den store digitale trusselen fra utlandet er med andre ord ikke helt akutt for den norske
bokbransjen – foreløpig.
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http://www.aftenposten.no/meninger/E-bokmyter-6744509.html#.TxkuePmZh8E, publisert 19.01.2012
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Visste du at Bokskya ikke er en nettbokhandel?
Den norske bokbransjens e-bokløsning, Bokskya, er ingen bokhandel, men et distribusjonssystem og
en applikasjon som gjør det mulig å lese norske e-bøker på en rekke digitale plattformer – på datamaskiner, lese- og nettbrett og smarttelefoner. Bøkene må kjøpes gjennom vanlige norske nettbokhan dler som er koblet opp mot Bokskya. Også Cappelen Damms nettbokhandel Digitalbok.no, som «tju vstartet» e-boklanseringen flere måneder før Bokskya, er tilknyttet samarbeidet. Med Bokskya ønsker
den norske bokbransjen å ta opp kampen mot internasjonale giganter som Amazon og Apple. Tilb akemeldingene fra pressens kommentatorkorps har imidlertid vært preget av sk epsis og misnøye med
utvalget, prisene og brukervennligheten.
Bak Bokskya står Den norske Bokdatabasen og dermed store deler av bokbransjen, inkludert de tre
største forlagshusene – Gyldendal, Aschehoug og Cappelen Damm. Flere av de små og mellomstore
forlagene har isteden valgt sin egen løsning gjennom Emviem.com, en nettbokhandel som startet opp
bare dager før Bokskya.
Selv om det norske e-boksalget viser sterk prosentvis vekst, er målestokken fremdeles svært liten.
Ifølge nettavisen Digi.no ble det solgt 20 000 e-bøker gjennom Den norske Bokdatabasen i 2011.

22

Dette tallet inkluderer ikke gratiseksemplarer, men faktiske kjøp. Til sammenligning ble det solgt 24
millioner vanlige bøker fra norske forlag i 2010.

DIGITALISERING GIR OPPTUR FOR KINOENE
Digitalisering er også et stikkord for film- og kinobransjen. Filmer lastes ned ulovlig, og salget av DVDer synker. Digitaliseringen byr imidlertid på mer enn problemer. Videotilbudet flytter nå online, i lovl ige former, mens kinoene tar i bruk ny teknologi for å bedre tilbudet og holde grepet om publikum.

Visste du at så godt som alle kinoene i Norge var digitalisert sommeren 2011?
Norske kinoer og filmdistributører har gått sammen i et teknologisk krafttak – «den digitale utrulling23

en». Det er filmvisningen som er blitt digitalisert, og dyre og tunge filmruller er byttet ut med digitale filer. Målet var at alle kinoene skulle være digitale i juni 2011, og dette målet ble nådd. Norge ble
dermed det første landet i verden med en komplett digitalisering av kinotilbudet, ifølge bransjeorganisasjonen Film & Kino.
Det er Film & Kino som har planlagt og koordinert prosessen. Organisasjonen har på vegne av norske
kinoer inngått avtaler med de seks store Hollywood-studioene, samt med uavhengige norske filmdistributører.
Digital kino har flere fordeler – både økonomisk og for kinotilbudet, ifølge Film & Kino:
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http://www.digi.no/887085/salget-har-vaert-formidabelt, publisert 17.01.2012
Les mer på Film & Kinos nettsider: http://www.filmweb.no/filmkino/article218478.ece



Filmene kan spres raskere til alle landets kinoer, slik at flere enn før kan ha premiere på samme
film samtidig.



Hver kino kan tilpasse programmet til lokale forhold, uten å tenke på at filmene må sendes videre
til andre kinoer.



Kinoene kan utvide tilbudet med f.eks. lokale produksjoner og opera- og teaterforestillinger og
sportsbegivenheter – direkte eller i opptak.



Distribusjonskostnadene blir redusert og distribusjon kan skje på flere måter: fysisk på en harddisk eller via bredbånd eller satellitt.



Den tekniske kvaliteten på filmene blir ikke dårligere over tid, slik som med tradisjonelle 35 mmfilmer.

Digitalisering er også en forutsetning for at man skal kunne vise 3D-film. Selve 3D-teknologien, der
man gjennom en optisk illusjon oppfatter filmbilder som tredimensjonale, er gammel, men det er
først nå man har fått et standardformat. I Norge ble den første 3D-filmen med dagens teknologi vist i
Bergen i 2007. Det store gjennombruddsåret for 3D på norske kinoer skulle imidlertid bli 2010 – med
science fiction-filmen «Avatar».
Digitaliseringen medførte at 3D-tilbudet ble bygget kraftig ut. Ifølge Film & Kino hadde 70 prosent av
kinoene, inklusive Bygdekinoen, utstyr for 3D-visning sommeren 2011. Til sammenligning kunne bare
13 prosent av salene vise 3D-film sommeren 2010.
Tidlig i 2012 hadde andelen 3D-kinoer økt ytterligere til 80 prosent. Denne utbyggingen, kombinert
med stadig flere 3D-filmer, resulterte i at 3D-filmer sto for 25 prosent av det totale besøket på norske
kinoer i 2011 – en økning fra 3 prosent i 2009, ifølge Film & Kino.

24

Visste du at digitaliseringen gir økt besøk for småkinoene?
Tall fra kinoenes bransjeorganisasjon Film & Kino, viser at besøket på de små kinoene – de med besøk
under 10 000 – økte med nesten 40 prosent i 2011. Samtidig er det ingen økning i besøkstallene for
de største kinoene. Dette peker mot at digitaliseringen av norske kinoer kan ha bidratt til et nytt liv
for de minste kinoene. Fordi digitale kopier er billige å lage og enkle å distribuere, er situasjonen for
småkinoene nå en helt annen. Mens de små før stilte bakerst i køen og måtte vente lenge og vel på
kopier av nye og populære filmer, har de nå fått tilgang til premierefilmer mye raskere. Kinostatistikken for 2011 viser at mens de minste kinoene i 2010 måtte vente i gjennomsnitt 38 dager, er ventet iden i 2011 nede i under det halve – 15 dager. For de nest minste kinoene er ventetiden redusert fra
1 til fem dager. Slik kan også små kinoer nå tilby aktuelle filmer mens omtale og oppmerksomhet er
på topp.
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Visste du at 2011 ble et rekordår for norsk kinofilm?

ANTALL KINOBESØK 2000–2011 (MILL. BESØK)
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KILDE: Film & Kino

Antall besøk på norske filmer endte på nesten 2,9 millioner i 2011. Dette er det høyeste tallet siden
1975, da filmen «Flåklypa Grand Prix» hadde premiere. Også norsk films andel av besøket ble rekor dhøy – 24,5 prosent – bare en hårsbredd fra regjeringens mål på 25 prosent. De fire siste årene har
vært sjeldent gode for norsk kinofilm, med årlige besøkstall på over 2,5 millioner.

FILMTOPPEN PÅ KINO I 2011
TITTEL
Harry Potter og dødstalismanene – Del 2 (3D)
Hodejegerne
Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides 3D
Biler 2
Knerten i knipe
Hangover 2
To på rømmen

Blåfjell 2 – Jakten på det magiske horn
The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 1
Kung Fu Panda 2
MERK: Norske filmer er markert med rødt.
KILDE: Film & Kino

BESØK

OMSETNING

Tre av de ti mest sette filmene på norske kinoer i 2011 var norske: spenningsfilmen «Hodejegerne»,
og barnefilmene «Knerten i knipe» og «Blåfjell 2 – Jakten på det magiske horn». Også de tre foregående årene var det tre norske filmer blant de ti mest sette. Ellers var det – som alltid – mange amerikanske filmer blant de mest populære. Det er også verdt å merke seg at halvparten av de ti mest sette
filmene var barnefilmer.

Visste du at rekordmange norske filmer hadde kinopremiere i 2011?
Hele

norske filmer i vanlig distribusjon hadde kinopremiere i 2011. Tallet er det høyeste noensin-

ne, og langt høyere enn den gamle rekorden på 2 norske filmer fra året før. Omtrent halvparten av
filmene hadde mottatt støtte fra Norsk filminstitutt. Også de foregående fem årene, 2005–200 , har
nivået på antall norske premierer ligget historisk høyt, med over 20 premierer per år. Økningen i antall norske filmer kan med stor sannsynlighet tilskrives statlig norsk filmpolitikk, med økt finansiering
og nye støtteordninger som oppmuntrer til privat finansiering av produksjoner.
Totalt hadde 206 filmer i vanlig distribusjon premiere i 2011. Men i tillegg til disse ble det vist en rekke andre produksjoner av ulik lengde og sjanger, både lokale filmer og overføringer av operaforesti llinger og konserter. Det er digitaliseringen av framviserutstyret som gjør det mulig å vise også andre
typer produksjoner enn vanlige kinofilmer.

ANTALL PREMIEREFILMER PER ÅR PÅ NORSKE KINOER 2000–2010
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MERK: Inkluderer bare premiefilmer – ikke nyutsendelser av samme film.
KILDE: Medietilsynet/Film & Kino

Også andelen norske filmer var rekordstor i 2011 – hele 16 prosent. I 2010 var andelen 12,6 prosent,
mens den i årene 200 -200 har ligget temmelig stabilt rundt ti prosent.

NORSKE FILMERS ANDEL AV PREMIEREFILMER PÅ KINO 2000–2010 (PROSENT)
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STREAMING TAR OVER MUSIKKBRUKEN
Visste du at nesten halve befolkningen har tilgang til Spotify?
De siste par årene har streaming («strømming») bredt om seg som distribusjonskanal for musikk. Her
skjer avspillingen via Internett, men uten at musikken lastes ned hos brukeren. I 2009 og 2010 startet
svenske Spotify og norsk-svenske Wimp opp slike musikktjenester i Norge, der musikk distribueres til
PC-er og mobiltelefoner i lovlige former. Mens Wimp er en ren abonnementstjeneste, tilbyr Spo tify
også en gratistjeneste med reklame. På nyåret 2012 lanserte også Sony en streaming -tjeneste i Norge,
kalt Music Unlimited.
I TNS Gallups InterBuss-undersøkelse for tredje kvartal 2011 svarte 45 prosent at de har tilgang til
25

musikktjenesten Spotify på Internett. 17 prosent svarte at de har betalt abonnement hos Spotify –
noe som tilsvarer mer enn en tredjedel av de som har tilgang til tjenesten. Også konkurrenten Wimp
har vokst seg stor; 19 prosent svarte at de har tilgang til Wimp. Wimp har det siste året fått drahjelp
fra Canal Digital (Telenor), som fra våren 2011 har tilbudt tjenesten gratis til sine TV -abonnenter.

26

Når det gjelder betalt nedlasting, svarte 23 prosent at de hadde kjøpt musikk på Itunes i løpet av det
siste halvåret.
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http://nrkbeta.no/2011/11/23/platebransjen-frir-til-departementet-med-gamle-tall/, publisert 23.11.2011
Gjelder Wimp-abonnement for PC; abonnement for håndholdte enheter – smarttelefoner og nettbrett – koster
ekstra.
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InterBuss-undersøkelsene gjelder for internettbefolkningen (de som har tilgang til Internett), 15 år og
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eldre. Prosenttallene blir derfor noe lavere for den norske befolkningen som helhet.
Den økte bruken av streaming kan vi også se gjenspeilet i platebransjens omsetningstall, hvor betalte
abonnement har tatt igjen nedlasting med hensyn til omsetning i 2011.

OMSETNING DIGITALE MUSIKKTJENESTER 2006-2011 (MILL. NOK)
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MERK: Omsetning fra grossist/distributør.
KILDE: IFPI Norge

I en markedsundersøkelse som Wimp fikk gjennomført i Norge, Sverige og Danmark i januar 2012, var
andelen nordmenn som har tilgang til en musikkstreamingtjeneste oppe i 56 prosent. For første gang
28

har Norge passert Sverige på denne statistikken – blant svenskene var tilsvarende tall 54 prosent .
Selskapet Spotify ble grunnlagt i Sverige i 2006 og er tilgjengelig i en rekke europeiske land , i tillegg til
USA, hvor lanseringen skjedde sommeren 2011. Antall registrerte brukere har passert ti millioner,
hvorav 2,5 millioner er betalende brukere (november 2011). Våren 2011 ble gratistilbudet strammet
inn for å få flere til å betale. Høsten samme år inngikk Spotify en samarbeidsavtale med Facebook
som innebærer at musikktjenesten nå er tett integrert i det sosiale nettstedet.
Konkurrenten Wimp eies av Schibsted, via selskapet Aspiro AB, etter at norske Platekompaniet solgte
sin halvpart høsten 2011, men Platekompaniet er fortsatt med som samarbeidspartner og deleier.
Telenor har vært med som samarbeidspartner siden oppstarten, og tilbyr streaming-tjenesten gjennom sin TV-distributør Canal Digital. Wimp hadde ved årsskiftet 2011–2012 rundt

0 000 brukere i

29

Norge, Sverige og Danmark – en økning fra 100 000 ved årsskiftet. Alle Wimp-brukerne betaler for
tjenesten, enten direkte eller indirekte (som en del av et TV-abonnement).
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% hadde tilgang til Internett andre kvartal 2011, ifølge TNS Gallup: http://www.tns-gallup.no/?did=9097952
http://www.cisionwire.no/aspiro-music/r/norge-kjorer-forbi-sverige-pa-musikkstreaming,c9209697
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MEDIEØKONOMI OG EIERSKAP
Det norske medielandskapet er i rask endring. Etter store rokeringer og rystelser i 2008 og 2009, endte
2010 som et relativt rolig år for det norske mediemarkedet. Spekulasjonene var imidlertid begynt å
svirre om store eierskifter i avis- og TV-sektoren, og det med god grunn: I desember 2011 inngikk Apressen avtale om å kjøpe konkurrenten Edda Media fra britiske Mecom, og på nyåret 2012 solgte A pressen seg ut av TV 2, slik at danske Egmont ble eneeier.
Det siste året har dessuten vært preget av pågående prosesser for å modernisere mediepolitikken –
blant annet har støtteordninger og eierskapsregulering vært under utredning.

Visste du at aviskonsernet Polaris er nesten like stort som Edda?

STØRSTE NORSKE AVISKONSERN 2010

SELSKAP
Schibsted

ANTALL
AVISER

SAMLET
OPPLAG
(1000 EKS.)

ANDEL AV
TOTALOPPLAG

01

1

1

STØRSTE EIERE
Stiftelsen Tinius (26%)
Folketrygdfondet (8%)
JPMorgan Chase Bank (6%)
Bank of New York Mellon (4%)

A-pressen

1

LO (45%)
Telenor Media & Content Services (44%)
A-pressen AS (8%)
Fritt Ord (3%)

Edda Media

21

2

Polaris

2

22

Media

10

Mecom Group
SEB Enskilda (32%)
Roll Severin Co AS' konkursbo 1
Must Invest AS (15%)
Schibsted ASA (7%)

MERK: Beregninger basert på eierforhold ved utgangen av året. Omfatter opplag i betalte aviser der konsernene har eiermessig kontroll. Oversikten er utarbeidet i tråd med konsernregnskapets regler for eierkontroll og
omsetning, og avviker fra Medietilsynets beregninger av konsernenes opplag. Medietilsynet regner inn opplag
også for aviser hvor konsernene ikke har eierkontroll og inkluderer gratisaviser. Det er Medietilsynets tall som
brukes for å avgjøre eierandeler i forhold til medieeierskapsloven (jf. A-pressens oppkjøp av Edda Media).
KILDE: www.medienorge.uib.no

Lenge var Schibsted, A-pressen og Edda Media (tidligere Orkla Media) de klart største aviseierne i
Norge. I 2008 fikk imidlertid trekløveret selskap av Polaris Media, med Adresseavisen som største
avis. Da Polaris kjøpte Eddas aviser på Nordvestlandet våren 2009, ble Edda mindre – og Polaris tilsvarende større.
Det er likevel Schibsted som er desidert størst – ikke minst etter etableringen av datterkonsernet
Media Norge i juni 2009, som innlemmet Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen i Schibsted. Schibsted kontrollerer dermed seks av de ni største papiravisene i Norge, med
Aftenposten og VG som de største. I tillegg hadde konsernet inntil september 2011 en ikke ubetydelig
aksjepost i Polaris-konsernet, og dermed i Adresseavisen. Nedsalg i Polaris var en av forutsetningene
for at myndighetene godkjente etableringen av Media Norge. Schibsted valgte imidlertid å «parkere»
den aktuelle aksjeposten (36,3 %) hos sin aksjeforvalter SEB Enskilda, og fikk ordningen godkjent av
30

Medietilsynet. Etter flere forlengelser fikk Schibsted endelig frist for nedsalg til utgangen av sep31

tember 2011, og da ble aksjene solgt. Kjøperne har imidlertid en mulighet til å selge aksjene tilbake
høsten 2012. Etter salget eier Schibsted fortsatt 7,1 prosent av Polaris.

STØRSTE AVISKONSERN: KONSERNENES ANDEL AV AVISOPPLAGET 2008–2010 (PROSENT)
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MERK: Beregninger basert på eierforhold ved utgangen av hvert år. Omfatter opplag i aviser der konsernene
har eiermessig kontroll. Schibsteds andel for 2008 inkluderer ikke Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad
pga. stemmerettsbegrensninger. Tar man med disse avisene, var Schibsteds andel 30 prosent i 2008.
Schibsteds andel for 2009 og 2010 inkluderer Bergens Tidende, Stavanger A ftenblad og Fædrelandsvennen
som følge av etableringen av Media Norge. Polaris Media kjøpte Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke fra
Edda Media i 2009. Oversikten avviker fra Medietilsynet beregninger, som også regner inn opplag for aviser
hvor konsernene ikke har eiermessig kontroll og inkluderer gratisaviser. Det er Medietilsynets tall som brukes
for å avgjøre eierandeler i forhold til medieeierskapsloven (jf. A-pressens oppkjøp av Edda Media).
KILDE: www.medienorge.uib.no
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http://www.medietilsynet.no/no/Nyheter/Nyhetsarkiv/Nyheter-2009/Nyheter-juni-2009/Medietilsynetsoppfolging-i-Media-Norge-saken/, publisert 18.6.2009
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http://www.schibsted.com/no/Pressesenter/Nyheter/2011/Salg-av-aksjer-i-Polaris-Media-til-strategiskemedieeiere/, publisert 29.9.2011
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Visste du at Polaris’ nest største eier gikk konkurs i 2010?
Det har vært mer dramatikk på eiersiden i Polaris Media. I november 2010 ble en av konsernets største eiere, investoren Terje Roll Danielsen, slått konkurs med en samlet gjeld på 700 millioner kroner.
Dermed sto 18,8 prosent av Polaris-aksjene plutselig uten eier – inntil aksjeposten ble overtatt av
hovedkreditoren SpareBank 1 SMN i mars 2011. Det var kjøpet av aksjer i Adresseavisen (senere Polaris Media) for 344 millioner kroner i 2006 som startet problemene for Terje Roll Danielsen.
Aksjekjøpet ble finansiert med et større lån, og etter konkursen er det stilt spørsmål ved hva som
egentlig skjedde rundt dette kjøpet. Handlet Roll Danielsen på egenhånd, eller handlet han på vegne
av et såkalt aksjekonsortium? Både han og bostyret hevder at det forelå en avtale om at aksjene skulle selges videre til et nytt selskap der også Adresseavisen og SpareBank 1 SMN var involvert. Dette
avvises både av banken og Polaris (som eier Adresseavisen). Det er imidlertid brakt på det rene at det
var sonderinger om en slik avtale i forbindelse med Roll Danielsens aksjekjøp. Mye av pressedekningen er drevet frem av Adresseavisen selv. Avisen har dermed måttet sette et kritisk søkelys både
på sin egen konsernsjef, som i 2006 var avisens direktør, og sin nest største eier, SpareBank 1 SMN.
Konsernsjefen i Polaris er for øvrig også styreleder i sparebanken.

Visste du at «de fire store» aviseierne igjen er i ferd med å bli tre?
Tiden med fire store aviseiere i Norge kan bli kortvarig. I desember 2011 ble det kunngjort at Apressen hadde fått tilslaget på å kjøpe Edda Media for 1,7 milliarder kroner. Polaris Media ønsket
også å overta Edda, men gikk tapende ut av budkampen. Dermed er Edda-avisene på vei tilbake på
norske hender, etter å ha vært eid av britiske Mecom siden Orkla solgte sin medievirksomhet i 2006.
Mecom har vært en kontroversiell aviseier med anstrengt økonomi, men den norske virksomheten
32

har vært lønnsom. A-pressen har konsekvent omtalt kjøpet som «hjemkjøpet» , et ordvalg som neppe er tilfeldig. Ordet harmonerer godt med sentrale mediepolitiske målsetninger (norsk kultur og
identitet, norsk eierskap, nasjonal medieindustri osv.) og henspiller åpenbart på «hjemkjøpet» av
norske forfatterrettigheter fra Danmark da Gyldendal Norsk Forlag ble etablert i 1925.
A-pressens «hjemkjøp» er imidlertid ikke uproblematisk. En sammenslåing av to av landets største
aviseiere strider direkte mot den overordnede politiske målsetningen om mediemangfold. For å sikre
innholdsmessig mangfold og ytringsfrihet, inneholder medieeierskapsloven en rekke bestemmelser
som skal motvirke betydelig eierkonsentrasjon. Det sammenslåtte aviskonsernet havner under den
nasjonale eierskapsgrensen på 33,3 prosent av dagspresseopplaget. Det havner derimot langt over
den regionale grensen på 60 prosent i to medieregioner – Vestviken (Telemark, Vestfold og Buskerud)
og Østviken (Østfold og det meste av Akershus). Særlig påvirkes aviskonkurransen i Skien og Fredri kstad. I Skien eier Edda Varden og A-pressen Telemarksavisa, og i Fredrikstad eier konsernene hen-
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http://www.apressen.no/eway/default.aspx?pid=276&trg=Main_6191&Main_6191=6234:1640425::0:6273:2:::
0 0, publisert 05.12.2011

1
holdsvis Fredriksstad Blad og Demokraten. For et mediekonsern er det neppe bedriftsøkonomisk r asjonelt å beholde to konkurrerende aviser i samme by.
Overtakelsen av Edda Media kom i utgangspunktet også i konflikt med medieeierskapslovens bestemmelse om krysseierskap på nasjonalt nivå, siden både A-pressen (17,5 %) og Edda (10,1 %) kontrollerte over 10 prosent av dagspresseopplaget i 2010. Dette hinderet ser imidlertid ut til å være ryddet av veien. Under to uker etter at A-pressen fikk tilslaget på Edda, vedtok nemlig Edda at gratisavisen Eiker Avis skulle legges ned fra årsskiftet. Dermed kommer Edda hårfint under terskelen: Uten
denne avisen sank Eddas andel til 9,7 prosent av 2011-opplaget. Medietilsynet har valgt å ta utgangspunkt i opplaget for 2011, dermed ser ikke krysseierskap ut til å være et hinder for overtakelsen.
A-pressens oppkjøp av Edda Media kan altså ikke gjennomføres uten videre. Det må godkjennes både
av Medietilsynet, som håndhever medieeierskapsloven, og Konkurransetilsynet, som håndhever den
ordinære konkurranselovgivningen. Medietilsynet har foreløpig konkludert med at A-pressens oppkjøp strider mot de regionale begrensningene i eierskapsloven. Saken skal ferdigbehandles hos tilsynet innen 30. juli, men før det får A-pressen mulighet til å komme med forslag til tiltak som kan løse
problemene oppkjøpet reiser. Fra Konkurransetilsynet side er det varslet at det vurderer å legge ned
delvis forbud mot kjøpet, på grunn av konsekvenser for konkurransen på avismarkeden e i flere områder. Dette gjelder markeder som stort sett sammenfaller med de regionene hvor eierskapslovens
maksimumsgrenser blir oversteget.

Visste du at norske TV 2 er blitt dansk?
Som de fleste må ha fått med seg, førte A-pressens kjøp av Edda Media til at norske TV 2 ble solgt til
Danmark i januar 2012. For å finansiere Edda-kjøpet solgte A-pressen sin halvdel av TV 2 til det danske Egmont-konsernet, som dermed eier hele TV 2 Gruppen. Prisen var 2,1 milliarder kroner.
Egmont hadde forkjøpsrett til aksjene, og A-pressens hovedeiere, Telenor og LO, ville selge. Det skal
også ha vært jobbet med alternative løsninger, men uten at disse førte frem. For Telenor var det uaktuelt å kjøpe TV 2, ettersom Telenors uttalte strategi er å selge seg ut av innholdsmedier. Og for LO
har aviseierskap høyere prioritet enn TV-eierskap. På forhånd hadde det foregått forhandlinger mellom Telenor, Egmont og Bonnier om et felles nordisk TV-selskap, Nordic Broadcasting. Dette nordiske
selskapet skulle romme alle de største kommersielle nordiske TV-kanalene, sammen med flere betalTV-kanaler og Telenors distributør Canal Digital, men forhandlingene hadde ikke ført frem.
Selv om Egmont har en sterk «katedral»-side og et godt renommé som medieeier, er konsernet også
kjent for konsekvent kostnadskontroll. Det er ikke av veldedighet Egmont overtar hele TV 2, men for å
tjene penger. Om TV 2s forpliktelser overfor staten – om daglige nyhetssendinger, norsk innhold, base
i Bergen osv. – står fast, trenger ikke det hindre at TV 2-huset inngår i en større forretningsmessig
strategi. Det er for eksempel ingenting som tyder på at eierskiftet i TV 2 har satt en stopper for plan ene om å etablere selskapet Nordic Broadcasting – med eller uten Telenor.

2
Visste du at Egmont kan bli Norges nest største mediekonsern?
Egmont er dansk, men har en betydelig del av aktiviteten sin i Norge. I 2010 utgjorde omsetningen i
Norge 41 prosent av konsernets totale omsetning, og med hele TV 2 vil mer enn halvparten av E gmonts omsetning stamme fra det norske mediemarkedet. Det er ikke rart Egmont omtaler Norge som
et hjemmemarked på lik linje med Danmark.
Totalt omsatte Egmont for 11,4 milliarder kroner i 2010, hvorav 4,7 milliarder stammet fra Norge (tall
innhentet fra konsernledelsen – omregnet til norske kroner).
Egmont er et av Skandinavias største mediekonsern og var det fjerde største mediekonsernet etter
omsetning i Norge i 2010. Trolig blir det Norges nest største – etter Schibsted – når hele TV 2 regnes
med i 2012. Foruten TV er Egmont tungt inne i norsk ukepresse, forlagsbransje og filmbransje.


Ukepresse: Egmont eide i mange år halvparten av ukepresseforlaget Hjemmet Mortensen, og
kjøpte den andre halvdelen fra Orkla i 2008. Egmont Hjemmet Mortensen er Norges største ukebladforlag. Blant forlagets magasiner og ukeblader finner man Hjemmet, Her og Nå, Familien,
Norsk Ukeblad, Kamille, Det Nye, Vi Menn, Bonytt, Hytteliv og Motor. Egmont HM står også bak
nettportalen Klikk.no.



Tegneserier: Egmont Serieforlaget gir ut tegneserier som Donald Duck & Co, Billy, Nemi og Rocky.
Serieforlaget har også andre typer blader for barn og unge, og dessuten kryssord - og sudokublader, samt malebøker, puslespill, brettspill osv., under varemerket Litor.



Bokforlag: Egmont eier halvparten av forlagshuset Cappelen Damm etter at Bonnier-eide Cappelen fusjonerte med Egmont-eide Damm i 2007. Cappelen Damm er en av «de tre store» i norsk
forlagsbransje, ved siden av Gyldendal og Aschehoug.



Filmbransje: Egmont solgte sin norske TV-produsent, Nordisk Film TV, i 2010, men er fortsatt
tungt inne i filmdistribusjon via Nordisk Film og har eierinteresser i produksjonsselskaper som
Maipo Film og Neofilm. Selskapet eier også Drammen Kino.

Egmont, som inntil 1992 het Gutenberghus, har hatt virksomhet i Norge siden 1911, da konsernet
etablerte A/S Hjemmet. Konsernet var med å etablere norske TV 2 sammen med Schibsted og en
rekke mindre investorer (bl.a. Vital Forsikring) i 1991. Egmont har med andre ord vært eier i TV 2
lengre enn A-pressen, som først kom inn på eiersiden i 1995.
Egmont-konsernet er eid av en selveiende stiftelse, Egmont Fonden. I tillegg til å investere i medievirksomhet, har stiftelsen som formål å dele ut en del av konsernets/stiftelsens overskudd til veldedige formål – primært rettet mot barn og unge. Ettersom stiftelsen ikke har noen eiere som kan ta ut
utbytte, går resten av overskuddet tilbake til Egmonts medievirksomhet.

STØRSTE MEDIEKONSERN ETTER OMSETNING I NORGE 2010

KONSERN

STØRSTE NORSKE MEDIESELSKAPER ELLER MERKENAVN

OMSETNING
NORGE
(MILL. NOK)

OMSETNING
TOTALT
(MILL. NOK)

ANDEL
NORGE
(PROSENT)

1

EIERE PER 31.12.

Schibsted

VG, Aftenposten, Bergens
Tidende, Stavanger Aftenblad, Fædrelandsvennen,
Finn.no, Schibsted Forlag,
Sandrew Metronome

Blommenholm
Industrier (Stiftelsen
Tinius) (26%),
Folketrygdfondet
(8%), JPMorgan Chase
Bank (6%)

Telenor (Telenor
Broadcast)

Canal Digital, Norkring,
A-pressen (44%), RiksTV

NRK

NRK1, NRK2, NRK3/Super,
P1, P2, P3, NRK Aktivum,
RiksTV (33%)

2

Egmont Fonden
(Danmark)

Hjemmet Mortensen,
Egmont Serieforlaget, Nordisk Film, Cappelen Damm
(50%), TV 2 Gruppen (50%)

0

A-pressen

48 lokalaviser (bl.a. Romerikes Blad, Bergensavisen,
Nordlys), Zett.no, TV 2
Gruppen (50%), Nettavisen
0

2 0

TV 2 Gruppen

TV 2, TV 2 Bliss, TV 2 Nyhetskanalen, TV 2 Filmkanalen, TV 2 Zebra (55%),
TV 2 Sport (55%), RiksTV
(33%), Biip.no (45%),
StormGeo (38%)

2 0

Bonnier
(Sverige)

Bonnier Media (Tara, Bo
Bedre, Illustrert Vitenskap,
FHM m.fl.), SF Norge,
Cappelen Damm (50%)

2 2

2

Mecom Group Plc
(Edda Media)
(Storbritannia)

Edda Media: 21 lokalaviser
(bl.a. Drammens Tidende,
Fredriksstad Blad, Haugesunds Avis), Tinde.no

20 1

11 2

1

Aviva Plc (18%), Legal
& General Group Plc
(16%), Jupiter Asset
Management Ltd (8%)

Modern Times
Group, MTG
(Sverige)

TV3, Viasat 4, TV1000, P4,
P5, Viasat, Strix Televisjon

2 02

11 00

1

Stenbeck-familien
(Sverige) (>50%
gjennom direkte og
indirekte eierskap)

Polaris Media

Adresseavisen, Sunnmørsposten, Romsdals Budstikke, Harstad Tidende,
iTromsø, lokalaviser

1 1

1 1

100

SEB Enskilda (32%),
Roll Severin Co AS'
konkursbo (19%),
Must Invest (15%),
Schibsted ASA (7%)

00

Den norske stat
(54%), Folketrygdfondet (5%)

11

2

100

Den norske stat

0

1

Selveiende stiftelse

2

Telenor (44%), LO og
tilsluttede forbund
(45%), A-pressen AS
(8%), Fritt Ord (3%)

100

A-pressen (50%),
Egmont (50%)

2 0

2

Bonnier-familien
(Sverige)

MERK: Opplysninger per 31.12. 2010. Egmont har siden overtatt hele TV 2 Gruppen, A-pressen har inngått
avtale om kjøp av Edda Media og Schibsted har solgt sine 32 % i Polaris Media (oppført på SEB Enskilda). TV 2
Gruppens omsetning inngår også i omsetningen til eierne A-pressen og Egmont. Telenor Broadcasts omsetning i Norge er estimert av medienorge. Inkludert inntekter fra Internett -portalen ABC Startsiden, som eies via
Telenors fasttelefonivirksomhet, var omsetning i Norge på 5 143 mill. i 2010. Omsetning i hele Telenorkonsernet på verdensbasis var på 94 843 mill. Egmont Fonden er både en selveiende, allmennyttig stiftelse og
en forretningsdrivende virksomhet. Omsetning i Norge er hentet inn fra konsernledelsen . Alle omsetningstall
er basert på konsernregnskap så langt det har latt seg gjøre, dvs. at omsetning mellom selskaper i samme
konsern er trukket fra, og at omsetning i datterselskap er tatt inn med hundre prosent. Omsetningen i felle skontrollerte selskap er fordelt mellom eierne. I tilfeller der det ikke finnes konserntall for Norge, er om setningen estimert med utgangspunkt i informasjon fra selskapene selv. Omsetning i utenlandsk valuta er regnet
om til NOK etter snittkurs det enkelte år.
KILDE: Selskapene

AVISENE KUTTET SEG UT AV KRISEN
Visste du at Schibsted fjernet over 1400 stillinger i perioden 200 -2010?
Norske mediekonsern ble tungt rammet av finanskrisen høsten 2008 – og svarte med massive kostnadskutt, inkludert oppsigelser av journalister og andre redaksjonelt ansatte. Det største konsernet,
Schibsted, hadde ved utgangen av 2010 barbert bemanningen med ca. 1

0 stillinger siden slutten av

2008. Samlet effekt av «lønnsomhetsprogrammet» hadde da nådd målet på 1,7 milliarder kroner.
Merk at disse innstramningene gjelder for hele Schibsted, som også har mye virksomhet i utlandet –
dessuten kjøper konsernet stadig opp nye selskaper. Ved utgangen av 2011 hadde Schibsted ca.

00

ansatte i 2 land, hvorav ca. 3 200 i Norge.
Også de andre norske mediekonsernene møtte lavkonjunkturen med innsparinger og nedbemanning.
Ifølge Norsk Journalistlag (NJ) forsvant 00–600 journaliststillinger i løpet av 2009.
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Særlig dagspressen – avisene – hadde et dramatisk fall i lønnsomheten fra 2007 til 2009. Det samlede
driftsresultatet gikk ned med nesten 80 prosent – fra 1,3 milliarder til under 300 millioner kroner,
viser Medietilsynets årlige økonomirapporter. Avisenes samlede inntekter, som inkluderer annonsesalg, abonnement, løssalg og «andre inntekter», sank med 1,2 milliarder fra 2008 til 2009. I 2009 var
driftsmarginen (driftsinntekter som andel av driftskostnader) for de ti største avisene 3,4 prosent,
mot hele 11,2 prosent i toppåret 2007.
Det var imidlertid ikke alle avisene som merket finanskrisen; de små lokalavisene mistet knapt en
annonsekrone i 2009, viser Medietilsynets tall. Dette gjelder de såkalte fådagersavisene og – særlig –
ukeavisene. Forklaringen på at de minste lokalavisene klarte seg så godt gjennom kriseåret, kan være
at det er merkevareannonseringen som kuttes mest i nedgangstider, og denne typen annonser finner
man fortrinnsvis i riksdekkende og regionale medier. Innenfor lokale detaljistannonser er ikke ne dgangen like stor.
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http://www.journalisten.no/story/60529, publisert 17.02.2010

DRIFTSRESULTAT FOR DAGSPRESSEN 2005–2010 (MILL. NOK)
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KILDE: Medietilsynet: Økonomi i norske medievirksomheter 2006–

For mediebransjen som helhet var 2009 definitivt et mørkt år, men allerede året etter var situasjonen
langt lysere. De fleste mediebedriftene hadde kommet seg helskinnet, om ikke uendret, gjennom
krisen, og de store konsernene kunne igjen presentere pene årsresultater. Dette skyldes i første rekke
tøffe innsparinger, men også at annonsemarkedet har bedret seg. Men selv om lønnsomheten er
34

tilbake på et høyt nivå, ser ikke antall redaksjonelt ansatte ut til å øke med det første. Særlig papiravisene, hvor journalistikken krever mye ressurser, sliter med en langsiktig opplagsnedgang og er varsomme med å øke bemanningen. Schibsted har sågar valgt å fortsette nedbemanningen, og varslet
35

høsten 2011 at minst 100 årsverk skal bort fra konsernets norske aviser. Papiravisenes problemer –
og reduksjonen i journaliststillinger i kjølvannet av finanskrisen – kan gi grunn til bekymring for kvalitetsjournalistikken i framtiden.
Du kan lese mer om mediekonsernene og finanskrisen i Medienytt 1/2010, som du finner under «nyhetsbrev» på www.medienorge.uib.no.

Visste du at reklameomsetningen i papiravisene er dobbelt så stor som for TV?
Det er fremdeles papiravisene som er det desidert største reklamemediet, trass i en generell langsi ktig nedgang i omsetningen. I 2011 sto dagspressen for 3 prosent av netto reklameomsetning i Norge,
ifølge Institutet för Reklam- och Mediestatistik (IRM) – en ørliten nedgang fra 35 prosent i 2010, men
fortsatt nesten dobbelt så mye som TV. Hvis nettkataloger og søkeordannonsering ikke tas med (disse
er ikke inkludert i omsetningstallene før 2010), er avisenes andel 38 prosent. Dette er nesten på nivå
med tidligere år; i perioden 2004–200 har andelen gått gradvis ned fra noe over 40 prosent til litt
under.
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http://www.journalisten.no/story/62447, publisert 10.09.2010
http://www.schibsted.com/no/ir/Bors--og-pressemeldinger/Bors--og-pressemeldinger-Arkiv/2011/SchibstedASA-SCH---Kostnadsreduksjoner-i-Norge-og-Sverige/, publisert 30.09.2011
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NETTO REKLAMEOMSETNING I NORSKE MEDIER ETTER KANAL 2011 (PROSENT)
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KILDE: IRM

Men selv om papiravisenes andel bare har gått litt ned, har omsetningen i kroner sunket langt mer.
Sammenlignet med toppåret 2007 har 1,3 milliarder kroner forsvunnet fra avisenes annonseomsetning. TV har mistet 0,4 milliarder i samme periode, mens pilen for Internett bare har pekt oppover.
Basert på sammenlignbare tall (kun merkevare- og rubrikkannonser), har Internett økt omsetningen
med vel en halv milliard siden 2007.

NETTO REKLAMEOMSETNING I NORSKE MEDIER 2004–2010, LØPENDE PRISER (MILL. NOK)
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MERK: I 2010 og 2011 omfatter kategorien Internett også søkeordannonsering og reklame i nettkataloger.
Den bratte økningen er altså ikke reell, men skyldes at nye typer annonsering er tatt med i datagrunnlaget.
KILDE: IRM

Den totale «reklamekaken» – samlet netto reklameomsetning i norske medier – var på 19,2 milliarder
kroner i 2011 – en økning på 1,1 milliarder sammenlignet med 2010. Sammenlignet med finanskriseåret 200 (uten nettkataloger og søkeordannonser), er økningen på 1,5 milliarder, men 2011 er likevel ikke på høyde med toppårene 2007 og 2008. Selv om markedet har hentet seg kraftig inn igjen
etter finanskrisen, preges det av usikkerhet på grunn av eurokrisen. For 2012 venter IRM en vekst på
1,4 prosent. Det er særlig internett- og TV-reklamen som forventes å vokse, mens trykte medier ser ut
til å tape noe av markedsandelene sine.

TOTAL REKLAMEOMSETNING 2004-2011 (MILL. NOK)
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MERK: Fra og med 2010 inkluderer statistikken søkeordannonsering og nettkataloger. Diagrammet viser total
omsetning med og uten disse annonsetypene.
KILDE: IRM

Visste du at Google omsetter for drøyt én milliard i det norske reklamemarkedet?
De siste årene har en ny reklamekanal på Internett vokst fram: søkeordannonsering. Her kan man
kjøpe annonser hos søkemotorene – knyttet direkte til ord folk søker etter. Ettersom tjenesten domineres av utenlandske aktører, har det hersket usikkerhet rundt hvor stort markedet egentlig er. Ifølge
IRM ble det solgt søkeordannonser for vel 00 millioner kroner i Norge i 2010, tilsvarende 4,4 prosent
av netto reklameomsetning i norske medier. Den kraftige veksten har fortsatt, og i 2011 var omsetningen oppe i 917 millioner, med en andel på 4,8 prosent.
Andre opererer med noe høyere tall. Ifølge Dagens Næringsliv skal omsetningen for søkeordannonsering i Norge ha passert én milliard kroner i 2010, mot drøyt 700 millioner kroner i 2007.
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I desember

2011 beregnet bransjeorganisasjonen INMA det norske søkeordmarkedet til 1,2 milliarder kroner,
ifølge samme avis.
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DN 08.12, 10.12. og 22.12.2010
DN 15.12.2011

SØKEORDANNONSERING I NORGE 200 -2011, NETTO OMSETNING (MILL. NOK)
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MERK: Omsetningstall basert dels på faktiske tall, dels på intervjuer i markedet.
KILDE: INMA: Utvidet Internettrapport 2010, publisert mai 2011

Markedet domineres fullstendig av søkemotorgiganten Google (med annonsesystemet Adwords), som
har bygget sin forretningsmodell rundt denne typen annonsering. Det synes å være enighet om at
Google står for nærmere 90 prosent av søkeordomsetningen i Norge. Dette skulle tilsi at Google omsetter for pluss/minus én milliard kroner i det norske annonsemarkedet.
Også andre søkemotorer, som Yahoo og Kvasir, opererer i det samme markedet. Etter Google var
Yahoo Search Marketing (med bl.a. Yahoo, Bing og Kelkoo) den nest største aktøren i 2010, mens
38

Eniro (med tekstannonser på Kvasir) var nummer tre. I tillegg kommer aktørene som tilbyr såkalt
søkeordoptimalisering, der man hjelper kundene å komme høyere opp på søkemotorenes trefflister.

MEDIESTØTTEN MODERNISERES
Visste du at den totale pressestøtten er på 1,5 milliarder kroner?
Merverdiavgift («moms») på nyhetsmedier – og særlig aviser, både på papir og digitale plattformer –
har vært en sentral problemstilling for Mediestøtteutvalget, som leverte sin innstilling i desember
2010 Utvalget ble oppnevnt av regjeringen i oktober 2009, og oppdraget var å foreta en helhetlig
vurdering av bruken av økonomiske virkemidler på medieområdet. I praksis har utvalget utredet
hvordan den tradisjonelle pressestøtten, som stammer fra 1960-tallet og er forbeholdt papiravisene,
kan legges om til en mediestøtte som ikke bare inkluderer papiraviser. Minst ett av forslagene måtte
være «provenynøytralt», det vil si at det ikke skal innebære økt støttenivå totalt sett. I en slik vurdering kommer man ikke utenom momsspørsmålet: Den indirekte pressestøtten – momsfritaket for
39

avisene – beløper seg i dag til ca. 1,25 milliarder kroner. Til sammenligning utgjør den direkte pres38
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Aftenposten 22.08.2010
http://voxpublica.no/2010/03/mediest%C3%B8ttemilliardene/, publisert 10.03.2010

sestøtten – produksjonsstøtte til utvalgte aviser – 250–300 millioner kroner. Mediestøtteutvalget
prøvde lenge å komme frem til en felles modell, men endte med en delt innstilling – ikke minst i
spørsmålet om merverdiavgift.
De to alternative forslagene gjenspeiler i første rekke ulike næringsinteresser, men også ulike syn på
medieutviklingen og betydningen av forskjellige nyhetsmedier. Et hovedskille går mellom de medlemmene som har bakgrunn fra papiravis, og de som har bakgrunn fra andre medier eller står mer
fritt i forhold til medieindustrien. Det er uten tvil spørsmålet om nullmoms på papiravisene som har
vært mest splittende.
I «flermedialitetsalternativet», som støttes av medlemmene fra (den trykte) pressen, blir papiravisene
momsfritak videreført, mens digitale nyhetsmedier får en redusert moms på 8 prosent. Ordningen
med produksjonstilskudd ønskes beholdt om lag som i dag – med støtte til nummer 2-aviser, riksspredte meningsbærende aviser og små lokalaviser.
Det foreslås at produksjonstilskuddet skal gis uavhengig av plattform, slik at papiraviser og digitale
publikasjoner behandles likt. I stedet for opplagstall skal støtten fordeles basert på brukerbetaling –
som også kan være digital – og ved å innføre kriteriet nettodekning, basert på lesermålinger. I tillegg
skal redaksjonell bemanning inn som grunnlag for tildeling av støtte. Av de ulike kriteriene ska l brukerbetaling telle mest, deretter redaksjonell bemanning og nettodekning.
I «omfordelingsalternativet» blir det foreslått at både papiraviser og digitale nyhetsmedier skal ha
samme momssats –

prosent. Dette vil gi staten økte inntekter, som så skal gis tilbake til mediene,

enten som skattefradrag eller som tilskudd til redaksjonelle kostnader. Ordningen betyr at midler
omfordeles mellom mediebedriftene.
Også i dette forslaget blir produksjonstilskuddet gjort plattformnøytralt, og fordelingskriteriene er
endret til en kombinasjon av brukerbetaling, redaksjonell bemanning og/eller nettodekning, med
hovedvekt på brukerbetaling. Den nye delen av støtten, som er basert på de økte momsinntektene,
skal tildeles ut fra redaksjonelle kostnader (bemanning).
Når det gjelder andre former for støtte, for eksempel prosjektstøtte til programproduksjon og utvi klingsprosjekter og støtte til forskning og etterutdanning, er det større enighet, slik at modellene ligner
hverandre. Ikke minst er det full enighet om at de direkte støtteordningene – produksjonstilskudd og
prosjektstøtte – bør være plattformuavhengige.

Visste du at VG, Aftenposten og Dagbladet kan tap e stort på en ny støtteordning?
MBL og en rekke av medlemsavisene har protestert kraftig mot omfordelingsalter nativet. Ikke bare
reagerer de på forlaget om å legge moms på papiraviser, de mener også at omfordelingsmekanismen
vil slå uheldig ut. Flere av de største avisene – VG, Aftenposten, Dagbladet og Dagens Næringsliv – kan
tape store beløp på modellen, mens de store regionavisene vil tjene på den. Hovedårsaken er at ordningen, som gir skattefradrag og/eller tilskudd tilsvarende 20 prosent av de redaksjonelle kostna dene,

0
har en øvre grense på 30 millioner kroner. Siden de største avisene har større redaksjoner og dermed
større utgifter, vil aviser som VG og Aftenposten kun få tilbake et beløp som tilsvarer 13–14 prosent
av de redaksjonelle kostnadene, mens de andre og mindre avisene får full uttelling med 20 prosent. I
tillegg mener avisene at prisøkningen som følger av momspåslaget, vil føre til redusert salg.

OMFORDELINGSALTERNATIVET: ENDRING I STØTTE FOR DE TI STØRSTE AVISENE (MILL. NOK)
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KILDE: NOU 2010: 14

Rapporten fra Mediestøtteutvalget, NOU 2010: 14: Lett å komme til orde, vanskelig å bli hørt – en
moderne mediestøtte, var ute på høring tidlig i 2011. Regjeringen la fram forslag til ny, plattform40

nøytral produksjonsstøtte i mars 2012 , som igjen skal på ut på høring. Men forslaget tar ikke for seg
det store stridsspørsmålet – momsen. Skal momsen endres til fordel for elektroniske aviser, kan den
politiske prosessen bli svært tidkrevende. Ordningene kan måtte godkjennes av ESA, kontrollorganet
for EØS-avtalen mellom EFTA og EU.

41

Visste du at også andre sider ved mediereguleringen er under revisjon?
Utredningen av støtteordninger er ikke den eneste gjennomgangen av sentrale sider ved mediepolitikken. Også reguleringen av ansvarssystemet på medieområdet har nylig vært utredet, og ikke minst
er medieeierskapsloven under utredning.

40
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http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/hoeringer/hoeringsdok/2012/pressestotte.html?id=677715
Dagens Næringsliv 21.12.2010

1
Medieansvarsutvalget leverte sin utredning, NOU 201

2 Ytringsfrihet og ansvar i en ny mediehver-
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dag, til kulturministeren i juni 2011. Siktemålet er å oppdatere dagens regler om plassering av ansvar for ytringer, som både er kompliserte og fordelt på mange lover. Sentrale spørsmål gjelder det
strafferettslige redaktøransvaret, medienes erstatningsansvar for ulovlige ytringer og lovbestemme lsene om kildevern. Utvalget mener pressens selvjustisordning (PFU) fungerer godt, og at det ikke er
behov for et eget medieombud, men mener at personvernet i sosiale medier og andre medier uten
sentral redaktørfunksjon må styrkes. Utvalget går inn for at reglene for kildevern bør utvides, og et
flertall foreslår at særreglene om at redaktøren er strafferettslig ansvarlig for det journalistiske innholdet, blir opphevet. Flertallet i utvalget mener også det ikke er behov for en egen medieansvarslov.
I mai 2011 nedsatte kulturministeren en ekspertgruppe for å gjennomgå loven som regulerer eierskap
i mediesektoren. Bakgrunnen for utredningen er de store endringene på mediefeltet siden dagens lov
ble innført i 1997, både når det gjelder teknologi og eierstruktur. Ekspertgruppen har blant annet
vurdert om loven bør omfatte vertikal integrasjon og grenser for eierskap i elektroniske medier. Rap43

porten ble overlevert 24. april 2012. Det er også utarbeidet tre eksterne rapporter – en samfunnsøkonomisk analyse, en medievitenskapelig analyse og en analyse av vertikal integrasjon i mediema rkedet.
Utredninger og rapporter av denne typen legges ut fortløpende på www.medienorge.uib.no, under
overskriften «publikasjoner». Her kan du også finne en kort omtale av dokumentene, samt lenker til
mer detaljert informasjon hos Kulturdepartementet, Medietilsynet osv.

Visste du at avisenes digitale brukerinntekter var på 13 millioner i 2010?
Medietilsynet begynte i 2010 å samle inn data om norske avisers digitale inntekter. I tilsynets rapport
44

over medieøkonomien i 2006–2010 ble resultatene fra den første kartleggingen av den digitale økonomien presentert. Blant annet viser innsamlede data at avisenes inntekter fra salg av digitale utgaver beløp seg til 13 millioner i 2010. Inntektene avisene fikk fra salg av papiraviser var på 6,3 milliarder. Dette betyr at den digitale brukerbetalingen utgjorde 0,2 prosent av inntektene fra papirsalget.
Med andre ord er det stykke igjen til de digitale utgavene kan finansiere avisenes nyhetsproduksjon
på linje med dagens trykte aviser.
Kartleggingen viste også at forskjellige avistyper stiller helt ulikt i forhold til den digitale utviklingen.
Blant annet hadde 61 aviser ingen form for digitale inntekter, selv om flere av dem publiserte nettutgaver. 25 prosent av fådagersaviser og ukeaviser publiserte ikke nyheter på nett i 2010.
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Utredningen: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/nouer/2011/nou-2011-12.html?id=647020.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dep/styrer-rad-og-utvalg/ekspertgruppe-for-gjennomgang-avmedieei.html?id=653600
44
http://www.medietilsynet.no/no/Dokumenter/Rapporter/Okonomien-i-film-presse-og-kringkasting/
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2
Når det gjelder nettavisenes annonseinntekter er bildet mer optimistisk, men også her er det store
forskjeller avisene imellom. Totalt ble det samlet inn informasjon fra 213 aviser, og disse hadde tilsammen digitale inntekter på vel en milliard kroner i 2010. Hele 99 prosent av inntektene kom fra
annonser, mens 1 prosent var inntekter fra brukerbetaling. Det er en helt annen fordeling enn for
papiravisene, hvor fordelingen mellom brukerbetaling og annonser var 0 0
Løssalgsavisene (VG og Dagbladet) stakk av med 33 prosent av de digitale annonseinntektene i 2010.
De ledende dagsavisene la beslag på 62 prosent, mens de resterende små prosentene ble delt mellom
nummer 2-aviser, riksdekkende meningsbærende aviser, fådagersaviser og ukeaviser.

AVISTYPENES ANDELER AV TOTAL DIGITAL OMSETNING 2010 (PROSENT)
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KILDE: Medietilsynet: Økonomi i norske medievirksomheter 2006–

Dermed er det helt klart at de ulike avistypene befinner seg i ganske ulike posisjoner i den digitale
medieøkonomien. Mens digitale inntekter utgjorde 14 prosent av de totale driftsinntektene for løssalgsavisene, og mellom 4 og 5 prosent for ledende dagsaviser og nr 2-aviser, spilte disse inntektene
knapt noen rolle for de andre avistypene. Samtidig er det verdt å merke seg at det er blant riksdekkende meningsbærende aviser, fådagersaviser og ukeaviser at opplagsnedgangen har vært minst.
I en utvikling hvor papiropplaget går ned og leserne flytter på nett, er det et åpent spørsmål hvordan
avisene skal finansiere sin egen nyhetsproduksjon, når en ennå ikke har fått på plass brukerbetaling
for nettutgavene.

DIGITALE INNTEKTER SOM ANDEL AV TOTALE DRIFTSINNTEKTER 2010 (PROSENT)
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KILDE: Medietilsynet: Økonomi i norske medievirksomheter 2006–

UKEPRESSEN KUTTER – IGJEN
Visste du at de store ukebladforlagene ruster seg mot tøffere tider ?
De to største ukebladforlagene i Norge, Egmont Hjemmet Mortensen og Aller Media, konkurrerer i et
marked under betydelig press. Salget av magasiner og ukeblader er synkende, og det samme er lese rtallene (som er tung valuta i annonsemarkedet).
Selv om Egmont HM klarte seg greit økonomisk i 2011, ruster forlaget seg nå mot tøffere tider. I mars
2012 ble det kjent at Egmont HM legger ned trykkeriet sitt i Norge etter at forhandlinger med mulige
kjøpere strandet. 74 ansatte må gå når Hjemmet Mortensen Trykkeri i Oslo stenger dørene. Forlaget
gikk også gjennom en slankekur under finanskrisen i 2009. Da ble mer enn 100 årsverk ble fjernet som
en del av en større spareplan.
Også Aller Media oppnådde overskudd i 2011, men også her møtte man våren med sparekniven hevet: Kostnadene skal kuttes med 70 millioner kroner og bemanningen reduseres med 44 årsverk.
Nedleggelse av interiørbladet Isabella inngår også i sparepakken.
Dette skjer bare tre år etter den forrige store kuttprosessen i Aller Media. Men i motsetning til finanskrisen er utfordringene nå mer strukturelle – knyttet til nye medievaner og overgang til digitale plattformer. I likhet med avisene strever ukepressen med finne lønnsomme forretningsmodeller på nett.
Selv om Egmont HMs nettsted Klikk.no nå har rundt 200 000 daglige brukere, gir ikke det de samme
inntektene som de tradisjonelle bladene på papir. Flere av selskapene satset på utgaver på mediebrett i 2010, men der har både betalingsvilje og leserinteresse foreløpig vært laber.

BOKHANDLENE HOLDER STAND
Visste du at antall bokhandler i Norge holder seg temmelig stabilt?
Mens de store bokhandelkjedene i USA vakler eller faller og butikkene stenges i hundretall,
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holder

norske bokhandler stand. Antallet ligger på godt over 600, og butikkene er spredt over hele landet: 94
prosent av befolkningen mener de har en bokhandel i akseptabel reiseavstand og tre av fire
nordmenn kjøpte en bok i en fysisk bokhandel i løpet av 2011, viser Bokhandlerforeningens
undersøkelser.

ANTALL BOKHANDLER (FYSISKE UTALGSSTEDER) 2007–2011
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MERK: Basert på Bokhandlerforeningens medlemsstatistikk: Antall fysiske bokhandler per 1 1. hvert år –
omfatter hovedutsalg og filialer. Foreningen organiserer 90 prosent av landets bokhandler, inkludert samtlige
bokhandlerkjeder.
KILDE: Den norske Bokhandlerforening

Over 600 fysiske utsalgssteder for bøker er mye i skandinavisk sammenheng; i Sverige og Danmark er
tallet rundt 400 og 440, ifølge en utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidler som ble levert
Kulturdepartementet i januar 2012
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Dette speiler situasjonen for tradisjonell bokhandel i de tre

landene. De norske bokhandlene selger – enn så lenge – flere bøker nå enn før. I Sverige er derimot
boksalget gjennom fysiske bokhandler synkende, og mye av salget overtas av nettbokhandler. Også i
Danmark taper bokhandlene andeler til andre salgskanaler, og salg av bøker på nett er større enn i
Norge, men mindre enn i Sverige.
Den norske bokhandelbransjen er dominert av store kjeder, de fleste eid av de store forlagshusene.
Ser man bare på bøker, sto de forlagseide kjedene Ark (Gyldendal), Norli (Aschehoug) og Tanum
(Cappelen Damm) for 44 prosent av bokhandelomsetningen i 2009, ifølge Bokhandlerforeningen.
Inkluderer man Libris (som i 2010 fusjonerte med Norli) var samlet markedsandel 62 prosent. Tar man
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http://www.bokogsamfunn.no/m%C3%B8rke-skyer-i-vest/, publisert 04.05.2011
http://www.regjeringen.no/pages/36742575/Utredning_om_litteraturog_spraakpolitiske_virkemidler_2012.pdf
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også med Notabene, var storkjedenes andel av bokhandlenes bokomsetning 71 prosent i 2009.
Markedskonsentrasjonen regnes imidlertid ikke som særlig stor i samfunnsøkonomisk forstand. I
utredningen utarbeidet av analysebyrået Oslo Economics, karakteriseres det nasjonale markedet for
boksalg som «moderat konsentrert» hvis bare salget gjennom bokhandler legges til grunn, og som
«lite konsentrert» dersom også andre salgskanaler regnes med.
Selv om omsetningen holder stand og bransjen preges av en viss markedskonsentrasjon, er ikke
lønnsomheten den helt store for bokhandlene under ett. Ifølge Bokhandlerforeningens normtallsundersøkelse var driftsmarginen (driftsoverskudd som andel av omsetningen) på 2,5 prosent i 2010,
mot 1,3 prosent året før og negativt resultat i 2008.
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Visste du at bokklubbenes omsetning er mer enn halvert siden 2003?
I 2003 omsatte norske bokklubber bøker for over 1,3 milliarder kroner. Syv år senere, i 2010, var o msetningstallet under det halve – 577 millioner kroner (tilsvarer 505 millioner 2003-kroner). Samtidig
har bokklubbenes andel av totalmarkedet gått drastisk tilbake: Mellom 2005 og 2010 ble andelen
halvert fra 20 til 10 prosent. Det meste av tilbakegangen har skjedd etter at den nye Bokavtalen ble
innført i 2005. Avtalen tok fra bokklubbene eneretten til å selge bøker med rabatt.

BOKOMSETNING ETTER SALGSLEDD 2000–2010, I UTSALGSPRIS FRA BOKHANDEL (MILL. NOK)
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MERK: Tallene er estimater, basert på gjennomsnittlig utsalgspris for ulike bokgrupper.
KILDE: Den norske Forleggerforening

Bokhandlene, som selger bøker fra forlag og bokimportører, har klart seg langt bedre enn bokklubb ene. Omsetningen har like fullt gått noe ned de siste årene, og i 2010 var omsetningen rundt 5 prosent
lavere enn i toppåret 2007. De tradisjonelle bokhandlene står overfor store utfordringer som følge av
digitaliseringen, i møte med e-bøker og direkte distribusjon fra netthandler. Internasjonalt har dette
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http://www.bokhandlerforeningen.no/Statistikk/Bokhandlerokonomi

allerede ført til nedleggelser av bokhandelkjeder. Her hjemme tyder imidlertid kundeundersøkelser
på at den digitale utfordringen ennå ikke har gjort seg gjeldende i stor grad. Tall fra Bokhandelforeningens halvårlige undersøkelse, Bokundersøkelsen, viser riktignok at andelen bokkjøpere som
har handlet bøker på Internett er økende, men det ser ikke ut til å ha gått på bekostning av bokkjøp i
vanlig bokhandel. Tradisjonelle bokhandlers andel av siste bokkjøp ligger ganske stabilt rundt 60 pr osent, mens andelen som har kjøpt bøker via nettet er oppe i 15 prosent i 2011. Undersøkelsen bekrefter også bokklubbenes sviktende omsetning. Fra en andel av siste bokkjøp på 20 prosent i 2005, er
bokklubbene nede i 11 prosent i 2011.

BOKKJØPERNES SISTE BOKKJØP FORDELT PÅ HANDELSKANAL (PROSENT)
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MERK: Spørsmålet «Hvor kjøpte du den siste boken», stilles til de som har kjøpt bøker siste 12 måneder.
KILDE: Bokundersøkelsen (Ipsos MMI)

DE STORE FORLAGSHUSENE
Visste du at Vigmostad & Bjørke er Norges femte største forlagshus?
At Gyldendal, Aschehoug og Cappelen Damm er de desidert største forlagshusene i Norge, målt etter
omsetning, burde være kjent for de fleste. De tradisjonsrike forlagene, etablert mellom 1829 og 1925,
har en dominerende posisjon i norsk bokbransje. I tillegg til flere mindre forlag, eier de bl.a. hver sin
bokhandlerkjede – henholdsvis Ark, Norli/Libris og Tanum. Også nummer fire på listen, Schibsted
Forlag (etablert i 1839), eid av mediekonsernet Schibsted, skulle være velkjent.
Mer uventet er det kanskje at et forlagshus i Bergen, etablert av to NHH-studenter så sent som i 1992,
er det femte største i Norge. Kjernen i forlagshuset Vigmostad & Bjørke er Fagbokforlaget, som er en
betydelig aktør i det norske lærebokmarkedet. Forlagshuset omfatter også forlaget Vigmostad & Bjø rke som gir ut allmenn- og skjønnlitteratur, og har dessuten lagt under seg en rekke mindre forlag.
Ekspansjonen fortsatte for fullt i 2011 – med kjøp av 46 prosent av Haugenbok.no, som er landets
største nettbokhandel, og 40 prosent av Piratforlaget, det svenske Piratförlagets norske avdeling.

Forlagshuset etablerte også bokhandelkjeden Campusbok sammen med en rekke studentsamskipnader. Våren 2012 overtok Fagbokforlaget skolebokvirksomheten til Det Norske Samlaget.

STØRSTE FORLAGSGRUPPER ETTER OMSETNING I NORGE 2010 (MILL. NOK)

OMSETNING
(MILL. NOK)

KONSERN

SELSKAPER

STØRSTE EIERE

Gyldendal

Gyldendal Norsk Forlag AS (100%), Bestselgerforlaget
AS (50%), Ark Bokhandel AS (100%), De norske Bokklubbene AS (48,5%), Forlagssentralen ANS (50%),
Kunnskapsforlaget ANS (50%), Lydbokforlaget AS
(33,3%), Den norske Bokdatabasen AS (2

Erik Must (84,5%)

Aschehoug

H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) AS, Universitetsforlaget AS (100%), Forlaget Oktober AS (91%), NorliGruppen AS (100%), Aschehoug Fagskole AS, (100%),
Spektrum Forlag AS (60%), Snøball Film AS (60%), De
norske Bokklubbene AS (48,5%), Bestselgerforlaget
AS (50%), Forlagssentralen ANS (50%), Kunnskapsforlaget ANS (50%), Forlaget Manifest AS (50%), Den
norske Bokdatabasen AS (25%)

William Nygaard
(10%), Truls Nygaard

Cappelen Damm

Cappelen Damm AS (100%), Tanum AS (100%),
Sentraldistribusjon AS (100%), Cappelen Damm Salg
AS (100%), Larsforlaget (66%), Den norske Bokdatabasen (25%), Bladcentralen ANS (14,3%)

Bonnier (50%),
Egmont (50%)

Schibsted Forlag

Schibsted Forlag AS (100%), Katapult Bøker (100%),
Schibsted Magasiner (100%)

Schibsted (100%)

Forlagshuset
Vigmostad & Bjørke

Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS (100%),
Vigmostad & Bjørke (100%), Eide Forlag (100%), Grieg
Multimedia AS (100%), Migranorsk AS (100%),
Cantado Musikkforlag (100%), John Grieg AS (100%),
Campusbok AS (100%), Hr. Ferdinand AS (100%)

Arno Vigmostad (50%),
Arnstein Bjørke (50%)

MERK: En lignende oversikt som den over utarbeides av Forleggerforeningen, men denne er kun basert på
omsetning av bøker fra forlag, ikke total omsetning. Videre tar Forleggerforeningens liste utgangspunkt i
enkeltforlag – ikke forlagsgrupper med eventuelle datterforlag og bokhandlerkjeder. På Forleggerforeningens
liste havner Cappelen Damm på topp, fordi selskapet har samlet nesten hele utgivervirksomheten i ett stort
forlag. Gyldendal og Aschehoug har spredd sin virksomhet på flere forlag, og kommer derfor bak Cappelen
Damm på listen. De to siste forlagene har også større omsetning fra bokhandler enn Cappelen Damm .
KILDE: Selskapene

Visste du at Norge kan få en egen boklov?
I likhet med for dagspressen er rammevilkårene for bokbransjen oppe til vurdering, med omfattende
utredninger og heftig debatt. Hovedspørsmålet er om det fortsatt skal være fast e priser på bøker i
Norge. På grunn av regelverket i EU vil dette i så fall måtte utformes som en egen boklov.
De store forlagene, bokhandlerkjedene og de fleste forfatterne ønsker å få lovfestet avtaleverket om
fastpris (Bokavtalen), som i dag krever unntak fra konkurranseloven. Flere mindre aktører i bransjen
er derimot kritiske til fastpris, som de mener favoriserer de store forlagene og hindrer konkurranse,
innovasjon og lavere priser. Motstanden støttes av Konkurransetilsynet, som mener fastpris ne dfelt i
boklov er et dyrt og lite effektivt virkemiddel i kulturpolitikken.
Faste bokpriser betyr at forlagene fastsetter prisene, og at bokhandlene, bokklubber etc. ikke får
selge bøkene billigere før det er gått en viss tid. I dagens avtale – Bokavtalen – varer fastprisperioden
til og med april måned året etter at boken er utgitt. I denne perioden kan det gis maksimalt 12,5 prosent i rabatt. Ordningen omfatter skjønnlitteratur, sakprosa og fag- og lærebøker for høyere utdanning, men ikke skolebøker. Bokavtalen er inngått mellom Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen, men er nedfelt i en generell forskrift slik at den også gjelder for uavhengige forleggere og
forhandlere. Prissamarbeidet krever dispensasjon fra konkurranseloven, noe som senest ble gitt i
desember 2010.
Den kulturpolitiske hovedbegrunnelsen for faste bokpriser er at ordningen bidrar til å sikre bredde og
kvalitet i tilbudet av litteratur utgitt på norsk. Bokbransjen er som kjent både «børs og katedral»; den
skal ideelt sett ikke bare tjene penger, men også utgi og fremme seriøs og smal litteratur. Argumentet
for fastpris er at bokbransjen kan ta seg litt bedre betalt for bestselgerne og bruke overskuddet til å
finansiere utgivelser som ikke selger i samme grad. I tillegg kan prisene på smal litteratur holdes lavere, når de subsidieres av bestselgersalget.
Kulturdepartementet har fått utarbeidet to utredninger om bokpriser og boklov. Den ene, som tar for
seg litteratur- og språkpolitiske virkemidler i Norge, konkluderer med at det står bra til med både
48

bredde og kvalitet i norsk litteratur – bedre enn i Sverige og Danmark. Rapporten er positiv til (frivillig) fastpris, men tar ikke til orde for boklov. Den andre utredningen, som tar for seg litteraturpolitiske
virkemidler i Europa, tar derimot klart til orde for at Norge bør fortsette med fastpris og at dette bør
49

skje gjennom en boklov. I tillegg har Forleggerforeningen fått laget sin egen rapport om faste bo k50

priser, utarbeidet av to økonomer ved Norsk Handelshøyskole .
Utredninger og rapporter av denne typen legges fortløpende ut på www.medienorge.uib.no, under
overskriften «publikasjoner». Kulturdepartementets høringer i saken, med ulike uttalelser, finner du
på departementets nettsider.
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http://www.regjeringen.no/upload/KUD/Kulturvernavdelingen/Rapporter_Utredninger/Utredning_om_litterat
ur-og_spraakpolitiske_virkemidler_2012.pdf
49
http://www.regjeringen.no/upload/KD/Hoeringsdok/2012/201201052/Til_bokas_pris_Utredning_av_litteratur
politiske_virkemidler_i_europa.pdf
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http://www.forleggerforeningen.no/nor/media/files/fastpris_paa_boeker_bransjeomfattende_eller_frivillig

OMLEGGING AV FILMSTØTTEN
I 201 hadde rundt halvparten av premierefilmen på norske kinoer USA som produksjonsland. Det er
som det har pleid å være. Hollywood-dominansen er imidlertid noe mindre nå enn før 2005, da den
amerikanske andelen lå nærmere 60 prosent. Den norske andelen av premierefilmene har derimot økt,
som et direkte resultat av omlegging og økning av filmstøtten siden 2001.
Den nye etterhåndsstøtten, som erstattet billettstøtten i 2010, kan også gis til filmer som er produsert
uten statlig støtte, noe som har gitt flere privatfinansierte filmer.

Visste du at filmstøtten er mer enn doblet i løpet av 10 år?
Alle regjeringene på 2000-tallet har hatt uttalte ambisjoner om å styrke norsk filmproduksjon og øke
markedsandelen for norsk kinofilm. Ambisjonene har gitt seg utslag i økte statlige bevilgninger til
filmfeltet. Støtten til filmproduksjon, som nå forvaltes av Norsk filminstitutt, har økt med 10 prosent
fra 2002 til 2011. I faste priser (2002-kroner) er økningen på

prosent.

STØTTE TIL NORSK FILMPRODUKSJON 2001–2010 (MILL. NOK)
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KILDE: Norsk filmfond og Norsk filminstitutt (bearbeidet)

Etter en periode med Norsk filmfond som ansvarlig for filmstøtten 2001-200 , skjer den statlige
støtten til filmproduksjon i dag gjennom flere ulike tilskuddsordninger i regi av Norsk filminstitutt. Tre
fjerdedeler av støtten gikk i 2011 til kinofilm – hovedparten i form av produksjonstilskudd (44 %),
mens en litt mindre del ble tildelt i form av etterhåndsstøtte (39 %). Dette er de to klart største tilskuddsordningene for norsk filmproduksjon.

0
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KILDE: Norsk filminstitutt (bearbeidet)

Og økte bevilgninger til norsk film har gitt resultater: Antall norske premierefilmer har vist en formidabel utvikling i løpet av 2000-tallet, og ligger i 2011 langt over tidligere nivåer. Besøkstall og inntekter har også hatt en kraftig vekst, selv om enkelte av de norske filmene hadde svært lite besøk.

ANTALL NORSKE PREMIEREFILMER 2000-2011
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KILDE: Film & Kino

Visste du at stadig flere norske filmer er privatfinansierte – uten statlig produksjonsstøtte?
Kulturdepartementet fastsatte nye forskrifter for audiovisuelle produksjoner fra 1. januar 2010. Den
viktigste endringen var trolig innføringen av etterhåndsstøtte, som erstatter ordningen med billet tstøtte. Etterhåndsstøtten beregnes ut fra filmens samlede inntekter – inkludert DVD-salg, salg til TVstasjoner med mer. Etterhåndsstøtte kan også gis til filmer som ikke har mottatt forhåndsstøtte fra
Norsk filminstitutt.

1
Denne endringen har ført til en ny trend i norsk filmproduksjon: innspillinger uten offentlig produksjonsstøtte. Rekordmange norske filmer ble finansiert privat i 2011. Nesten halvparten – 1 av årets
norske premierer – ble spilt inn uten statlig forhåndsstøtte. Til sammenligning ble det i hele perioden 2005–2010 produsert 11 fiksjonsfilmer med nasjonal distribusjon uten forhåndsstøtte fra Norsk
filmfond/Norsk filminstitutt.
De private prosjektene kunne imidlertid håpe på solid statlig støtte i etterkant. Solgte filmen over 10
000 billetter, ventet inntil syv millioner kroner i etterhåndsstøtte fra Norsk filminstitutt. Ettersom all
statlig filmstøtte kommer fra samme pott, vil økt etterhåndsstøtte redusere summen som går til forhåndsstøtte. Til sammen ble det betalt ut vel 118 millioner i etterhåndsstøtte i 2011 – 39 av disse gikk
til privatfinansierte kinofilmer.
Den nye trenden vekket tidlig betydelig bekymring i bransjen: De mange filmene kunne stjele oppmerksomhet og inntekter fra hverandre, og det var ikke gitt at alle ville holde høy kvalitet. Det var
også i stor grad dette som skjedde i 2011: Mange av de private filmene «floppet» både hos publikum
51

og kritikere, og det synes å være bred enighet om at antallet filmer ble for høyt. Dette gir grunn til å
tro at filmproduksjonen etter hvert vil balansere seg på et noe lavere nivå igjen.

Visste du at kinobillettene har hatt en reell prisøkning på 1 prosent i perioden 2001–2011?
Solide besøkstall har gitt seg utslag i større inntekter for kinoene, og i 2009 passerte billettinntektene
for første gang én milliard kroner. I 2010 gikk inntektene ned, men i 2011 økte billettsalget med 9 %
og man var igjen oppe i over en milliard.

BILLETTINNTEKTER NORSKE KINOER 2001-2011 (MILL. NOK)
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KILDE: Film & Kino
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2
Inntektene fra billettsalget øker mer enn besøket (5,8 %), noe som innebærer at billettprisene også
har økt. Noe av årsaken er at andelen 3-D visninger har gått opp. 3-D filmer hadde i 2011 25 % av
besøket, og billettene til disse filmene koster mer enn til vanlige filmer.
For kinogjengerne har likevel billettprisene økt over lengre tid. Gjennomsnittsprisen (i løpende priser)
økte med 1 prosent i perioden 2001–2011.

GJENNOMSNITTLIG BILLETTPRIS I LØPENDE PRISER 2001–2010 (KRONER)
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MERK: Fra 2005 inkluderer billettprisene merverdiavgift. Avgiften startet på 7 % i 2005, deretter har den
ligget på 8 %.
KILDE: Film & Kino

Den reelle prisøkningen er imidlertid mindre, på grunn av den generelle prisveksten i perioden. I faste
priser (2001-kroner) har billettprisen økt med 31 prosent – til 7 ,4 kroner.
For kinoene ser historien litt annerledes ut, siden billettene fra 2005 er ilagt merverdiavgift. Dette er
ikke inntekter, men penger kinoene krever inn på vegne av staten. Hvis man ser bort fra momsen, var
den reelle prisøkningen på 2 prosent i perioden 2001–2011.
Kinoenes inntekter varierer også med besøk på barnefilmer. Hvis en stor andel av de solgte billettene
er med barnerabatt, kan det gi klare utslag på de totale billettinntektene.

Visste du at hvert sjette norske kinobesøk var på en privat kino i 2011?
Kinomarkedet i Norge er dominert av offentlig eide kinoer: 154 kinoer, eller tre fjerdedeler av kinoene
som var i drift i 2011, var kommunale, mens en fjerdedel, 52 kinoer, var private (ikke-kommunale). De
kommunale kinoene sto for 8 prosent av besøket og inntektene i 2011, mens de ikke-kommunale sto
for 1 prosent. Selv om dette styrkeforholdet ser ut til å ligge temmelig stabilt, er det en viss økning i
den ikke-kommunale delen av besøket sammenlignet med begynnelsen av 2000-tallet, da andelen lå
rundt 14 prosent.
Som kommunale regnes kinoer med minst 50 prosent kommunal eierandel – inkludert Bygdekinoen,
som eies av de kommunale kinoenes bransjeorganisasjon, Film & Kino. Blant de ikke-kommunale kinoene finner man både private foretak som driver kommersielt, og små uavhengige kinoer som drives
på ideell basis.

ÅRLIG KINOBESØK ETTER KINOTYPE 2000–2010 (1000 PERSONER)
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KILDE: Film & Kino

Den desidert største kommersielle kinoaktøren i Norge er SF Kino, som eies av det svenske mediekonsernet Bonnier. SF Kino hadde en andel av kinobesøket på 14 prosent i 2011. Kinodriften til SF er konsentrert i store og mellomstore byer: Sandvika, Lillestrøm, Tønsberg, Skien og Moss. Også i Stavanger
og Sandnes har SF kinoer, men her har kommunene eiermessig kontroll. SF-kinoene er alle store i
norsk sammenheng, med over 100 000 besøk årlig. Andre store private kinoer er KinoCity i Drammen,
Ski Kinosenter og Fram kino i Bodø.
Kommunalt eide kinoer har lange tradisjoner i Norge, begrunnet i en kulturpolitisk tankegang om at
dette sikrer bredde og kvalitet i kinotilbudet. Spørsmål om privatisering har derfor stor politisk
sprengkraft. Dette har man sett i Bergen, der det borgerlige flertallet høsten 2010 åpnet for å selge
opptil 49 prosent av Bergen Kino til private aktører. Opposisjonen og kulturlivet har mobilisert og
protestert høylytt – både i pressen og i politiske fora. Det er uttrykt bekymring for at delprivatisering
fører til økt kommersialisering, og for fremtiden til BIFF (Bergen Internasjonale Filmfestival). Byrådet
har på sin side forsvart vedtaket ved å vise til at kommunen skal beholde eiermessig kontroll, og at
BIFF og filmtilbudet skal sikres gjennom avtaler. Det er likevel et åpent spørsmål hvor lukrativt det er
for private aktører å kjøpe deler av et kinoselskap der kommunen beholder kontrollen og kinotilbudet
forutsettes å være (omtrent) som før.
Interessant nok er det ikke bare private kinoselskaper som ønsker å kjøpe seg inn i Bergen Kin o; også
to helkommunale kinoselskaper – Trondheim Kino og Oslo Kino – skal være interessert, i tillegg til
Bonnier-eide SF Kino og Egmont-eide Nordisk Film.
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NEDLASTING OG KLIKKEFILM
Visste du at én av tre mellom 15 og 60 år lastet ned filmer ulovlig i 2010?
Dette tilsvarer ca. 850 000 personer. Slik ulovlig fildeling er klart mest vanlig blant tenåringer og unge
voksne, viser en undersøkelse gjennomført av analyseselskapet Nielsen i april 2010. 54 prosent av de
som lastet ned filmer ulovlig, var mellom 15 og 29 år.

FILDELING: BRUKERE FORDELT PÅ ALDER (PROSENT)
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KILDE: Nielsen: Rapport om fildeling, april 2010

Samme undersøkelse viste at de mest aktive fildelerne også var storkonsumenter av film gjennom
andre, lovlige kanaler. For denne gruppen brukere kom ulovlig nedlasting som et tillegg til høyt filmforbruk gjennom lovlige kanaler som kino og kjøpefilm. Hovedårsaken som ble oppgitt for filmnedlastingen var at storbrukerne ønsket å se filmer som ennå ikke var lansert eller ikke var tilgjengelig i
Norge. At fildelingen er gratis kom først som årsak nummer to.
Den typiske fildeleren er ikke uventet en mann under 30 år, som bor i (stor)by og bruker Internett
mye. Nedlastingen skjer primært til eget bruk, og aller best liker han å se film på kino.
Det er ifølge Nielsen vanskelig å beregne den økonomiske konsekvensen av ulovlig nedlasting av film i
Norge, særlig fordi så mange av fildelerne også ser mye film gjennom andre kanaler. Skal man likevel
«tenke på et tall», basert på antall fildelere og gjennomsnittspriser, får man store summer:


Dersom hver av de 850 000 fildelerne kutter ut ett kinobesøk i året, blir tapet for kinobransjen
minst 70 millioner kroner.



Hvis det samme skjer med leiefilm, taper leiemarkedet minst 35 millioner kroner.



For kjøpefilmmarkedet vil et tilsvarende tap, ifølge Nielsen, passere 90 millioner kroner i året.

Som spredning av piratkopiert materiale utgjør ulovlig fildeling en trussel mot lønnsomheten til fil mindustrien. I flere tilfeller har rettighetshaverne valgt å gå rettens vei, og sommeren 2010 oppnådde

bransjen en viktig delseier i Norge: Da avviste Høyesterett anken fra internettleverandøren Altibox
(Lyse) i den såkalte «Max Manus»-saken. Striden, som bunnet i ulovlig spredning av filmen «Max Manus», handlet prinsipielt sett om internettselskapenes taushetsplikt kan settes til side dersom rettighetshaverne til et åndsverk kan dokumentere at dette er ulovlig lastet opp. Slik dokumentasjon (IP adressen) hadde rettighetshaverne til «Max Manus», som fikk medhold både i tingretten og lagmannsretten. Dommen ble stadfestet da Høyesterett avviste anken fra Lyse. Dermed kan norske
nettpirater heretter risikere å få identiteten sin utlevert til rettighetshavere som krever det.
Også selve lovgrunnlaget for «piratjakten» er nå i ferd med å oppdateres. I 2011 startet Kulturdepartementet arbeidet med endringer i åndsverkloven som vil øke rettighetshaveres mulighet til å forfølge
fildelere og blokkere nettsteder som krenker opphavsretten.
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Visste du at én av ti nordmenn leide film digitalt via Internett våren 2010?
Fra høsten 2009 til våren 2010 økte andelen av befolkningen som benyttet Internett til betalt nedla sting av film og digital leie, fra henholdsvis 4 til 8 og 5 til 10 prosent. Det viser den årlige undersøkelsen
54

knyttet til prosjektet «Kulturkonsum i krisetider» ved Handelshøyskolen BI. Det har med andre ord
vært en fordobling i antall nordmenn som bruker digital filmleie – video on demand (VOD), også kalt
klikkefilm – via Internett eller kabel-TV, i løpet av et halvt år. Ti prosent av den norske befolkningen
(15 år +) tilsvarer drøyt 400 000 personer.
Klikkefilm kan man leie via både Internett og TV-dekoderen. I tillegg til en rekke nettsteder, tilbyr alle
de store norske TV-distributørene nå VOD. Det kommer stadig meldinger fra disse tilbyderne om at
markedet vokser fort – men komplette, pålitelige tall er vanskelig å finne. Det som er sikkert er at
markedet for fysisk leiefilm har gått nedover i flere år.

PLATEBRANSJENS NEDTUR: SALGET HALVERT
Digitaliseringen har på få år forandret hele musikkindustrien. Mange har lastet ned lydfiler gratis,
mens platesalget og inntektene har stupt. Nå er imidlertid musikkdistribusjonen i ferd med å komme
inn i lovlige – og lønnsomme – former. Stikkordet er streaming.

Visste du at det digitale musikksalget nå er like stort som det fysiske platesalget?
Rundt årtusenskiftet var den årlige omsetningen av fonogrammer i Norge på nærmere en milliard
kroner i omsetning fra grossist/distributør. I 2011 var tallet nesten halvert – til litt over en halv milliard kroner, og da er også nedlasting og streaming via Internett og mobil kommet til i totalom-
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http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/hoeringer/hoeringsdok/2011/horing---endringer-iandsverkloven---til.html?id=643799
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http://www.adressa.no/kultur/film/article1553097.ece, publisert 18.11.2010.
http://www.journalisten.no/story/63151, publisert 17.11.2010

setningen. Ser man bare på CD- eller albumsalget, har dette stupt med nesten tre fjerdedeler mellom
2000 og 2011. Platebransjen har med andre ord opplevd tidenes nedtur som følge av digitaliseringen.
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FONOGRAMOMSETNING FORDELT PÅ TYPE (MILL. NOK)
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MERK: Omsetning fra grossist, i løpende priser uten merverdiavgift.
KILDE: IFPI Norge

Plateselskapene har imidlertid måttet bevege seg over på nye plattformer. Selv om dette har skjedd
motvillig, har de digitale tjenestene etter hvert begynt å skape store inntekter. Særlig streaming, lytting til musikk via nettjenester som Wimp og Spotify, har ekspandert kraftig og utgjør nå en betydelig
del av musikksalget. Inntektene fra streaming og nedlasting ble nesten tredoblet fra 2009 til 2011, og
utgjorde i 2011 tilnærmet halvparten av fonogramomsetningen. Av denne halvparten utgjorde
streaming hovedtyngden (62 %).
Spotify ble grunnlagt i Sverige i 2006 og har nå rundt ti millioner brukere på verdensbasis. 2,5 millioner er betalende brukere (november 2011). Wimp eies av norske Schibsted, i samarbeid med Plat ekompaniet, og hadde rundt 350 000 brukere i Norge, Sverige og Danmark i begynnelsen av 2012.
Når det gjelder salg av fysiske album, er det internasjonale plater som har falt mest, slik at norsk musikk har styrket sin andel av omsetningen. Siden 2009 har salgsverdien av norske album vært større
enn for internasjonale. Dette står i skarp kontrast til situasjonen i 2000, da internasjonale album
solgte for nesten fem ganger mer enn norske.
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I faste priser ville nedgangen ha vært langt større, på grunn av den generelle prisveksten i perioden.

OMSETNING AV FYSISKE ALBUM ETTER KATEGORI 2000–2011 (MILL. NOK)
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MERK: Omsetning fra grossist i løpende priser, uten merverdiavgift. Omfatter bare fysiske album – singler,
musikkvideo/DVD og streaming/nedlasting er ikke inkludert.
KILDE: IFPI Norge

Ikke alle aktørene i den norske platebransjen rapporterer til IFPI, og IFPI-tallene er grossistpriser. De
reelle omsetningstallene over disk er derfor høyere. For 2011 var den samlede omsetningen av mu56

sikk til forbruker i stipulert til ca. en milliard kroner (inkludert merverdiavgift), ifølge IFPI . Til sammenligning var det tilsvarende tallet for år 2000 ca. 2,1 milliarder kroner – mer enn det dobbelte.

Visste du at plateselskapet EMI ikke eksisterer mer?
Det norske fonogrammarkedet er dominert av de store globale plateselskapene. Den klart største
aktøren er Universal Music Group, som kontrolleres av det franske Vivendi-konsernet. Nummer to,
Sony Music Entertainment, tilhører den japanske elektronikkgiganten Sony, mens nummer tre, britiske EMI Music, nå er historie. Høsten 2011 ble EMI splittet opp og solgt til konkurrentene Universal og
Sony. Den siste plategiganten, Warner Music Group, er solgt til en russiskfødt milliardær, og har ikke
lenger bånd til Time Warner og filmselskapet Warner Bros.
Disse fire plateselskapene – «Big Four» – hadde i 2011 en samlet markedsandel på

prosent i Norge.

På verdensbasis er andelen omtrent på samme nivå: 77 prosent i 2010, ifølge nyhetsbrevet Music &
Copyright.
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Aftenposten 11.jan. 2011: http://www.aftenposten.no/kultur/article3984181.ece#.T5_K4sWfbKd
http://musicandcopyright.wordpress.com/2011/03/23/universal-music-group-reasserts-its-recorded-musicdominance-in-2010/#more- 0 , publisert 23.04.2010
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MARKEDSANDELER FOR PLATESELSKAPER/-DISTRIBUTØRER I NORGE 2011 (PROSENT)
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MERK: Andeler av salg fra grossist/distributør.
KILDE: IFPI Norge

Blant de mindre platedistributørene i Norge finner vi Musikkoperatørene, som distribuerer plater for
180 store og små norske plateselskaper, og Bare Bra Musikk (eid av plateselskapet Tylden & Co og
Grappa Musikkforlag), som selger musikk for et 20-talls norske selskaper. Mudi importerer og distribuerer klassisk og kristen musikk, mens Playground Music Scandinavia er en nordisk musikkdistributør
med hovedkontor i Malmö. Cosmos Music er svenskeid, og het tidligere Bonnier Amigo men ble solgt
58

av Bonnier-konsernet til Amigo-ledelsen i 2009. VME (Voices Music & Entertainment) er et norsk–
dansk selskap med musikk innenfor sjangrene rock, metal, electronica og dance/trance.
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http://faro.0102.no/pages/nor/4226-bonnier_amigo_blir_cosmos, publisert 25.08.2010
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