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FORORD

Vi er stolte over å presentere den fjerde utgaven av rapporten Medieåret. Den
er et forsøk på å fange og beskrive noen av endringene mediene står midt
oppe i. Medievaner og medier endrer seg i et forrykende tempo, og snur opp
ned på det gamle, kjente medielandskapet. Norske medier må ta opp kampen med stadig større internasjonale konkurrenter, med mye større lommer
enn vi er vant til. Konkurransen er både global og brutal.
At mediebruken vår har flyttet på nett, er ikke noe nytt. Men det vi ser nå er at
den blir stadig mer mobil. Vi leser nyheter, ser video og strømmer lydbøker og
musikk på mobiltelefonen, og dette har konsekvenser både for bruken vår og
for innholdet.
Kan avisene overleve når de internasjonale kjempene stikker av med annonsekronene? Hva skjer med det lineære TV-tilbudet når unge seere forsvinner
år for år? Og hvordan går det med de nye, heldigitale utfordrerne? Netflix har
mange abonnenter, men bruker så mye penger på innhold at gjelden er blitt
enorm. Spotify går med milliardunderskudd, mens Facebook har milliardoverskudd .
Vi har ikke svarene, men prøver i denne rapporten å oppsummere noen av
de sentrale trendene og utviklingstrekkene på mediefeltet de siste par årene.

Bergen, desember 2017
Nina Bjørnstad
Martine H. Leknes
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Nett og medier på flyttefot
Nettbruken flater ut
Ser vi på hva som har skjedd med mediebruken det siste tiåret, er det økningen i bruk av
Internett og nettbaserte medier som peker seg klarest ut. Men nå ser nettbruken ut til å
flate ut. Det er ikke så forbausende, siden den etter hvert har kommet opp på et rimelig
høyt nivå: Nesten nitti prosent av befolkningen mellom 9 og 79 år bruker Internett daglig,
viser Statistisk sentralbyrås undersøkelse Norsk mediebarometer.
Et annet trekk som peker seg ut i det siste tiåret, er den brå økningen i videobruk fra 2013.
Dette skyldes selvsagt strømmetjenestene Netflix og HBO sitt inntog i Norge mot slutten
av 2012.

Mediebruk en gjennomsnittsdag 2006-2016 (andel i prosent)
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Merk: TV og radio inkluderer direktesendinger på nett; video inkluderer strømmetjenester
fra 2012; musikkmedier inkluderer strømmet og nedlastet musikk; bok inkluderer lesing av
e-bok fra 2010; ukeblad omfatter nett fra 2015.
Kilde: Statistisk sentralbyrå (Norsk mediebarometer)
Årsaken til at Internett-bruken har nådd slike høyder er blant annet at nettet er blitt en ny
plattform for medieinnhold. Avisene var tidligst ute; de første nettavisene i Norge så dagens lys allerede i 1995. Radio og TV har også etablert nettbaserte tilbud, uten at det har
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Mediebruk på ulike plattformer 2016 (andel i prosent)
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Merk: Nett-TV og nettradio inkluderer kun direktesendinger på nett, ikke tidsforskjøvet bruk fra arkiv.
Nettaviser omfatter kun papiravisenes nettutgaver.
Kilde: Statistisk sentralbyrå (Norsk mediebarometer)
hatt mye å si for hvordan vi hører eller ser på direktesendinger. Bokbransjen tilbyr ebøker, men prisnivået er ganske høyt og salgsleddet har fått mye kritikk. Ukebladene kan
leses på nettbrett, mens bransjen prøver å finne nye digitale ben å stå på.
Utviklingen mot Internett som allemannseie har hatt ulike konsekvenser for ulike medier.
De som har merket konkurransen fra nettbaserte tilbud mest, er de trykte mediene. Både
ukeblader og papiraviser har mistet mange lesere, aller mest blant unge mediebrukere.
Avisene satset friskt på nett og endte med å undergrave det produktet de tjener mest
penger på. Det er i dag mer vanlig å lese avis på nett enn på papir, mens avislesingen
totalt – inkludert både nett og papir – går svakt nedover.
De tradisjonelle ukebladenes lesertall på papir synker stadig, og ukepressen strever med
å få på plass nettbaserte tilbud som gir både lesere og inntekter. Som avisene, har ukebladene gitt bort mye av innholdet sitt gratis på nett. Men trykte bøker ser ut til å greie seg
bra – e-bøkene er fortsatt mest et eksotisk fenomen i Norge, og selv om bokstrømming
ser ut til å bli en suksess, er det de fysiske lydbøkene bokstrømmingen overtar for, ikke de
trykte bøkene.
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Videobruk og musikkbruk en gjennomsnittsdag, fordelt på plattform og type 2016
(andel i prosent)
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Merk: Video inkluderer ikke gratistilbud som YouTube. Arkiv-seing gjelder bare sendinger fra samme dag.
Kilde: Statistisk sentralbyrå (Norsk mediebarometer)
Direktesendt TV og radio ser ennå ut til å konsumeres mest på tradisjonell måte, men
samtidig går TV-seingen nedover. Samtidig øker videobruken, som helt klart har flyttet
over på nye plattformer, og er blitt en alvorlig konkurrent for TV-kanalene. Musikkbruken
holder seg stabil, men har som videobruken funnet et nytt hjem hos strømmetjenester på
Internett.
Blant yngre mediebrukere er denne tendensen enda tydeligere. Der dominerer Internett
som plattform for det meste av mediebruken. På spørsmål om hvilke medier de bruker
mest tid på i hverdagen, er svarene i aldergruppen 15-29 år en klar indikator på at tradisjonelle medier taper terreng. Dette handler ikke bare om at mediebruken flytter på seg,
men også at mye av tiden brukes på sosiale medier som Facebook og Snapchat..
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Hvilke av følgende medier mener du at du bruker mest tid på i hverdagen?
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Merk: Gjelder befolkning med tilgang til Internett, 15 år+. *Riksdekkende nettaviser inkluderer NRK.no
og TV2.no
Kilde: Kantar TNS (Social Media Tracker 2017)

Databruk på mobilen er femdoblet siden 2013
Bruk av Internett generelt og på mobilen 2010-2016
(andel i prosent)

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Internett på
mobilen
Totalt
Internett

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Kilde: Statistisk sentralbyrå (Norsk mediebarometer)
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Endringen vi står midt oppe i nå ser ut til å handle om hvor vi bruker Internett – eller rettere sagt hvilke enheter, på godt norsk, «dingser», vi bruker når vi er på nett. Stadig mer av
mediebruken vår skjer på mobilen. Smarttelefonen har endret medievanene våre, og vi
har nå tilgang til en rekke medietilbud mens vi er på farten.
Praktisk talt hundre prosent av tenåringene er på Internett daglig og nesten alle er på nett
med mobilen. Det betyr ikke at datamaskiner og nettbrett er ute av dansen, men med
tilgang til egen smarttelefon er det mulig å koble seg opp til trådløse nett både hjemme,
på skolen og på offentlige steder. Det gjør det lett å være på nett, uansett tid og sted.

Bruk av Internett generelt og på mobilen,
etter alder 2016 (andel i prosent)
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Kilde: Statistisk sentralbyrå (Norsk mediebarometer)
At Internett-bruk på mobilen øker, ser vi klart også i utviklingen for datatrafikk på mobil. I
løpet av få år har trafikken gått i været. Bare fra 2013 til 2016 ble databruken på mobil
femdoblet, og er nå oppe i 100 petabyte (100 billiarder byte) per år. En petabyte tilsvarer
omtrent 223 000 DVD-er eller 13,3 år med HDTV-innhold. Antall mobilabonnement har
nesten ikke økt i samme periode, men ligger stabilt på rundt 5,7 millioner.
Men det er ikke bare den generelle Internett-bruken på mobil som øker. Vi strømmer også
TV og video på telefonen, noe som gir kraftige utslag på mengden trafikk, siden video
utgjør langt større datamengder enn vanlige nettsider. Facebooks satsing på video har
også bidratt til at mengden data som brukes i mobilnettet stadig øker.
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Datatrafikk via ordinære mobilabonnement 2007-2016
(mill. gigabyte)
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Kilde: Nkom
Ifølge Kantar TNS’ målinger utgjør bruk på mobil eller nettbrett 65 prosent av trafikken til
norske nettsteder. NRK melder om 3,6 millioner besøkende per uke på NRKs mobiltilpassede nettsider i 2016 – en økning på 22 prosent fra 2015. I Kantar TNS’ undersøkelse
Interbuss oppgir 15 prosent av nettbrukerne at de ser TV-programmer, serier eller filmer
daglig på mobilen, mens 11 prosent gjør det ukentlig.
Denne endringen i brukervanene innebærer at mediene må ha nettsider tilpasset mobilen hvis de skal overleve. Innholdet må tilpasses en skjerm som er langt mindre enn før.
De fleste løser dette ved å lage sider som tilpasser seg skjermstørrelsen, såkalt responsivt
design. Men at mobilen er så populær gjør også at estetikken forandrer seg, siden bildeutsnitt og layout må kunne «leses» i mindre formater. Googles strategi er med og forsterker utviklingen: I 2015 annonserte søkekjempen at den ville prioritere mobiltilpassede
sider foran «vanlige» nettsider i søkeresultatene.
Når mediebruken blir mer mobil, blir den også mindre bundet til tid. I stedet for å lese
avisen ved frokostbordet, kan vi nå sjekke nyheter på mobilen gjennom hele døgnet. TVog radiobruken blir også mindre bundet til tid og sted. Vi kan se på TV og video på bussen, på skolen, på kafé osv. Konsekvensen er at bruken blir mer fragmentert – den blir
kjappere, kortere, og gjerne med mindre dybdefokus. 75 prosent av unge mellom 16 og
25 år mener smarttelefon egner seg best for korte nyhetssaker, viser SIFOs undersøkelse
av unges nyhetsvaner fra 2015. Dette kan igjen ha konsekvenser for innholdet som pro-
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duseres – spesielt når det gjelder nyheter. Hvis ingen leser de lange artiklene, er det ingen
grunn til å publisere dem.

Alt kan strømmes
Nordmenn strømmer mest musikk
Nordmenn er i verdenstoppen når det gjelder musikkstrømming. Mer enn halvparten av
unge mellom 16 og 24 år strømmet musikk over nettet en gjennomsnittsdag i 2016, ifølge
Norsk mediebarometer. Men her er aldersforskjellene store. Bare én prosent av pensjonistene strømmer musikk. I hele befolkningen under ett er andelen som strømmer musikk
daglig en fjerdedel.

Andel som har strømmet lydfil på nett en gjennomsnittsdag 2016 (prosent)
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Kilde: Statistisk sentralbyrå (Norsk mediebarometer)
Og det er ingen tvil om hvilken strømmetjeneste som er størst. Tall fra Kantar TNS for
2017 viser at hele åtte av ti i aldersgruppen 15-29 år har tilgang til Spotify. Andelen i hele
befolkningen ligger på 56 prosent. For Apple Music og Tidal (Wimp) er andelene langt
lavere, og ligger på 15-16 prosent. Det er ikke spurt om dette er gratis tilgang eller betalte
abonnement.
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Andel med tilgang til musikktjenester på nett i Norge (prosent)
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Merk: Gjelder befolkning med tilgang til Internett, 15 år+
Kilde: Kantar TNS (Interbuss 2. kvartal 2017)
Undersøkelsen «The Polaris Music Survey: Digital Music Services in the Nordics 2017»,
foretatt for Tono og Tonos nordiske søsterorganisasjoner, viser at norsk ungdom strømmer mest musikk i Norden, og at de er de mest betalingsvillige. Hele 66 prosent i aldersgruppen 12-29 har et betalt abonnement. Gjennomsnittet for hele befolkningen er på 48
prosent. Undersøkelsen viser også at åtte av ti av nordmenn strømmer musikk (både via
gratistjenester og betalte tjenester), og at mer enn halvparten av oss bruker Spotify hver
dag. På andreplass kommer YouTube med 37 prosent. Likevel oppgir flest radio som stedet der de oppdager ny musikk.

Omsetning av musikk, fysisk og digitalt, 2016 (mill. NOK)
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Men hva er det som strømmes? Tall fra plateindustriens bransjeorganisasjon i Norge, IFPI
Norge, viser at norskandelen i 2016 lå på 22 prosent – og da er ikke artister som Kygo og
Alan Walker med, siden de utgir musikken sin på utenlandske «labler». IFPI opplyser også
at mange av de som gjør det best i strømmetjenestene er artister som synger på norsk.

Andel norsk musikk i inntekter fra fysisk
salg og strømming 2016 (prosent)
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Kilde: IFPI Norge
Musikkstrømming gjør også at norske artister når ut internasjonalt. «I took a pill in Ibiza»
med norske SeeB ble den nest mest strømmede låten på Spotify i 2016 – med hele 730
millioner avspillinger. Alan Walker var ikke bare den mest strømmede artisten i Norge
med «Faded» i 2016 – han var også den som ble mest strømmet i Sverige.

Driftsinntekter Spotify Norge 2010-2016 (mill. NOK)
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Ifølge rapporten «Musikk, litteratur og visuell kunst i tall 2015» fra konsulentselskapet
Rambøll, kom 78 prosent av totalinntektene for innspilt musikk i Norge i 2015 fra strømmeselskapene. Og hovedtyngden kommer fra Spotify.
Med mer enn 30 millioner låter og mer enn to millioner spillelister, er Spotifys tilbud
enormt, og det er tilgjengelig over store deler av verden. Mens det tidligere var vanlig å
benytte seg av Spotifys reklamefinansierte gratisversjon, er betalt abonnement blitt langt
mer vanlig i Norge de siste årene. Det er de betalende abonnentene som gir Spotify
penger i kassen. I 2016 tjente strømmegiganten 804 millioner kroner i Norge, og mer enn
98 prosent av inntektene kommer fra abonnement.
På verdensbasis har Spotify 140 millioner brukere, men bare 50 millioner er betalende
abonnenter. Dette gjør at selv om veksten er stor både for abonnenter og inntekter, går
selskapet med dundrende underskudd. Ifølge Music Business Worldwide fikk Spotify et
underskudd på fem milliarder i 2016.

Bokstrømming en suksess
Andel som har lest papirbok en gjennomsnittsdag
2006-2016 (prosent)
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Kilde. Statistisk sentralbyrå (Norsk mediebarometer)
Nordmenn leser like mye bøker som før, ifølge Norsk mediebarometer. En fjerdedel av
befolkningen oppgir å ha lest bøker en gjennomsnittsdag i 2016, og rundt det nivået har
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lesingen ligget i mange år. Barn og eldre leser mest: 33 prosent av 9-15-åringene leser
bøker daglig, og 39 prosent av de mellom 67 og 79 år.

Boklesing en gjennomsnittsdag fordelt på alder 2016
(andel i prosent)
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Merk: Lesing av papirbøker
Kilde. Statistisk sentralbyrå (Norsk mediebarometer)
Andelen boklesere i ulike aldersgrupper har holdt seg nokså stabil de siste årene. Unntaket er aldersgruppen 25-44 år, hvor trenden ser ut til å være nedadgående.

Boklesing en gjennomsnittsdag 2016 (andel i prosent)
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Merk: Lesing av papirbøker
Kilde. Statistisk sentralbyrå (Norsk mediebarometer)
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Nordmenn foretrekker fortsatt å lese bøker laget av papir. Kun to prosent av befolkningen
leste e-bøker en gjennomsnittsdag i 2016. I en vanlig uke var andelen fem prosent.
Ifølge tall fra Nasjonalbiblioteket ble det det gjort 567 977 nedlastinger av e-bøker på
norske bibliotek i 2016, hvorav av bøker for barn utgjorde rundt 17 prosent. Det kan se
mye ut, men til sammenligning ble det samme år registrert nærmere 17 millioner utlån av
«gammeldagse» bøker.

Andel nordmenn som leser e-bok ukentlig
2012-2016 (prosent)
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Kilde: Statistisk sentralbyrå (Norsk mediebarometer)
Papirbokas sterke stilling har likevel ikke hindret bokbransjen i å satse på nye elektroniske
bokformer som strømmetjenester for e-bøker og lydbøker. Dette er nettbaserte tjenester
hvor du kan lytte og lese så mye du vil for en fast månedspris. Først ute var Ereadz som
kunne tilby abonnement på e-bøker, men strevde med å få avtaler med norske forlag. Så
kom Storytel i 2014 – en strømmetjeneste med både lydbøker og e-bøker som ble etablert
i Sverige, og senere lansert også i Norge, Danmark, Nederland og Polen. Cappelen
Damm eier 50 prosent av det norske selskapet. Storytel har i dag rundt 25 000 brukere i
Norge. 97 prosent av brukerne foretrekker å bruke abonnementet til å høre på lydbøker,
framfor å lese e-bøker, ifølge Cappelen Damm. I 2015 lanserte Forlagshuset Vigmostad &
Bjørke strømmetjenesten ebok.no Pluss, og i 2016 kom tjenesten Fabel.no, med utgangspunkt i lydbokforlaget som eies av Aschehoug og Gyldendal.
Og forlagenes satsing på bokstrømming ser ut til å være en langt større suksess enn salg
av e-bøker, hvor omsetningen lå på 34 millioner i 2016, og nesten ikke vokser. Tall fra For-
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leggerforeningen viser at salget av e-lydbøker økte med 77 prosent i 2016, og nå er langt
høyere enn for lydbøker i andre formater.

Omsetningstall for nedlasting og strømming
av lydbøker 2013-2016 (mill. NOK)
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Kilde: Den norske Forleggerforening
Men forfatterne har ikke vært like fornøyde med det nye tilbudet. De har ment de fikk alt
for lite av inntektene, og at abonnementsprisene er for lave. Blant annet hevdet Forfatterforeningen at forfattere i noen tilfeller satt igjen med halvparten av hva de ville fått for salget av en lydbok gjennom en vanlig netthandel.
Det vanlige er at forfatterne får en fast prosent av inntektene for en bok. Det var de første
årene klare forskjeller i størrelsen på andelen som de ulike aktørene tilbød. Men med avtalen Forfatterforeningen fikk på plass i begynnelsen av 2017, er andelen hos de fleste nå
på rundt 18 prosent.

Også ukebladbransjen tilbyr strømming
Også ukepressen har meldt interesse for strømmeformatet, i håp om større digitale inntekter. Både opplag, lesertall og annonseinntekter på papir har sunket dramatisk i flere år,
og ukepressen har vært sent ute med å finne digitale løsninger som kan erstatte papiret.
Selv om forlagene har lansert stadig nye titler og nisjeblader, har lesingen sunket jevnt år
for år siden 2006. I 2016 leste kun fem prosent av befolkningen ukeblad på papir en gjennomsnittsdag. På ukebasis er tallene høyere, men også der er fallet i lesing stort. Mens 37
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prosent leste ukeblad en gjennomsnittlig uke i 2006, var andelen halvert i 2016. Tallene for
lesing på nett er heller ikke høye.

Lesing av ukeblad på papir en gjennomsnittsdag
fordelt på kjønn 2006-2016 (andel i prosent)
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Kilde: Statistisk sentralbyrå (Norsk mediebarometer)
Lesing av ukeblad på papir, nett og totalt
en gjennomsnittsdag 2016 (andel i prosent)

20
15

11

10
5

8

7

5
2

2 1 2

3

Alle 9-79 år

Menn

Kvinner

0
Papir

Nett

Totalt

Kilde: Statistisk sentralbyrå (Norsk mediebarometer)
Ukepressen har publisert innhold på Internett i mange år, men da som regel gratis.
Egmont Publishing valgte for eksempel å samle innholdet fra sine blader i gratistilbudet
Klikk.no. Utgiverne har også tilbudt bladabonnement som inkluderer tilgang på Ipad.
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I tillegg rullet ukepresserivalene Egmont Publishing og Aller Media begge ut hver sine
strømmetjenester i 2015. Her får kundene tilgang til en rekke titler i PDF-format og kan
lese så mye de vil for en fast månedspris. Egmonts tjeneste Flipp gir abonnentene tilgang
til over 50 blader som forlaget utgir, inkludert svenske og danske utgaver. Aller Medias
tjeneste, Pling, gir tilgang til de fire siste utgavene av hvert ukeblad, og er i likhet med
Flipp tilgjengelig på både smarttelefon og nettbrett.
Bonnier kom i 2016 etter med strømmetjensten Wype, som gir abonnentene tilgang til de
siste utgavene av samtlige av Bonniers blader.
Utenom ukebladkonsernenes egne løsninger, finnes også tjenesten Vio, som både tilbyr
ukeblader og aviser. Den ble utviklet av studenter ved NTNU og lansert i 2016, og blir av
flere omtalt som magasinenes Netflix. Vio gir tilgang til mer enn 60 norske magasiner,
aviser og tidsskrifter.
I Deloittes medieundersøkelse, som ble gjennomført av YouGov i mai-juni 2017, ble
nordmenn i alderen 14-75 år spurt om hvilken måte de foretrekker å lese favorittmagasinet sitt på. Resultatene viser at litt flere foretrekker å lese på PC enn på papir. 17 prosent
foretrekker å lese på mobiltelefonen.

Måten man foretrekker å lese favorittmagasinet på (andel i prosent)
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Kilde: Deloitte (Deloittes medieundersøkelse 2017)
Samme undersøkelse viser at det er store aldersforskjeller når det gjelder hvem som
abonnerer på magasiner. Det er verdt å merke seg at det her er spurt om magasiner –
ikke ukeblad. Magasiner er en langt bredere kategori enn ukeblader, og kan både omfatte ukeblader, tidsskrifter og avismagasiner.
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Andel som abonnerer på et magasin, fordelt
på alder 2017 (prosent)
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Kilde: Deloitte (Deloittes medieundersøkelse 2017)

NRK og Netflix slåss om andreplassen på strømmetoppen
Økningen i videobruk på nett henger sammen med lanseringen av strømmetjenester
som Netflix og HBO i Norge mot slutten av 2012. I tillegg har tilbudet på YouTube økt
enormt, og NRK har lagt ut arkivet sitt på Internett og gjort det enklere å strømme både

Ser TV-programmer, serier eller spillefilm på
Internett (via PC, mobil, nettbrett eller TV-apparat)
2017 (andel i prosent)

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

33

Ukentlig
Daglig

24
32
19
9

13

Alle 15 år+

15-29 år

Flere ganger
daglig

Merk: Gjelder befolkning med tilgang til Internett 15 år+.
Kilde: Kantar TNS (Interbuss)
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direktesendinger og sendinger fra arkivet. Halvparten av befolkningen (med tilgang til
Internett) ser video på Internett daglig, mens 28 prosent strømmer TV-programmer, serier
eller filmer daglig. I aldersgruppen 15-29 år er andelen langt høyere: Tre fjerdedeler sier
de strømmer video daglig, mens 45 prosent ser TV-innhold eller filmer på nett.
Ifølge NRKs årsrapport for 2016 ser en fjerdedel i aldersgruppen 20–29 åringer TV-innhold
kun via strømming. NRK oppgir også at bruken av NRKs nett-TV økte klart i løpet av 2016
– i oktober-desember var 450 000 unike brukere i snitt innom tilbudet hver dag. Ungdomsserien Skam har nok mye av æren for dette. Sesong to oppnådde i gjennomsnitt vel
én million unike brukere på nett. Men også barna bidrar til brukertallene: I alderen to til
elleve år er strømming av NRK-innhold vanligere enn bruk av samme tilbud på lineær TV.
I Elektronikkbransjens forbrukerundersøkelse fra januar 2017 oppgir halvparten (av de
med Internett) at husholdningen abonnerer på en strømmetjeneste. 44 prosent svarer at
de abonnerer på Netflix. I Kantar TNS’ undersøkelse fra desember 2016 oppgir hele 71
prosent i aldersgruppen 15-29 år at de har betalt for å se TV over Internett.

Andel som har sett på Netflix eller NRKs nett-TV 2015-2017 (prosent)
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Merk: Gjelder befolkning med tilgang til Internett 15 år+.
Kilde: Kantar TNS (Interbuss)
Blant strømmetjenestene er det YouTube som troner suverent på toppen i målingene.
YouTube skårer høyest i alle aldersgrupper, også blant de over seksti. Med sitt enorme
gratistilbud har YouTube noe for alle.
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NRK og Netflix har i flere år konkurrert om andreplassen. Ser vi daglig og ukentlig bruk
sammenlagt, har disse to i flere år vekslet mellom å være nummer to. Netflix er jevnt over
litt større på daglig bruk, og brukes dermed oftere enn NRK, mens NRK er størst når det
gjelder bruk minst hver uke. Men både Netflix og NRK ligger langt over strømmetjenester
som HBO, Viaplay og TV 2 Sumo.

Daglig og ukentlig bruk av strømmetjenester 2. kvartal 2017 (andel i prosent)
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Merk: Gjelder befolkning med tilgang til Internett 15 år+.
Kilde: Kantar TNS (Interbuss)
I aldersgruppen 15-29 år er bildet et annet. Der er det ingen tvil om at Netflix er større enn
NRK.
Også typen skjerm som brukes til å se på strømmetilbudene varierer med alder. 45 prosent av befolkningen har et TV-apparat koblet til Internett , og det er generelt TV-skjermen
1

som brukes mest til daglig strømming av TV- og filminnhold – fulgt av PC-skjermen. Men
2

blant unge brukere – 15-29 år – er det omvendt. Der brukes dataskjermen mest daglig,
mens TV-skjermen er nummer to. På tredjeplass kommer mobilen: 21 prosent av unge
ser TV- og filminnhold på mobilen daglig, mot 9 prosent i hele befolkningen.

1

2

Tall fra Norsk mediebarometer (SSB). Omfatter hele befolkningen 9-79 år.
Tall fra Interbuss 2. kvartal 2017 (Kantar TNS). Omfatter befolkning med tilgang til Internett.
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At strømmetjenestene inntar TV-skjermen, og dermed plasserer seg midt i dagligstua, kan
ha store konsekvenser for hvordan vi ser og hva vi ser. Det gjør det stadig enklere å velge
strømmetilbud på lik linje med TV-kanaler. Strømming er også langt mere fleksibelt i forhold til tid og sted enn lineær TV. Når seerne venner seg til denne måten å se innhold på,
er det mulig de aldri vil akseptere begrensningene tradisjonell TV gir.

Har TV en framtid?
Hvor mye ser vi egentlig på TV?
Vi vet alle at TV-seingen – i hvert fall den tradisjonelle, lineære – går ned, men hvor mye
ser vi egentlig på TV? Og hva er det som måles i de «offisielle» seertallene? Forteller de
hele sannheten?
Ifølge Kantar TNS sitt TV-meterpanel – som er grunnlaget for de seertallene TV-kanalene
selv bruker – var det 72 prosent av oss (12 år og eldre) som så TV en vanlig dag i 2016. I
Statistisk sentralbyrås undersøkelse Norsk mediebarometer er tilsvarende andel på 67
prosent (9-79 år). Tiden vi ser på TV er målt til 167 minutter daglig i TV-meterpanelet og
112 minutter i Norsk mediebarometer. Men – måler disse undersøkelsene det samme?

Andel som har sett på TV en gjennomsnittsdag 2000-2016 (prosent)
Norsk TV-meterpanel: Alle 12+ år

Norsk mediebarometer: Alle 9-79 år

100

100

80

80

60

60

40

40

20

20

0

0

Kilde: Kantar TNS og Statistisk sentralbyrå
I TV-meterpanelet skjer det en elektronisk registrering av all seing via TV-apparatet hos
personene som deltar i undersøkelsen. Alle i husstanden må identifisere seg når de ser
på TV. Det er dermed bare seing knyttet til TV-skjermen som kommer med i seertallene.
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Tidligere var målingen begrenset til TV-er som var koblet til kabel-TV, satellitt eller antenne, men fra juli 2016 måles også seing på skjermer som er fast koblet til Apple-TV, Google
Chromecast eller PC. Tidsforskjøvet seing – bruk av opptak eller programarkiv innen én
uke etter den opprinnelige sendingen – tas med i tallene som rapporteres.
I 2014 skjedde det en viktig endring i hva som måles. I årene før ble bare seing hjemme
registrert, men midtveis i 2014 begynte man også å måle seing andre steder, slik som på
hytta eller fotballpuben. Dette ga en klar økning i seertallene. Seing utenfor hjemmet ble
også målt tidligere, men da som gjesteseing, via personer på besøk hos de som deltar i
undersøkelsen. Nå måles seingen med utstyr som personer bærer på seg, og som gjenkjenner lyden fra TV-kanalene. Endringen resulterte i at seing utenfor hjemmet gikk opp
fra fem prosent av seertiden til 12 prosent i andre halvår 2014, eller fra vel ett minutt til tre
minutter. Det nivået har den ligget på siden.

Endring i seertall 2013-2014 (prosent/minutter)
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Kilde: Kantar TNS (Norsk TV-meterpanel)
TV-meterundersøkelsen har også regler om at alle personer som oppholder seg i rommet
hvor TV-en står på, skal registrere seg som seere. Dermed blir de som sitter i en annen
del av stua og holder på med noe helt annet, også med i seertallene.
Det som ikke kommer med er seing som foregår på andre skjermer enn TV-apparatet –
som på PC, nettbrett eller mobil. Siden yngre seere gjerne forholder seg mer til nettopp
denne typen skjermer, er det sannsynlig at en god del TV-seing faller utenfor målingen.
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Ambisjonen er at dette skal endres i 2018, når Kantar TNS skal i gang med en måling
som dekker alle skjermer.
Statistisk sentralbyrås mediebarometer er en intervjuundersøkelse som gjennomføres i
fire måneder hvert år, fordelt på fire årstider. Variasjoner i forhold til hva som går på TV i
ulike perioder – som store sportsbegivenheter – vil derfor kunne slå ut på målingene.
Dekker undersøkelsesperioden f.eks. et OL, vil tallene bli for høye. Foregår målingen
utenom et OL, blir tallene lavere enn de burde. Dette står i motsetning til Norsk TV-meter
som registrerer seing hver dag gjennom hele året.
I mediebarometeret er TV-seing på alle typer skjermer og plattformer med, så lenge den
som svarer oppfatter at han/hun har sett på TV. Men SSB måler på den annen side bare

direktesendt TV – tidsforskjøvet seing fra arkiv eller opptak tas ikke med.
Befolkningen som måles i mediebarometeret er noe yngre enn i TV-meteret, med et utvalg fra 9 til 79 år. Kantar TNS måler seing hos barn helt ned til to år, men seertallene som
publiseres er som regel for 12 år og over.

Gjennomsnittlig daglig seertid 2000-2016 (minutter)
Norsk TV-meterpanel: Alle 12+ år

Norsk mediebarometer: Alle 9-79 år
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Kilde: Statistisk sentralbyrå og Kantar TNS
Ser vi tallene fra disse to undersøkelsene opp mot hverandre, er forskjellene tydelige.
Mens SSBs tall viser en klar nedgang både i andel som ser på TV og tid brukt på TVseing, er tallene fra TV-meterpanelet ganske stabile. Resultatene fra TVmeterundersøkelsen ligger nå klart høyere enn Norsk mediebarometer, mens det før
2014 var omvendt. Dette kan skyldes endringen i måling av seing utenfor hjemmet, men
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også en annen faktor kan spille inn: I TV-meterundersøkelsen beregnes andelen seere ut
fra den delen av befolkningen som har TV. Ifølge Kantar TNS var dette 92 prosent i 2016
(før TV med kun Internett-tilkobling ble inkludert). Tilsvarende tall i 2013 var 95 prosent.
Når andelen som har TV går ned, vil ikke dette gjenspeiles i andelen som ser på TV, siden
de som dropper TV-en ikke regnes med. I Norsk mediebarometer er derimot hele befolkningen med i tallgrunnlaget. Alle som svarer på undersøkelsen får spørsmål om de har
sett på TV i går – også de som ikke har TV-apparat.
Samtidig kan lavere tall i mediebarometeret også skyldes at tidsforskjøvet seing ikke er
inkludert. Tidsforskjøvet seing spiller en stadig viktigere rolle, både fordi flere har opptaksmuligheter, og fordi TV-kanalene gjør innholdet sitt tilgjengelig i strømmetjenester slik
at det kan sees utenom sendeskjemaet. Syv prosent av seertiden som ble målt i TVmeterpanelet i 2016 var tidsforskjøvet. Når bare direktesendinger skal telle med, kan effekten av at mediebarometeret inkluderer alle skjermer og plattformer svekkes, fordi mye
av nett-TV-bruken nettopp foregår tidsforskjøvet.
Det er dermed forhold som trekker seertiden opp eller ned i begge undersøkelsene. Ingen av dem har med all TV-seing. Hvor mye vi faktisk ser på TV blir derfor et spørsmål vi
kanskje får et bedre svar på når Kantar TNS sin nye måling kommer på plass i 2018.

Andel daglige TV-seere, fordelt på alder 2000-2016 (prosent)
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Kilde: Statistisk sentralbyrå og Kantar TNS
I USA har det vært stadige debatter om hvordan TV-seingen måles – spesielt når seingen
går ned. Der er det Nielsen som har ansvar for seertallene TV-kanalene opererer med.
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Bare TV-programmer som blir sett på TV-apparatet hjemme samme dag som det sendes,
blir med i seertallene som oppgis for kanaler og programmer.
Men Nielsen måler likevel mer enn det: Både tidsforskjøvet seing opp til 90 dager etter
sendetid, seing på andre skjermer enn TV-apparatet, og seing utenfor hjemmet har Nielsen data på. Dette er seertall som blir stadig mer aktuelle for TV-selskapene, siden
mange nettverk har etablert egne strømmetjenester som lar seerne se programmer når
de selv vil. Nielsen viser til at 62 prosent av TV-husholdningene i USA har utstyr som kan
strømme TV og video. I disse husholdningene foregår en fjerdedel av TV-seingen blant
25-34-åringer som strømming.
Og det viser seg at seertallene vokser stort når andre plattformer og tidsforskjøvet seing
tas med. Den populære komiserien The Big Bang Theory fikk økt seertallene med 66 prosent – fra 13 millioner seere til 23 millioner – når tidsforskjøvet seing på alle plattformer i
løpet av 35 dager ble tatt med.

Kampen om TV-skjermen
Med smart-TV og utstyr som Apple TV og Chromecast tilgjengelig, har nye tilbud kommet
seg inn på TV-kanalenes enemerker, og TV-skjermen er ikke lenger forbeholdt det tradisjonelle TV-tilbudet. Samtidig kan hvilken startskjerm og hvilke tilbud som møter seeren
når TV-en slås på, være avgjørende for hvilket tilbud som blir valgt.
De aller fleste nye TV-er er «smarte», noe som betyr at de har en hjemmeside med diverse apper som standard oppstartsskjerm. Men de fleste nordmenn er også kunder hos en
TV-distributør, og da er det distributørens tilbud som overtar skjermen. Ifølge Norsk
mediebarometer hadde 60 prosent av oss kabel-TV (inkludert fiber) og 23 prosent parabolantenne i 2016, mens 25 prosent fikk signaler via det digitale bakkenettet. Disse andelene er sannsynligvis overlappende, fordi mange for eksempel har ett abonnement
hjemme og et annet på hytta, eller også kombinerer flere typer abonnement hjemme.
Med en vanlig TV-dekoder fra Canal Digital, Get eller andre distributører, er det TVkanalene som står i sentrum, selv om videoleie og nye tilbud er kommet til. Gjerne med et
så stort kanalutvalg at de færreste har oversikt.
Med Apple TV eller Chromecast har startskjermen andre tilbud. Strømmetjenester som
Netflix, HBO og YouTube konkurrerer der gjerne sammen med filmleie og spill mot TVselskapenes apper, og det er ikke nødvendigvis TV-kanalene som dominerer tilbudet. Det
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er like lett å klikke seg inn på Netflix eller HBO som på TV 2 Sumo eller NRK. Ifølge det
svenske konsulentselskapet Mediavision hadde 17 prosent av Norges befolkning Apple
TV i 2016, mens 11 prosent hadde Chromecast. 45 prosent hadde et TV-apparat tilkoplet
Internett (Norsk mediebarometer), og 45 prosent hadde brukt TV-en til å se TV-programmer eller filmer på Internett minst hver uke (Kantar TNS’ Interbuss 2. kvartal 2017).

Utstyr og bruk av TV-skjermen 2016/2017 (andel i prosent)

45

50

42

40
30
20

17

10

21
11

0
Har
Apple TV

Har
Chromecast

Har
TV koblet
til Internett

Brukt TVBrukt
skjermen
smart-TV
til å se TV/
til å se TV/
filminnhold filminnhold
via Internett via Internett

Merk: Tall for Apple TV og Chromecast gjelder befolkning med tilgang til Internett 1. kvartal 2016. Tall
for TV koblet til Internett omfatter hele befolkningen i 2016. Tall for andel som har brukt TV-skjermen
eller smart-TV til å se TV- og filminnhold via Internett gjelder bruk minst hver uke blant nettbefolkning
2. kvartal 2017
Kilde: Mediavision, Statistisk sentralbyrå, Kantar TNS
For dem som hverken er kunde hos TV-distributørene eller har skaffet seg strømmeutstyr,
er det smart-TV-ens hjemmeside som blir utgangspunktet for valg av innhold. I likhet
med Apple-TV og Chromecast er den også basert på apper, slik at tradisjonelt TV-innhold
må konkurrere med andre tilbud.

Vil lineær TV overleve?
De siste årene har vært fulle av dystre spådommer for TV-ens framtid. Yngre seere forsvinner, publikum består av pensjonister og teknologien og tilbudet er avleggs. Men er
bildet så dystert? Og hvis tradisjonelle TV-kanaler forsvinner – hva får vi i stedet?
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Som vi har omtalt ovenfor, er det ikke lett å finne den store sannheten om hva som skjer
med TV-seingen. Ulike målinger gir ulike resultater – men én ting er det likevel noenlunde
enighet om: Unge ser mindre TV, og strømmetjenester som Netflix og HBO stjeler seere
og seertid.
Daglig seertid fordelt på alder 2016
(minutter)

Andel som har sett på TV daglig,
for delt på alder 2016 (prosent)
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Kilde: Kantar TNS (TV-meterundersøkelsen)
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I TV-kanalenes offisielle målinger er det tydelig at yngre seergrupper ser mindre TV. Mens
vel 60 prosent av 16-19-åringene så TV daglig i 2000, er tilsvarende andel for 2016 på 45
prosent. Seertallene for de andre aldersgruppene er overraskende stabile. Som vi har
vært inne på før, kan innføringen av systematiske målinger av seing utenfor hjemmet fra
2014 ha bidratt til at seertallene holdes oppe. Ser vi på den gjennomsnittlige tiden ulike
aldersgrupper bruker på TV-seing er det tydelige endringer for flere seergrupper. Fra 35 år
og oppover løftes tidsbruken med endringen i målingen 2014, men ikke for 12-19-åringer
og 20-34-åringer. Blant tenåringene er seertiden halvert siden 2000, mens den har gått
ned med nesten en tredjedel blant de «unge voksne», 20-34-åringene.
Netflix og HBO ble introdusert i Norge høsten 2012, og ble for alvor tatt i bruk i 2013. Men
for tenåringene begynte seertiden å synke med rundt ti minutter per år allerede fra 2010.
For de unge voksne kom også det største fallet i seertid før disse strømmetjenestene kom
på banen. Det er derfor naturlig å tenke seg at Internett generelt, med tilbud som YouTube,
Facebook og Snapchat, stjeler tid fra TV-kanalene.
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Daglig seertid blant unge 2008-2016 (minutter)
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Tid brukt på Internett blant unge 2008-2016 (minutter)
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Men hva gjør TV-bransjen for å møte denne konkurransen? I USA begynte man tidlig å
utvikle teknologi for å kunne tilby tradisjonell TV like mobilt som Internett. «TV Everywhere»
ble introdusert og gjorde det mulig å se det samme TV-tilbudet på PC, nettbrett og mobil,
som hjemme på TV-skjermen. Mange TV-selskaper har lansert egne strømmetjenester,
slik at innholdet kan sees både hvor som helst og når som helst. I tillegg tilbyr flere amerikanske TV-distributører Netflix gratis til kundene sine, for å hindre at valget står mellom TV
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eller strømmetjenester. Slik prøver de å gjøre TV-abonnementet til et utgangspunkt for
alle audiovisuelle tilbud.
Det samme ser vi i Norge, der TV-distributører som Canal Digital, Get og Altibox tilbyr TV
både hjemme i stua på det store TV-apparatet, og som apper på andre enheter. I tillegg
inkluderer de gjerne apper for de største strømmetjenestene i tilbudet sitt, slik at brukerne
ikke behøver å forlate TV-dekoderen for å se på strømmefavorittene sine. I tillegg kan
kundene også få TV-abonnementet som en app på utstyr som Apple TV. De norske TVkanalene har lansert egne strømmetilbud – enten gratis eller som abonnementstjenester
– og NRK har i tillegg lagt ut store deler av arkivet sitt på nett. Slik får TV-tilbudet noe av
fleksibiliteten som har vært varemerket til de rene strømmetjenestene.
Selv om «kabelkutting» er det store samtaleemnet i USA, ser det ikke ut til at nordmenn
skynder seg med å si opp TV-abonnementet sitt. Antall TV-abonnement går ikke nevneverdig ned, selv om stadig flere abonnerer på strømmetjenester. Selv ikke forbudet mot
koblingssalg som kom i 2016, og som betyr at kundene kan beholde bredbåndet selv om
de sier opp TV-abonnementet, har gjort utslag på abonnenttallet. Men stadig flere går
over til TV via fiber, hvor superbredbånd er en viktig del av tilbudet.

Undersøkelse blant kunder hos TVdistributørene 2017 (andel i prosent)
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Strømmetjenester ser ut til å komme på toppen av, og som et supplement til TVabonnementet. Ifølge en undersøkelse selskapet Epsi Rating fikk gjennomført blant kunder hos TV-distributørene i Norge høsten 2017, oppga hele 59 prosent at de også abonnerte på strømmetjenester. 40 prosent oppga at de ser mer på strømmetjenester enn på
TV, mens 33 prosent mener strømmetjenester er en fullverdig erstatning for TVabonnementet – men de er fortsatt TV-kunder.
Men selv om abonnementstallene for TV ikke går særlig ned, holder de likevel ikke tritt
med befolkningsveksten.

Antall TV-abonnement fordelt på type 2007 - 2016 (millioner)
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Kilde: Nkom og Statistisk sentralbyrå
Spørsmålet er om strømmetjenester etter hvert vil komme til å erstatte lineær TV, slik at vi
bytter ut TV-abonnementet med abonnement på strømmetjenester. Netflix-sjefen, Reed
Hastings, mener det. Han spår at tradisjonell kringkasting vil være borte innen 2030. Hvis
det stemmer, melder spørsmålet seg: Hvor mange tjenester er vi villige til å betale for før
utgiftene blir for høye – og blir det ikke mye styr å holde orden på ulike innlogginger,
passord osv.? Mange ser derfor for seg at resultatet blir salg av pakker med strømme-
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tjenester, slik vi har sett det med TV-kanaler. Kan det tenkes at vi ender med samme
pakkeabonnement som i dag, bare at innholdet i pakkene kan strømmes?
Konsulentselskapet Deloitte utarbeider jevnlig rapporter og prognoser for mediebransjen,
både nasjonalt og globalt – og der ser man helt annerledes på utviklingen. Deloitte tenker
at strømmetjenester er et smalt fenomen som ikke er i nærheten av å erstatte tradisjonell
TV-seing. Ikke minst økonomisk mener Deloitte at strømming har lite å si for TV-bransjen.
Ifølge deres tall fra 2015 utgjør inntektene fra abonnement på strømmetjenester globalt
bare én prosent av inntektene fra TV-abonnement. I andre rapporter skriver Deloitte at
strømming er et begrenset fenomen fordi tilbudet bare brukes mye av en liten del av befolkningen, og at strømming ikke må sees som en erstatning for TV, men for DVD-er.
Andre igjen spør seg om hvordan strømming skal kunne bli et tilbud for alle, når TVskjermer og bildekvalitet krever bredbånd med stadig høyere kapasitet, eller rett og slett
fibernett. Den slags er fortsatt vanskelig tilgjengelig i utkantstrøk. Et eksempel er Australia,
hvor 85 prosent av seingen fortsatt er lineær, og fibernett i mange områder bare er en
fjern drøm. Et annet er Norge, hvor bredbåndsdekningen regnes som høy, men hvor en
million nordmenn (20 prosent) likevel ikke har tilgang til bredbånd med høy kapasitet
(2017). Det er et faktum at i de fleste land er TV-distribusjonen langt større enn bredbåndsdekningen.

Hva skjer med radio?
Først i verden på DAB
Som første land i verden, har Norge vedtatt å stenge FM-nettet til fordel for det digitale
kringkastingssystemet DAB. I løpet av 2017 er FM-nettet blitt slukket bit for bit over hele
landet, og alle de riksdekkende radiokanalene har flyttet over på DAB. Mange lokalradioer
får lov til å sende på FM til utgangen av 2021. En god del lokalradioer har likevel valgt å
flytte over på DAB. Ved utgangen av 2016 hadde 63 lokale radiokanaler søkt om og fått
tildelt konsesjon for DAB-sendinger. Kanalene trenger da ikke lenger å forholde seg til
innholdskrav eller inntektsgrenser, ettersom alle slike krav bortfaller i DAB-nettet.
Beslutningen om å stenge FM-nettet har skapt mye debatt og politisk uenighet. Både
Senterpartiet og Fremskrittspartiet var negative til å stenge FM-nettet i begynnelsen av
2017, og fremmet forslag om å utsette overgangen. Beslutningen om å bytte fra FM til
DAB ble tatt for flere år siden, og innebærer – som med det digitale TV-nettet – at sende-
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nettet blir privatisert. Det er Telenors selskap Norkring som har fått konsesjon til å bygge
ut DAB-nett, men utbyggingen av de to hovednettene finansieres av NRK i samarbeid
med private aktører som P4 og Bauer Media (Radio Norge).
Et av de viktigste argumentene for å gå over til DAB, er å gi det norske folk tilgang til flere
radiokanaler over hele landet. Det gamle FM-nettet hadde rett og slett ikke plass til flere
riksdekkende kanaler. Fra å ha fem riksdekkende radiokanaler på FM, har vi nå 30 på
DAB.
Vi har i dag to ulike, riksdekkende DAB-nett. Det ene tilhører NRK, og dekker 99 prosent av
befolkningen. Det andre nettet er finansiert av kommersielle kanaler og dekker 93 prosent
av befolkningen. Et tredje nett er under utbygging.
NRK har nå 15 riksdekkende radiokanaler på DAB, mens de kommersielle selskapene
Bauer Media og MTG har 15 kanaler til sammen. Begge selskaper lanserte nye kanaler i
forbindelse med DAB-overgangen. I løpet av 2016 og 2017 slapp Bauer de tre kanalene
Norsk Pop, Vinyl og Topp 40. Fra før av har selskapet de fire kanalene Radio Norge, Radio
Rock, Radio Soft og Kiss. MTG kom på banen med P9 Retro og P10 Country i løpet av
2017, og har i tillegg kanalene P4, P5, P6 Rock, P7 Klem, P8 Pop og NRJ.
Overgangen til DAB har ikke skjedd uten kritikk. Mange har ment at DAB er et unødvendig
mellomsteg i utviklingen mot Internett-basert radio. Ikke alle har vært fornøyde med å
måtte kjøpe ny radio, og flere bilister har klaget over manglende dekning. Per september
2017 hadde rundt 44 prosent DAB-radio i bilen. Nordea Investment Management anslår
at omleggingen til DAB vil koste 23 milliarder kroner for den norske bilparken. En Ipsosundersøkelse, gjennomført på oppdrag av Dagbladet sommeren 2017, viste at 65 prosent
av befolkningen er mot at radio flyttes fra FM til DAB.

DAB gir lyttertap for NRK
Slukkingen av FM-nettet begynte i Nordland i januar 2017, og ble avsluttet i Troms og
Finnmark i desember samme år. I Østlandsområdet ble signalene slukket i løpet av september-desember. De første lyttermålingene etter at slukkingen var i gang, viste en forventet nedgang i radiolyttingen. I Nordland mistet de landsdekkende radiokanalene lyttere, mens de lokale FM-kanalene økte oppslutningen. Også på Østlandet har de første
lyttermålingene etter overgangen vist nedgang i lyttingen.
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Daglig dekning radio totalt 2016-2017 (prosent)
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Merk: Måler bare lytting på kanaler som deltar i undersøkelsen.
Kilde: Kantar TNS (PPM-målingen)
Og det er NRK som som mister flest lyttere. En sammenligning mellom november 2016
og november 2017 viser at NRKs dekning – andel av befolkningen som har lyttet på NRK
en vanlig dag – har gått ned fra 49 til 39 prosent. Også P4-gruppen og Bauer Media har
mistet lyttere, men langt fra så mange. At NRK stengte ned FM-sendingene sine flere måneder før de andre, kan ha noe å si her. Radiolyttingen totalt gikk ned med fire prosentpoeng samme måned – fra 68 til 64 prosent.

Daglig dekning NRKs radiokanaler 2016-2017 (prosent)
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Merk: Måler bare lytting på kanaler som deltar i undersøkelsen.
Kilde: Kantar TNS (PPM-målingen)
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Ser vi på 2017 under ett, til og med november, har lyttingen totalt gått ned med fire prosentpoeng sammenlignet med hele 2016. NRK taper fem prosentpoeng. Det er dermed
tydelig at NRK taper til andre kanaler. Lokalradio og nye riksdekkende DAB-kanaler ser ut
til å ha stjålet lyttere – ikke bare fra NRK, men fra de store hovedkanalene generelt.
Fram til FM-slukkingen har radiolyttingen i Norge de siste årene har vært stabil. Omtrent
seks av ti nordmenn har hørt på radio en vanlig dag, avhengig av hvilken undersøkelse
en henter tall fra. I Statistisk sentralbyrås intervjuundersøkelse Norsk mediebarometer
oppga 59 prosent av befolkningen å ha lyttet på radio en vanlig dag i 2016. I Kantar TNS’
elektroniske PPM-undersøkelse – som gir radiokanalenes offisielle lyttertall – er andelen
på 68 prosent. Men metoden for de to målingene er svært ulik.

Andel som har hørt på radio en gjennomsnittsdag 2007-2016 (prosent)
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Kilde: Statistisk sentralbyrå (Norsk mediebarometer)
Mens den ene er basert på intervju om radiolytting dagen før, er PPM-undersøkelsen en
elektronisk måling. All radiolyd registreres via bærbart utstyr som tusen personer bærer
på seg hver dag. PPM-målingen tar også med såkalt passiv lytting – det vil si situasjoner
hvor personer befinner seg i omgivelser hvor radio står på, som venteværelser, kafeer,
butikker o.l., uten aktivt å lytte til radio. I motsetning til Norsk mediebarometer, måler PPM
kun radiolytting knyttet til kanalene som er med i målingene, slik at radiolytting totalt vil
kunne variere med hvor mange radiokanaler som deltar. Små lokalradioer har stort sett
stått utenfor PPM-målingen.
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Daglig radiolytting 2007-2016 (prosent)
PPM
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Merk: Måler bare lytting på kanaler som deltar i undersøkelsen.
Kilde: Kantar TNS (PPM-målingen)
Ifølge Norsk mediebarometer hadde 57 prosent av befolkningen en DAB-radio i 2016, året
før FM-slukkingen, mens 25 prosent hadde lyttet til radio på DAB. Både tilgang til og lytting på DAB varierer med alder, og andelen radiolyttere som hører på DAB er lavest blant
unge mellom 16 og 24 år. Spørsmålet blir da om denne aldergruppen blir med på DABovergangen, og investerer i en DAB-radio, eller om de i stedet velger å høre radio på Internett.

Andel radiolyttere som har lyttet til DAB
en gjennomsnittsdag 2016 (prosent)
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Hva er en podkast?
En podkast er en digital lydfil som enten lastes ned eller strømmes på nett. Formatet er
ikke nytt i seg selv, men teknologisk utvikling og framveksten av apper har ført til at podkaster er langt mer tilgjengelige enn tidligere. Innholdet kan være forskjellig – alt fra nyhetsreportasjer til humor, råd og tips og sport. Med andre ord er podkast omtrent som et
program eller innslag på radio. Det nye er at innholdet er tilgjengelig som en selvstendig
lydfil på nett.
Podkasten fikk et lite gjennombrudd i norske mediehus i 2015. Inspirert av den amerikanske krimsuksessen «Serial», lanserte VG podkasten «Uløst» november 2015, som satt
søkelyset på Birgitte Tengs-saken. Hver episode ble i snitt lastet ned 200 000 ganger.
På jakt etter nye inntektskilder og måter å engasjere publikum på, har flere av landets
største aviser lansert egne podkaster. VG har nå flere tyvetalls podkaster i en rekke ulike
sjangre. Aftenpostens «Aftenpodden», NRKs «Purk eller skurk» og Dagbladets «Alt du sier
er feil, Espen» er noen eksempler.
Det har tatt tid før norske annonsører begynte å engasjere seg for podkastformatet, og de
store inntektene har foreløpig latt vente på seg. Men til tross for en viss treghet i annonsemarkedet, er ambisjonene for podkastmarkedet store. Produksjonsselskapene Rubicon
og Monster meldte begge om en dobling av podkastproduksjonen i løpet av 2016, og nye
produksjonsselskaper vokser fram. Nå vil flere norske mediehus, med NRK i spissen, gå
sammen om å utvikle en ny målemetode for podkastlytting, for å kunne møte annonsørene med oppdaterte brukerdata.
Nettavisen er blant avishusene som satser stort på podkast, og har lansert et samlingssted for norske podkaster og annet lydinnhold, Nettavisen Lyd – inspirert av Netflix. Her
velger en egen redaksjon ut de beste podkastene i landet og legger dem ut i egen portal.
Mediebransjen omfavner podkasten, og kjendiser, journalister og prateglade fagfolk sitter
klare bak mikrofonene. Men hører egentlig nordmenn på podkast? Riktignok har over syv
av ti nordmenn har hørt om podkast, men lyttertallene er foreløpig ikke veldig høye. Våren
2017 oppga 14 prosent av befolkningen å ha hørt på podkast minst én gang i uken, mens
ni prosent hørte daglig. Lyttertallene er høyere blant unge mellom 15 og 29 år: I denne
aldersgruppen hører 28 prosent på podkast minst én gang i uken, og 16 prosent daglig.
Tallene gjelder internettbefolkningen, som utgjør omtrent 96 prosent av totalbefolkningen.
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Andel som har lyttet til podkast 2017 (prosent)
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Merk: Gjelder befolkning med tilgang til Internett, 15 år+
Kilde: Kantar TNS (Interbuss )
Til sammenlikning hørte 44 prosent i aldergruppen 16-24 år på radio daglig i 2016. For de
mellom 25 og 44 år er andelen oppe i 62 prosent.

Kampen om nyheter og penger
Facebook – den nye nyhetskanalen
Norske aviser og TV-kanaler har tradisjonelt vært befolkningens viktigste nyhetskilder,
men med Internett og sosiale medier fulgte etter hvert andre nyhetsvaner. Selv om aviser
og TV fortsatt skårer høyt, svarte vel tyve prosent av befolkningen i 2013 at Facebook var
viktigste medium å følge med på for å holde seg oppdatert på nyheter. I 2017 har andelen
økt til 26 prosent. Ser vi på fordelingen for de under tretti år, er endringene i nyhetsvanene
enda tydeligere. Der mener 37 prosent at Facebook er viktigst for nyhetsoppdateringer.
Likevel er det fortsatt håp for avisene; dobbelt så mange (79 prosent) i denne aldersgruppen oppgir at riksdekkende nettaviser er viktigst å følge med på, og denne andelen har
økt siden 2016.
For TV som kilde for nyhetsoppdateringer er bildet sammensatt. Mens nettaviser og TV
skårer likt hos befolkningen som helhet, havner TV mye lavere hos 15-29-åringene.
Men nettavisenes plass hos de unge betyr ikke at det er avisene denne aldergruppen
bruker mest tid på av mediene: 60 prosent oppgir at de bruker mest tid på Facebook,
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mens 45 prosent sier riksdekkende nettaviser tar mest tid i mediehverdagen. Bare 21 prosent i aldergruppen 15-29 år oppgir at de bruker mest tid på TV.

Hvilke medier er viktigst å følge med på for å holde deg oppdatert på nyheter?
15-29 år
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Merk: Gjelder befolkning 15-29 år med tilgang til Internett. Riksdekkende nettaviser
inkluderer NRK.no og TV2.no.
Kilde: Kantar TNS (Social Media Tracker 2017)
Facebooks popularitet har klare konsekvenser både for de som produserer nyheter og for
nyhetsbrukerne. For avisene betyr det at Facebook i mange tilfeller stikker av med inntektene de ellers ville fått, fordi annonsørene lar seg lokke av Facebooks detaljerte informasjon om brukerne, og flytter reklamepengene fra avis til sosiale medier. For brukerne betyr
det at nyhetene de får se kanskje ikke er de viktigste eller de samme nyhetene andre ser,
siden Facebook tilpasser innholdet til brukernes interesser og tidligere innholdsvalg.
Dermed kan det oppstå såkalte «ekkokamre» hvor den enkelte blir vist innhold som passer med de holdningene og interesseområdene Facebook har regnet seg fram til at brukeren vil ha.
Dette er blitt et debattema etter presidentvalget i USA, på grunn av den store polariseringen i valgkampen. Mange mener at de to kandidatenes tilhengere fikk ulik informasjon
som forsterket holdningene på hver side. Rykter og halvsannheter kunne spres uten motforestillinger, fordi de ikke ble delt i en felles offentlighet.
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Hvilken begrunnelse passer best for hvordan Facebook holder deg oppdatert på
nyheter? 2016-data
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Merk: Gjelder befolkning 15 år+ med tilgang til Internett.
Kilde: Kantar TNS (Social Media Tracker 2016)
Den viktigste grunnen mange oppgir for at de blir best oppdatert på nyheter gjennom
Facebook er at venner deler nyheter og deling fra nyhetsmediene selv. Personer under
tretti rangerer riksdekkende mediers deling høyere enn det befolkningen generelt gjør.
Har mottatt nyheter fra norske nettsteder i
nyhetsstrømmen på Facebook siste 7 dager,
2017
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Kilde: Kantar TNS (Social Media Tracker 2017)
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Rundt en tredjedel følger riksdekkende og lokale aviser på Facebook, slik at de regelmessig mottar nyheter fra dem.
Hvor ofte klikker du på nyhetsartikler
som dukker opp i nyhetsstrømmen din
på Facebook slik at artikkelen åpnes?

I hvilken grad er du da bevisst hvor
artikkelen kommer fra, altså hvem
som har publisert den?
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Merk: Andeler blant de som følger medier.
Kilde: Kantar TNS (Social Media Tracker 2017)
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Som et ledd i prosjektet «Nyheter i endring – en studie av unge menneskers konsum av
nyheter på smarttelefon», gjennomførte SIFO i 2015 en spørreundersøkelse om nyhetsbruk i aldersgruppen 16-25 år. Undersøkelsen ble besvart på nett.
Hovedfunnene fra undersøkelsen viser at smarttelefon og sosiale medier er svært viktige
ingredienser i unges nyhetsbruk:
•

88 % i alderen 16-25 år oppgir at de leser/ser/sjekker nyhetsstoff én eller flere
ganger daglig

•

55 % foretrekker sosiale medier som inngang til nyheter

•

93 % bruker Facebook daglig, 78 % bruker Snapchat

•

75 % sier smarttelefonen er foretrukket plattform for nyhetsbruk

•

75 % mener smarttelefon egner seg best for korte nyhetssaker

•

75 % foretrekker å bruke sosiale medier på smarttelefonen

•

Halvparten har ikke tilgang til betalte nyheter (abonnement, betalingsløsninger)

•

Flere gutter enn jenter sjekker nyheter i andre mediekanaler enn sosiale medier
først. Flere eldre enn yngre gjør det samme (21-25 mot 16-20 år)

•

59 % får nyhetsstoff via andres deling eller anbefaling
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•

26 % har ikke tenkt over at nyhetene de ser i sosiale medier styres av hva de selv
og andre ser på/ liker/ søker på

•

47 % mener sosiale medier gjør at de blir mer interessert i nyheter

•

35 % får nyheter noen ganger via aggregatorer som Buzzfeed, Huffington o.l. – flere jenter enn gutter. 56 % oppgir at de ofte blir skuffet når de klikker på saker fra
slike aggregatorer.

Facebook når flere enn VG
Facebook har seilt opp som Norges største mediekanal når det gjelder rekkevidde. 76
prosent av befolkningen (12 år+) bruker Facebook en gjennomsnittsdag. Det er langt flere
enn andelen som er inne på VG Nett en vanlig dag. Det er også flere enn de som ser på
NRK1 – Norges største TV-kanal.

Daglig dekning største medier 2017 (prosent)
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Merk: Tall fra Forbruker & Media er samlet inn via telefon og gjelder personer 12 år+. Data fra Interbuss
er samlet inn på nett og er regnet om til andeler for hele befolkningen 15 år+.
Kilde: Forbruker og Media 17-2, Interbuss Q3 2017
Ikke så rart kanskje da, at stadig flere velger å plassere reklame på Facebook i stedet for i
avisene. Sammen med Google har Facebook en stor del av ansvaret for at annonseinntektene til norske aviser faller som en stein. Både Google og Facebook tilbyr mye infor-
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masjon om brukerne sine – informasjon som kan brukes til å spisse reklamebudskap og
treffe akkurat de målgruppene annonsørene er ute etter. Selv om avisene nå satser på å
tilby noe av det samme, ved å samle inn persondata via innloggingssystemer, ligger
Google og Facebook foran i løypa. I Norge håver de inn milliarder av reklamekroner som
før gikk til avisene.
Tall Medietilsynet har samlet inn viser at annonseinntektene i norske aviser falt med vel
én milliard fra 2015 til 2016. I perioden 2012-2016 har 2,7 milliarder reklamekroner forsvunnet fra avishusene, noe som tilsvarer en nedgang på 35 prosent. En stund så det ut
til at reklameinntektene fra avisenes nettutgaver ville vokse seg større og etter hvert erstatte kronene som forsvant fra papirutgavene, men nå ser det ut til at også denne inntektskilden har begynt å svikte. Digitale annonseinntekter falt med 178 millioner i 2016, og
inntekter fra papir utgjør fortsatt fem ganger så my som digitale inntekter, viser Medietilsynets tall. Dermed er situasjonen ganske fortvilet. Facebook tar over mye av formidlingen av innholdet avisene produserer, uten at avisene får betalt for det.
Også Google lever av andres innhold, og betaler heller ingenting, selv om de sender noen smuler tilbake til avisene i form av støtte til utviklingsprosjekter. I 2016 fikk norske medier 18 millioner i støtte fra Google, mens det anslås at søkekjempens norske reklameinntekter var på 2,5 milliarder samme år.

Driftsinntekter norske aviser, nett og papir, 2016 (mill. NOK)
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Andre inntekter
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Et lite lyspunkt er at brukerinntektene – inntekter fra abonnement på nett og papir, samt
løssalg – økte i 2016.

Men tilliten til Facebook er minimal
Til tross for at mange stoler på at nyhetene vil nå dem gjennom Facebook, er tilliten til
Facebook som informasjonskanal svært liten. Dette gjelder alle aldersgrupper – også de
mellom 15 og 29 år. Bare én prosent har svært stor tillit til Facebook som informasjonskanal, mens 17 prosent har ganske stor tillit. Informasjon omfatter selvsagt ikke bare nyheter, men også annet innhold som blir delt eller postet. Likevel er det påfallende at så
mange baserer seg på nyheter i en informasjonskanal som de stoler så lite på. Noe av
årsaken til den lave tilliten kan være oppmerksomheten rundt falske nyheter og bruken av
Facebook til politisk påvirkning. Det er også godt kjent at Facebook velger ut nyheter basert både på betaling og brukernes interessefelt.

Tillit til informasjon i ulike kanaler 2016
Befolkning 15-29 år
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Mer: Gjelder befolkning med tilgang til Internett, 15 år+.
Kilde: Kantar TNS (Social Media Tracker 2016)
Som i resultatene fra samme undersøkelse i 2013, er tilliten størst til de tradisjonelle nyhetsmediene, med radio og papiravis på topp. Dette gjelder også unge mellom 15 og 29
år. Paradokset er at tilliten er størst til de informasjonskanalene vi bruker minst for å følge
med i nyhetsbildet.
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På spørsmål om hvor folk mener de blir best informert om nyheter, skårer også Facebook
dårlig. Mer enn halvparten mener at TV gir best informasjon om nyheter på riksnivå, inkludert utenriksnyheter. På andreplass kommer riksdekkende nettaviser, mens bare seks
prosent mener Facebook gir best informasjon. Det samme ser vi for lokale nyheter. Der er
det de lokale og regionale avisene – på nett og papir – som kommer på topp. Dermed ser
det ut til at folk bruker Facebook som en kanal som tipser om hva som skjer, men oppfatter at det er nyhetsmediene som står for innholdet i nyhetene.

VG+ har passert 100 000 heldigitale abonnenter
Norske aviser har lenge forsøkt å få leserne til å betale for innholdet på nett. Med momsfritaket for elektroniske nyhetstjenester som ble innført i 2016, ble dette enklere, siden
prisene kunne settes ned. Det er først og fremst de unge leserne, som ikke er interessert i
papirutgavene, avishusene gjerne vil ha inn i betalingsordningene. Gjennom digitale
abonnement får avisene kjærkomne brukerinntekter, og de får verdifull informasjon om
brukerne gjennom registrering og innlogging. Dette er «det nye gullet», som gjør det mulig å tilby annonsørene det de får hos Facebook: Målgrupper som kan eksponeres for
reklamebudskap ut fra alder, interesser osv.
Ved utgangen av 2016 abonnerte over 100 000 nordmenn på den heldigitale tjenesten
VG+. Halvveis i 2017 var abonnenttallet oppe i 113 000. Det betyr at det nå er flere som
abonnerer på VG+ enn som kjøper papirutgaven. VGs ordinære opplag lå på 83 000 i
andre kvartal 2017.
VG+ ble lansert i 2010 som et eget iPad-produkt, den gang da mange trodde nettbrettet
skulle sikre avisenes digitale framtid. Da den store suksessen uteble, ble VG+ omformet til
et plusstilbud integrert i nettavisen. Ifølge VGs sjefredaktør Gard Steiro skal avishuset satse stort på VG+ i de kommende årene. Stadig mer av avishusets kjerneinnhold skal plasseres i den digitale tjenesten – deriblant nyheter og sport. På grunn av – til tider – svært
rimelige abonnementspriser, har VG+ foreløpig ikke hentet inn de store inntektene, men
tilbudet gir avisen verdifulle brukerdata som er viktige for annonsesalget.
Schibsteds fire abonnementsaviser; Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Fædrelandsvennen og Aftenposten, hadde til sammen rundt 110 000 rene digitalabonnenter ved utgangen av 2016. Aftenposten sto for flesteparten av disse, med sine rundt 70 000 digitalabonnenter. I andre kvartal 2017 hadde abonnementsavisene nådd 128 000 digitalabon-
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nenter. Totalopplaget for avisene var på samme tid 370 000. Det betyr at digitale abonnement utgjør omtrent en tredjedel av opplaget.

Antall rene digitalabonnement hos aviskonsernene 2017
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Merk: Abonnementstall 1. halvår 2017. Amedia-tall fra august 2017.
Kilde: Selskapene
Polaris Media omfatter Adresseavisen og 29 store og små lokalaviser i Trøndelag, på
Nordvestlandet og i Nord-Norge. Til sammen hadde konsernet 185 000 abonnenter i første halvår 2017. Av disse var 35 000 – eller 19 prosent – rene digitale abonnenter.
Lokalaviskonsernet Amedia innførte betalingsordninger hos samtlige av sine aviser i løpet
av 2015, og nådde med sine 62 abonnementsaviser 121 000 heldigitale abonnenter i januar 2017. Det var en økning på 28 000 abonnenter sammenlignet med 2015. Rene digitalabonnement utgjorde 25 prosent av totalopplaget i konsernet. I august 2017 var antallet heldigitale abonnenter kommet opp i 149 000. I likhet med flere av Schibsteds aviser,
har også Amedia til tider solgt nye abonnement til svært lave priser. Dette har nok hatt
betydning for veksten.
De ulike aviskonsernene har etablert sine egne innloggingssystemer. Schibsted og Polaris har Spid, mens Amedia har aID. Flere har etterlyst et samarbeid selskapene imellom,
slik at avisene kan tilby felles innlogging og samtidig flere brukerdata til annonsørene.
Schibsted inviterte våren 2017 Amedia til å bli med på sin digitale annonseplattform,
AppNexus, men uten hell. I stedet har Amedia inngått samarbeid med Aller (Dagbladet),
som skal bruke Amedias innloggingssystem.
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Heldigitale abonnement og totalopplag for avishus 2017
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Merk: Data for 1. halvår 2017. For Amedia: Data for januar 2017.
Kilde: Selskapene
Noen aviser, deriblant Stavanger Aftenblad, VG og Morgenbladet, har også testet ut såkalt mikrobetaling – det vil si salg av enkeltartikler på nett. Amedia testet i en periode et
tilbud som minnet om strømmetjenestene: På tampen av 2016 ga de Nordlys-abonnenter
full tilgang til samtlige aviser i konsernet for 49 kroner måneden. Testperioden ble avsluttet i mars 2017, uten videreføring, og uten at konsernet ville begrunne hvorfor.

Inntekter papir og nett for Schibsteds aviser
1. halvår 2017 (mill. NOK)
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Selv om «alle» mener nettet er framtiden for avisene, er likevel det å flytte lesere og betaling over på nett et tveegget sverd for avisbransjen. På tross av at både opplag og annonseinntekter på papir faller, er papirutgaven likevel det økonomiske fundamentet for
flesteparten av avisene. Selv VG – som regnes som en digital suksess – har fortsatt større
inntekter fra papirutgaven enn fra nettutgaven. Schibsteds abonnementsaviser tjener tre
ganger så mye på papir som på nett. Dermed er det et stykke igjen til nettet kan finansiere journalistikken.

Pengestrømmen tar nye veier
Sponset avisinnhold – journalistikk eller reklame?
Fallende inntekter fra nettannonser, forstyrrende bannerannonser og økende bruk av
annonseblokkering har resultert i framveksten av det vi kaller innholdsmarkedsføring,
sponset innhold – eller reklame forkledd som journalistikk. Innholdsmarkedsføring er ingen ny trend, men det var først i slutten av 2014 at begrepet fikk ordentlig fotfeste i Norge.
Det handler om å presentere annonseinnhold ved å etterligne journalistikk, slik at annonsen glir naturlig inn i omgivelsene, for eksempel ved å utforme reklameinnholdet med
overskrift, ingress og mellomtitler akkurat som i vanlige redaksjonelle artikler. Den nye
formen for reklame har vakt heftig diskusjon om skillet mellom journalistisk innhold og
reklame, og om avisenes integritet.

Norske avisers reklameinntekter på nett 2012-2016 (mill. NOK)
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Reklame har tradisjonelt vært salgsavdelingens ansvar i avisene, men det har etter hvert
vokst frem egne kommersielle redaksjoner i norske mediehus, hvor journalister utvikler
annonseinnhold i samarbeid med annonsørene. Først ute var Aftenposten med sitt Brand
Studio, og deretter fulgte VG med avdelingen VG Partnerstudio. Ifølge en oversikt laget av
Dagens Næringsliv jobbet det rundt 80 personer i norske avdelinger for innholdsmarkedsføring per juli 2016.
VG Partnerstudios første kampanje var et samarbeid med Nordisk Film om spillefilmen
Bølgen. Reklamen hadde form som en visuell reportasje, sentralt plassert på VGs hovedside, og fikk svært mye oppmerksomhet på grunn av innpakningen. Mange mente at
innholdet ikke var tydelig nok merket som reklame, og VG Partnerstudios første kampanje
ble derfor meldt inn for Pressens faglige utvalg. Saken endte med kritikk for merkingen.
VG ble senere også felt i PFU for samarbeidet avisen hadde med Rema 100.
Strategien med egne, interne avdelinger for innholdsmarkedsføring ser likevel ut til å gi
penger i kassen. I 2016 kom 40 prosent, dvs. 58 millioner, av Nettavisens omsetning fra
innholdsmarkedsføring. Mye av dette er knyttet til kjente bloggere som samarbeider med
avisen. VG Partnerstudio hadde en omsetning på 44 millioner kroner etter første fulle
driftsår, som endte med hele 11 millioner kroner i overskudd. For VG utgjør dette likevel
lite sammenlignet med totalinntektene på 1,7 milliarder kroner i 2016.

Driftsinntekter og driftsresultat
VG Partnerstudio 2016 (mill. NOK)
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I andre kvartal 2017 kunne VG opplyse at den digitale reklameomsetningen hadde økt
med 32 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2016, og rundt en tredjedel av annonseinntektene på nett kom fra innholdsmarkedsføring.

VGs inntekter på nett 2014-2017 (mill. NOK)
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Kilde: Schibsted

Én av fem ser ikke forskjell
Innholdsmarkedsføring skal alltid være merket som reklame. I Vær Varsom-plakaten,
pressens egne etiske regler, understrekes det at skillet mellom reklame og journalistikk
skal være tydelig. Lesere skal aldri være i tvil om hvilket innhold som er kjøpt og betalt, og
hva som er skrevet av uavhengige journalister. Også i markedsføringsloven vektlegges
det at markedsføring skal tydelig framstå som markedsføring.
De første månedene med innholdsmarkedsføring i norske nettaviser demonstrerte derimot at skillet ikke var godt nok. I flere tilfeller unnlot avisene å bruke ord som «reklame»
eller «annonse», til fordel for mer tvetydige begreper som «sponset innhold» eller «annonsørinnhold». VG ble felt i PFU for sitt samarbeid med Rema 1000 om seksjonen VG
Familieliv. Flere klagere påpekte at skillet mellom betalt og redaksjonelt innhold var uklart,
og VG ble felt for brudd på paragrafer i Vær Varsom-plakaten som handler om redaksjonell uavhengighet, integritet og troverdighet samt opprettholdelsen av skillet mellom
journalistikk og reklame.
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Undersøkelsen «Bruksmangfold – en analyse av nordmenns nyhetskonsum», utført på
vegne av Mediemangfoldsutvalget, viser at rundt hver femte leser ikke ser tydelig forskjell
på innholdsmarkedsføring og journalistikk. I Deloittes medieundersøkelse fra 2017 oppgir
59 prosent at de ikke har lest innholdsmarkedsføring, og bare 19 prosent av de som har
lest slikt innhold, mener den er tydelig merket.

«Jeg er som regel klar over at dette er en form for reklame»
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Kilde: Mediemangfoldsutvalget (Bruksmangfold - En analyse av nordmenns nyhetskonsum)
Også en undersøkelse gjennomført av forskere ved Statens institutt for forbruksforskning
(SIFO) viser at flere sliter med å skille mellom journalistikk og reklame, og flere opplever
begrepet «annonsørinnhold» som forvirrende. I USA peker tendensene mot det samme.
En rapport gjennomført av teknologiselskapet Contently, City University New York og Radius Global Market Research viser at over halvparten av utvalget har følt seg lurt av
reklameartikler, og at 44 prosent ikke klarte å identifisere annonsøren bak reklamen. Også
blant norske journalister og redaktører er oppfatningen at skillet er for dårlig. I en undersøkelse gjennomført av Respons Analyse på oppdrag av Nordiske mediedager 2016 gikk
det frem at kun fem prosent av journalistene mente at mediehusene lykkes i å opprettholde et tydelig skille.
Høsten 2015 utarbeidet Norsk Redaktørforening en veileder med navnet «Slik skiller du
journalistikk og reklame», med ti råd til sine bransjekolleger. Blant annet rådes medlemmene å bruke ord som publikum forstår, og at mediehusene blir organisert slik at produksjon av betalt innhold skjer adskilt fra redaksjonen.
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Ukepressen stokker om
Også ukepressen jobber aktivt for å skaffe seg nye inntekter, og de største utgiverne i
Norge satser i likhet med avisbransjen på innholdsmarkedsføring. Det har resultert i en
rekke oppkjøp av byråer og omorganisering av selskapene. Ikke minst er det store endringer i måten redaksjonene arbeider på. Fast ansatte er i stor grad byttet ut med frilansere.
Hovedårsaken til omleggingen er at selve bladtitlene – grunnkjernen i ukebladvirksomheten – ikke lenger leverer de resultatene man ønsker. Både lesertall og opplagstall synker,
og de siste årene har flere ukeblader forsvunnet fra markedet. Også reklameinntektene
på papir har falt jevnt i flere år.

Reklameomsetning i ukeblader/magasiner på papir 2006-2016 (mill. NOK)
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Kilde: IRM
Norges største utgiver, Egmont Publishing, har gjennomgått store omstillinger, og kuttet
flere titalls redaksjonelle årsverk de siste årene. I stedet for å skrive for ett spesifikt magasin, leverer journalistene nå saker på tvers av bladtitlene – og arbeider ofte på frilanskontrakter. Dette er en ny måte å organisere det redaksjonelle arbeidet på, hvor redaksjonene også får stoff fra sine nyinnkjøpte innholdsbyråer. Det innebærer at journalistene konkurrerer med andre innholdsprodusenter om spalteplassene i bladene.
Også Bonnier Media har gjennomført store kutt i redaksjonene, og har gjort en rekke oppkjøp av innholdsbyråer de siste årene. All innholdsmarkedsføring i Bonnier Media blir nå
produsert av Spoon Norge. At digital publisering og innholdsmarkedsføring er viktige satsinger ble tydelig da Bonnier Media i 2016 lanserte det digitale matmagasinet Maaltid.no.
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Her samles oppskrifter fra forlagshusets egne blader og fra eksterne nettsider, og inntektene skal komme fra innholdsmarkedsføring i samarbeid med utvalgte annonsører.
Danskeide Aller Media har kuttet mange årsverk over flere år, og satser også på frilanskontrakter som ansettelsesform for sine journalister. Aller Media har samlet alle sine byråoppkjøp i nettverket Ahead Group, hvor ulike byråer driver virksomhet innen områder som
innholdsmarkedsføring, digital forretningsutvikling og markedsføring av arrangementer.
Ifølge Dagens Næringsliv utgjorde byråinntektene 400 millioner av Aller Medias totalomsetning i 2016.
Jakten på nye inntekter har også ført til at ukepressen har satset på bloggere og andre
såkalte «influencers» eller påvirkere. Personene bak de største bloggene, Instagramprofilene og Youtube-kanalene tjener i dag store summer på annonsesamarbeid, innhentet via ukebladutgivernes bloggnettverk.
Grunnen til at blogger og Youtube-kanaler er så egnede annonseplasser er den spissede
målgruppen de har blant publikum. Ser man på befolkningen i sin helhet, er det nemlig
ikke en særlig stor andel som leser blogg. Men populære kvinnelige bloggere samler
flere titusener av jenter og unge kvinner på bloggene sine, og er derfor gull verdt for annonsørene. Bloggere blir også brukt i reklamekampanjer på TV og nett. Både Bastian
forlag og Cappelen Damm har betalt bloggere for å skrive bokomtale i forbindelse med
utgivelse av nye bøker, og bokstrømmetjenesten Storytel bruker kjente bloggere til å
markedsføre tilbudet sitt.

Andel som leser blogg 2017 (prosent)
20%
15%
Blogg Daglig

10%

Blogg Ukentlig
5%
0%
15-29 år

30-44 år

Kilde: Kantar TNS (Interbuss)

45-59 år

57

Aller og datterselskapet Adlink har en rekke bloggere i stallen. Det samme gjelder Egmont
med digitalsatsingen De Nye og Bonnier Media med Stylista.no. I oktober 2017 overtok
Egmont bloggportalen Blogg.no, i tillegg til nettmagasinene Side 2, Side 3 og NA Livsstil
da Amedia og Egmont skilte lag som eiere av Nettavisen.
Hver gang bloggerne reklamerer for et produkt eller tjeneste, er de pliktige å gjøre leserne
oppmerksom på det. Men ifølge Forbrukerombudet står det ikke veldig godt til blant
norske bloggere når det gjelder å merke reklamen. I november 2017 sjekket Forbrukerombudet 20 av Norges største toppbloggere og influencere, og hele 18 av profilene fikk
en eller annen form for påpakning.
Ukepressen har også begynt å tilby strømming av ukeblader, og de fleste ukebladtitlene
har egen nettside hvor deler av innholdet legges ut gratis.

Hva i all verden er «programmatisk»?
Da programmatisk annonsering gjorde sitt inntog i norsk reklamebransje, tok det ikke
lang tid før «alle» ville teste det ut. Mediebyråene var blant dem som snakket aller varmest om den nye annonseteknologien, og tradisjonelle reklamekjøp via mediehusenes
annonseavdeling ble fremstilt som gammeldags.

Programmatisk omsetning av reklame i 2017 (mill. NOK)
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Kilde: Mediebyråforeningen
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Kort sagt handler programmatisk annonsering om automatiserte kjøp og salg av annonser på nett via en børs. På børsen legges nettsidenes annonseplasser ut for salg, og annonsøren legger inn bud for hver visning. De byr altså mot hverandre for å få love til å
vise sin annonse til deg og meg. Annonsøren har på forhånd lagt inn ulike kriterier knyttet
til for eksempel kjønn, alder, interessefelt og søkedata, i tillegg til hvor mye de er villig til å
betale. Dermed kan en båtinteressert mann på 45 år og en skiinteressert kvinne på 23 bli
vist helt ulike annonser selv om de er inne på samme nettside. Når kriteriene oppfylles,
gis annonseplassen til annonsøren som betaler mest, og annonsen vises i sanntid. Alt
dette avgjøres i løpet av millisekunder, hver gang vi klikker oss inn på en nettside.
Den nye annonseteknologien ble raskt populær. I løpet av 2016 ble det kjøpt programmatisk reklame for 694 millioner kroner via mediebyråene – en økning på 70 prosent sammenlignet med i 2015, ifølge tall fra Mediebyråforeningen. Denne nye måten å kjøpe annonser på er raskt blitt en trussel mot de etablerte nettmedienes annonsesalg. Der har
man vært vant til at annonseplass blir kjøpt ut fra medienes spesifikke lesergrupper og
tematiske seksjoner. Nå skal man plutselig konkurrere mot Google og Facebooks avanserte salgsteknologier.

Omsetning av reklame på Internett jan.-okt. 2017 (mill. NOK)
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Merk: Omfatter bare omsetning via mediebyråer.
Kilde: Mediebyråforeningen
Spesielt avisene måtte hive seg rundt for å henge med i den nye måten å tenke annonsesalg på. Aviskonsernet Amedia har inngått samarbeid med Google om programmatisk
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annonsesalg. Gjennom innloggingssystemet aID, har aviskonsernet informasjon om over
800 000 abonnenter, og dermed kan hver leser få spesialtilpasset reklame. Schibsted
tilbyr annonseplass og målgrupper gjennom teknologiplattformen AppNexus, som er en
konkurrent til Google. I 2016 ble det kjent at også Polaris går over til Schibsteds annonseplattform. Selv om aviskonsernene har åpnet for programmatisk annonsekjøp, kan annonsørene fremdeles kjøpe reklame direkte hos avisene.
Entusiasmen til tross; bruken av programmatisk annonseteknologi har vist seg å ikke
være problemfri. Den helautomatiserte måten å plassere annonser på er blitt anklaget for
å åpne for utbredt annonsesvindel. De siste årene har man avslørt en rekke svindelnettverk som til sammen har tjent flere milliarder kroner ved bruk av falske ip-adresser og
nettsider. I enkelte tilfeller har svindlerne utgitt seg for å representere kjente nettsteder
som Vouge og Fox News, og solgt annonsevisninger til godtroende annonsører, mens
annonsene i virkeligheten ble vist på falske nettsider. I flere tilfeller brukes også roboter til
å klikke på annonsene, slik at annonsørene tror de betaler for ekte visninger.
I tillegg har det vært mye debatt rundt de mange byråene og leddene som finnes innen
programmatisk annonsesalg. World Federation of Advertisers har anslått at rundt 40 prosent av annonsørpengene brukt på programmatisk reklame forsvinner i provisjoner til
byråene, teknologileverandørene og andre aktører. Flere annonsører har også reagert på
at annonsene deres dukker opp på nettsider de ikke ønsker å bli forbundet med. Ettersom annonsene følger brukerne, kan annonser for SAS eller Kystbyssen i verste fall dukke
opp på høyreekstreme nettsider. Drosjeselskapet Uber gikk til sak mot mediebyrået
Fetch, etter at annonser havnet på kontroversielle nettsider. Uber mente at det også ble
jukset med annonseklikk, og at Fetch opererer med skjulte provisjoner og fortjenester. I
mars i år la verdens største mediebyrågruppe, WPP, fram en global studie som anslo at
det globalt ville svindles for 16,4 milliarder dollar bare i 2017.
Også TV-markedet gjør seg klar for programmatisk annonsesalg, og det eksperimenteres
med nye måter å samle inn data om brukerne på.

Nye plattformer gir usikre filminntekter
For den norske filmbransjen er det viktig å nå publikum der det befinner seg. I dag abonnerer rundt halvparten av norske husstander på en digital filmtjeneste. Men selv om de
største strømmetjenestene i Norge har et enormt tilbud av filmer og serier, er antallet
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norske filmer ganske beskjedent. Ved inngangen til 2016 fantes det kun 67 norske spillefilmer fordelt på de tre største strømmetjenestene i Norge.

Antall norske filmer fra 2012-2016 i strømmetjenester 2017
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Kilde: Norsk filminstitutt (Tilgjengeligheten til norske kinofilmer i VOD-tjenester i 2017)
Men det finnes flere muligheter til å se norsk film gjennom mindre kjente norske filmtjenester. Filmbib er en ordning administrert av Norsk filminstitutt, som gjør norske kort- og
dokumentarfilmer tilgjengelig for alle låntakere hos norske folkebibliotek. Filmarkivet er en
annen tjeneste, distribuert av Norgesfilm AS, som gir tilgang til over 1100 norske filmer til
en fast månedspris.
På oppdrag fra Kulturdepartementet har Norsk filminstitutt (NFI) utarbeidet rapporten
«Hvordan ivareta norsk og europeisk innhold i fremtiden?», som tar for seg endringene i
filmkonsum og –tilbud de siste årene, og hvilke konsekvenser dette har hatt for økonomien i norsk filmbransje. I rapporten kommer NFI med forslag til hvordan man best kan
sikre høy tilgang til norsk og europeisk film- og videoinnhold, i en tid der mye av videobruken skjer gjennom bestillingstjenester på nett.
Rapporten viser til at den klare nedgangen i bruken av DVD og Blu-ray – det såkalte fysiske hjemmemarkedet – har hatt mye å si for filmprodusentene rent økonomisk. I 2009 så
nordmenn 27,8 millioner filmer på DVD/Blu-ray og brukte til sammen 2,5 milliarder kroner
på fysisk film. I 2016 var antall filmer falt til 3,3 millioner, og omsetningen var nede i 424
millioner kroner. Inntektene som forsvinner med synkende DVD-bruk blir ikke hentet inn
igjen via filmleie og strømmetjenester på nett. Disse bidrar dermed foreløpig lite til produksjon av nytt norsk innhold.
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Estimert verdi av publikums pengebruk på film- og TV-serier for utvalgte
plattformer 2009-2016 (mill. NOK)
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Kilde: Norsk filminstitutt
Å sikre gode vilkår for europeisk film er viktig for EU. I forslag til endringer i EUs direktiv for
audiovisuelle tjenester – AMT-direktivet – foreslår EU-kommisjonen at hvert medlemsland
skal sikre minst 20 prosent europeisk innhold i de audiovisuelle bestillingstjenestene. EUkommisjonen foreslår også at medlemslandene krever at tilbyderne bidrar økonomisk til
produksjon av europeisk innhold, blant annet gjennom direkte investeringer og bidrag til
nasjonale fond.
Filminstituttet anbefaler i rapporten at Norge benytter seg av mulighetene i forslaget og
innfører kvotekrav på 40 prosent europeisk innhold og 20 prosent norsk innhold for audiovisuelle bestillingstjenester. Rapporten anbefaler også at strømmetjenestene blir pålagt å bidra til finansiering av norsk film.
Våren 2017 bestilte Kulturdepartementet en ny utredning som skal granske pengestrømmene, aktørene og forhandlingene som foregår mellom hvert ledd i verdikjeden i filmbransjen. Utredningen skal også se på hvordan aktørene – inkludert de internasjonale
tjenestene som Netflix og HBO Nordic – kan bidra til finansieringen av norske serier og
filmer.
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Kinoen er norsk films kanskje viktigste arena og inntektskilde. Men undersøkelsen Norsk
filmmonitor, gjennomført for Norsk filminstitutt i 2016, viser at norske filmer sliter med å
tiltrekke seg unge publikummere på kino. Undersøkelsen baserte seg på et utvalg med
542 filmer, hvorav 128 var norske. Blant publikum på norsk film var 15 prosent av publikum mellom 13 og 19 år, og 19 prosent var i aldersgruppen 20-29 år. For utenlandske
filmer var andelen unge langt høyere: henholdsvis 23 prosent og 30 prosent. Det tilbys
riktignok langt flere utenlandske kinofilmer for ungdom, dermed er det er ikke unaturlig at
disse filmene har høyere besøkstall blant unge. Tallene gir likevel en pekepinn om besøkstrendene.

Antall kinobesøk per år 2012-2016
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Kilde: Statistisk sentralbyrå (Norsk mediebarometer)
Norske ungdommer går langt mindre på kino enn før. Mens unge mellom 16 og 24 år
hadde ti årlige kinobesøk i år 2000, var antallet like over fire i 2016, ifølge Norsk mediebarometer. Det er naturlig å anta at årsaken ligger i tilbudet og bruken av strømmetjenester
som Netflix. Med et såpass omfattende tilbud av filmer og serier som Netflix kan tilby, er
ikke strømmetjenesten bare en konkurrent for TV-kanalene, men også for kinoene. Framtiden kan derfor være usikker også for norsk films kinoinntekter.
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Er TV fortsatt god butikk?
TV-reklamen holder stand
Inntoget av strømmetjenester som Netflix og HBO, og nye digitale plattformer for annonsesalg har gjort TV-bransjen nervøs for framtiden. Bekymringen er at seerne forsvinner til
nettbaserte tilbud, og at annonsørene følger etter. I Norge har flere TV-selskaper kuttet i
staben og ruster seg til dårligere tider. TV 2 er det selskapet som har kuttet aller mest:
Staben skal reduseres med hele 177 årsverk og 350 millioner skal spares innen 2020.
Men foreløpig ser ikke situasjonen så ille ut for TV-selskapene. Etter mange år med stor
vekst har omsetningstallene flatet litt ut, men TV-reklamen holder seg omtrent på samme
nivå i 2016 som årene før. Den har til og med en liten vekst. TVs andel av reklamekaken
har også økt jevnt i mange år.
Det er likevel et faktum at antall seere på lineær-TV går ned. Det har gjort at TV-kanalene
har vært utsolgt for reklametid, siden «varelageret» de tilbyr annonsører er en kombinasjon av seere og tid. Fordi etterspørselen har vært høy og for å holde inntektene oppe har
TV-selskapene valgt å sette opp prisene, noe som foreløpig har gitt økte inntekter. Men nå
murrer annonsørene og synes økt pris henger dårlig sammen med lavere seertall. Ifølge
Annonsørforeningens undersøkelse høsten 2017 er det så mye som 43 prosent av de
store annonsørene som sier de vil redusere budsjettet for TV-reklame.

Omsetning av TV-reklame i Norge 2006-2016 (mrd. NOK)

4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Kilde: IRM
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Samtidig går prisene på attraktivt innhold i været. Blant annet har sportsrettigheter pleid å
være en garanti for penger i kassen, men de koster stadig mer. At det internasjonale TVkonsernet Discovery – etter kjøpet av TVNorge og søsterkanaler - har meldt seg på i
kampen om rettigheter i Norge, har endret konkurransen om rettigheter – spesielt for TV
2. TV 2 har måttet overlate både OL og norsk elitefotball til Discovery, som har etablert en
egen norsk Eurosport-kanal i direkte konkurranse med TV 2s sportskanaler.
På den annen side er sport ikke lenger en like stor garanti for høye seertall og reklameinntekter, noe TV 2 fikk føle sommeren 2016, da sommer-OL ikke helt innfridde forventningene. Kjøp av dyre sportsrettigheter er også et sjansespill, fordi det ikke skal mye til før
regnestykket ikke går i pluss. Selv Disney strever nå med å holde oppe inntektene i sine
tidligere svært så lønnsomme sportskanaler i ESPN (Entertainment Sports Programming
Network). ESPN mister abonnenter og Disney har begynt å kutte i ESPN-staben.
For TV 2 er trøsten at det nå er Discovery som overtar utfordringen med å få sportskjøpene til å lønne seg. På grunn av færre sportsendinger har TV 2 måttet bygge ned sportsredaksjonen sin og har solgt selskapet OB Team, som sto for produksjon av sportssendingene.

Reklameomsetning i Norge 2006-2016 (mrd. NOK)
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TV-bransjen er i ferd med å overta bekymringene aviser og ukepresse har levd med i
årevis, fordi reklamen flytter på Internett. De siste årene har i tillegg automatiserte reklamesalg, basert på «big data» som er samlet inn om nettbrukerne, begynt å dominere
omsetningen av reklame. Programmatisk reklame kan målrettes mot utvalgte grupper
basert på deres alder, interesser, bosted osv., og plasseres på nettsidene hvor målgruppen befinner seg til enhver tid. Google og Facebook sitter begge med enorme mengder
informasjon om brukerne sine, og kan tilby svært spesifikke målgrupper.
For å møte denne utfordringen prøver TV-bransjen å tilby noe av det samme, men informasjonen om hver TV-seer er ikke like tilgjengelig som den er om nettbrukeren. I USA har
man startet å samle inn data om seerne via dekoderne hos kundene i kabel- og satellittselskapene. Det er gjort forsøk på å koble denne informasjonen med andre typer data,
som f.eks. kredittkortopplysninger, for å oppnå mere kunnskap om hver seer.
I Norge har TV 2 alliert seg med Google og Schibsted for å selge reklameplass, men dette
gjelder først og fremst på TV2.no. Reklameplass på TV-kanalene selges foreløpig på gamlemåten – via selgere og mediebyråer. Det er ennå ikke mulig å kjøpe reklame på TV 2
Sumo separat, men dette kan bli aktuelt når gratisversjonen av strømmetjenesten blir
lansert om ikke lenge.
Via strømmeutgaven av TV-kanalene er det lettere å skaffe seg brukerdata, siden brukeren der som regel må registrere seg og legge inn personlige data. Dette kan gjøre det
lettere for TV-selskapene å tilby mer personaliserte data til annonsørene.

TV 2s inntekter fortsetter å øke
Selv om det i 2016 har vært mye snakk om dårligere tider i TV-bransjen, og at TVselskapenes gylne år kan være over, ser ikke TV 2s inntekter ut til å dale nevneverdig. TV
2s omsetning har økt jevnt år for år, med unntak av finanskriseåret 2009. Når overskuddet
i selskapet likevel varierer, ser det mer ut til å skyldes økte kostnader enn fallende inntekter. Siden 2012 har omsetningen i TV AS, som har hånd om alle TV-kanalene, økt med 21
prosent, mens utgiftene har gått opp med hele 43 prosent. Det er utgifter til innhold som
ser ut til å tynge regnskapet mest. Programkostnadene har økt med 59 prosent siden
2012.
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Inntekter TV 2 AS 2012-2016 (mill. NOK)
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Kilde: TV 2s regnskaper
Det er ingen tvil om at dyre sportsrettigheter spiller en viktig rolle for økningen på utgiftssiden. TV 2 har de siste årene sikret seg både attraktive fotballrettigheter, håndball-VM og
OL, og prisene på sportsrettigheter har bare pekt én vei de siste årene – oppover. Det blir
fra flere hold antydet at prisen TV 2 betalte for Premier League-fotball i perioden 20162019 endte på rundt 1,8 milliarder, eller mer enn en dobling sammenlignet med prisen for
forrige runde. Det blir også antydet at dette neppe kan bli en lønnsom affære, fordi det
skal holde hardt å få inntekter nok til å dekke kostnadene.
Selv om omsetningen totalt ikke synker, ser ikke reklameinntektene ut til å vokse videre. I
stedet er det «andre driftsinntekter» som øker mest. Disse består både av inntekter fra
distributører som Canal Digital, Get, Altibox med flere, som må betale for å kunne tilby TV
2s kanaler til kundene sine, og av abonnementsinntekter fra sportstilbudet – både på nett
og lineær TV – i tillegg til TV 2 Sumo. Og det er her de dyre sportsrettighetene kommer inn
i bildet: Uten et attraktivt sportstilbud kan mye av disse inntektene falle bort. Dermed har
TV 2 vært villige til å strekke seg langt for å beholde innhold som Premier League.
Spørsmålet nå er om TV 2 har gapt for høyt – om Premier League er attraktivt nok til å
skaffe tilstrekkelig med abonnenter og reklameinntekter, når ikke TV 2 har andre store
sportsarrangementer å tilby, og når TV 2 setter prisene på sportskanalene kraftig opp slik
selskapet gjorde i 2016.
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Kostnader TV 2 AS 2012-2016 (mill. NOK)
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Merk: TV 2s personalutgifter i 2014 er langt lavere enn normalt fordi TV 2 dette året endret pensjonsordningen for sine ansatte og førte hele reduksjonen i framtidige utgifter på 2014. Personalutgiftene
ble redusert med 424 millioner kroner for TV 2 AS.
Kilde: TV 2
En annen inntektskilde som har meldt seg det siste året er penger fra staten. Da det digitale bakkenettet sto ferdig i 2009 falt TV 2s konsesjon som eneste riksdekkende kanal
bort, siden det var plass til langt flere kanaler i det nye TV-nettet. Det ble likevel inngått en
ny avtale mellom TV 2 og staten, hvor TV 2 tok på seg allmennkringkasterforpliktelser mot
at staten påla kabelselskapene å betale markedspris for å distribuere TV 2. Men da denne
avtalen gikk ut i 2016, ønsket ikke TV 2 å forlenge den. I stedet ville selskapet ha penger
fra staten for å påta seg ansvar som allmennkringkaster – og for å beholde hovedkontoret
i Bergen. Dette var ingen enkel sak for Kulturdepartementet, siden EU ikke er særlig glad i
statsstøtte og har strenge regler på området.
Men etter hvert viste det seg at støtte opp til 15 millioner euro, eller 135 millioner norske
kroner, ikke trenger å behandles av EU, noe som gjorde at departementet kunne lyse ut
et oppdrag som kommersiell allmennkringkaster i juni 2017. Utlysningene stilte blant annet krav om daglige riksdekkende nyhetssendinger, norskspråklige programmer for barn
og unge og førstegangsvisninger av norsk film og tv-drama. I tillegg måtte hovedredaksjon og nyhetsredaksjon ligge minst 100 km utenfor Oslo. Søker måtte også velge fem av
ti programkategorier som skal sikre bredde i programtilbudet.
Etter søknadsfristen var ute, viste det seg at TV 2 var eneste søker. Av de ti programområdene har TV 2 valgt seg ut samfunns- og informasjonsprogrammer, underholdning, sport,
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religion/livsfilosofi og dokumentarer, mens programmer om kunst og kultur, natur- og
vitenskap, undervisningsprogrammer, innhold beregnet på etniske og språklige minoriteter, samt programmer for den samiske befolkningen er valgt bort.
En endelig avgjørelse i saken blir tatt på nyåret i 2018.

Mediestøtte til besvær
Moms på avisartikler, men ikke på TV-nyheter
Da norske aviser i 2016 endelig nådde gjennom med kravet om likebehandling av papiraviser og nettaviser når det gjelder moms, var jubelen i bransjen stor. Momsen som ble
lagt på abonnement på nettaviser, og ikke på papiraviser, gjorde innføringen av brukerbetaling på nett vanskeligere. Prisen på et digitalt abonnement ble 25 prosent høyere enn
den måtte være, og skapte også problemer for såkalte kombinasjonsabonnement – dvs.
abonnement på både nett- og papiravis.
Samtidig har mange etterlyst muligheten for å kunne kjøpe enkeltartikler hos nettavisene.
Med innføring av brukerbetaling, kan ikke leserne lenger ta for seg av nyheter fra alle aviser de måtte finne interessante. De færreste har råd til å abonnere på alle aviser de skulle
ønske å følge nyheter fra, og av og til er man kun interessert i én enkelt nyhetsartikkel.
Til nå har avisene vært tilbakeholdne med å tilby slikt salg, og noe av grunnen er at det
faktisk må betales moms på enkeltartikler, selv om abonnement eller pluss-tilgang ikke er
momspliktig. Begrunnelsen fra myndighetenes side er at enkeltartikler ikke kan tilby en
nødvendig bredde, siden fritaket for avgift er rettet inn mot «tjenester som inneholder en
bred dekning av nyhets- og aktualitetsstoff, som er rettet mot allmennheten».
Mange aviser ønsker selv å tilby salg av enkeltartikler eller såkalt mikrobetaling, men sier
at momsreglene står i veien for tilbudet. Mediemangfoldsutvalget gikk i sin rapport inn for
at momsfritaket også må gjelde nyhetsartikler, fordi det gir mulighet for flere inntektskilder
for avisene og mer tilgang til nyheter for brukerne. Morgenbladet er en av få som tilbyr
kjøp av enkeltartikler.
Momsfritaket omfatter abonnement på alle elektroniske nyheter – også TV-nyheter. Dette
drar TV 2 nytte av når det gjelder TV 2 Sumo, selskapets strømmetjeneste. Siden TV 2
Nyhetskanalen er inkludert i alle abonnement som tilbys på Sumo, slipper selskapet å
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legge merverdiavgift av den delen av abonnementsprisen som kan tilskrives nyhetstilbudet. Dermed kan TV 2 enten senke prisen eller beholde mer av inntektene selv.

Momssatser ulike medier 2017
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Kilde: Finansdepartementet
Men også TV-distributørene har fått lov til å unnta nyhetskanaler for moms i prisen til
kundene sine. Distributørene kan trekke fra moms tilsvarende andelen nyhetskanaler i
kanalpakkene de tilbyr, og inkludere utenlandske nyhetskanaler. Dette har vakt reaksjoner hos Mediebedriftenes Landsforening (MBL), siden momsfritaket har vært en ordning
siktet inn mot norske nyhetsmedier – både for å lette overgangen til digital brukerbetaling
og for å sikre befolkningen tilgang til vesentlig informasjon. Samtidig har fagblader og
bøker blitt nektet momsfritak på nett, til tross for fritaket på papir.
MBL har sendt et brev til Kulturdepartementet hvor de blant annet spør om hvorfor distributørene har fått unntak for kravet om at bare medier med overvekt av nyheter og aktualitetsstoff kan få momsfritak. Siden det er Finansdepartementet som har ansvar for merverdiavgiften, har Kulturdepartementet bedt om hjelp derfra for å belyse spørsmålet, noe
Finansdepartementet har avslått.

Dyrt mangfold
Endrede seer- og leservaner, økt konkurranse fra utenlandske aktører og synkende annonseinntekter er noen av de store utfordringene den norske mediebransjen møter i dag.
De tøffe tidene har allerede kostet. Ikke minst har det gått ut over flere hundre ansatte i
aviser og ukepresse som har mistet jobben i løpet av de siste årene.
Fordi mediene har en viktig rolle å spille for demokrati og offentlig debatt, har spørsmålet
om statlige mediestøtte fått ny oppmerksomhet. Med nedgangstidene i mediebransjen
har ropet om hjelp fra staten blitt stadig høyere. Mediene er midt i en omstillingsfase som
krever innovasjon og nye løsninger, men mangler midler til å finansiere omstillingen.
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Avisenes driftsinntekter 2012-2016 (mill. NOK)
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Kilde: Medietilsynet
Dagens mediestøtte består både av direkte og indirekte støtte, i tillegg til NRK-lisensen,
som ikke er en del av statsbudsjettet. Av den direkte støtten er produksjonsstøtten til avisene størst, på 313 millioner. Den indirekte støtten består av momsfritak for nyhetsmedier
på omkring 1,6 milliarder – men dette er like mye en støtte til norske borgere, for at prisen
på viktig samfunnsinformasjon ikke skal bli for høy. NRK-lisensen utgjør samlet rundt 5,6
milliarder i 2017, men er ikke en del av fordelingene på statsbudsjettet, siden den betales
av befolkningen direkte til NRK.
Avisenes produksjonsstøtte har bidratt til at Norge har et høyt antall lokalaviser spredt ut
over hele landet. Statlige privilegier til kommersielle, nyhetsproduserende allmennkringkastere både i TV og radio, har sikret konkurranse for NRK, og gitt publikum større valgmulighet.
Men fordeling av støtte – spesielt til avisene – har vært basert på til dels utdaterte modeller, med utgangspunkt i en papirbasert virkelighet. Høsten 2015 opprettet regjeringen
derfor et offentlig utvalg, Mediemangfoldsutvalget, som fikk i oppdrag å vurdere hva staten kan bidra med for å «tilrettelegge for en åpen og opplyst offentlig samtale», og ikke
minst hvordan man best kan opprettholde et mangfoldig medietilbud i Norge. Regjeringen ba utvalget ha særlig fokus på to områder: nyhets- og aktualitetsmediene og deres
funksjon i formidlingen av nyheter og debatt, samt allmennkringkastere og deres betydning for norsk språk og kultur.
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Utvalget som ble oppnevnt ble et såkalt partssammensatt utvalg. Det vil si at de fleste av
medlemmene kom fra mediebransjen selv, supplert med en medieforsker og en økonom.
Utvalget ble ledet av Knut Olav Åmås, leder for stiftelsen Fritt Ord.
Våren 2017 la utvalget frem NOU-en «Det norske mediemangfoldet. En styrket mediepolitikk for borgerne», med en rekke forslag til nye statlige virkemidler. De foreslåtte tiltakene
ville øke mediestøtten med inntil 850 millioner kroner årlig.

Mediemangfoldsutvalgets forslag til tiltak
Kompensasjon allmennkringkaster tv
Kompensasjon allmennkringkaster radio
Styrke lokalaviser gulv 750 000 kroner

135 000 000
3 000 000
39 000 000

Avvikle nummer to-aviser sats 2

-10 000 000

Dynamisk tak

-21 000 000

Tilskudd gratismedier

20 000 000

Tilskudd innovasjon

30 000 000

Tilskudd samfunnsviktig journalistikk

20 000 000

Utvide mva.-fritaket

25 000 000

Fritak for arbeidsgiveravgift
Avvikle distribusjonstilskudd Finnmark

500 – 600 000 000
-2 000 000

Styrke etterutdanning

2 000 000

Bedre statistikk for mediepolitiske beslutninger

2 000 000

Sum

743 – 843 000 000

Kilde: NOU 2017: 7 «Det norske mediemangfoldet – en styrket mediepolitikk for borgerne»
Utvalget har lagt vekt på at det per i dag mangler bærekraftige forretningsmodeller som
kan finansiere store deler av den samfunnsviktige norske journalistikken. Samtidig har
pressestøtten i praksis blitt redusert år for år, siden den har vært frosset på samme nominelle nivå. Av forslagene utvalget samlet seg om, var det dyreste og mest omfattende
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tiltaket å fjerne arbeidsgiveravgiften for nyhetsbaserte medieselskaper, med unntak av
NRK, i en periode på fire år. Et slikt avgiftsfritak vil koste rundt en halv milliard per år.
Utvalget foreslo videre å utvide momsfritaket til å gjelde alle nyhets- og aktualitetsmedier,
og inkludere enkeltsalg av nyhetsartikler. Det ønsker å videreføre avisenes produksjonstilskudd, men med visse justeringer: Støtten til nummer to-avisene i storbyene skal endres
slik at den blir på linje med andre nummer to-aviser, lokale medier får et minstetilskudd
på 750 000 kroner og taket på støtte blir på 27 prosent av kostnadene. Utvalget foreslo
også tre nye tilskuddsordninger for nyhetsmedier.
I tillegg foreslo utvalget at det statlige eierskapet til NRK overføres til en stiftelse, og at
lisensen deles mellom en husstandsavgift og apparatnøytral avgift. Mediemangfoldsutvalget kom også med en egen delrapport der det anbefalte at staten gikk inn med 135
millioner i støtte til en kommersiell allmennkringkaster på TV.
Landslaget for lokalaviser (LLA) var fornøyd med rapportens forlag om å øke minstestøtten til 750 000 kroner per avis. LLA-sjef Rune Hetland påpekte at utvalget har vist stor forståelse for lokalavisenes betydning og at de tar lokaljournalistikken på alvor. Utvalget har
også fått skryt av avisredaktører for å være tydelige på betydningen av redaktørstyrte
medier i en periode der falske nyheter spres fort. Flere var positive til forslaget om å overføre NRKs eierskap til en stiftelse, for å forsikre nok avstand mellom allmennkringkasteren
og politikerne.
Forslagene til tiltak har fått kritikk for å være basert på en «alle skal få»-tankegang. Flere
har også påpekt at utvalget har vært lite innovativt og ikke tenkt nytt, men har kommet
med forslag som i teorien bare viderefører dagens mediepolitikk. Kulturminister Linda
Hellelands kommentar var at utvalget har tatt seg god råd. Hun mente særlig at forslaget
om fritak av arbeidsgiveravgiften var i overkant raust.
NOU-en ble sendt ut på høring, og fikk i underkant av 100 svar fra aktører i bransjen.
Norsk Lokalradioforbund var blant de som mente utvalget først og fremst har tatt hensyn
til allerede etablerte strukturer og institusjoner, med vekt på å sikre egeninteresser.
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Store mediekonsern
Egmont større enn Schibsted
Schibsted har i mange år tronet på toppen av listen over mediekonsern med størst omsetning i Norge. Men nå har Schibsted måttet vike for danske Egmont, som i 2016 hadde
en norsk omsetning på nærmere 7,1 milliarder kroner. Det er fallende annonseinntekter
som har ført til at Schibsted ikke lenger er nummer én på listen.

Ti største mediekonsern etter omsetning i Norge (mill. NOK)
Konsern

Største eiere
(31.12.16)

Utvalgte medieselskaper/merkenavn

Omsetning
Norge

Omsetning
totalt

Andel
Norge
(%)

Egmont Fonden
(Danmark)

Selveiende stiftelse

TV: TV 2 Gruppen. Ukepresse:
Egmont Publishing (Hjemmet, Vi
Menn, Bonytt, Donald Duck,
Klikk.no m.fl.). Film/kino: Nordisk
Film Kino (17 kinoer). Bok: Cappelen Damm (50%). Avis: Nettavisen
(50%)

7 070

14 485

49

- TV 2 Gruppen

Egmont (Danmark)
(100%)

TV: TV 2, TV 2 Zebra, TV 2 Bliss, TV
2 Nyhetskanalen, TV 2 Filmkanalen,
TV 2 Sportskanalen, TV 2 Sumo,
RiksTV (33,3%)

4 251

4 251

100

Schibsted

Blommenholm
Industrier (Stiftelsen
Tinius) (26%), Folketrygdfondet (6%),
NWT Media AS (4%)

Avis: VG, Aftenposten, Bergens
Tidende, Stavanger Aftenblad,
Fædrelandsvennen, samt lokalaviser. Rubrikk: Finn.no (90%).

6 826

15 854
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NRK

Den norske stat

TV: NRK1, NRK2, NRK3/Super,
RiksTV (33,3%). Radio: P1, P2, P3,
mp3, NRK Alltid Nyheter, P1+. NRK
Aktivum

5 699

5 699

100

Amedia

Amediastiftelsen
(100%)

Avis: 62 lokalaviser (Drammens
Tidende, Romerikes Blad, Tønsbergs Blad, Bergensavisen, Nordlys
m.fl.), 3 gratisaviser, Nettavisen
(50%).

3 294

3 593

92

Modern Times
Group, MTG
(Sverige)

Kontrolleres av
Stenbeck-familien
(Sverige)

TV: TV3, Viasat 4, TV6, Viasat,
Viasat Play, Strix Televisjon, Monster, Novemberfilm. Radio: P4, P5,
P6

2 774

16 981

16
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Gyldendal

Erik Must AS (85%),
Fr Falck Frås AS (4%)

Bok: Gyldendal Norsk Forlag, Tiden,
Kolon, Bestselgerforlaget (50%), Ark
Bokhandel, Forlagssentralen (50%),
De norske Bokklubbene (48,5%)

Aller (Danmark)

Allerfonden (>50%)

Avis: Dagbladet. Ukepresse: Allers,
KK, Se og Hør, Henne, Topp, Vi over
60 m.fl. Internett: Dinside, SOL,
Lommelegen

1 794

5 495

33

Discovery Communications
(USA)

Advance/Newhouse
Communications
Corp. (25%), John
Malone (Liberty
Media) (21%)

TV: TVNorge, Fem, Max, Vox,
Discovery, TLC, Eurosport Norge,
Dplay.

1 661

54 566

3

Polaris Media

Schibsted (29%),
Nye WermlandsTidningens AB
(26%), Must Invest
(15%), Sparebank 1
SMN (11%)

Avis: Adresseavisen, Sunnmørsposten, Romsdals Budstikke, Harstad
Tidende, iTromsø og 21 andre
lokalaviser; Rubrikk: Finn.no (10%)

1 521

1 521

100

Cappelen Damm

Egmont (50 %),
Bonnier (50%)

Bok: Cappelen Damm forlag, Bazar
forlag, Flamme forlag, NorskeSerier, Tanum, Storytel (50%),
Sentraldistribusjon

1 455

1 455

100

1 815

1 815

100

Merk: Omsetningen inkluderer ikke felleskontrollerte virksomheter.
Kilde: Selskapene
Det er eierskapet i TV 2 som har ført Egmont til toppen av listen, men konsernet har også
en sterk posisjon innen film og kino, ukepresse og forlag. TV 2 er Norges største privateide TV-selskap, og i 2016 fikk selskapet rekordomsetning. Med stabile reklameinntekter og
økte brukerinntekter endte TV 2-konsernet med en omsetning på 4,3 milliarder kroner i
fjor, en økning på over 350 millioner kroner sammenlignet med 2015. Deler av økningen
skyldes salget av selskapet OB-Team til det amerikanske teknologiselskapet NEP for
rundt 80 millioner kroner. OB-Team har blant annet produsert TV 2s sportsendinger.
Også ukebladselskapet Egmont Publishing, tidligere Hjemmet Mortensen, har de siste
årene hatt en stabil omsetning. I 2016 hadde selskapet inntekter på nærmere 1,1 milliard
kroner. Selskapet utgir en rekke ukebladtitler, inkludert Hjemmet, Norsk Ukeblad, Vi
menn, Det Nye og Rom123. Egmont satser også stort på profiler i sosiale medier – såkalte
«influencers» – som er samlet i bloggnettverket De Nye. De siste årene har Egmont investert tungt i selskaper innenfor innholdsmarkedsføring, som nå er samlet i «fullserviceselskapet» Sempro.

75

Egmont eier også Nordisk Film Kino, tidligere Oslo Kino, som er Norges største private
kinoeier. Kinovirksomheten omfatter 17 kinoer (syv i Oslo) og omsatte for nærmere en
halv milliard i 2016. I tillegg eier konsernet halvparten av forlaget Cappelen Damm.
Egmonts omsetning i Norge utgjør nå rundt halvparten av det danske konsernets totale
inntekter.
Aviskonsernet Schibsted hadde en norsk omsetning på nærmere 6,8 milliarder kroner i
2016, en nedgang på nærmere 300 millioner kroner sammenlignet med 2015. Mediehusene – VG og de fire abonnementsavisene – står for tre fjerdedeler av de norske inntektene, mens Finn.no og de andre selskapene innen digitale markedsplasser – Shpock, Mittanbud og Lendo, - står for resten. Mer enn 70 prosent av Schibsteds norske inntekter
kommer nå fra digitale tjenester.
Mediehusenes inntekter sank med 330 millioner kroner fra 2015 til 2016, og det er annonseinntektene som svikter. De sank med 17 prosent sammenlignet med året før – papirannonser gikk ned med 25 prosent, nettannonser med 7 prosent. Inntektene fra abonnement og salg av aviser holdt seg stabile, delvis på grunn av prisøkninger. Men til tross for
inntektsfallet økte overskuddet i mediehusene.

Egmont og Schibsteds omsetning i Norge 2012-2016 (mill. NOK)
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Merk: Omsetningstall før og etter 2014 er ikke sammenlignbare. I 2014 ble
regnskapsreglene endret slik at felleskontrollerte selskaper ikke kunne tas med
i totalomsetningen. Dette medførte at Egmonts halvpart av Cappelen Damm ikke
kunne inkluderes i konsernets inntekter.
Kilde: Selskapenes årsrapporter
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Innenfor rubrikkmarkedet vokste inntektene med ti prosent til 1,7 milliard kroner i 2016,
selv om veksten i Finn.no ser ut til å stagnere. Og her er det ingenting å si på overskuddet: Hele 40 prosent av driftsinntektene er overskudd.
Schibsted har i dag langt flere ansatte utenfor Norge enn i Norge: Rundt 2500 ansatte i
Norge, mot 4800 ansatte utenfor landet.
Selv om Egmont har gått forbi Schibsted i omsetning i Norge, er Schibsted størst totalt
sett, med 15,9 milliarder i omsetning, mot Egmonts 14,5 milliarder. Men begge blir ganske
små sammenlignet med TVNorge-eier Discoverys totalomsetning på 54,6 milliarder.

Allmennkringkaster under ild
Andel som har brukt NRKs mediekanaler, 2. kvartal 2017 (prosent)
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Kilde: Kantar TNS (Forbruker & Media)
NRK er mediehuset med høyest daglig dekning i Norge. Hver dag når allmennkringkasteren nesten ni av ti nordmenn med en av sine kanaler. På grunn av relativt stabile lisensinntekter, opplever ikke NRK det samme økonomiske presset som sine kommersielle
kolleger. NRK har derfor råd til å prøve og feile, men er like fullt avhengig av å være relevant og ha høy oppslutning blant landets befolkning. Per i dag nyter NRK god tillit blant
den norske befolkningen, viser den årlige omdømmeundersøkelsen gjennomført av Ipsos
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Norge. Åtte av ti nordmenn har et meget eller ganske godt inntrykk av NRK. 77 prosent
mener NRK oppfyller målsetningen om å være upartisk og upåvirket, og et klart flertall
mener også de får god valuta for lisensen.
I likhet med alle kringkastere i dagens internasjonale mediesamfunn, har også NRK måttet fornye seg for å møte konkurransen fra nye medietilbud. I dag består NRK av fire TVkanaler, en nett-TV-portal med rikt arkiv, 15 radiokanaler og en omfattende nettside med
fokus på nyheter. I tillegg er NRK tilgjengelig på en rekke sosiale medier, som YouTube,
Facebook, Instagram og Snapchat.

Driftsinntekter NRK og TV 2 2012-2016 (mill. NOK)
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Kilde: Selskapene
I fjor var NRK mediekonsernet med tredje høyest omsetning i Norge. Lisensavgiften var
på 2 835 kroner, og de samlede lisensinntektene endte på 5,5 milliarder kroner. Rundt
halvparten av NRKs pengebruk går til TV, mens i underkant av en tredjedel går til radio.
De resterende 15 prosentene brukes på nett. Mest kostbar er sjangeren «Nyheter, aktualitet og distrikt», etterfulgt av musikk/kultur og underholdning.
For NRK er det viktig å nå nordmenn i alle aldre, og særlig de unge. Det er en av grunnene til at NRK er høyst til stede på nett. Med dramasatsinger som Skam og Unge lovende
som ble lagt ut på nett før de ble vist på lineær-TV, opplevde kringkasteren stor suksess
hos aldersgrupper det ellers er vanskelig å nå med norsk innhold.
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NRKs kostnader fordelt på plattform 2016 (mill. NOK)

TV

1 883

2 626

Radio
485

Nett

942

Ufordelt

Kilde: NRK
Og det er nettopp NRKs nettsatsing som ofte møter kritikk fra andre mediehus. Avisene,
som lever av nyhetsformidlingen sin, kritiserer særlig NRKs nyhetstilbud på nett. Kommersielle mediehus mener NRK gjør det vanskeligere for dem å innføre brukerbetaling,
ettersom alt fra nyheter til underholdning ligger gratis tilgjengelig hos NRK. Også NRKs
aktivitet på Facebook er blitt møtt med kritikk. Jo mer relevant og godt innhold som publiseres på Facebook, jo sterkere står Facebook i konkurransen om de kommersielle medienes annonseinntekter.

Andel som har brukt NRKs tilbud daglig,
fordelt på alder, 2. kvartal 2017 (prosent)
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Kilde: Kantar TNS (Forbruker & Media)

Alle
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På grunn av den heftige kritikken, har kulturminister Linda Helleland gitt Medietilsynet i
oppdrag å utrede om NRK truer andre mediers posisjon. Medietilsynet skal blant annet
undersøke hvorvidt NRKs gratistilbud påvirker andre mediers sjanser til å selge digitale
abonnement og sikre gode forretningsmodeller.
At kommersielle medieselskaper går sammen om kritikk av allmennkringkasternes økonomi og tilstedeværelse på nett, er en trend som strekker seg langt utenfor Norge. I dag
sliter mange av de kommersielle kanalene i Europa, både med sviktende seertall og nedgang i annonseinntektene, mens allmennkringkasterne jevnt over har en lisens å støtte
seg til. Slikt skaper spenninger. Private kringkastere kritiserer de offentlig finansierte
kringkasterne for å ødelegge konkurransen ved å tilby innhold som markedet allerede
tilbyr. Enkelte har argumentert for at kringkastere som er offentlig finansiert bør begrenses
til å tilby innhold og programmer som markedet ellers ikke tilbyr.
I Storbritannia har BBC i en årrekke vært anklaget for å være for stor og for lukket, og har
måttet offentliggjøre regnskapet etter skarp kritikk av pengebruken. Selskapet har måttet
kutte stort i staben og i lederlønninger, og i 2010 vedtok den britiske regjeringa å fryse
lisensen på 2011-nivå frem til utgangen av 2017. Nå er BBC fokus for en rekke utredninger som skal vurdere selskapets rolle og ansvar i fremtiden. Også i Danmark og Sverige er
allmennkringkasterne pålagt å drive effektivt, og har vært gjenstand for utredninger etter
at andre medier har klaget over konkurranse. I Danmark har den borgerlige regjeringen
planer om å privatisere statseide TV 2, og å slanke Danmarks Radio (DR). Målet er at DR i
større grad skal fokusere på innhold som ikke tilbys av de kommersielle tilbyderne.
Som i Norge foregår det også prosesser i en rekke andre land om å gå bort fra lisens til
ulike typer skatt eller avgift som finansiering.
Det største fokuset har likevel vært på allmennkringkasternes satsinger på nett. I Norden
har allmennkringkasterne hatt stor frihet når det gjelder nettvirksomheten. I Danmark og
Island er allmennkringkasterne – DR og RUV – forpliktet til å drive nettbasert virksomhet i
tillegg til tilbudene på TV og radio. I Sverige er oppdraget i utgangspunktet avgrenset til
radio og TV, mens nettilbudet skal komplementere kjernevirksomheten. Men både i Norge, Sverige og Danmark er det innført en såkalt «public value-test», som innebærer at nye
tilbud som allmennkringkasterne ønsker å etablere, må klareres med myndighetene først.
I en rekke europeiske land møter også allmennkringkasterne stadig mer politisk innblanding. Dette har vært tilfelle i blant annet Romania, Ungarn, Polen og Bulgaria. I Polen ble
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allmennkringkasterens budsjett redusert som følge av at den dekket demonstrasjoner
mot myndighetene.
EBU, bransjeorganisasjon for europeiske allmennkringkastere, har i 2017 for første gang
samlet europeiske allmennkringkastere i en omfattende kampanje for å fremme allmennkringkasting. Initiativet, som har fått navnet Keep Media Good, er opprettet i en tid
der falske nyheter, politisk ubalanse, diskusjoner rundt finansiering og veksten av strømmegiganter er blant hovedutfordringene.

62 norske lokalaviser eier nå seg selv
Største norske aviskonsern 2016

Konsern

Antall
aviser

Samlet opplag
(1000 eks.)

Andel av totalt
opplag (prosent)

Schibsted

16

526

26

Blommenholm Industrier
(Stiftelsen Tinius) (26%),
Folketrygdfondet (6%),
NWT Media AS (4%),
Deutsche Bank AG (2%)

Amedia

62

509

25

Amediastiftelsen (100%)

Polaris
Media

30

203

10

Schibsted Media Group (29%),
NWT Media AS (26%),
Must Invest AS (15%),
Sparebank 1 SMN Invest (11%)

227

2 018

100

Alle aviser

Største eiere

Merk: I 2015 utvidet Schibsted aksjekapitalen ved å utstede en ny aksjeklasse – B-aksjer – med en tiendedel av stemmeretten til de opprinnelige aksjene (A-aksjer). Eierandelene i denne oversikten er basert
på stemmeandelen i Schibsted, og ikke andel av kapitalen. Tinius-stiftelsen eier 25 % av aksjekapitalen.
Opplag er oppgitt som nettoopplag – dvs. en kombinasjon av opplag på papir og nett. Informasjonen
om eierforhold gjelder samme år som de andre opplysningene om selskapene.
Kilder: Selskapenes årsberetninger
Fram til 2016 var aviskonsernet Amedia eid av LO og Telenor. Amedia ble til da A-pressen
kjøpte Edda Media, og de to selskapene ble slått sammen til ett i 2012. Edda Media var
det tredje største aviskonsernet i Norge, etter Schibsted og A-pressen, og oppsto da det
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britiske selskapet Mecom kom inn og kjøpte aviskonsernet Orkla Media i 2006. Dette
oppkjøpet satte i gang en kjedereaksjon av kjøp og omstruktureringer i avislandskapet i
Norge etter flere år med stabile eierforhold.
Avisbransjen var tidligere en lønnsom investering, med gode, stabile overskudd og optimistiske framtidsutsikter. Med sviktende avissalg og annonseinntekter som forsvinner til
Google og Facebook er dette ikke lenger virkelighet, og LO og Telenor ønsket ikke lenger
å sitte som eiere i en bransje med klar kurs nedover, hvor kutt og innsparinger nå er
hverdagen.
Etter mange spekulasjoner om potensielle kjøpere – blant annet ble Mecom, Edda Medias tidligere eier, nevnt – ble Amedia i februar 2016 solgt til Sparebankstiftelsen DNB, en
veldedig stiftelse med mange jern i ilden. Stiftelsen er blant annet storbanken DNBs nest
største eier, med en andel av aksjene på ni prosent (oktober 2017).
Sparebankstiftelsen driver utstrakt veldedig virksomhet, og har blant annet kjøpt inn kunst
som lånes ut til norske museer. Den driver kulturhus i Oslo og har sammen med Fritt Ord
bidratt til å redde Store norske leksikon da ingen lenger ville ta ansvaret for et felles norsk
oppslagsverk. Stiftelsen oppgir tre hovedgrunner til kjøpet av Amedia: fordi lokalavisene
er en viktig arena for lokalsamfunnet; fordi den tror på en fremtid for den lokale journalistikken og på Amedias digitale strategi; og fordi stiftelsen tror et selveiende konsern, uten
rene kommersielle interesser, lettere vil kunne mobilisere nye inntektskilder for å finansiere journalistisk innhold.
For Amedia var dette som å vinne i lotteriet. I stedet for en eier som ville kutte og rasjonalisere for å få forventet utbytte, fikk avisene en eier opptatt av ytringsfrihet, med nok penger på bok til ikke å stille tøffe økonomiske krav til driften.
Og ikke nok med det: Etter kjøpet av Amedia opprettet Sparebankstiftelen en egen, ny
stiftelse som eierskapet ble overført til: Amediastiftelsen. Den nye stiftelsen er selveiende,
noe som betyr at Amedia eier seg selv, og har som formål: «…å eie norske aviser og tilknyttet virksomhet. Virksomhet som eies skal drives på forretningsmessig grunnlag. Stiftelsen kan bruke av sitt overskudd til å gi bidrag til allmennyttige formål». Med seg har
stiftelsen en gjeld på 395 millioner kroner, som er et lån fra Sparebankestiftelsen på
summen den betalte for aviskonsernet. Amedia hadde også en gjeld på rundt 400 millioner igjen fra kjøpet av Edda Media i 2012, men denne ble nedbetalt i 2016.
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Som selveiende selskap, uten strenge krav til overskudd, har Amedia satset enda mer på
å utvikle den digitale siden av virksomheten. Etter at alle nettavisene i 2015 fikk betalingsløsninger på plass, er det lansert salgskampanjer for å få opp andelen abonnenter på
nett. Konsernet har også kjøpt nettrettigheter til fotballkamper og ishockey for å tiltrekke
seg digitale abonnenter. Resultatet er at abonnenttallet øker. Konsernets aviser hadde
149 000 heldigitale abonnenter per august 2017 – en tredobling siden 2015. Omtrent 30
prosent av abonnementsmassen består nå av digitale abonnement.
Ved utgangen av 2016 utgjorde opplagsinntektene – inntekter fra abonnement eller løssalg – 39 prosent av omsetningen, men annonseinntekter utgjorde 38 prosent. 13 prosent
kom fra trykkerivirksomheten.

Driftsinntekter Amedia 2014-2016 (mill. NOK)
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Kilde: Amedias årsrapporter
Våren 2017 inngikk konsernet et samarbeid med Google og ble en del av søkegigantens
automatiserte annonsesalg, etter å ha avslått et tilbud om å gå over til Schibsteds digitale
annonseplattform AppNexus. Høsten 2017 innledet Amedia et samarbeid med mediekonsernet Aller som innebærer at Allers nettmedier tar i bruk Amedias innloggingssystem
på nett: aID. Dermed kan konsernene i fellesskap tilby annonsørene flere brukerdata, og
slik styrke det digitale annonsesalget. Også Fagpressen vurderer å gå inn i samarbeidet.
Midtveis i 2017 meldte Amedia om 561 000 registrerte aID-brukere knyttet til et betalt
abonnement.
Som en ytterligere styrking av nettsatsingen overtok Amedia i oktober 2017 Nettavisen,
som i mange år har vært eid av Amedia og Egmont i fellesskap. Nettavisen har tidligere
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ikke krevd betaling av leserne sine, men åpner nå for at en betalingsløsning kan komme
på plass også der. Selskapet omsatte for nesten 140 millioner i 2016.
Det skal likevel mye digital suksess til for demme opp for et omsetningsfall på 4-500 millioner kroner per år, slik Amedia har opplevd siden 2014. Inntektene fra annonser på papir, som nå er i fritt fall, har vært bærebjelken i aviskonsernet, og lar seg ikke uten videre
erstatte med andre inntektskilder.

65 % av Gyldendals inntekter kommer fra Ark Bokhandel
Gyldendal er Norges største forlagsgruppe, med en omsetning på 1,8 milliarder kroner i
2016. Konsernet eier blant annet Ark – landets største bokhandlerkjede målt i omsetning –
med 116 filialer over hele Norge i 2016. Et antall som økte til 142 i 2017 etter kjøpet av
kjeden Notabene. Og Ark har en viktig posisjon i Gyldendals økonomi. Kjeden omsatte for
1,2 milliarder i 2016, mens omsetningen i Gyldendals forlagsdel var på 713 millioner.
At omsetningen i bokhandlerleddet er større enn i forlagsleddet er i utgangspunktet ikke
så rart. Bokhandlene er forlagenes viktigste salgskanal, og mye av omsetningen består av
penger som betales til forlagene – så kommer bokhandelens påslag på toppen. En del av
omsetningen i Ark (rundt 100 millioner) er dermed inntekter hos forlaget Gyldendal.
Men ikke alle bøker som selges hos Ark er utgitt på Gyldendal, og Gyldendal selger bøker
også til andre bokhandler. I tillegg stammer en stor del av forlagsinntektene fra salg av
skole- og lærebøker (rundt 309 millioner) – og dette salget går i liten grad via vanlig bokhandel.
Selv om omsetningen i Ark er langt høyere enn i forlagsbiten, er sistnevnte langt mer
lønnsom enn bokhandlerkjeden. Mens overskuddet hos Ark var på 25 millioner i 2016,
gikk Gyldendal Norsk Forlag med 59 millioner i pluss. Målt i driftsmargin – det vil si overskudd i prosent av omsetningen – var forlagets driftsmargin dobbelt så høy som Arks.
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Største forlagsgrupper i Norge 2016
Omsetning
(mill. NOK)

Konsern

Selskaper

Største eiere

Gyldendal

Gyldendal Norsk Forlag, Ark
Bokhandel , Bestselgerforlaget
(50%), Kunnskapsforlaget (50%),
Lydbokforlaget (50%), Forlagssentralen (50%), De norske Bokklubbene (48,5%), Unibok (50%),
Boklink (48,5%), Bokbasen (25%)

1814,7

Erik Must AS (84,5%)

Cappelen Damm

Cappelen Damm , Bazar Forlag,
Cappelen Damm Salg, Sentraldistribusjon, Larsforlaget (66%),
Storytel (50%), Bokbasen (25%),
Bladcentralen (14,3%)

1454,7

Bonnier (50%), Egmont
(50%)

Forlagshuset Vigmostad & Bjørke

Vigmostad & Bjørke , Forlaget
Vigmostad & Bjørke , VB Bok , VB
Polska Sp. Z O.O., Cantando
Musikkforlag , Katapult Bøker,
Schibsted Magasiner, Caspar Forlag (48%), Pedicel (50%),
Bokbasen (11,3%)

929,4

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

Aschehoug

H. Aschehoug & Co (W. Nygaard),
Universitetsforlaget, Forlaget
Oktober (91%), Spektrum Forlag
(60%), Snøball Film (80%), NorliLibris (51%), Bestselgerforlaget
(50%), Kunnskapsforlaget (50%),
Lydbokforlaget (50%), De norske
Bokklubbene , (48,5%), Boklink
(48,5%), Forlagssentralen (50%),
Forlaget Manifest (46%),
Bokbasen (25%)

584,2

William Nygaard (10%),
Truls Nygaard (6,9%)

Merk: Der eierandel ikke er oppgitt er selskapet heleid.
Kilde: Selskapene

Forlagshuset Vigmostad & Bjørke ekspanderer
Forlagshuset Vigmostad & Bjørke har nesten tredoblet omsetningen i løpet av fem år.
Hovedårsaken er forlagshusets stadige kjøp av nye forlag og bokhandler. I løpet av 2012–
2016 har forlagshuset blant annet kjøpt Schibsted Forlag, inkludert nettbokhandelen
Ebok.no (2015), og studentbokhandlene Akademika, Studia og Akademisk kvarter (2014).
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Samlagets skolebokavdeling ble overtatt i 2012. I 2016 overtok Vigmostad & Bjørke også
NKI Forlaget (lærebøker) og forlaget Exlibris Media (mat, hobby, fritid).
Med oppkjøpene har omsetningen økt fra 369 millioner i 2012 til 966 millioner i 2016, og
selskapet er nå Norges tredje største forlagsgruppe.
I forbindelse med overtakelsen av Schibsted Forlag valgte Vigmostad & Bjørke å vekke til
live det gamle forlagsnavnet Bladkompaniet. Bladkompaniet – som ble opprettet så tidlig
som i 1915 – var en av Norges eldste utgivere av populærlitteratur, inkludert tegneserier
og ukeblad. Morgan Kane, Pondus og Nemi er alle suksesser som ble født hos Bladkompaniet. Forlaget ble kjøpt opp av Schibsted i 1999 og navnet forsvant da selskapet i 2004
ble innlemmet i Schibsted Forlag.
Forlagsgruppen Vigmostad & Bjørke har sitt utgangspunkt i Fagbokforlaget, som ble
etablert av de to økonomistudentene Arno Vigmostad og Arnstein Bjørke i 1992. Siden
oppstarten har forlaget kjøpt opp mer enn tyve andre selskap, blant annet Eide Forlag,
nettbokhandelen Haugenbok.no og Piratforlaget. Spesialiteten ser ut til å være å kjøpe
opp selskaper som sliter økonomisk, og så snu skuta til driften går med overskudd.

Utenlandsk konkurranse
En amerikansk kjempe inn i TV-markedet
Med salget av TVNorge og tilhørende TV- og radiokanaler til Discovery Communications i
2013, kom en amerikansk kjempe inn i det norske mediemarkedet. Mediekonsernet Discovery Communications opererer globalt og kaller seg «The World's #1 Nonfiction Media
Company». Da Discovery kjøpte TVNorges eierselskap SBS Nordic fra det tyske mediekonsernet ProSiebenSat.1 Media, overtok Discovery totalt 12 TV-kanaler og en rekke radiokanaler i Norge, Sverige, Danmark og Finland – blant annet TVNorge og Radio Norge.
Disse ble da en del av det nye, nordiske selskapet SBS Discovery, som igjen ble innlemmet i selskapet Discovery Networks Northern Europe i 2015. Radiokanalene ble i 2015
solgt til tyske Bauer Media.
I Norge eier nå Discovery Communications den tredje største TV-kanalfamilien etter NRK
og TV 2, med en samlet markedsandel (andel av seertiden) på 17 prosent i 2016. Den
norske hovedkanalen er TVNorge, som er landets tredje største TV-kanal etter NRK1 og
TV 2s hovedkanal. I tillegg kommer TVNorges nisjekanaler Fem, Max og Vox – rettet mot
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henholdsvis kvinner, menn og voksne seere, samt kanaler Discovery hadde før SBSkjøpet – i første rekke Discovery Channel og TLC. I 2014 kjøpte Discovery også Eurosport
og lanserte den norske versjonen, Eurosport Norge, i 2015.

Markedsandeler for Discoverys TV-kanaler i Norge 2016 (prosent)
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Kilde: Kantar TNS (TV-meterpanelet)
Bare TVNorge sender fra Norge. De andre kanalene sender fra London, og følger dermed
britiske reklameregler. Discovery tilbyr også flere TV-kanaler i Norge, men disse er uten
norsktilpasset reklame, og rapporteres under «øvrige kanaler» i de offisielle norske TVmålingene. Dette gjelder blant annet Animal Planet og Discovery Science.
Med kjøpet av TVNorge-kanalene ble Discovery med ett en tung aktør i det norske TVmarkedet. Programtilbudet ble utvidet fra «nonfiction» – fakta, dokumentarer, infotainment og livsstil – til fiksjon og lett underholdning. Discovery har også begynt å satse tungt
på TV-sport gjennom kjøpet av Eurosport og har sikret seg stadig mer omfattende sportsrettigheter. Blant kjøpene er europeiske rettigheter til sommer- og vinter-OL 2018-2024 –
både på TV og nett – og toppkamper i norsk og engelsk fotball. For å sikre seg strømmeteknologi til sportssendingene har Discovery alliert seg med teknologiselskapet Bamtech
(som Disney senere har sikret seg kontroll i), med et uttalt mål om å bli «sportens Netflix»
i Europa. Strømmetjenesten Eurosport Player ble lansert i 2017 og skal tilby samtlige
kamper fra Eliteserien og OBOS-ligaen, norsk landslags- og elitehåndball, VM i ishockey
samt OL-sendinger.
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Discoverys norske avdeling – Discovery Networks Norway – driver også strømmetjenesten Dplay, som gir tilgang til TV-husets kanaler og programmer på internett.

TV-selskapenes inntekter i Norge 2012-2016 (mill. NOK)
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Merk: TV 2s tall gjelder TV 2 AS, ikke konsernet. Discovery kjøpte de norske TV-kanalene i 2013. Omsetningen inkluderer TVNorge med søsterkanaler i 2012, samt Discovery og TLC fra 2013. MTGs inntekter
omfatter TV3 med søsterkanaler.
Kilde: Selskapenes årsregnskap
Det amerikanske mediekonsernet som i dag heter Discovery Communications, ble etablert i USA i 1982, men virksomheten startet for alvor med lanseringen av TV-kanalen The
Discovery Channel i 1985. I Norge ble kanalen tilgjengelig via kabel og parabol i 1989.
Gjennom oppkjøp og videreutvikling ble selskapet bygget opp fra én kanal til et internasjonalt mediekonsern med flere kanalfamilier «i mer enn 220 land og territorier». Det
største kanalnavnet er Discovery, som etter hvert har fått en rekke tematiske avleggere.
Andre kanaler er Animal Planet, TLC og Military Channel. Discovery har også store eierinteresser i Oprah Winfrey Network. I 2015 kjøpte Discovery hele Eurosport, etter å ha hatt
kontrollen i selskapet siden 2014. Hele konsernet omsatte i 2016 for nesten 55 milliarder
NOK, med brorparten av inntektene utenfor USA.
Discovery Communications kontrolleres av amerikanske John C. Malone og familien
Newhouse. John C. Malone er blant USAs rikeste, og kontrollerer et av verdens største
kabelselskap, Liberty Global. Newhouse-familien eierskap går gjennom selskapet Ad-
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vance Publications, som også eier en omfattende portefølje med verdenskjente magasiner – Vogue, The New Yorker, Wired med flere – og en rekke amerikanske aviser.

Netflix: Mer enn 150 milliarder NOK i gjeld og forpliktelser
Netflix har vært en eventyrlig suksess og strømmetjenesten har inntatt stadig flere land i
verden. Men nå spør flere seg om selskapet noensinne kommer til å bli lønnsomt. Årsaken er at Netflix’ overskudd i stor grad har kommet fra vekst – fra selskapets stadige erobringer av nye land og kunder. Ved utgangen av andre kvartal 2017 hadde selskapet 99
millioner betalende abonnenter.

Antall betalende abonnenter hos Netflix 2013-2017 (mill.)
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Kilde: Netflix’ regnskaper og rapporter
Samtidig bruker Netflix svært mye penger på å produsere eller kjøpe inn innhold for å
kapre nye kunder og holde på de gamle – og låner midler for å finansiere dette. Bare i
2016 brukte selskapet 6,9 milliarder dollar – 54 milliarder NOK – på innhold. Og utgiftene
til innhold vokser mer enn kundemassen, delvis fordi Netflix’ jakt på nytt innhold driver
prisene i været.
Ved utgangen av juni 2017 hadde Netflix en langsiktig gjeld på 4,8 milliarder dollar (38
milliarder NOK). I tillegg har selskapet framtidige forpliktelser knyttet til produksjon eller
kjøp av innhold på svimlende 15,7 milliarder dollar (120 milliarder NOK). Dette handler
om utgifter til kontrakter om produksjon eller kjøp av innhold som ikke er tatt inn i regn-
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skapet, enten fordi innholdet ennå ikke er produsert eller ikke er klart for visning, eller fordi
den endelige kostnaden fortsatt ikke er helt kjent.

Netflix’ langsiktige gjeld og forpliktelser 2013-2017 (mrd US dollar)
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Merk: Status per halvår
Kilde: Netflix’ regnskaper og rapporter
Årsakene til at Netflix har så stor gjeld er flere: Selskapet må stadig skaffe nytt, attraktivt
innhold for å fortsette å vokse. Nye kunder skal fristes til å tegne abonnement og de gamle må finne nok nytt innhold til å bli værende – samtidig som de sluker dyrt innhold i stadig større fart. Tidligere kjøpte Netflix mesteparten av innholdet sitt fra andre film- eller TVselskaper på lisens, og betalte underveis, etter hvert som innholdet ble vist. De siste årene
har Netflix i stedet gått over til å produsere stadig mere innhold selv. Det innebærer store
kostnader på én gang, før produksjonene er vist. Dermed løper utgiftene før inntektene,
og Netflix må låne penger for å kunne finansiere produksjonen av innhold.
Fordelen med egenprodusert innhold er at rettighetene da tilhører Netflix og er globale.
Ved lisensiering av innhold fra andre, må rettigheter som regel kjøpes region for region,
noe som både er dyrt og tungvint. Men Netflix’ store innkjøpsbudsjett er samtidig med å
drive prisene opp, slik at innhold stadig blir dyrere. Det har skapt bekymring i bransjen for
at Netflix kan ende opp som innholdsmonopolist, fordi andre selskaper ikke har midler til
å henge med i prisutviklingen.
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Netflix’ pengebruk til kjøp av innhold 2013-2017 (mill. US dollar)
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Kilde: Netflix’ regnskaper og rapporter
Selv om Netflix brukte nesten syv milliarder dollar på innhold i 2016, signaliserer selskapet
at det kan komme til å bruke enda mer de neste årene – med lånefinansiering som
grunnlag.
I driftsregnskapet kommer Netflix ut med overskudd. Driftsinntektene til Netflix var i 2016
på 8,8 milliarder dollar, mens overskuddet var på 380 millioner. Men alle pengene som
brukes til innhold vises ikke i driftsregnskapet, fordi deler av midlene kommer fra lån. Ser
vi derimot på regnskapets oversikt over kontanter som betales ut og kommer inn, ser vi at
langt mere penger går ut enn det som strømmer inn, slik at kassen går i minus. Netflix har
en stadig større «negativ kontantstrøm».
Det mange spør seg om er hva som skjer når veksten stanser opp – når det ikke er flere
land eller abonnenter å erobre – vil selskapet da være lønnsomt? Vil inntektene kunne
dekke utgiftene til gjelden som må betales? Og hvis forretningsmodellen til strømmegiganten ikke er holdbar: Hvordan går det da med alle som prøver å kopiere denne modellen?
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Netflix’ kontantstrøm 2015-2017 (mill. US dollar)
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Kilde: Netflix’ regnskaper og rapporter
Et annet moment er konkurransen som nå melder seg fra andre aktører. Amazon, med
sin Prime-tjeneste, blir av mange regnet som Netflix’ farligste konkurrent. Amazon satser
stadig mer på Prime, og produserer også egne serier og filmer. Selskapet har blant annet
inngått avtale med rettighetshaverne til Lord of the Rings om en TV-serie basert på Tolkiens bøker. Disney er i ferd med å lansere sin egen internasjonale strømmetjeneste, og
har avsluttet avtalen om å forsyne Netflix med filmer. Disney skal også lansere et eget
strømmetilbud for sport. Paramount har allerede lansert tjenesten Paramount Plus, som
tilbyr både filmer fra Paramount og TV-innhold fra MTV og Comedy Central.

Facebook – giganten alle frykter
I 2006 ble de første Facebook-kontoene opprettet i Norge. I dag, snart 12 år senere, er
Facebook nesten ikke til å kjenne igjen. Det som begynte som en enkel plattform for å
holde kontakten med venner og kjente, er i dag blitt en multimediaplattform, spesialdesignet for å innfri ethvert behov brukerne måtte ha.
Facebook har i dag så mange ulike funksjoner, at det kan være vanskelig å holde tritt.
Personlig kommunikasjon er fremdeles en av Facebooks hovedfunksjoner, men det utgjør bare en brøkdel av totaltilbudet. For mange av nåtidens ungdommer, er Facebook
stedet de snakker med venner, holder seg oppdatert på nyheter og hendelser fra nærmiljøet, ser stort og smått av videoinnhold, gjør byttehandler og kjøp – og mye, mye mer.
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Facebook har tatt geniale grep underveis – og en del feilsteg – og er nå en svært viktig
distribusjonskanal for en rekke mediehus verden over. Og kanskje særlig for avisene.

Nordmenns mest brukte sosiale medier på ukebasis 2008-2017 (prosent)
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Merk: Gjelder befolkning med tilgang til Internett 15 år+
Kilde: Kantar TNS (Interbuss - bearbeidet)
Nettavisene har lenge hatt egne Facebook-sider hvor de publiserer artikler som tar leserne inn i avisen. I 2015 fant Facebook en måte selv å beholde nyhetsleserne på, da de
lanserte tjenesten Instant Articles for utvalgte avistitler i USA og Storbritannia. I Norge ble
tjenesten tilgjengelig våren 2016, og Dagbladet var første avis til å teste den ut. I Instant
Articles lastes artikler opp i sin helhet inne på Facebook, og leseren forlater ikke nettstedet. Målet med Instant Articles var å gi mediehusene høyere lesertall og inntekter, mens
leserne ble sikret raskere og bedre opplasting av innhold. Ved salg av egne annonser
beholder mediehusene alle inntektene, mens de får 70 prosent av totalbeløpet dersom
Facebook står for salget. De høye inntektene uteble derimot, og flere mediehus droppet
tjenesten helt. I 2017 er tjenesten endret, i håp om å lokke mediehusene tilbake.
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Følger medier på Facebook, slik at jeg regelmessig mottar
nyheter fra dem i nyhetsstrømmen, 2014-2017 (prosent)
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Merk: Gjelder befolkning med tilgang til Internett 15 år+
Kilde: Kantar TNS (Social Media Tracker 2017)
Uansett om man bruker Instant Articles eller publiserer artikler på vanlig vis, har Facebook blitt en svært viktig distribusjonskanal. Særlig for å nå unge lesere, som ikke oppsøker avisenes egne nettsider i like stor grad. Til og med avisenes kommentarfelt, kan nå
sies å «tilhøre» Facebook. Som et grep mot anonym skittkasting, krever nemlig mange
aviser at man er innlogget på Facebook for å legge igjen en kommentar.
Også innhold som tidligere var forbeholdt avisene, har Facebook funnet en måte å overta. Undersøkelsen Social Media Tracker viser blant annet at flere bruker mere tid på å
lese om lokale arrangementer på Facebook enn i lokalavisen.
Medium hvor jeg bruker mest tid på stoff
om lokale arrangementer (prosent)
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Kilde: Kantar TNS (Social Media Tracker 2017)
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Samme undersøkelse viser derimot at tilliten til Facebook som leverandør av troverdig
informasjon er oppsiktsvekkende lav.
Også når det gjelder kjøp og salg – såkalte markedsplasser – er Facebook på hugget.
Facebook Marketplace er navnet på Facebooks nye plattform for kjøp og salg, som er
tilgjengelig i Norge og 23 andre land. Marketplace er en direkte konkurrent til Schibsteds
Finn.no og andre rubrikktjenester verden over. Da Facebook kunngjorde etableringen av
plattformen i fjor, sank Schibsted-aksjen drastisk.
Nyhetsinnhold er uten tvil viktig for Facebook, men video er kanskje enda viktigere. Facebook satser stort på alt fra korte humorsnutter til lengre TV-episoder, og også direktesendt sport. I 2015 lanserte selskapet Facebook Live som gjør det mulig for alle brukere å
sende eget videoinnhold på direkten. Sommeren 2017 ble videoplattformen Facebook
Watch lansert. Her får publikum tilgang til alt fra realityserier og matprogrammer til sport.
Den sosiale videoplattformen gir brukerne mulighet til å følge med på hva vennene ser
på og samtidig chatte med andre seere. Annonsekronene deles mellom Facebook og
videoprodusentene.
Facebook blir også snart aktuell med egne serier, og planlegger opptil 24 egenproduksjoner. Det skal være snakk om alt fra korte timinuttersprogrammer til serier med høye
budsjetter. Medgründer av det populære humornettstedet CollegeHumor, Ricky Van
Veen, leder satsingen. Facebook Watch har også inngått distribusjonsavtale med XIX
Entertainment, som i 2016 sikret seg rettighetene til en amerikansk versjon av Skam. Det
betyr at den engelskspråklige versjonen av Skam skal sendes på Facebook. Facebook
Watch er foreløpig tilgjengelig kun i USA.
Men Facebook er ikke fornøyd med å servere videoer på egne sider; de ønsker også å
innta selve TV-skjermen. En ny app gjør det nå mulig å strømme Facebook-videoer på
TV-skjermen, dersom man har fjerdegenerasjons Apple TV. Teknologiselskapet har også
lansert en egen app for Samsung smart-TV. Dermed fortsetter Facebook å utfordre TVmarkedet.
Selv om video er viktig for Facebook, har live-tjenesten hatt mange problemer siden den
ble allment tilgjengelig våren 2016. Voldtekter, slåssing og drap er bare noen av de grufulle hendelsene som har vært sendt direkte. Facebook har annonsert at selskapet i løpet av
2017 skal ansette ytterligere 3000 moderatorer, i tillegg til de rundt 4500 eksisterende som
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har som oppgave å fjerne innrapportert innhold. Facebook har også investert i verktøy
som kan fjerne uønskede videoer raskere.
Når det først er snakk om TV og video, er det vanskelig å komme unna sport. Også her
satser Facebook stort. Våren 2017 inngikk Facebook avtale med den spanskspråklige
sportskanalen Univision Deportes om å direktestrømme over 20 kamper fra Major
League Soccer. Facebook stiller med egne kommentatorer, og vil la seerne få komme
med spørsmål underveis. Facebook får også muligheten til å plassere annonser i sendingene. I tillegg har Facebook inngått et samarbeid med Fox om å vise rundt 12 fotballkamper fra den europeiske fotballligaen Champions League i USA. Ifølge Bloomberg er
dette den viktigste sportsrettigheten Facebook foreløpig har sikret seg. Fotball er sporten
med flest følgere på Facebook.
Facebook Workplace ønsker å innta arbeidsplassene som internt kommunikasjonssystem. I Norge samarbeider selskapet med Evry om salg til norske bedrifter. Telenor og
DNB har allerede tatt i bruk løsningen. Dermed går Facebook for fullt inn på enda en ny
arena.

Andel som har Facebook-profil i Norge (prosent)
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Kilde: Ipsos
Med stor makt følger stort ansvar. Facebook er ofte blitt kritisert for å være for lukket, men
i løpet av 2016 og 2017 har selskapet måttet innrømme en rekke feilrapporteringer. Det
har blant annet viste seg at tall for både rekkevidde og seertid i videoer, samt tid brukt av
Instant Articles, har vært altfor høye. Disse tallene har gitt Facebook fortrinn som reklame-
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kanal, og potensielt rammet mediehusenes reklameinntekter. Selskapet er nå i ferd med
å etablere et internt revisjonsutvalg som skal sjekke det som rapporteres.
I 2014 kjøpte Facebook meldingstjenesten WhatsApp. Selskapet påsto at det ikke hadde
mulighet til å koble brukerinformasjon fra WhatsApp med informasjon fra Facebook, og
slik utnytte dataene kommersielt. Det viste seg å være feil. Selskapet måtte innrømme å
ha oppgitt uriktig informasjon, og ble gitt en bot på én milliard kroner av EU.
Facebook har også innrømmet å ha blitt brukt som propagandamaskin. Det er ikke bare
snakk om falske nyheter, men om kampanjer via falske Facebook-sider, spredning av
desinformasjon, lekkasjer, sverting av politikere med mere – brukt for å påvirke offentlig
debatt og skape forvirring. Hensikten er å påvirke valg og politiske beslutninger. Dette var
særlig synlig i forbindelse med presidentvalget i USA i 2016. Facebook har selv meddelt
at rundt 120 russiske Facebook-sider til sammen sto bak over 80 000 innlegg, som direkte
nådde 29 millioner amerikanske brukere. På grunn av liking og deling av innlegg, har
rundt 126 millioner amerikanske brukere sett disse innleggene. Flesteparten av innleggene var knyttet til splittende sosiale og politiske budskap, deriblant våpenrettigheter og
rasespørsmål. Den russiske regjeringen nekter for å ha forsøkt å påvirke det amerikanske
valget.

Hvor ser du oftest usann informasjon presentert som nyheter?
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Merk: Gjelder befolkning med tilgang til Internett 18-80 år.
Kilde: Medietilsynet (Undersøkelse om falske nyheter 2017)
For å møte de politiske utfordringene i Europa, har Facebook ansatt lobbyister både i
Norge og i andre europeiske land. Det er særlig utfordringer knyttet personvern og skatt
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som gjør at Facebook har stor interesse av å delta på den politiske arenaen. Ifølge Facebooks kommunikasjonssjef i Norden, Peter Münster, er det viktig for Facebook å ha lokale
folk på laget, som forstår språket og kulturen.
Facebooks overordnede mål er å bistå brukerne med ethvert behov, slik at de ikke trenger å forlate plattformen. I bytte får selskapet enorme mengder informasjon om hver enkelt
bruker, som kan utnyttes til å selge reklame eller tilby spredning av ulike typer budskap.
Resultatet er at Facebooks børsverdi passerte 500 milliarder dollar i juli 2017, samtidig
som Mark Zuckerberg nå er en av verdens ti rikeste personer.

Prisen på Facebook-aksjen 2012-2017 (US dollar)
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Kilde: Nasdaq

Usikre forretningsmodeller
Nye medier allierer seg med gamle
Netflix har kjempegjeld, Spotify har milliardunderskudd – dette er bare noen få eksempler
på at nye forretningsmodeller kan ha en usikker framtid. Selv om nye nettbaserte medier
har mange brukere, gir ikke nødvendigvis det nok penger i kassen – spesielt ikke i vekstfasen, hvor behovet for investeringer er stort. Derfor blir allianser mellom nye, digitale
medietilbud og gamle tradisjonelle medier stadig vanligere.
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Nye medier trenger ofte penger fordi forretningsmodellene (som ofte gir bort innhold gratis) gir for lite inntekter. Tradisjonelle medier har kapital, men trenger nye måter å nå ut til
unge brukere på.
Eksempler på slike allianser er mange: Buzzfeed er et av verdens mest besøkte nettsteder, og hevder å ha 200 millioner unike brukere og ni milliarder sidevisninger per måned.
75 prosent av trafikken kommer fra sosiale medier. Selskapet har 1300 ansatte på verdensbasis og har spesialisert seg på «kattevideoer» og morsomme lister – såkalte virale
nyheter – innhold som er morsomt og lett å like og lett å dele, og dermed spres som ild i
tørt gress i sosiale medier. Buzzfeed finnes på seks forskjellige språk: amerikansk,
spansk, portugisisk, fransk, tysk og japansk.
I de siste årene har nettstedet også satset på mer seriøse nyheter, og hadde blant annet
en omfattende dekning av den amerikanske valgkampen. I Norge fikk Buzzfeed mange
etterapere da flere aviser lanserte nettsteder som BissBuzz (Dagens Næringsliv), Buzzit
(Amedia) og Tl;dr (VG).
Selskapet har ikke hatt tradisjonelle annonser på nettsidene sine, men har basert inntektene sine på innholdsmarkedsføring. Coca Cola, MTV og Nike er blant merkevarene som
har sponset innhold på Buzzfeed. Men uten brukerbetaling er det ikke så lett å få hjulene
til å gå rundt, og selskapet bestemte seg i august 2017 for å begynne å tilby plass på
nettsidene for tradisjonelle bannerannonser.
I 2015 inngikk Buzzfeed et samarbeid med TV-nettverket NBC, som sprøytet i 200 millioner dollar i selskapet. Samarbeidet var så vellykket at NBC investerte nye 200 millioner
dollar i 2016. I hovedsak bruker TV-nettverket Buzzfeed som et utklekkingssted for ideer til
nye TV-program. Buzzfeed er kjent for sine originale og «gale» videoer som sprer seg i
ekspressfart i sosiale medier. Men selskapet lager også mer seriøst innhold. Begge
sjangerne plukkes opp av NBC og blir utviklet videre til versjoner som vises på TV. Samarbeidet gir Buzzfeed penger og ikke minst får Buzzfeed vist frem innholdet sitt – både det
humoristiske og den mer seriøse journalistikken – til et større og mer mangfoldig publikum. Dette kan føre til at Buzzfeed blir enda mer ettertraktet som reklamekanal, noe som
igjen kan generere større inntekter. Buzzfeeds store fordel er mengden av unge brukere.
Selv hevder de å nå tre av fem amerikanere fra millenniumsgenerasjonen hver måned,
og halvparten av alle brukerne er mellom 18 og 34 år.

99

Snapchat, som våren 2017 hadde hele 2,3 millioner norske brukere, har siden januar 2015
samarbeidet med utvalgte mediehus om distribusjon av medieinnhold via portalen
Snapchat Discover. Bildedelingstjenesten har blant annet samarbeid med National Geographic, Cosmopolitan, CNN og People. I 2016 inngikk Snapchat en svært lukrativ avtale
med NBC om å vise klipp fra OL i Rio, med BuzzFeed som kurator.
Som første mediehus i Norden inngikk også VG samarbeid med Snapchat i januar 2017.
Hver dag laster VG opp nytt innhold – alt fra video til artikler og korte quizer - som er tilgjengelig for alle med egen Snapchat-konto. Snapchat har i 2017 også signert en avtale
med Eurosport om visning av videoinnhold fra vinter-OL i Sør-Korea. Dette skal bidra til at
sendingene når flere skjermer og et yngre publikum.
Ellers samarbeider nettstedet Mashable med Turner; videotjenesten Vice har avtaler med
21th Century Fox, Time Warner og Disney/Hearst; og Netflix har samarbeidsavtaler med
kabel-TV-gigantene Liberty Global og Comcast. Spotify samarbeider på alle kanter – både
med teleselskaper, dating-tjenester og nå sist med med selskapet Merch, om salg av
artisteffekter og sminke.
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