Nina Bjørnstad
Knut A. Tornes

Medieåret 2013–2014
MEDIEUTVIKLING I NORGE: FAKTA OG TRENDER

medienorge

Medieåret 2013–2014
MEDIEUTVIKLING I NORGE:
FAKTA OG TRENDER
© medienorge 2014

© medienorge
2014
ISBN 978-82-8033-037-6
medienorge
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Fosswinckelsgt. 6
5007 Bergen
Omslag: Stunt Reklame

INNHOLDSFORTEGNELSE
MEDIEBRUK OG TRENDER 3
Internett slår TV 3
TV-kanalene får konkurranse 10
Mobil og nettbrett 13
Endrede nyhetsvaner 15
Sosiale medier og nyheter 22
Radio, musikk og bøker 28

MEDIEØKONOMI OG EIERSKAP 37
Store medieeiere 37
Utenlandske eiere tar over 39
Eiere i bokbransjen 44
De store aviseierne 45
Økonomien i mediebransjene 46
Kuttene slår inn 52
Betaling på nett 54
En ny mediepolitikk? 56
Problemet Netflix 59
Andre mediemarkeder: musikk og bøker 62

KILDER 67

FORORD
Som i forrige utgave av Medieåret, ligger fokus i denne rapporten på
mediene og mediebrukernes overgang til digitale plattformer, og de store
endringene dette fører med seg. Denne utviklingen varierer ganske mye
mellom ulike mediebransjer – mens enkelte medier opplever veritable
jordskjelv, lever andre fortsatt i ro og mak.
Når mediebrukerne finner nye tilbud på nye plattformer å bruke tiden på,
har det ikke minst økonomiske konsekvenser. Internett har endret konkurransebildet, og internasjonale kjemper er med ett inne på det norske
mediemarkedet og spiser av den omsetningen som norske medier har vært
vant til å ha for seg selv.
I denne rapporten har vi prøvd å oppsummere de viktigste utviklingstrekkene som har gjort seg gjeldende de siste to årene. Hensikten er å gi
en oversikt over hva som skjer både innen mediebruk, eierskap og medieøkonomi. Mesteparten av tallmaterialet som er benyttet her, finnes på
medienorges nettsider: www.medienorge.uib.no. Der finnes det også
andre interessante tall om medieutviklingen i Norge, pluss fakta om en
rekke norske mediekonsern, sentrale medienyheter og omtale av aktuelle
publikasjoner.
Bergen, november 2014
Nina Bjørnstad
Knut A. Tornes
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MEDIEBRUK OG TRENDER
Avislesingen er den delen av mediebruken som har endret seg mest de siste årene. I 2013 var
det for første gang flere som leste nettavis enn papiravis, og bruken blir stadig mer mobil.
Tradisjonell TV-seing holder fortsatt stand, men også der er det tydelig at noe skjer blant de
unge. Facebook, YouTube, Netflix og Spotify sørger for at vi bruker stadig mer tid på Internett,
og er med på å sette fart i overgangen fra tradisjonell mediebruk til nettbaserte medier.
Likevel ser det ut til at medier som bøker og radio ikke opplever store rystelser, selv om
radiosignalene snart blir heldigitale.

INTERNETT SLÅR TV
VISSTE DU AT INTERNETT HAR DANKET UT TV NÅR DET GJELDER DAGLIG MEDIEBRUK?
I 2012 gikk Internett så vidt forbi TV på mediebrukstoppen, og i 2013 var det 85 prosent av oss
som brukte Internett en gjennomsnittsdag, mens 74 prosent så på TV. For bare fem år siden
var situasjonen motsatt: Da så 80 prosent TV, mens 71 prosent brukte Internett. Målingene
stammer fra Statistisk sentralbyrås årlige mediebruksundersøkelse, Norsk mediebarometer.
Sammenligningen mellom Internett og TV er likevel ikke helt rettferdig, for som kjent kan
Internett brukes til så mangt – også til TV-seing. Bruk av nett-TV inngår både i tallene for TVseing (direktesendt nett-TV er med i seertallene) og i tallene for Internett-bruk.
Også på andre måter er ikke sammenligningen helt rettferdig: Mange av oss bruker Internett i
forbindelse med jobb, studier eller skolegang – de færreste bruker TV på samme måten. TV er
gjerne noe vi bruker fritiden til, og er ikke i samme grad vevd inn i ulike deler av livet vårt slik
som nettbruken vår etter hvert er blitt. Internett er på mange måter mer en plattform for forskjellig medieinnhold, enn et medium i seg selv.
Andel som har brukt ulike medier en gjennomsnittsdag 2000–2013, 9–79 år (prosent)
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For de andre mediene viser Norsk mediebarometer at situasjonen er sprikende i 2013: Papiravisene mister fortsatt lesere – det samme gjør ukebladene. Flere lytter på radio, og den
gode, gamle papirboken holder stand. Bruken av innspilt musikk (fonogram) øker litt, og
videobruken går litt tilbake. Det varierer om bruken av disse mediene inkluderer bruk på
Internett; for TV, radio og fonogram er bruk på nett inkludert, mens for ukeblad, papiravis og
bok, regnes ikke elektroniske versjoner på Internett med i brukstallene. For video er bruk av
nedlastede videofiler og opptak tatt med.
Ser vi på tiden vi bruker på forskjellige medier, er TV fortsatt vinneren og slår Internett med 20
minutter en vanlig dag – men bare hvis en ser på gjennomsnittet for hele befolkningen. Hvis vi
ser på tidsbruk i ulike aldergrupper, er bildet svært sammensatt. Blant tenåringer og unge
voksne er det ingen tvil om at Internett trumfer TV også med hensyn til tidsbruk, mens fra 45
år og oppover er det TV-seingen som tar mest tid. Men – som ovenfor er det viktig å presisere
at nettbruken godt kan inkludere TV-seing. Ifølge Norsk mediebarometer ser 45 prosent av
oss TV, film eller video på nett en gjennomsnittsdag.
Tid brukt på TV og Internett 2013, fordelt på alder (minutter)
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Kilde: Statistisk sentralbyrå (Norsk mediebarometer)

Samtidig oppgir mange at de er på nett samtidig som de ser på TV. Tall fra TNS Gallup viser at
blant de med tilgang til Internett (15 år+) er det 30 prosent som oppgir at de surfer på PC,
nettbrett eller mobil mer enn halvparten av tiden de ser på TV. I aldersgruppen 15–29 år er
andelen 50 prosent. Over halvparten av de som var på nett mens de så på TV, var inne på
Facebook. På spørsmål om hvorfor de surfet på nett, oppga flest at det var greit å ha noe å
holde på med når TV-programmet var kjedelig (61 %). På andre- og tredjeplass kom årsaker
som at det var greit å ha på TV i bakgrunnen mens de var på nett eller mens de jobbet. Dermed var ikke TV-seingen hovedaktivitet, men nettbruk eller jobb.
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VISSTE DU AT UNDER HALVPARTEN AV TENÅRINGENE SER PÅ TV DAGLIG?
TV-seingen i alle aldergrupper tok seg opp i forbindelse med digitaliseringen av det bakkebaserte TV-nettet i 2007–2009. For mange innebar overgangen til digitalt nett at de fikk tilgang til langt flere kanaler enn tidligere. Seere som tok inn signaler fra det gamle, analoge
bakkenettet hadde kun mulighet til å se NRKs kanaler, samt TV 2. I tillegg kunne de ta inn
lokal-TV og noen av sendingene på TVNorge 1.
Med det nye bakkenettet kom muligheten for å ta inn langt flere riksdekkende kanaler. Ikke
minst ble tilbudet større fordi de etablerte TV-husene lanserte en rekke nye nisjekanaler for å
hevde seg i den nye konkurransen om seerne. Appetitten på nye tilbud slo ut både i økte dekningstall – hvor mange som ser på TV – og i økt seertid.
Daglig dekning for TV 2004–2013, fordelt på alder (andel av befolkning i prosent)
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Kilde: TNS Gallup (Norsk TV-meterpanel)

Men som i andre land var økningen midlertidig, og TV-seingen flatet ut igjen etter noen år, for
så å gå ned. Samtidig har konkurransen fra nye aktører på Internett gjort seg gjeldende. Både
sosiale medier og strømmetilbud som YouTube og Netflix ser ut til å stjele tid og seere fra tradisjonelle TV-kanaler – spesielt blant de yngre brukerne.
I aldersgruppene fra 35 år og oppover var det i 2013 omtrent like mange som så på TV som før
digitaliseringen av bakkenettet. Men i aldergruppene under 35 år ser en klare tendenser til at
det er færre daglige seere – og blant tenåringene (12–19 år) er nedgangen tydelig: I 2007 så
51 prosent av tenåringene på TV en gjennomsnittlig dag. I 2013 gjorde bare 44 prosent det
samme. Går vi flere år tilbake, er endringene enda større.
1

TVNorge var egentlig kun tilgjengelig via satellitt og kabel, men ble videresendt i bakkenettet av
mange lokale TV-kanaler som TVNorge hadde samarbeidsavtale med.
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Utviklingen bekreftes av TNS Gallups undersøkelse Interbuss. Tall fra siste kvartal 2013 viser at
vel 40 prosent i aldersgruppen 15–29 år oppga at de ser TV-programmer, TV-serier eller spillefilmer på Internett daglig. Nesten 60 prosent ser levende bilder, men ikke nødvendigvis TVinnhold, på Internett. Også tall fra Telenor bekrefter dette bildet: I september 2014 rapporterte Telenor at 60 prosent av trafikken i Telenors bredbåndsnett består av strømming av videoinnhold som TV-serier, filmer, videoklipp og sport.
Dermed synes det klart at de nye strømmetilbudene utgjør en tøff konkurranse for TV-kanalenes tradisjonelle tilbud. For å møte denne konkurransen er det blitt viktig for TV-husene å
bygge ut egne tilbud på nett. NRK kom med ny nett-TV-løsning i 2012 og har siden gjort store
deler av arkivet sitt tilgjengelig for brukerne. TV 2 har siden 2007 gradvis bygget ut TV 2 Sumo
som sin strømmetjeneste, med hovedfokus på sport. TVNorge lanserte først nettilbudet sitt i
Telenors portal Comoyo i 2012, for siden å relansere det som egen spiller under navnet Dplay i
2014. MTG (TV3) har både Viaplay med serier, filmer og sport på nett, og egne nettspillere
knyttet til TV-kanalene sine. Den samme satsingen på strømming av TV ser vi også hos TVselskaper internasjonalt – ikke minst i USA.
Også kabelselskapene føler på konkurransen og er redde for at kundene skal satse på TV via
nett, i stedet for tradisjonelle TV-kanaler via kabel. For å holde på kundene tilbyr de stadig
mer avanserte TV-bokser med egne tilbud av TV-serier, filmer og TV-sendinger i arkiv, kombinert med tjenester på nett. Canal Digital-eier Telenor prøvde seg med sin egen strømme-TVtjeneste, Comoyo, som ble lagt ned etter et års tid etter å ha blitt overkjørt av Netflix. Samtidig seiler leverandører av fibernett i medvind, og antall TV- og bredbåndsabonnement via
fiber øker. Fiberkabel gir økt båndbredde, noe som igjen øker kvaliteten og muligheten for å få
TV-signaler og strømmetjenester via Internett.
Antall TV-abonnement fordelt på type, 2007–2013 (antall i tusen)
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VISSTE DU AT ALLE KANALER MISTER UNGE SEERE, BORTSETT FRA TVNORGE?
Markedsandeler for norske TV-hus 2009–2013, 12 år+ (prosent av total seertid)
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Merk: SBS Discoverys andel omfatter bare norske TV-kanaler, ikke Discovery eller TLC.
Kilde: TNS Gallup (Norsk TV-meterpanel)

Det er ingen store endringer i TV-kanalenes markedsandeler fra 2012 til 2013. Men ser vi på
kringkasternes samlede markedsandeler over de siste fem årene, trer det fram tydelige endringer i konkurransesituasjonen. Mens NRKs stilling har vært ganske stabil etter at bakkenettet ble digitalisert og nye kanaler lansert, har TV 2 samlet sett gått noe tilbake. Det samme
gjelder MTG (TV3 og Viasat 4). Men den som klart har vunnet på riksdekkende distribusjon og
lansering av nisjekanaler, er TVNorge (SBS Discovery). Både hovedkanalen og de nye nisjekanalene Fem, Max og Vox har kapret seere.
Markedsandeler for norske TV-hus, fordelt på alder 2013 (prosent av total seertid)
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Merk: SBS Discoverys andel omfatter bare norske TV-kanaler, ikke Discovery eller TLC.
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Det er også tydelig at aldersfordelingen blant TV-husenes seere er ganske ulik. Sett samlet er
NRKs kanaler klart mest populære blant seere over 35 år, mens TV 2s kanaltilbud ser ut til å
være nesten like populært hos alle aldergrupper. SBS Discoverys norske kanaler har derimot
en aldersprofil som er nesten omvendt av NRKs, med tyngdepunktet blant unge seere. Det
samme gjelder MTG.
Markedsandeler er kanalenes andeler av den totale seertiden hvert år, og forteller noe om
hvilke kanaler eller TV-hus som brukes mest, men sier ingenting om den totale seertiden går
opp eller ned. Ser vi på utviklingen i hele befolkningen 12 år og eldre over de siste fem årene,
viser det seg at seertiden har gått ned med 16 minutter sammenlignet med toppåret 2009.
Men dette skjuler en ganske ulik utvikling innenfor de ulike aldergruppene. Størst er endringene i aldergruppen 20–34 år, med en nedgang på hele 45 minutter, og i gruppen 12–19 år
(nedgang på 26 minutter). Til gjengjeld har seertiden økt blant befolkningen på 65 år og eldre.
Seertid per TV-hus blant befolkning 12–19 år og 20–34 år, 2009 og 2013 (minutter)
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Kilde: TNS Gallup (Norsk TV-meterpanel)

Endringene i seertid har slått ulikt ut for TV-husene, og det er tydelig at både NRK, TV 2 og
MTG har mistet unge seere – aller mest TV 2 og MTG. Sistnevnte har fortsatt et ungt publikum, men andelen seere er lavere. TVNorge ser derimot ut til å ha lyktes med sin satsing på
unge seere og nye nisjekanaler, siden SBS Discovery er den eneste kringkasteren som har
opplevd økt seertid i de aldersgruppene hvor TV-seingen går mest tilbake.
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VISSTE DU AT TV 2S SEERTID ER NESTEN HALVERT BLANT TENÅRINGENE?
TV-husenes seertid blant 12–19-åringer, 2009–2013 (minutter)
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Går vi nærmere inn i seertallene og ser på hvilke av mediehusenes kanaler som har fått økt
eller redusert seertiden sin, er det tydelig at det er hovedkanalene som har gått mest tilbake
blant tenåringene (12–19 år). Spesielt gjelder dette TV 2, hvor seertiden har gått ned fra 22
minutter i 2009, til 12 minutter i 2013 – en nedgang på 45 prosent. Resultatet er at NRK1 i
2013 er største kanal i gruppen 12–19 år. Men også seertiden for TV-husenes nisjekanaler har
gått ned blant tenåringene. Det klare unntaket er TVNorges søsterkanaler (Fem, Max og Vox).
TV-husenes seertid blant 20–34-åringer, 2009–2013 (minutter)
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Blant unge voksne (20–34 år) er bildet noe annerledes. Også der har hovedkanalenes seertid
gått ned, med størst tap for TV 2, men utviklingen for nisjekanalene er en litt annen. MTGs
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nisjekanal Viasat 4 har gått tilbake, men for NRK og TV 2s nisjekanaler er situasjonen ganske
stabil. Igjen skiller SBS Discoverys kanaler seg mest ut, med en økning i seertiden på nesten
200 prosent.
I 2014 ser det ut til at TV 2 tar igjen noe av den tapte seertiden – også blant unge seere –
mens NRK opplever tøffere tider.

TV-KANALENE FÅR KONKURRANSE
VISSTE DU AT HVER FEMTE NORDMANN BRUKTE NETFLIX MINST EN GANG I UKEN I 2013?
Strømmetjenesten Netflix gjorde sitt inntog i Norge høsten 2012, og fikk raskt mye oppmerksomhet. Ikke minst vakte muligheten til å sluke hele TV-serier i det tempoet som brukeren
selv måtte ønske – såkalt «binge-watching» – oppsikt. Da Netflix også tilbød gratis prøveabonnement, uten binding, ble tjenesten raskt populær i Norge.
Bruk av leverandører av film- og TV-innhold på nett, 2. kvartal 2014 (prosent)
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Merk: Andel av befolkning med tilgang til Internett, 15 år+ (ca. 95 prosent av totalbefolkningen). Daglig og ukentlig
utgjør til sammen seerandel per uke.
Kilde: TNS Gallup (Interbuss)

Allerede i desember 2012 oppga elleve prosent av befolkningen (15 år og eldre, med tilgang til
Internett) at de brukte Netflix minst en gang i uken. Ved utgangen av 2013 var andelen oppe i
20 prosent, og i andre kvartal 2014 var den på 24 prosent, viser resultatene fra TNS Gallups
spørreundersøkelse Interbuss. Den daglige brukerandelen var på åtte prosent.
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Også HBO ønsket å prøve seg i det norske markedet, og startet lanseringen omtrent samtidig
med Netflix, men har ikke hatt samme suksess. Tjenesten kom litt skjevt ut både når det gjaldt
tilgang, kvalitet og klammeri med Forbrukerombudet på grunn av bindingstiden som fulgte
med abonnementsordningen. Dette kan være noe av årsaken til at HBO har langt færre brukere enn Netflix.
Selv om Netflix er en stor aktør i Norge sammenlignet med andre strømmetjenester som tilbyr
TV-serier og filmer, er det likevel et stykke igjen til norske TV-kanalers seertall. Like mange
bruker NRKs nett-TV som Netflix minst hver uke – og ifølge resultatene fra Norsk TV-meterpanel, TNS Gallups elektroniske TV-måling, har de fleste norske TV-kanaler godt høyere daglige seertall enn Netflix. NRK1 og TV 2 har andeler på henholdsvis 47 og 38 prosent. Går vi til
intervjuundersøkelsen Norsk mediebarometer, har NRK1 og TV 2 daglige seerandeler på rundt
40 prosent av befolkningen, mens TVNorge ligger på 13 prosent. Netflix’ andel på åtte prosent
er på linje med TV3s i denne målingen.
Bruk av leverandører av film- og TV-innhold på nett i aldergruppen 15–29 år, 2. kvartal 2014 (prosent)
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Kilde: TNS Gallup (Interbuss)

Netflix har likevel en sterk stilling i aldergruppen 15–29 år. Blant de unge er Netflix langt mer
populær enn NRKs nett-TV og hadde en andel daglige brukere på 19 prosent midtveis i 2014.
Hele 45 prosent bruker Netflix hver uke.
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I Medieundersøkelsen som ble presentert på Nordiske Mediedager 2014, oppgir 57 prosent i
aldergruppen 16–25 år at de pleier å se TV-serier slik de selv ønsker det: Flere episoder i
strekk gjennom nedlasting eller opptak. Dette indikerer at seervanene er i klar endring blant
yngre seere. Det er naturlig å tenke seg at Netflix’ store suksess i Norge er noe av årsaken.
Ifølge egne rapporter hadde Netflix i oktober 2014 mer enn 53 millioner abonnenter på verdensbasis. Vel 50 millioner var betalende kunder – 36 millioner i USA og 14 millioner i resten
av verden. Netflix er nå til stede i 45 land, etter utrullingen av tilbudet i Tyskland, Østerrike,
Frankrike, Sveits, Belgia og Luxembourg i september 2014.
VISSTE DU AT YOUTUBE HAR DOBBELT SÅ MANGE SEERE SOM NETFLIX?
Bruk av leverandører av videoinnhold på nett, 2. kvartal 2014 (prosent)
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Utvider vi listen over strømmetilbud til å omfatte all slags videoinnhold, er det ingen tvil om
hvem som har flest brukere I Norge. YouTube har like mange seere hver uke som Netflix og
NRKs nett-TV til sammen, og den daglige andelen er så høy som 23 prosent. I aldergruppen
15–29 år oppgir hele 40 prosent at de ser på YouTube hver dag.
Tall fra TNS Gallups Interbuss-undersøkelse viser også at VGTV (på nett) ligger høyt oppe på
listen, langt høyere enn videotilbudene til de andre nettavisene. VGs satsing på VGTV handler
ikke bare om innhold knyttet til nyhetsstoffet på VGs nettavis. VG har etter hvert også satset
på ulike underholdnings- og forbrukerformater, som talkshowet Tørnquist Show. Høsten 2014
utvidet VG satsingen og lanserte VGTV som ordinær, lineær TV-kanal på kabel og parabol,
men da først og fremst som direktesendt nyhetskanal.
Listen over videoleverandører viser også at det er langt fra bruken av NRKs nett-TV til de kommersielle TV-kanalenes tilbud. TV 2s strømmetjeneste TV 2 Sumo har en ukeandel på 4 prosent, mens de andre på listen ligger på 3 prosent og lavere.

MOBIL OG NETTBRETT
VISSTE DU AT MER ENN 60 PROSENT AV BEFOLKNINGEN HAR TILGANG TIL NETTBRETT?
Tilgang til smarttelefon og nettbrett 2010–2014 (prosent)
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Merk: Fra og med 2014 er andelen for smarttelefon hentet fra undersøkelsen Forbruker & Media, som gjennomføres i hele befolkningen, 12 år+. Tidligere tall er hentet fra Interbuss, som gjennomføres blant befolkning med
tilgang til Internett, 15 år+. Utflatingen av andel som har smarttelefon kan delvis skyldes denne endringen.
Kilde: TNS Gallup (Interbuss/Forbruker & Media)

Mediebrukernes overgang til Internett som plattform har ikke minst sammenheng med nettets muligheter for mobile løsninger. Både smarttelefoner og nettbrett spiller her en viktig
rolle. Spesielt smarttelefonen har revolusjonert måten vi forholder oss til nyheter på, siden
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telefonen gjør nyheter tilgjengelig hvor som helst, så lenge man enten har et abonnement på
mobilt bredbånd eller tilgang til trådløst nettverk. Smarttelefonen må i dag kunne regnes som
allemannseie, siden mer enn 80 prosent av befolkningen oppgir å ha en smarttelefon.
På samme måte gjør nettbrettet det mulig å se på TV eller film hvor som helst, via ulike strømmetjenester. Det åpner for mer individuell mediebruk, fordi brukerne fint kan sitte i samme
sofa med hvert sitt nettbrett og se på helt ulikt innhold – i stedet for å samles foran samme
program på TV-skjermen.
Siden Ipaden ble lansert i Norge i 2010 har tilgangen til nettbrett i Norge vokst jevnt og trutt. I
første kvartal 2014 oppga 64 prosent av befolkningen med tilgang til Internett, at de hadde tilgang til nettbrett. Omregnet til hele befolkningen blir det en andel på 62 prosent.
Som det aller første nettbrettet som ble lansert, er Apples Ipad fortsatt dominerende blant
brukerne (43 %) – og mer enn dobbelt så vanlig som det neste på listen, Samsungs Galaxybrett (20 %). En undersøkelse som Elektronikkbransjen fikk utført i januar 2014, viser at 40
prosent av norske husholdninger skaffet seg nettbrett i 2013. Ti prosent skaffet seg mer enn
ett brett.
Tilgang til nettbrett etter type, 1. kvartal 2014 (prosent)
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Merk: Andel av befolkning med tilgang til Internett, 15 år+ (ca. 95 prosent av totalbefolkningen).
Kilde: TNS Gallup (Interbuss)

Ifølge TNS Gallup 2 har nettbruken på mobil og nettbrett nesten fordoblet seg i løpet av 2013.
Mer enn halvparten av besøkene på de nettstedene som TNS Gallup måler trafikken til, kommer fra mobil eller nettbrett. Smarttelefonen dominerer med 37 prosent av besøkene, mens
nettbrettene står for 15 prosent.
2

TNS Gallups Internettrapport 2013
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ENDREDE NYHETSVANER
VISSTE DU AT INTERNETT OG MOBIL HAR ENDRET NYHETSVANENE VÅRE?
Hvilke av de følgende medier synes du er viktigst å følge med på for å holde deg oppdatert på nyheter?
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Merk: Andeler blant befolkning med tilgang til Internett, 15 år+
Kilde: TNS Gallup (Social Media Tracker)

Både Internetts sterke posisjon og utbredelsen av smarttelefoner har hatt konsekvenser for
nyhetsvanene våre. På spørsmål om hvilke medier som er viktigst for å holde seg oppdatert på
nyheter, svarte hele 74 prosent nettaviser, viser resultatene fra undersøkelsen Social Media
Tracker II 2013. Papiraviser kommer på en fjerdeplass – etter TV og radio.
Andel som er helt enig i at papiravis, TV, radio, Internett eller mobil er viktigste nyhetskilde 2003–2013,
(prosent, 15 år+)
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Kilde: TNS Gallup (Forbruker & Media)

Den samme trenden ser vi i data fra undersøkelsen Forbruker & Media, i fordelingene av hva
som er befolkningens viktigste nyhetskilder. De som deltar i undersøkelsen må ta stilling til om

16

Mediebruk og trender

de er enig eller uenig i om ulike medier og plattformer er deres viktigste nyhetskilde, og kan
velge å utpeke flere som viktigst. I resultatene er posisjonene for Internett og mobil klare.
Andelen som er helt enig i at Internett er deres viktigste nyhetskilde, er langt høyere enn for
de andre mediene, men ser ut til å ha flatet ut i 2012. Noe av årsaken til det kan være at mobilen er kommet inn som plattform for mediebruk og nyhetsoppdateringer. Kurven for mobil
peker klart oppover, og er i ferd med å passere avis og TV.
Men innholdet vi får tilgang til på mobilen er i stor grad nettbasert. Dermed er skillet mellom
Internett og mobil ikke et enten-eller. Inndelingene i mediekanaler og plattformer er i dag
stadig mer problematiske, fordi overgangen til digitale plattformer gjør at det ofte er snakk
om samme innhold, formidlet via ulike kanaler eller på ulikt mottakerutstyr.

VISSTE DU AT DET NÅ ER FLERE SOM LESER NETTAVIS ENN PAPIRAVIS?
Andel som har lest avis en gjennomsnittsdag 2001–2013, 9–79 år (prosent)
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Merk: Lesing av nettavis inkluderer lesing på mobil og nettbrett.
Kilde: Statistisk sentralbyrå (Norsk mediebarometer)

I 2013 viste mediebruksundersøkelsen Norsk mediebarometer for første gang at flere leser
nettavis enn papiravis en gjennomsnittsdag. Samtidig går total avislesing – lesing av papireller nettavis – svakt ned. I 2013 leste 76 prosent av oss én eller begge former for avis en
vanlig dag. 51 prosent leste papiravis, mens 52 prosent leste nettavis.
Men ser vi på lesertallene for ulike avistitler, er bildet langt mer sammensatt. Det er nemlig
store forskjeller mellom ulike typer aviser. For Dagbladets del gikk nettutgavens lesertall forbi
papiravisen allerede i 2006. Det samme skjedde med VG i 2007.
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Lesertall på nett og papir for VG og Dagbladet 2004–2013, 12 år+ (1000 lesere)
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Merk: Lesertallene for nettaviser skiller ikke mellom nettutgave og mobilutgave.
Kilde: MBL/TNS Gallup

Når det gjelder abonnementsavisene, og spesielt de minste lokalavisene, er bildet et ganske
annet. For de største abonnementsavisene har lesing av nettutgaven tatt igjen papirutgaven,
men denne utviklingen har gått langt saktere enn for løssalgsavisene. En avis som Bergens
Tidende fikk først i 2013 flere lesere på nett enn på papir. For middels store og mindre lokalaviser er det fortsatt papirutgaven som leses klart mest.
Lesertall på nett og papir for store abonnementsaviser 2003–2013, 12 år+ (1000 lesere)
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Merk: Lesertallene for nettaviser skiller ikke mellom nettutgave og mobilutgave.
Kilde: MBL/TNS Gallup
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Lesertall på nett og papir for utvalgte lokalaviser 2004–2013, 12 år+ (1000 lesere)
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Merk: Lesertallene for nettaviser skiller ikke mellom nettutgave og mobilutgave.
Kilde: MBL/TNS Gallup

Dermed ser det ut til at det først og fremst er de største avisene som har flest lesere på nett.
Dette har sannsynligvis sammenheng med at det er de store avisene som har investert mest i
utvikling av nettavisen, og som har mest innhold å tilby. Dagbladet var for eksempel en av de
første som lanserte egen nettutgave i 1995. Konkurransen mellom de store løssalgsavisene
om å være først ute med nyhetene, har sikkert også bidratt til å sette fart på nettsatsingen,
siden den som velger å vente med store saker til papirutgaven, vil tape i konkurransen med
andre avisers publisering på Internett.
De mindre avisene har i langt mindre grad satset på nettavisen. De har heller valgt å beskytte
papiravisen, siden det er der inntektene har vært størst. I de tilfellene der mindre eller mellomstore aviser har gått offensivt ut med nettutgaven, er lesertallene ganske annerledes enn
for lignende aviser som har holdt igjen.
Forholdet mellom ulike avisgruppers lesertall på nett og papir får vi bekreftet i resultatene fra
TNS Gallups undersøkelse Social Media Tracker. På spørsmålet om hvor folk mener de blir
best informert om ulike typer nyheter, er fordelingene mellom papir og nett ganske forskjellige, avhengig av om det er riksdekkende aviser eller lokal- og regionaviser det gjelder. Mens
nettavisene rangeres klart først når det gjelder riksdekkende nyheter, er bildet motsatt for
lokale nyheter. Der skårer papirutgaven høyest.
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I hvilke medier synes du at du blir
best informert om lokalnyheter?
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I hvilke medier synes du at du blir best
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70%
60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

50%

25%

20%

20%

10%

10%

%

%
Lokale/regionale Lokale/regionale
nettaviser
papiraviser

Riksdekkende
nettaviser

Riksdekkende
papiraviser

Merk: Andeler blant befolkning med tilgang til Internett, 15 år+
Kilde: TNS Gallup (Social Media Tracker)

VISSTE DU AT AVISOPPLAGET HAR SUNKET MED 800 000 PÅ TI ÅR?
Nettavisenes suksess gjenspeiles naturlig nok i salget av papiraviser. I løpet av de ti siste årene
har avisopplaget gått ned med nesten 800 000 eksemplarer. Verst har dette slått ut for løssalgsavisene som er de som har satset mest på Internett. Både Dagbladet og VG var tidlig ute
med nettutgaver, og begge har mistet mer enn halvparten av opplaget sitt siden 2004. Samtidig er VG den desidert best besøkte nettavisen i Norge.
Utvikling i avisopplaget 2004–2013 (1000 eks.)
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Kilde: Sigurd Høsts rapport Avisåret

Men opplaget går ned for de aller fleste aviser. Av 225 avistitler med godkjent opplag opplevde 78 prosent en tilbakegang i avissalget i 2013. Med noen unntak har de aller fleste dags-
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avisene opplevd en nedgang i opplaget i mange år. Lokale og nasjonale fådagersaviser (aviser
som kommer ut én til tre ganger per uke) har det gått bedre med. Det samme gjelder såkalte
riksspredte meningsbærende aviser. Men også disse har hatt sviktende salg de siste årene.
Unntakene, på tvers av kategorier, er titler som Klassekampen, Morgenbladet, Dag og Tid og
delvis Dagens Næringsliv, som alle har hatt et langt mer omfattende tilbud på papir enn på
nett. Dagens Næringsliv har i 2014 likevel valgt å satse mer offensivt på nettutgaven og legger
alt sitt stoff ut på Internett – men bare abonnenter har tilgang til hele avisen.
Opplagsutvikling utvalgte aviser 2004–2013 (antall eks.)
90 000
80 000
70 000
60 000

Dag og Tid

50 000

Dagens Næringsliv

40 000

Klassekampen

30 000

Morgenbladet

20 000
10 000
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Kilde: Sigurd Høsts rapport Avisåret

For å kompensere for nedgangen i salgsinntekter fra papiravisen har mange aviser satt opp
prisen på løssalg og abonnement. Avisprisene har i mange år steget langt mer enn det allmenne prisnivået, slik at avisene har kunnet holde inntektene oppe, til tross for synkende salg.
Derfor er spørsmålet om merverdiavgift på papir- og nettutgaven så viktig for avisene. Full avgift på nettutgaven bremser overgangen til digitale inntekter, mens avgift på papiravisen øker
prisnivået på et produkt som allerede er høyt priset. En ytterligere prisøkning på papir kan
igjen føre til at enda flere slutter å kjøpe papirutgaven, og dermed true det som fortsatt er
hovedinntekten for flertallet av avisene.
VISSTE DU AT VI HAR LAVERE TILLIT TIL DE MEDIENE SOM HOLDER OSS OPPDATERT?
Resultatene fra TNS Gallups Social Media Tracker viser at selv om nettavisene er førstevalget
når vi skal holde oss oppdatert i nyhetsbildet, er det fortsatt de «gamle» mediene som har
mest tillit. Blant de mediene som vi har svært stor tillit til, troner radio på toppen, med TV og
papiravis på de neste plassene. Deretter kommer nettaviser og Facebook. Det innebærer at
det nyhetsmediet vi bruker mest – nettavisen – er et av de vi har lavere tillit til.
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Viktigste medier for å holde seg oppdatert på nyheter og tillit til informasjon i ulike kanaler
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Merk: Andeler blant befolkning med tilgang til Internett, 15 år+, 4. kvartal 2013
Kilde: TNS Gallup (Social Media Tracker II 2013)

Enda mer slående er dette i aldersgruppen 15–29 år. Der er papiravisen det minst viktige
nyhetsmediet, men den er til gjengjeld det mediet flest har svært høy tillit til. Facebook
kommer bak de tradisjonelle mediene når det gjelder tillit, uansett alder.
Viktigste medier for å holde seg oppdatert på nyheter og tillit til informasjon i ulike kanaler, 15–29 år
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Merk: Andeler blant befolkning med tilgang til Internett, 4. kvartal 2013
Kilde: TNS Gallup (Social Media Tracker II 2013)
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SOSIALE MEDIER OG NYHETER
VISSTE DU AT 92 PROSENT I ALDERGRUPPEN 15–29 ÅR ER INNOM FACEBOOK DAGLIG?
Målinger fra TNS Gallup viser at Facebook i siste kvartal 2013 hadde flere daglige brukere enn
NRK1. NRK1 har i flere år tronet øverst på listen over de mediekanalene vi bruker mest, men
må nå se seg slått av det amerikanske nettsamfunnet.
Facebook seiler også opp som en konkurrent om avisenes annonseinntekter. Dette skyldes
både den enorme populariteten Facebook har oppnådd, og muligheten Facebook gir annonsørene for å treffe utvalgte målgrupper. Men blant unge konkurrerer Facebook også med
avisene som nyhetskanal.
Ifølge TNS Gallups undersøkelse Social Media Tracker oppgir 92 prosent i aldergruppen 15–29
år at de er innom Facebook daglig. Nesten en fjerdedel er innom Facebook fem til ti ganger
per dag. I samme aldersgruppe er det rundt 40 prosent som svarer at de synes at Facebook er
viktig å følge med på for å holde seg oppdatert på nyheter. Det innebærer at Facebook skårer
høyere enn papiravisen.
Hvilke av de følgende medier synes du er viktigst å følge med på for å holde deg oppdatert på nyheter?
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Merk: Andel av befolkning med tilgang til Internett (15–29 år), 4. kvartal 2013
Kilde: TNS Gallup (Social Media Tracker II 2013)

Siden avisene er de langt viktigste produsentene av originale nyheter, er det sannsynligvis de
som er kilden til mange av nyhetene brukerne får via Facebook. Men selv om avisene kan få
trafikk til nettutgavene sine på denne måten, er det ikke sikkert at inntektene følger med.
Hovedinntektene er for de fleste aviser fortsatt knyttet til abonnementsinntekter og annonsesalg i papiravisen, og fordi Facebook kan levere langt mer detaljert informasjon om brukerne
sine enn det avisene kan, er det fristende for annonsørene å kjøpe annonseplass der i stedet.
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Bildet er et litt annet når det gjelder lokale nyheter. 48 prosent i aldersgruppen 15–29 år
mener Facebook er viktig for å få lokale nyheter. Men lokalavisen skårer her høyere. Over 60
prosent mener den lokale papir- eller nettavisen er blant de viktigste mediene som gir informasjon om lokale forhold.
Hvilke medier er viktigst for å få informasjon om hendelser og nyheter lokalt?
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Merk: Andel av befolkning med tilgang til Internett, 4. kvartal 2013
Kilde: TNS Gallup (Social Media Tracker II 2013)

Ser vi på hele befolkningen under ett, mener 22 prosent at Facebook er viktig for å holde seg
oppdatert på nyheter. Men bruken av Facebook som nyhetskanal er ganske ulikt fordelt mellom kvinner og menn: Langt flere kvinner enn menn mener Facebook er en viktig nyhetskilde.
Dette gjenspeiler noe av forskjellen i kvinner og menns Facebook-bruk: Flere kvinner enn
menn bruker Facebook daglig.
Oppdatert på nyheter via Facebook og daglig Facebook-bruk 4. kvartal 2013, fordelt på kjønn
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Merk: Andel av befolkning med tilgang til Internett (15 år+)
Kilde: TNS Gallup (Social Media Tracker II 2013)
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VISSTE DU AT HALVPARTEN AV FACEBOOK-BRUKERNE MOTTAR NYHETSTIPS HVER UKE?
Har mottatt nyheter fra norske nettsteder i nyhetsstrømmen på Facebook/Twitter siste syv dager
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Merk: Andel av befolkning med tilgang til Internett (15 år+), 4. kvartal 2013
Kilde: TNS Gallup (Social Media Tracker II 2013)

Siden nesten en fjerdedel av befolkningen oppgir at Facebook er viktig for å holde seg oppdatert på nyheter, er det interessant å vite hvor disse nyhetene kommer fra. Litt under halvparten av Facebook-brukerne 3 har mottatt nyheter fra norske nettsteder siste syv dager. Tilsvarende andel for Twitter er en tredjedel. Det betyr at det er vanligere å motta norske nyheter
blant Facebook-brukerne enn blant Twitter-brukerne. I tillegg er det langt flere som bruker
Facebook.
Andel som følger ulike nyhetsmedier på Facebook 4. kvartal 2013
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Merk: Andel av befolkning med tilgang til Internett (15 år+)
Kilde: TNS Gallup (Social Media Tracker II 2013)
3

Av de som har brukt Facebook siste måned
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Det er flere måter en kan motta nyheter på Facebook på: Brukerne kan motta nyheter ved å
følge ulike nettsteder, slik at de automatisk får nyhetsoppdateringer, eller de kan motta tips
ved at venner deler nyheter. Resultatene fra undersøkelsen Social Media Tracker viser at det
er 11 prosent av Facebook-brukerne som følger Norges største nettavis, VG.no. Fire prosent
oppgir at de følger Dagbladet.no. Men hele 18 prosent oppgir at de følger en lokal eller regional nettavis.
Tall fra TNS Gallups Scores, som måler trafikken på norske nettsteder, underbygger disse
tallene. Trafikktallene viser at deling på Facebook spiller en forholdsmessig større rolle for
trafikken til region- og lokalaviser på nett, enn riksdekkende nettaviser. I uke 50 i 2013 kom
2,5 prosent av trafikken til de riksdekkende avisene fra Facebook, mens tilsvarende tall for
regionale og lokale aviser var 4,7 prosent.
I fjerde kvartal 2013 oppga rundt en fjerdedel av Facebook-brukerne at de deler nyheter fra
norske nettsteder minst én gang i uken. Spørsmålet gjaldt om man delte nyheter «ved å klikke
‘anbefal’ eller ‘liker’».
Hvor ofte deler du innhold fra norske nettsteder på Facebook ved å klikke «anbefal» eller «liker»? (prosent)
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Merk: Andel av befolkning med tilgang til Internett (15 år+), 4. kvartal 2013
Kilde: TNS Gallup (Social Media Tracker II 2013)

Flest oppgir at de deler nyheter fordi det er saker som er interessante og engasjerer (69 %)
eller fordi innholdet er morsomt/underholdende (59 %). Det er omtrent samme resultat som
det amerikanske Pew-instituttet fikk i sin undersøkelse av nyhetsbruk og sosiale medier i USA i
2013. 4

4

«The Role of News on Facebook», 24.10.2013
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VISSTE DU AT SYV AV TI ER PÅ FACEBOOK HVER DAG?
Facebook er det desidert største sosiale mediet, også i Norge. Nesten 80 prosent av nordmenn med tilgang til Internett bruker Facebook minst én gang i uken. 66 prosent bruker
Facebook minst én gang per dag. Ingen av de andre nettsamfunnene som er med i TNS
Gallups undersøkelse Social Media Tracker, er i nærheten av slike brukertall. Nærmest kommer Snapchat og Instagram, med brukerandeler på 30 og 24 prosent per uke. Twitter brukes
av 15 prosent, LinkedIn har en andel på tolv prosent, mens det norske nettsamfunnet Origo,
utviklet i tilknytning til Amedias nettaviser, brukes av tre prosent.
Bruk av sosiale medier 4. kvartal 2013
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Merk: Andel av befolkning med tilgang til Internett (15 år+)
Kilde: TNS Gallup (Social Media Tracker II 2013)

Disse sosiale mediene er høyst ulike og fyller forskjellige behov hos brukerne. På Instagram
deler man bilder, mens Snapchat mer er en meldingstjeneste. LinkedIn brukes til karriere- og
nettverksbygging, og Origo er knyttet opp mot lokalsamfunn og debatt. Twitter forbindes
gjerne med nyheter og debatter innen politikk og kultur, mens Facebook brukes mer eller
mindre til alt.
Ikke overraskende er det ganske store forskjeller i alder når det gjelder bruk. Sosiale medier
brukes definitivt mer av unge enn av eldre. Men det er også forskjeller i alder mellom brukerne av ulike nettsamfunn. Snapchat og Instagram peker seg ut som nettsamfunnene med de
yngste brukerne. Nettsamfunnene med de eldste brukerne er LinkedIn, Google+ og Origo.
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Bruk av sosiale medier 4. kvartal 2013, fordelt på alder (prosent)
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Merk: Andel av befolkning med tilgang til Internett
Kilde: TNS Gallup (Social Media Tracker II 2013)

Det har vært mye snakk om at bruken av Facebook er i ferd med å gå ned, men tall for 2013
bekrefter ikke dette bildet. I siste kvartal 2013 oppga hele 30 prosent at de bruker Facebook
mer enn for tolv måneder siden. Vel halvparten bruker Facebook omtrent like mye som før,
mens bare 15 prosent bruker nettsamfunnet mindre enn for tolv måneder siden.
Likevel mener en stor andel (40 prosent) at både de selv og vennene legger ut færre statusoppdateringer enn før. Noe av forklaringen kan være at aktiviteten på Facebook etter hvert er
mer vridd mot kommunikasjon med venner enn oppdatering av status.
En tredjedel av de unge brukerne (15–29 år) oppgir at de ikke har lagt ut kommentarer, bilder,
linker eller lignende den siste uken. Under tolv prosent sier de har lagt ut innhold mer enn fire
til fem ganger den siste uken, mens over halvparten oppgir at de bruker chattefunksjonen til
Facebook minst hver dag. For eldre brukere er det mer vanlig å legge ut innhold flere ganger i
uken, og her er chattefunksjonen ikke like mye brukt.
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Bruker du Facebook mer eller mindre i dag enn for 12 måneder siden?
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Merk: Andel av befolkning med tilgang til Internett (15 år+), 4. kvartal 2013
Kilde: TNS Gallup (Social Media Tracker II 2013)

Samtidig er det verdt å merke seg at tre fjerdedeler av alle brukere er litt enig eller helt enig i
at reklamen på Facebook er irriterende.

RADIO, MUSIKK OG BØKER
VISSTE DU AT FLERE ELDRE ENN YNGRE LYTTET TIL DAB-RADIO I 2013?
Også radiolyttingen flytter over på digitale plattformer. Selve sendenettet er nettopp ferdig
digitalisert (høsten 2014), og planen er å stenge FM-nettet i 2017. Det nye sendenettet er
basert på DAB-teknologi (Digital Audio Broadcasting). Salget av digitale radioer har økt i flere
år, og en regner med at det ble solgt ca. 350 000 digitale «husradioer» i 2013. 5
Men selv om stadig flere oppgir at de har tilgang til DAB-radio, er det ikke like mange som
lytter til DAB-sendinger. Tilgangen til DAB-radio økte fra 28 prosent i 2012 til 32 prosent i
2013, ifølge resultatene fra Norsk mediebarometer. Likevel var andelen som lyttet til DABsendinger den samme – 13 prosent – i 2012 og 2013. Noe av årsaken til dette kan være at
mange kjøper kombinasjonsradioer med både FM og DAB, og holder fast på gamle radiovaner
selv om de har mulighet til å ta inn DAB.
Selv om andelen DAB-lyttere var lik de to årene, ser det ut til at aldersfordelingen endret seg
fra 2012 til 2013. Det var færre unge som lyttet til DAB-radio, noe som ser ut til å henge sammen med en generell nedgang i radiolyttingen blant unge. Men lyttingen blant de eldste gikk
klart opp. Det er naturlig å se denne endringen i sammenheng med lanseringen av den nye
DAB-kanalen NRK P1+ i 2013 – en kanal som retter seg spesifikt mot eldre lyttergrupper. Ifølge

5

Tallet inkluderer ikke bilradioer og radio i musikkanlegg
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NRK viste TNS Gallups radiomåling PPM at P1+ var oppe i 171 000 daglige lyttere i første
kvartal 2014.
Andel som har tilgang til eller har lyttet til DAB-radio 2008–2013, 9–79 år (prosent)
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Kilde: Statistisk sentralbyrå (Norsk mediebarometer)

NRKs satsing på «eldre unge», DAB-kanalen P13 som ble lansert i begynnelsen av 2014, hadde
i samme periode 42 000 daglige lyttere. De nærmeste konkurrentene til NRK P13 er SBS
Discoverys DAB-kanal Radio Rock (oppstart 2013) og P4 Gruppens kanal P6 Rock (oppstart
januar 2014). Disse oppnådde digitale lyttertall på henholdsvis 30 000 og 19 000 i første kvartal 2014.
Andel som har lyttet til DAB-radio en gjennomsnittsdag 2012 og 2013, fordelt på alder (prosent)
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Kilde: Statistisk sentralbyrå (Norsk mediebarometer)

NRK mP3, NRKs DAB-tilbud til tenåringene, nådde 163 000 lyttere, men her inkluderer lyttertallet de som kan ta inn kanalen på FM i de store byene. Til sammenligning hadde NRKs FMkanal P3 daglig 522 000 lyttere i samme periode.
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Tall fra Digitalradio Norges undersøkelse, Digitalradioundersøkelsen, som gjennomføres med
eneste siktemål å kartlegge den digitale radiolyttingen i Norge, viser likevel at DAB-lyttingen
er på vei oppover. I første kvartal 2014 svarte 32 prosent av de som hadde lyttet på radio
dagen før, at de hadde hørt på DAB-radio – opp fra 16 prosent året før. Omregnet til hele befolkningen tilsvarer det en andel DAB-lyttere på ca. 23 prosent i 2014.
Radiolyttere fordelt på plattform 1. kvartal 2014, 15 år+ (prosent)
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Merk: Andelene for digitale plattformer er overlappende. Totalt oppgav 45 prosent av lytterne at de hadde hørt
radio på en digital plattform.
Kilde: Digitalradio Norge (Digitalradioundersøkelsen)

Samme undersøkelse viser også at en god del av lyttingen foregår på Internett, via PC/Mac. I
første kvartal 2014 oppga 14 prosent av lytterne at de hadde hørt på nettradio – omtrent
samme andel som i 2013. Samtidig gikk andelen som bare hadde lyttet til FM-radio – såkalt
ikke-digitale lyttere – klart ned. 6
VISSTE DU AT NRK P1 FORTSATT TRONER ØVERST PÅ KANALTOPPEN?
Forholdet mellom de største radiokanalene har vært stabilt i flere år. I løpet av de siste fem
årene har P4 gått bitte litt tilbake, mens Radio Norge har vokst litt – men på toppen av målingene, uovertruffen, ligger NRKs allmennkanal P1, med en markedsandel på mer enn 50
prosent. P1s søsterkanaler, kulturkanalen P2 og ungdomskanalen P3, er ikke i nærheten av
storesøster P1s lyttertall. P2 hadde en markedsandel på fem prosent i 2013, mens P3s andel
var på syv prosent.
Helt nederst på listen over radiokanalenes markedsandeler kommer lokalradioene, med en
samlet andel på fire prosent. Det er i hovedsak bare de større, kommersielle lokale kanalene
som er med i TNS Gallups måling.

6

Det oppgis ikke hvor mange som har lyttet til FM totalt.
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Markedsandeler for norske radiokanaler 2009–2013, 12 år+ (andel av årlig lyttetid i prosent)
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Kilde: TNS Gallup (PPM-panelet)

TNS Gallups PPM-undersøkelse er basert på at et utvalg personer bærer på seg en elektronisk
brikke som gjenkjenner og registrerer radiosignaler fra de kanalene som deltar i undersøkelsen. Lytting på radiokanaler som ikke deltar, kommer ikke med. Dermed kan den totale lyttingen som registreres i prinsippet variere fra år til år, avhengig av hvor mange kanaler som er
med i undersøkelsen. Men alle de største kanalene er likevel med, slik at mesteparten av befolkningens radiolytting vil være inkludert.
Markedsandeler for norske radiokanaler 2013, 12 år+ (andel av årlig lyttetid i prosent)
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Kilde: TNS Gallup (PPM-panelet)
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VISSTE DU AT SPOTIFY HAR 50 MILLIONER MÅNEDLIGE BRUKERE PÅ VERDENSBASIS?
Internett har ikke bare endret nyhetsvanene våre, men også totalt endret måten vi hører på
musikk på. Strømming over Internett er blitt hovedtrenden, drevet fram av musikktjenesten
Spotify. Tjenesten er nå tilgjengelig i 58 land, og kunne høsten 2014 melde at den hadde 50
millioner aktive brukere siste måned. Bare vel 12 millioner av disse var betalende abonnenter,
mens resten var brukere som benyttet Spotifys gratistilbud, som er reklamefinansiert.
I Norge viser resultatene fra Norsk mediebarometer 2013 at strømming av musikk er stadig
mer populært også her. I 2013 svarte 70 prosent av musikkbrukerne at de hadde hørt på lydfiler fra nett dagen før (omregnet til hele befolkningen: 29 prosent). Blant brukere mellom 16
og 24 år var andelen oppe i hele 89 prosent. Musikkbruk via smarttelefonen er mer vanlig enn
via PC – mer enn tre fjerdedeler av unge brukere (16–24 år) brukte smarttelefonen til å høre
på musikk en gjennomsnittsdag, mens 55 prosent brukte PC. Bruken av CD-spillere og MP3spillere har vært nedadgående i flere år.
Musikkbrukere som har brukt ulike avspillingssystem en gjennomsnittsdag 2009–2013, 9–79 år (prosent)
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Merk: Andeler blant musikkbrukerne
Kilde: Statistisk sentralbyrå (Norsk mediebarometer)

Samtidig viser undersøkelsen at daglig musikkbruk har gått jevnt ned siden år 2000. 50 prosent oppga at de lyttet til innspilt musikk i 2000 – tilsvarende tall i 2013 var 41 prosent. Nedgangen er størst blant ungdom, men bruken har vist et lite oppsving de to siste årene, noe
som antakeligvis kan tilskrives strømmetjenester som Spotify og Wimp.
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Musikkbrukere etter avspillingssystem 2013, fordelt på alder (prosent)
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Merk: Andeler blant musikkbrukerne
Kilde: Statistisk sentralbyrå (Norsk mediebarometer)

I siste kvartal av 2013 hadde halvparten av befolkningen (med tilgang til Internett) tilgang til
Spotify, mens 21 prosent hadde tilgang til Wimp, viser tall fra TNS Gallup. Men Spotify er langt
vanligere blant de unge. I gruppen 15–29 år hadde 74 prosent tilgang til tjenesten, mens bare
14 prosent hadde tilgang til Wimp. Wimp har ikke et gratistilbud slik som Spotify, men kan fås
gratis blant deler av kundene hos TV-distributøren Canal Digital.
Tilgang til musikkstrømmetjenester 4. kvartal 2013 (prosent)
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Merk: Andeler blant befolkning med tilgang til Internett, 15 år+
Kilde: TNS Gallup (Interbuss)
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VISSTE DU AT SYV AV TI E-BØKER LESES PÅ ET ANNET SPRÅK ENN NORSK?
I bokbransjen er forholdene foreløpig preget av stabilitet. Selv om e-bøker fra kjempen
Amazon også er tilgjengelige for norske lesere, har digitale plattformer ennå ikke gjort store
innhugg i hverken salg eller lesing av trykte bøker i Norge.
87 prosent av befolkningen bor i en kommune med bokhandel, og Bokhandlerforeningens
undersøkelse av bokkjøp og handelskanaler fra juni 2014, viser at andelen som kjøper bok i
bokhandel har økt – fra 58 prosent i 2013 til 64 prosent i 2014. 7 Samtidig er den totale andelen som kjøper bøker stabil.
I en annen undersøkelse, Leserundersøkelsen 8, som både Bokhandlerforeningen og
Forleggerforeningen står bak, oppgir 33 prosent av befolkningen at de kjøpte bøker på
Internett i 2013 – en klar økning fra 2012, da andelen var 26 prosent.
I samme undersøkelse oppgir 85 prosent at de kjøpte én eller flere bøker i løpet av året som
gikk, mens bare ti prosent hadde kjøpt e-bøker. I gjennomsnitt kjøpte e-bokkjøperne elleve
e-bøker. Langt de fleste av bøkene var på et annet språk enn norsk.
En litt større andel oppga å ha lest én eller flere e-bøker i 2013 (12 prosent). Språkfordelingen
var her ganske lik som den for kjøp: Flertallet av de leste e-bøkene var på et fremmedspråk.
Ser vi på lesing av bøker totalt, hvor trykte bøker er dominerende, er situasjonen helt omvendt. Der er det bøker på norsk som dominerer. Når rundt halvparten av e-bokkjøperne
samtidig oppgir å ha handlet e-bøker på et internasjonalt nettsted, er det lett å tenke seg at
det er kjøp fra amerikanske Amazon som er årsaken til at så få av de kjøpte eller leste ebøkene er på norsk.
Antall bøker kjøpt/lest blant kjøperne/leserne i 2013, fordelt på språket i boken
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Merk: Antall bøker blant kjøperne/leserne av e-bok (10/12%) og alle bøker (85/93%), 15 år+
Kilde: Bokhandlerforeningen (Leserundersøkelsen 2014)

7
8

Spørsmålet gjelder hvor man kjøpte siste bok.
Gjennomført blant befolkning 15 år og eldre i januar/februar 2014.
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Når e-bokleserne blir spurt om hvordan de leser e-bøker, er den økte utbredelsen av nettbrett
tydelig. Andelen som bruker nettbrett til å lese e-bok, har økt fra 29 prosent i 2011 til 60 prosent i 2013. Bare 26 prosent bruker lesebrett. Samtidig har andelen som leser bok på PC, gått
tilbake.
På hvilken av følgende måter leser du e-bøker? 2011 og 2013 (prosent)
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Merk: Andeler blant de som har lest e-bok, 15 år+
Kilde: Bokhandlerforeningen (Leserundersøkelsen 2014)

I Leserundersøkelsen ligger både andelen bokkjøpere og boklesere høyt sammenlignet med
andre undersøkelser – antakeligvis fordi undersøkelsen kun handler om bøker og lesing, og
treffer de leseinteresserte hjemme. I Statistisk sentralbyrås mediebarometer ligger andelen
som leste e-bok i 2013 på to prosent, men her måler man daglig lesing (lesing en gjennomsnittsdag). Andelen har ligget mellom én og to prosent siden 2010, og avstanden til papirboken er fortsatt stor.
Andel som leser papirbok og e-bok en gjennomsnittsdag 2013, 9–79 år (prosent)
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Kilde: Statistisk sentralbyrå (Norsk mediebarometer)
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Dermed ser det foreløpig ikke ut til at digitale plattformer forårsaker samme type omveltninger i bokbransjen som vi ser innen andre mediebransjer. Dette henger sannsynligvis sammen
med at norsk bokbransje har ventet lenge med å tilby effektive kjøpsløsninger og et fullgodt
utvalg av e-bøker. E-bøker har dessuten full moms, mens trykte bøker har momsfritak. Dermed blir heller ikke e-bøkene radikalt mye billigere enn trykte bøker, men ligger prismessig
bare litt under pocketbøker.

Medieøkonomi og eierskap

37

MEDIEØKONOMI OG EIERSKAP
Det norske medielandskapet er i stadig endring, både eiermessig og økonomisk. 2013 var året
da TVNorge og Radio Norge skiftet fra tysk til amerikansk eierskap og Dagbladet fikk danske
eiere. 2013 var også året da mye av den norske kinobransjen havnet på private hender.
Avisene og ukepressen sliter økonomisk, og for mange er situasjonen bare blitt verre. Selv om
de digitale inntektene er på vei opp – ikke bare fra annonser, men også fra brukerbetaling –
må mange aviser kutte kraftig i kostnader og bemanning. Men sett som helhet er det er ingen
krise i norsk medieøkonomi, ettersom mediesektoren består av forskjellige bransjer med ulik
utvikling.

STORE MEDIEEIERE
VISSTE DU AT DANSKE EGMONT HAR NESTEN HALVPARTEN AV OMSETNINGEN SIN I NORGE?
Største mediekonsern etter omsetning i Norge 2013 (mill. NOK)

UTVALGTE MEDIESELSKAPER/
MERKENAVN I NORGE

Schibsted1

Blommenholm
Industrier (Stiftelsen
Tinius) (26%),
Folketrygdfondet (7%),
State Street Bank and
Trust Co. (4%), Nya
Wermlands-Tidningens
AB (4%)

Avis: VG, Aftenposten, Bergens
Tidende, Stavanger Aftenblad,
Fædrelandsvennen, lokalaviser.
Rubrikk: Finn.no (90%). Bok:
Schibsted Forlag. Musikk: Wimp
(55%)

7 726

15 232

51

Egmont Fonden
(Danmark)2

Selveiende stiftelse

TV: TV 2 Gruppen. Ukepresse:
Egmont Hjemmet Mortensen,
Egmont Kids Media Nordic.
Film/kino: Nordisk Film, Oslo kino.
Bok: Cappelen Damm (50%). Avis:
Nettavisen (50%)

6 738

12 658

53

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 AS (33%)

3 473

3 473

100

Telenor
(Telenor
Broadcast)3

Den norske stat (54%),
Folketrygdfondet (5%),
Clearstream Banking SA
(2%)

TV: Canal Digital, Norkring, C More
(35%), RiksTV (33%). Internett:
ABC Startsiden. Avis: Amedia
(44%)

5 660

8 921

63

NRK

Den norske stat

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

5 356

5 356

100

KONSERN

OMSETNING OMSETNING
NORGE
TOTALT

ANDEL
NORGE
(%)

STØRSTE EIERE
(31.12.13)
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Amedia4

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

Avis: 66 lokalaviser (Drammens
Tidende, Romerikes Blad,
Tønsbergs Blad, Bergensavisen,
Nordlys m.fl.), 12 gratisaviser,
Nettavisen (50%). Internett:
Digitale Medier 1881

4 876

5 318

92

Get
(Thor Norway
Topco)6

Quadrangle, GS Capital
Partners

Kabel- og IPTV: Get, Homebase,
Tel-Ag, Loqal

2 437

2 437

100

Bonnier
(Sverige)3,5

Bonnier-familien
(Sverige)

Ukepresse: Bonnier Media,
Bonnier Publications International
(Tara, Costume, Bo Bedre,
Illustrert Vitenskap m.fl.).
Film/kino: SF Norge, SF Kino
(40%). Bok: Cappelen Damm
(50%). TV: C More (65%)

2 203

24 078

9

Modern Times
Group (MTG)
(Sverige)

Stenbeck-familien
(Sverige) (kontroll
gjennom direkte og
indirekte eierskap)

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

2 088

12 747

16

Gyldendal

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

Bok: Gyldendal Norsk Forlag,
Tiden, Kolon, Bestselgerforlaget
(50%), Ark Bokhandel,
Forlagssentralen (50%), De norske
Bokklubbene (49%)

1 932

1 932

100

Polaris Media

Schibsted (29%), Nye
Wermlands-Tidningens
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%)

1 787

1 787

100

1

Schibsted solgte sine mediehus i Baltikum i 2013. Disse er ute av regnskapet fra 1.9.2013.
Egmonts omsetning i Norge er basert på informasjon mottatt fra konsernledelsen i Danmark.
3
Telenor solgte sin andel i C More til Bonnier i 2014.
4
Amedias inntekter utenom Norge kommer fra trykkerier i Russland.
5
Bonniers omsetning er omregnet til norske kroner av medienorge.
6
Get ble i 2014 solgt til det danske selskapet TDC Group.
Kilde: Selskapene
2

Schibsted er det største mediekonsernet i 2013, målt etter omsetning i Norge, mens danske
Egmont har tatt andreplassen etter kjøpet av hele TV 2. Nummer tre på listen over største
mediekonsern er Telenors medievirksomhet, fulgt av allmennkringkasteren NRK og aviseieren
Amedia.
Schibsted eier flesteparten av de store norske avisene: VG, Aftenposten, Bergens Tidende,
Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen. Konsernet er også inne på eiersiden i Adresseavisen via eierandelen i Polaris Media. I tillegg driver konsernet forlagsvirksomhet gjennom
Schibsted Forlag, og kontrollerer musikkstrømmetjenesten WiMP. Men det er rubrikkannonseportaler som Finn.no som skaffer Schibsted stadig mer av inntektene. Her har Schibsted
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satset tungt også i utlandet, og selskapet er nå en av verdens største aktører innenfor online
rubrikk. Nesten halvparten av Schibsteds omsetning hentes i dag fra utlandet (49 prosent av
driftsinntektene i 2013). Og selv om Schibsted er et norsk selskap, er mer enn halvparten av
aksjene på utenlandske hender (56 prosent ved utgangen av 2013).
Egmont er dansk, men har lange tradisjoner i Norge – blant annet gjennom ukebladforlaget
Hjemmet Mortensen (nå Egmont Publishing), som er Norges største utgiver av magasiner,
ukeblader og tegneserier. Konsernet eier også halvparten av bokforlaget Cappelen Damm og
har vært medeier i TV 2 siden oppstarten. I 2012 overtok Egmont hele TV 2 og eier dermed
landets største kommersielle TV-hus. I 2013 kjøpte Egmont-selskapet Nordisk Film den kommunale kinokjeden Oslo Kino og ble dermed landets største kinoeier. Nordisk Film driver også
med filmproduksjon og -distribusjon i det norske markedet. Egmont henter nå omtrent halvparten av inntektene sine fra Norge, som er blitt et minst like viktig marked som hjemlandet
Danmark.
Telenor driver ikke bare med ren telekommunikasjon – mobiltelefoni, bredbånd osv. – selv om
dette er hovedvirksomheten, ikke minst internasjonalt. Telenor er også Norges største TVdistributør og eier en stor del av aviskonsernet Amedia (44 %). Telenor har tidligere også vært
inne på eiersiden i det svenske TV-selskapet C More (35 %), men ble kjøpt ut av Bonnier sommeren 2014.
Det amerikanske mediekonsernet Discovery Communications er ikke med i topp ti-oversikten,
men etter kjøpet av SBS Nordic (og dermed TVNorge og Radio Norge) ligger konsernet like
under nummer ti på listen, med en omsetning på 1,7 milliarder kroner i 2013. Mediehuset SBS
Discovery Media, som ble dannet etter Discoverys kjøp, er den nest største kommersielle TVaktøren i Norge – etter TV 2. TV-virksomheten til SBS Discovery – med kanalene TVNorge,
Fem, Max og Vox, Discovery Channel og TLC Norge – opplever vekst, og er meget lønnsom.
Radiodriften – og ikke minst Radio Norge – har imidlertid hatt større utfordringer, men den
nye eieren har bestemt at satsingen på radio skal fortsette. SBS Radio Norge omfatter også
Radio 1, Radio Rock og The Voice.
Du kan lese mer om de største norske mediekonsernene på nettsidene til medienorge, under
«fakta», og i nyhetsbrevet «Norges største mediekonsern» fra november 2013.

UTENLANDSKE EIERE TAR OVER
VISSTE DU AT DAGBLADET NÅ HAR SAMME EIER SOM SE OG HØR?

At Se og Hørs eier, det danske mediekonsernet Aller, kjøpte Dagbladet, var det største og
mest betydningsfulle eierskiftet i norsk avissektor i 2013. Den hardt prøvede avisa står nå ikke
lenger alene, men kan møte utfordringene med et stort mediekonsern i ryggen. Både
Dagbladet og Aller Media, som er Allers norske selskap, kan dra nytte av felles satsing på nett,
der Dagbladet allerede står sterkt. Men magasinforlaget Aller har mange av de samme proble-
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mene som Dagbladet: fallende opplag og sviktende annonseinntekter på papir. I 2013 utga
Aller 17 norske ukeblad- og magasintitler – med Se og Hør, Vi over 60, Allers og KK som de
største, målt i opplag. Året før var antallet titler 20. Samtidig falt samlet opplag med 12 prosent fra 2012 til 2013. 1
Eierskiftet i Dagbladet skapte overskrifter, men ikke de helt store diskusjonene. Dels kan grunnen til det være avisens utsatte posisjon og eiersituasjon: Avisen hadde ikke noe valg, hevdes
det. Dels kan grunnen være at nesten alle de andre riks- og regionavisene for lengst er overtatt av store mediekonserner.
Det danske Aller-konsernet er uansett en ny og uavhengig aktør innenfor avismarkedet i
Norge.
VISSTE DU AT DISCOVERY COMMUNICATIONS EIER NORGES TREDJE STØRSTE TV-HUS?
Markedsandeler for TV-husene 2013 (prosent av total seertid)
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Kilde: TNS Gallup (Norsk TV-meterpanel
Merk: Blant befolkning 12 år+. SBS Discoverys andel inkluderer bare norske kanaler, ikke Discovery og TLC. MTGs
markedsandel inkluderer ikke TV6 som ble lansert på tampen av 2013.

Det største eierskiftet i den norske mediesektoren som helhet i 2013 skjedde innenfor kringkasting. I desember 2012 ble det kjent at det amerikanske mediekonsernet Discovery
Communications hadde inngått avtale med det tyske konsernet ProSiebenSat.1 Media om
kjøp av selskapet SBS Nordic. Overtakelsen ble fullført i april 2013. Kjøpet omfattet totalt 12
TV-selskaper og andre medievirksomheter i Norge, Sverige, Danmark og Finland.
I Norge betød kjøpet at Discovery Communications overtok det tredje største TV-huset:
TVNorge med søsterkanalene Fem, Max og Vox – og den tredje største radioaktøren: SBS
Radio Norge med Radio Norge, Radio 1, Radio Rock og The Voice. Sommeren 2013 ble
1

Se og Hørs tirdagsutgave og helgeutgave regnes her som samme tittel.
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TVNorge-kanalene samlet i et nytt TV-hus, SBS Discovery, sammen med kanalene Discovery
Channel og TLC Norge.
Selv uten de amerikanske kanalene Discovery og TLC er SBS Discovery den nest største kommersielle TV-aktøren etter TV 2 Gruppen. Mens TV3s kanaler for fem år siden var større enn
TVNorge-kanalene, har sistnevnte de siste årene vokst seg betydelig større enn den gamle
konkurrenten.
Når det gjelder radio, var situasjonen mer usikker i begynnelsen av 2013. Det var ikke gitt at
TV-giganten Discovery ville bruke penger på norsk radio, men i april kom klarsignalet om fortsatt drift i SBS Radio Norge. Hovedkanalen Radio Norge fikk ny konsesjon i mai, og selskapet
forpliktet seg til å samarbeide med Digitalradio Norge om utbygging av DAB-nettet. Det satses
også videre på lokalradiokjedene, som nå også distribueres nasjonalt som DAB-kanaler.
VISSTE DU AT PRIVATE KINOKJEDER NÅ HAR HALVPARTEN AV DET NORSKE KINOBESØKET?
Kommunal og privat andel av besøk, billettinntekter og kinosaler 2012–2013 (prosent)
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Merk: Kategorien «private» omfatter alle ikke-kommunale kinoer, dvs. alle kinoer som ikke er eid eller kontrollert av
en kommune (med unntak av Bygdekinoen, som er en egen kategori). Noen av de mindre ikke-kommunale kinoene
er offentlig eide – for eksempel militære kinoer. Bygdekinoens mange visningssteder i Norge er ikke inkludert i
tallene for antall kinosaler.
Kilde: Film & Kino

I april 2013 solgte Oslo kommune hele Oslo Kino, inkludert datterselskapet Norsk Kino, til selskapet Nordisk Film. Dermed gikk Norges største kinokjede fra kommunalt norsk eierskap til
private utenlandske eiere. Kinosalget omfattet totalt 15 kinoer i Oslo, Asker, Askim, Halden,
Horten, Hønefoss, Kristiansund, Tønsberg (Kilden), Verdal og Drammen. Med på kjøpet fulgte
også Norsk Filmdistribusjon, men dette selskapet ble solgt ved årsskiftet 2013/2014. Kjøperen
Nordisk Film eies av det danske mediekonsernet Egmont, som har omtrent halvparten av omsetningen sin i Norge.
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Samtidig med privatiseringen av Oslo Kino, solgte Bergen kommune 49 prosent av sitt kinoselskap til en annen nordisk kinogigant, svenske SF Kino. Her beholder kommunen eiermessig
kontroll, men kinoen i Bergen drives av, og inngår i, kinokjeden SF Kino. Fra før er kinoene i
Stavanger og Sandnes eid og drevet på samme måte. SF Kino har også fullt eierskap i en rekke
norske kinoer – i Lillestrøm, Moss, Sandvika, Sarpsborg, Skien og Tønsberg.
Med kjøpet av Oslo Kino ble Nordisk Film den største private kinoaktøren i Norge – en posisjon de sikret ytterligere i 2014, med kjøpet av 49 prosent i KinoSør, som omfatter de kommunale kinoene i byene Kristiansand, Arendal, Grimstad og Farsund (16 kinosaler).
I 2013 sto Nordisk Film og SF Kino for 40 prosent av det totale norske kinobesøket. Da er ikke
de privat drevne, men kommunalt kontrollerte, SF-kinoene i Bergen, Stavanger og Sandnes
inkludert. Tar vi med SF-kinoene i Bergen, Stavanger og Sandnes, hadde Nordisk Film og SF
Kino til sammen 52 prosent av kinobesøket i 2013.
VISSTE DU AT SF-KINOENE HAR SAMME EIER SOM LYSHOLM LINIE AQUAVIT?

SF Kinos eier, konsernet SF Bio, tilhørte tidligere det svenske mediekonsernet Bonnier, men
fikk i 2013 en ny hovedeier. Da overtok det svenske investeringsselskapet Ratos størstedelen
av aksjene. Dette skjedde mens SF Kino gjorde ferdig forhandlingene om kjøp av Bergen Kino.
Ratos eide fra før kinokjeden Finnkino, og valgte nå å samle SF Bio og Finnkino i Nordens
største kinokonsern, Nordic Cinema Group. Her eier investeringsselskapet Ratos 58 prosent,
mens Bonnier eier 40 prosent. Ratos eier også andre virksomheter i Norge – for eksempel vinog spritleverandøren Arcus, som gjennom De Danske Spritfabrikker er verdens største produsent av akevitt, og peisprodusenten Jøtul.
VISSTE DU AT KABEL-TV-SELSKAPET GET BLIR DANSK?

I september 2014 ble det kjent at det danske telekonsernet TDC kjøper kabel-TV-selskapet Get
for 13,8 milliarder kroner. Get er Norges nest største TV-distributør og bredbåndsleverandør,
etter Telenor (Canal Digital), og har fra 2007 vært eid av to amerikanske investeringsfond. 2
Kjøperen TDC er et av Nordens større telekomselskaper. Med TDC i ryggen kan det tenkes at
Get utvider tilbudet til mobiltelefoni. Hvis kjøpet får grønt lys fra Konkurransetilsynet, kan det
sluttføres før årsskiftet.
Dette er det andre store oppkjøpet i den norske telekomsektoren i 2014. I juli ble det kjent at
det svensk-finske telekonsernet TeliaSonera kjøper mobiloperatøren Tele2 Norge. Tele2 har til
nå vært eid av mediekonsernet MTG. Kjøperen TeliaSonera eier fra før NetCom og vil dermed
kunne måle seg med Telenor i det norske mobilmarkedet. Også dette oppkjøpet må imidlertid
godkjennes av Konkurransetilsynet.
2

Investeringsfondene Goldman Sachs Capital Partners og Quadrangle Capital Partners II

Medieøkonomi og eierskap

43

VISSTE DU AT DE STØRSTE NORSKE TV-PRODUSENTENE NÅ HAR UTENLANDSKE EIERE?

Norsk TV-produksjon er etter hvert blitt en veletablert bransje med levedyktig økonomi. En
indikasjon på dette er at alle de største TV-produksjonsselskapene nå er eid av store nordiske
eller internasjonale konserner.
Høsten 2013 ble det norske produksjonsselskapet Monster solgt til svenske Modern Times
Group (MTG) – TV3s eierselskap. Monster står bak kjente TV 2-programmer som «Idol»,
«Norske Talenter», «X Factor», «Skal vi danse» og «Senkveld», og har produsert «Stjernekamp» og «Halvbroren» for NRK. Selskapet inngår i Nice Group, som var den største uavhengige TV-produksjonsgruppen i Norden, før den ble kjøpt av MTG i 2013. Hele MTGs TVproduksjonsvirksomhet, som også inkluderer MTGs norske selskap Strix Televisjon, har i 2014
skiftet navn til Nice Entertainment Group.
Ikke lenge etter Monster-kjøpet ble det kjent at FreemantleMedia etablerer seg i Norge.
Selskapet eier rettighetene til kjente TV-konsepter som «Idol», «X Factor», «Jakten på
kjærligheten» og «Norske talenter». Det er naturlig å anta at FremantleMedia nå vil overta
produksjonen av disse TV-programmene selv. I så fall mister dagens produsenter – Monster
og Nordisk Film TV – store oppdrag. FreemantleMedia er eid av den tyske mediegiganten
Bertelsmann, gjennom RTL Group.
I begynnelsen av 2014 ble det norske TV-produksjonsselskapet Eyeworks Dinamo en del av
amerikanske Warner Bros. Television Group, som igjen er eid av mediegiganten Time Warner.
Eyeworks Dinamo fulgte med på lasset da nederlandske Eyeworks solgte hele sin virksomhet
utenfor USA til Warner. Det norske reklameselskapet Dinamo Norge eide 49 prosent av
Eyeworks Dinamo, men solgte sin andel til Eyeworks like før Warners ovetakelse.
De største norske konkurrentene til Monster og Eyeworks Dinamo var allerede eid av utenlandske storselskaper med virksomhet i mange land: Nordisk Film TV var opprinnelig en del av
Nordisk Film og eid av danske Egmont, men ble i 2009 kjøpt av franske Banijay Group. Rubicon
TV var eid av Schibsted, men ble i 2009 kjøpt av London-baserte Shine Group, som siden 2011
er heleid av amerikanske 21st Century Fox – med Robert Murdoch som stor eier. Produksjonsselskapet Mastiff er eid av Zodiak Media, et konsern som har fransk hovedkontor, men er kontrollert av det italienske mediekonsernet De Agostini. Strix Televisjon er eid av MTG – det
svenske mediekonsernet som nå også eier Monster. MTG har egne TV-kanaler, som TV3,
Viasat 4 og TV6 i Norge, men produserer også for konkurrerende TV-selskaper.
Våren 2014 meldte de seks største TV-produksjonsselskapene i Norge – Monster, Eyeworks
Dinamo og de fire på listen over – seg ut av Produsentforeningen og inn i næringslivsorganisasjonen Virke. Senere fulgte hele Produsentforeningen etter og la organisasjonen inn under
Virke som paraplyorganisasjon.
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EIERE I BOKBRANSJEN
VISSTE DU AT VIGMOSTAD & BJØRKE ER NORGES FJERDE STØRSTE FORLAGSGRUPPE?
Største norske forlagsgrupper i Norge 2013
OMSETNING
(MILL. NOK)

KONSERN

SELSKAPER

STØRSTE EIERE

Gyldendal

Gyldendal Norsk Forlag AS (100%), Ark Bokhandel
AS (100%), Forlagssentralen ANS (50%),
Kunnskapsforlaget ANS (50%), De norske
Bokklubbene AS (49%), Boklink AS (49%),
Bestselgerforlaget AS (50%), Lydbokforlaget AS
(33%), Bibliotekenes IT-senter AS (25%), Den
norske Bokdatabasen AS (25%), Conexus AS (35%)

1 932

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

Aschehoug

H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) AS.
Universitetsforlaget AS (100%), Forlaget Oktober
AS (91%), Spektrum Forlag AS (60%), Snøball Film
AS (80%), De norske Bokklubbene AS (49%),
Boklink AS (49%), Norli-Libris AS (51%),
Bestselgerforlaget AS (50%), Forlagssentralen ANS
(50%), Kunnskapsforlaget ANS (50%),
Lydbokforlaget AS (33%), Creaza AS (27%),
Bibliotekenes IT-senter AS (25%), Forlaget
Manifest AS (46%), Den norske Bokdatabasen AS
(25%)

1 240

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

Cappelen Damm

Cappelen Damm AS (100%), Tanum AS (100%),
Sentraldistribusjon AS (100%), Cappelen Damm
Salg AS (100%), Flamme Forlag AS (80%),
Larsforlaget (66%), Den norske Bokdatabasen
(25%), Bladcentralen ANS (14%)

1 433

Bonnier (50%),
Egmont (50%)

Forlagshuset
Vigmostad & Bjørke

Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS (100%),
Vigmostad & Bjørke AS (100%), Eide Forlag AS
(100%), Migranorsk AS (100%), Cantando
Musikkforlag AS (100%), John Grieg AS (100%),
Campusbok AS (60%), Haugenbok.no AS (100%),
VB Polska Sp. Z O.O. (100%), Fagbok Volda AS
(51%), Caspar Forlag AS (48%), Pedicel AS (50%)

369

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

Schibsted Forlag

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

227

Schibsted (100%)

Merk: Aschehoug følger en annen regnskapsstandard enn de andre forlagsgruppene, og inkluderer ikke omsetning
fra felleskontrollerte selskaper i sitt regnskap. Dette gjelder blant annet omsetningen i Norli Libris, som Aschehoug
eier sammen med NorgesGruppen. For å lette sammenligningen med andre forlagsgrupper er Aschehougs
omsetning og selskapsoversikt her estimert i tråd med den regnskapsstandarden de andre selskapene følger.
Kilde: Selskapene

Den norske bokbransjen har i en årrekke vært dominert av tre store aktører: Gyldendal,
Aschehoug og Cappelen Damm. Dette er ikke bare forlagsgrupper, men bokkonsern som eier
selskaper i alle leddene i verdikjeden fra forfatter til leser. Gyldendal eier hundre prosent av
Norges største bokhandlerkjede, Ark, mens Aschehoug eier halvparten av den nest største
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kjeden, Norli Libris. Cappelen eier Tanum, som bare ligger på rundt en fjerdedel av omsetningen i de to største.
De siste årene har Forlagshuset Vigmostad & Bjørke ekspandert kraftig, og har skjøvet
Schibsted Forlag ned fra tredjeplassen blant de største forlagsgruppene. I 2014 har forlagsgruppen utvidet satsingen i bokhandlerleddet og kjøpt opp studentbokhandelkjedene
Akademika og Studia – to selskaper som til sammen omsatte for godt over 300 millioner
kroner i 2013. Vigmostad & Bjørke har bygget sin virksomhet opp rundt fagbøker, og forlagshuset har sitt utspring i forlaget Fagbokforlaget som ble opprettet i 1992.

DE STORE AVISEIERNE
VISSTE DU AT AMEDIA EIER FLERE AVISER ENN SCHIBSTED OG POLARIS MEDIA TIL SAMMEN?
Største aviskonsern i Norge 2013: Antall aviser, samlet opplag og omsetning Norge (mill. NOK)

SAMLET
ANDEL AV
OPPLAG TOTALOPPLAG
(1000 EKS.)
(%)

OMSETNING
NORGE
(MILL. NOK)

KONSERN

ANTALL
AVISER

Schibsted

17

608

27

6 318

Blommenholm Industrier (Stiftelsen Tinius)
(26%), Folketrygdfondet (7%), State Street
Bank and Trust Co. (4%), Nya WermlandsTidningens AB (4%)

Amedia

66

587

26

4 876

LO og fagforbund (45%), Telenor Media
Invest (44%), Amedia AS (8%), Fritt Ord (3%)

Polaris
Media

26

212

10

1 787

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

STØRSTE EIERE

Merk: Schibsteds omsetning omfatter norske mediehus, men ikke Finn.no.
Kilde: Selskapene, Sigurd Høsts rapport Avisåret

Schibsted Media Group er Norges største aviseier målt i opplag, men det er nummer to,
Amedia, som eier flest aviser. Amedia har dessuten tatt innpå Schibsted målt i opplag, noe
som ikke skyldes vekst hos Amedia, men nedgang hos Schibsted – blant annet la Schibsted i
2012 ned Aftenpostens ettermiddagsutgave, Aften, og flere av de andre Schibsted-avisene har
fått redusert opplaget. Den tredje store aviseieren er Polaris Media, der Schibsted er største
eier. Til sammen eier disse tre konsernene nesten halvparten av alle landets aviser – 109 av
totalt 229 i 2013.
Schibsted eier de fleste store avisene – VG, Aftenposten og store regionaviser – men er også
inne i noen små lokalaviser gjennom de regionale mediehusene Bergens Tidende og Fædrelandsvennen. Schibsteds posisjon på digitale plattformer er enda sterkere enn på papir – ikke
minst takket være VGs suksess på nett og mobil. Amedia eier på sin side en lang rekke lokal-

46

Medieøkonomi og eierskap

aviser, og står særlig sterkt på Østlandet og i Nord-Norge. Polaris er størst i Trøndelag og på
Nordvestlandet, men har også en sterk posisjon nordpå.
Det fjerde største aviskonsernet målt i opplag er eieren av Dagens Næringsliv – NHST Media
Group. I desember 2013 kjøpte NHST 49 prosent av Morgenbladet, og ifølge avtalen kan NHST
kjøpe seg ytterligere opp til 90,1 prosent innen utgangen av 2016. NHST kontrollerer ellers
Fiskeribladet Fiskaren og utgir flere engelskspråklige bransjepublikasjoner innen olje og gass,
shipping, fiskeri og fornybar energi.
Nummer fem i 2013 er etter alt å dømme det danske ukepressekonsernet Aller, som tok
steget inn i det norske avismarkedet med kjøpet av Dagbladet sommeren 2013. Dagbladet er
Norges fjerde største avis målt i opplag, etter å ha blitt passert av Dagens Næringsliv i 2013.
Selv om papiropplaget faller, er Dagbladet en sterk aktør på digitale plattformer. Flere av
Allers redaksjonelle nettsteder er nå flyttet til Dagblad-selskapet DB Medialab og inngår dermed i mediehuset Dagbladet.

ØKONOMIEN I MEDIEBRANSJENE
VISSTE DU AT BÅDE TV 2 OG TVNORGE HADDE REKORDINNTEKTER I 2013?
Driftsinntekter for kommersielle kringkastere 2007–2013 (mill. NOK)
3500
3000
2500

TV 2

2000

TVNorge

1500

TV3
P4

1000

Radio Norge

500
0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Merk: TV 2s inntekter gjelder TV 2 AS – ikke konsernet TV 2 – og inkluderer kanalen TV 2 med nisjekanaler, men ikke
TV 2 Zebra og TV 2 Sport før 2012. TVNorges regnskapstall inkluderer inntekter knyttet til søsterkanalene Fem, Max
og Vox, og fra 2013 også TLC og Discovery. TV3s regnskapstall er hentet fra det britiske MTG-selskapet Viasat
Broadcasting UK som har ansvaret for driften av TV3, og omfatter også TV3s reklamefinansierte søsterkanaler i
Norge. Radio Norge er f.o.m. 2011 fusjonert inn i selskapet SBS Radio Norge som også inkluderer flere lokale
radiokanaler. Fra 2011 er Radio Norges tall derfor ikke direkte sammenlignbare med tidligere år.
Kilder: Selskapene

Mens avisene og ukebladene sliter økonomisk, har inntektene hos de store kommersielle TVog radioselskapene økt år for år. I 2009 gikk inntektene noe ned i kjølvannet av finanskrisen,
men så fortsatte oppturen. Også overskuddet økte helt til i fjor. Det er særlig TVNorge som
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har hatt medvind økonomisk, med mer enn dobling av inntektene siden 2007 – men også P4
tjener fortsatt meget godt. TV-huset TV 2 har økt inntektene, men ikke overskuddet, de siste
par årene. I perioden 2007 til 2011 gikk omsetningen i TV 2 AS opp med 30 prosent. (TV 2s
inntektsøkning i 2012 skyldes delvis at kanalene TV 2 Zebra og Sport ble heleid av TV 2 og
inkludert i hovedkanalens regnskap.)
Men ikke alle har gjort det like bra: TV3 fikk redusert inntektene sine i 2012 og 2013, noe som
speiler nedgangen i TV3s seertall. Radio Norge har aldri gått i pluss, og i fjor økte underskuddet etter flere år med forsiktig bedring.
VISSTE DU AT VI ER BLITT 250 000 FLERE LISENSBETALERE?

Også NRKs inntekter har økt, men siden NRK først og fremst er finansiert gjennom lisens, er
ikke NRKs økonomi avhengig av utviklingen i mediemarkedet på samme måte som for de kommersielle selskapene. Lisensinntektene har steget jevnt, år for år, med unntak av i 2003 – året
da det ble innført moms på lisensavgiften, og selve lisensen ble satt ned for første gang på
flere år. Dels skyldes økningen i lisensinntektene høyere lisensavgift, dels at det er blitt flere
lisensbetalere. I 2013 var det 250 000 flere som betalte lisens enn i 2000. I samme periode har
lisensavgiften økt med 19 prosent (uten moms og i faste priser).
Driftsinntekter for NRK 2003–2013 (mill. NOK)
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Merk: Gjelder kun morselskapet NRK, ikke datterselskapet Aktivum, som hadde en omsetning på 123 millioner NOK
i 2013. Omfatter både TV og radio.
Kilde: NRKs årsrapporter

Noe av økningen i lisensavgiften har vært knyttet til NRKs utgifter i forbindelse med overgangen til digital-TV og digitalradio (DAB) i Norge. Både utbyggingen av nye sendenett og overgang til digital produksjon har i perioder ført til økte utgifter for NRK. I 2013 betalte NRK 150
millioner kroner i leie til utbygger Norkring for sendinger i DAB-nettet. Dette kommer i tillegg
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til det NRK betaler for FM-nettet. De kommersielle radiokanalene har også økte utgifter i
forbindelse med overgangen til DAB.
VISSTE DU AT AVISENES INNTEKTER NESTEN IKKE HAR ØKT SIDEN KRISEÅRET 2009?

For avisene ser de økonomiske utsiktene mye mørkere ut. Først kom finanskrisen høsten
2008, og så satte overgangen til digitale plattformer inn for alvor – med økende svikt i inntektene både fra avissalg og annonser. Avisenes samlede driftsinntekter har nesten ikke økt
siden 2009 – det året finanskrisen slo inn – og trenden er nå klart nedadgående. Fra 2012 til
2013 sank omsetningen med nesten en halv milliard kroner.
Overskuddet – driftsresultatet – gikk litt opp i 2010 og 2011, men det var mest på grunn av de
store kuttene som ble gjort i kostnader og bemanning. I 2012 falt overskuddet drastisk – fra
vel 1,1 milliard til 600 millioner kroner – og i 2013 gikk det bare litt bedre.
I figuren under er det brukt økonomitall fra Medietilsynet hvor nettaviser som er organisert i
eget selskap, ikke var med før i 2011. For å kompensere for dette har medienorge samlet inn
og lagt til regnskapstall for de store nettavisene som manglet: VG, Dagbladet, Dagens
Næringsliv, Aftenposten og Stavanger Aftenblad. Dermed skal tallene i figuren være representative for den samlede norske avisøkonomien både på nett og papir i hele perioden.
Driftsinntekter og driftsresultat for norske aviser 2007–2013 (milliarder NOK)
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Merk: Medietilsynets tall inkluderer ikke nettaviser organisert i eget selskap før 2011, mens dette er tatt med fra og
med 2011 (Dagbladet og Dagens Næringsliv). For å bedre sammenlignbarheten har medienorge lagt til store
nettaviser organisert i eget selskap før 2011: VG, Dagbladet, Dagens Næringsliv, Aftenposten (2007) og Stavanger
Aftenblad (2007–2008). VG Mobil og E24 inngår ikke i omsetningstallene.
Kilde: Medietilsynet/selskapene
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VISSTE DU AT ANNONSENE FØRST FLYTTET FRA PAPIR PÅ ALVOR I 2012?

At annonsørene flytter pengene fra trykte til digitale medier, har vært spådd og til dels synlig
lenge, men det er først de siste par årene at effekten har satt inn for fullt. De totale reklameinntektene var nesten uendret i 2013 sammenlignet med året før, viser tall fra IRM. Økningen
i kroner fra 2012 til 2013 er mindre enn prisveksten. Men utviklingen for de forskjellige
mediene er svært ulik.
Netto reklameomsetning i norske medier 2012 og 2013 (mill. NOK)
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Merk: Papiraviser inkluderer dagspresse, innstikk og gratisaviser. Innstikk er også inkludert for fagpresse. TV
inkluderer lokal-TV. Internett inkluderer merkevareannonser, rubrikkannonser, søkeordannonsering, nettkataloger,
mobil – og fra 2013 nettbrett og nett-TV.
Kilde: IRM (bearbeidet)

Papiravisene (dagspresse, innstikk og gratisaviser) opplevde en nedgang i reklameinntektene
på syv prosent i 2013, men er fortsatt den største reklamekanalen. Ukepressen fikk redusert
inntektene med elleve prosent. Nedgangen i 2013 var større enn i 2012, som ser ut til å være
året da tilbakegangen i papirannonser virkelig satte inn.
TV hadde derimot en vekst på fire prosent, og var den tredje største reklamekanalen i 2013,
mens radio hadde en liten nedgang på en prosent.
De store reklamevinnerne i 2013 var heldigitale. Reklameinntektene på Internett, inkludert
mobil, økte med 18 prosent, og nærmer seg papiravisene. Omsetning av reklame på mobilen
har ifølge Mediebedriftenes Landsforening økt med over 300 prosent, men nivået den lå på
var i utgangspunktet lavt.
I 2014 ser det ut til at nedgangen for papirannonser bare øker. I tredje kvartal 2014 meldte
alle de tre største aviskonsernene om fall i inntekter fra annonser på papir på 18-19 prosent,
sammenlignet med året før. Samtidig øker den digitale omsetningen, men ikke nok.
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Reklamekaken 2013 (prosent)
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Merk: Papiraviser inkluderer dagspresse, innstikk og gratisaviser. Innstikk er også inkludert for fagpresse. TV
inkluderer lokal-TV. Internett inkluderer merkevareannonser, rubrikkannonser, søkeordannonsering, nettkataloger,
mobil, nettbrett og nett-TV.
Kilde: IRM (bearbeidet)

De store aviskonsernene er i helt ulike posisjoner når det gjelder fordelingen av inntekter fra
papir og nett. For Schibsteds mediehus i Norge var 17 prosent av omsetningen digital i 2013,
men da er ikke rubrikknettstedet Finn tatt med. Inkludert Finn lå andelen på hele 32 prosent.
Amedia og Polaris Media hadde begge 10 prosent digitale inntekter – eller 90 prosent fra
papir. Dermed er de to siste i en utsatt posisjon når bunnen faller ut av annonsemarkedet på
papir og opplagene faller.
Digitale inntekter i norske aviskonsern 2013 (mill. NOK)
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Merk: Schibsteds inntekter omfatter de norske avisene og Finn.
Kilde: Selskapene
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Og trenden er klar: Reklameinntektene flytter fra papir til Internett og mobile plattformer.
Internett har vokst år for år og er i ferd med å ta igjen papiraviser som den største reklamekanalen (nettavisenes reklameinntekter rapporteres under Internett). Sammenlignet med
papiravisene er uke- og fagpressen små som reklamekanaler, men også der forsvinner nå
reklamekronene. TV-kanalene har derimot levd godt de siste årene.
Netto reklameomsetning i utvalgte medier 2007–2013 (mill. NOK)
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Merk: Nettaviser sorterer under Internett. Papiraviser inkluderer dagspresse, innstikk og gratisaviser. Innstikk er
også inkludert for fagpresse. TV inkluderer lokal-TV. Internett inkluderer merkevareannonser, rubrikkannonser,
søkeordannonsering, nettkataloger, mobil (fra 2012) – og fra 2013 nettbrett og nett-TV.
Kilde: IRM (bearbeidet)

IRM-tallene inkluderer ikke Facebook, som tar en stor del av reklameinntektene på nett og
mobil, men har med estimert omsetning for Google. Globale giganter som Google og
Facebook har de siste årene tatt stadig større jafser av den norske reklamekaken. Disse tjenestene har ikke bare høye brukertall, de har også store mengder data om brukerne og kan
dermed selge reklame siktet inn mot helt spesifikke målgrupper.
Reklameomsetningen til Google og Facebook er omgitt av hemmelighetskremmeri, men det
hender anslag finner veien til media. For Google er det anslått en omsetning fra søkeordannonsering på vel en milliard kroner i 2012 og enda mer i 2013. Ifølge mediebyrået Iprospect
hadde Facebook en omsetning på rundt en halv milliard i Norge i 2013. 3
Konkurransen fra slike store, internasjonale selskaper er utfordrende for norske medier – ikke
minst for avishus på jakt etter digitale annonsekroner. Nettavisenes «betalingsmurer» handler
derfor ikke bare om brukerbetaling, men også om viktige data som brukerne legger fra seg
gjennom registrering og innlogging, og som avisene kan bruke for å selge annonser.

3

Aftenposten 28. 10.2014
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Selv om Google og Facebook konkurrerer med nyhetsmediene i reklamemarkedet, spiller de
en helt annen rolle for brukerne og samfunnet rundt. Begge leverer nyttige tjenester for
kommunikasjon og informasjonsinnhenting, men ingen av dem skaper redaksjonelt innhold
om norske forhold og lokalsamfunn. Og begge sender inntektene sine ut av Norge, til lave
skatter i Irland.

KUTTENE SLÅR INN
VISSTE DU AT OPP MOT 1000 ÅRSVERK KAN FORSVINNE I DAGS- OG UKEPRESSEN?

Våren 2014 meldte en rekke norske avishus og -konserner om brå nedgang i annonseinntektene, og det ble varslet nye omfattende runder med kostnadskutt og nedbemanning.
Spareplanene summerte seg til over én milliard kroner for perioden 2014–2016, og så mange
som 1000 årsverk kunne forsvinne, skrev medier som følger bransjen. Det er nedgangen i
annonsering på papir som har begynt å akselerere, uten at inntektene fra nettannonsering
øker tilsvarende. Inntektene fra papirutgavene er grunnlaget økonomien i avisene og ukebladene hviler på, og dette grunnlaget forsvinner nå gradvis.
Ifølge reklamestatistikken fra Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM) hadde avisene en
nedgang i annonseomsetningen på 15 prosent i første kvartal 2014, sammenlignet med samme kvartal året før. Den delen av avisenes annonseomsetning som går via mediebyråer, falt
med 17 prosent i samme kvartal. Verst gikk det ut over lokal- og regionavisene, som fikk annonseinntektene redusert med 25 prosent, viser statistikk fra Mediebyråforeningen. 4
VISSTE DU AT AVISKONSERNET AMEDIA SKAL FJERNE OPP MOT HVER FEMTE ANSATTE?

Det er konsernet som eier flest aviser, Amedia, som skal kutte mest: Konsernet skal spare en
halv milliard kroner og kutte bemanningen med opptil 700 årsverk. Kanskje må så mye som
hver femte journalist gå, skrev fagbladet Journalisten.
Et annet sparetiltak som vurderes i Amedia, er ifølge Journalisten å slå sammen aviser. Om det
ikke blir full sammenslåing av titler, ligger det an til økt samarbeid mellom aviser i samme region. Andre tiltak som nevnes er færre utgaver og tynnere aviser; felles nettdesk for nettaviser i
samme region; mindre skarpe stoffskiller, slik at samme journalist dekker flere stoffområder;
tidligere deadline og trykking for å spare arbeidstimer.
Også Dagblad-eier Aller Media varslet kutt våren 2014, og allerede før sommerferien var
Dagbladet i mål med kostnadsreduksjoner som tilsvarte 60 årsverk. Dette kommer i tillegg til
kuttene i ukepressedelen av Aller Media, som også skal fjerne opptil 50 stillinger, eller hver
femte ansatte.

4
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Konsernet som eier de største avisene, Schibsted, skal også skjære ned mer. Aftenposten er
allerede i gang med ny nedbemanning, og Fædrelandsvennen, som er hardest rammet blant
Schibsted-avisene, skal fjerne hvert tredje årsverk. Også aviskonsernet Polaris Media, som er
deleid av Schibsted, har varslet flere tiltak.
VISSTE DU AT NORSK JOURNALISTLAG HAR MISTET HVERT TIDENDE YRKESAKTIVE MEDLEM?

Fra utgangen av toppåret 2008 til utgangen av 2013 mistet Norsk Journalistlag ni prosent eller
570 av medlemmene sine blant yrkesaktive journalister. Medlemstallet har vært jevnt økende
siden begynnelsen av 2000-tallet, men begynte å falle under finanskrisen. Siden har medlemstallet falt ytterligere, etter hvert som mediekonsernene har gjennomført kuttrunder. Totalt –
med medlemmer som er pensjonister, under utdanning, arbeidsledige, i permisjon eller ute av
yrket av andre grunner – har fagforeningen mistet seks prosent av medlemsmassen i perioden
2008-2013.
Antall medlemmer i Norsk Journalistlag 2008 og 2013 (ved utgangen av året)
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Merk: NJ organiserer anslagsvis 80–90 % av redaksjonelle medarbeidere i Norge.
Kilde: Norsk Journalistlag

NJ hadde 9 144 medlemmer ved utgangen av 2013. Av disse var 7 046 yrkesaktive. Vi må
tilbake til 2005 for å finne et lavere medlemstall, viser statistikken fra NJ. Men disse tallene
fanger ikke opp den siste – og virkelig store – runden med nedbemanning som ble varslet
våren 2014.
Fagbladet Journalisten har i 2014 sett nærmere på bemanningen i et stort utvalg norske
mediebedrifter – først i februar, med status for 2013 og starten på 2014, og så i juni, med
kartlegging av de pågående nedbemanningsprosessene. Du finner begge kartleggingene på
Journalisten.no: «På kokepunktet etter kutt» og «Her forsvinner jobbene».
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BETALING PÅ NETT
VISSTE DU AT 27 NETTAVISER HADDE INNFØRT BETALINGSLØSNING VED UTGANGEN AV 2013?
Antall aviser med betalt nyhetstjeneste på nett 2011–2013, fordelt på type betalingsløsning
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Merk: Liberal betalingsordning: Mer enn halvparten av egne nyhetssaker er tilgjengelige for alle. Kartleggingen
gjelder ved utgangen av året eller januar året etter.
Kilde: Sigurd Høst: Avisåret 2013

Tiden da alle norske aviser tilbød innholdet gratis på nettsidene sine, tok definitivt slutt i 2012
og 2013, og i løpet av 2014 har trolig de fleste avisene innført en eller annen form for innlogging eller betaling på digitale plattformer.
Først ut av de store avisene var Fædrelandsvennen i mai 2012. De andre store abonnementsavisene til Schibsted fulgte på året etter: Stavanger Aftenblad i mai, Bergens Tidende i oktober
og Aftenposten i november. Dagens Næringsliv og Adresseavisen lanserte sine betalingsløsninger i mars og juni 2014. De store løssalgsavisene, VG og Dagbladet, har i utgangspunktet
åpne nettsider, men tar betalt for mer eksklusivt stoff (VG+ og DB+).
Det som gjerne kalles betalingsmur, har utviklet seg til flere forskjellige modeller for digital
brukerbetaling. Det kan skilles mellom to hovedmodeller: pluss-modellen og meter-modellen.
Det vanlige i Norge er en variant av pluss-modellen («freemium»). Da er noe eller mye innhold
gratis («free»), mens resten krever betaling («premium»). Hvor mye som er lukket kan imidlertid variere stort – også mellom nesten like aviser. For eksempel har Fædrelandsvennen
stengt nesten hele nettavisen, mens BT og Aftenbladet har en såkalt porøs mur, der mer av
innholdet ligger åpent.
Avisforsker Sigurd Høst skiller mellom liberal og restriktiv betalingsløsning. Han plasserer
Fædrelandsvennen som restriktiv, mens både BT og Aftenbladet og VG og Dagbladet regnes
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som liberale. 5 Aviser med liberal løsning lar mer enn halvparten av de egenproduserte sakene
på nettsiden være tilgjengelig for alle. Er denne andelen mindre, er løsningen restriktiv.
Den såkalte meter-modellen («metered access»), inspirert av The New York Times, er mindre
vanlig i Norge. Aftenposten har valgt denne løsningen, der alle kan lese et gitt antall saker før
det kreves innlogging. Også den lille avisen Møre-Nytt, eid av Polaris Media, har hatt en slik
løsning, men åpnet nettavisen igjen i mai 2014.
Møre-Nytt startet med nettbetaling høsten 2011 og var dermed blant de aller første, sammen
med blant andre Hallingdølen og Fiskeribladet Fiskaren. Ved utgangen av 2011 hadde bare
fem norske aviser en betalt nyhetstjeneste på nett, ifølge Høst. Ett år senere var tallet steget
til 15, og ved utgangen av 2013 var antallet 27. Dette tallet kommer garantert til å øke
betydelig i 2014. For eksempel vil Amedia innføre digital betaling for tilnærmet alle konsernets
aviser i løpet av året.
VISSTE DU AT FLERE AVISER KAN HAVNE BAK SAMME BETALINGSMUR?

I tillegg til de modellene som testes ut i Norge, er det også mulig å tenke seg abonnementsløsninger for flere aviser samlet – en type WiMP eller Netflix for nyheter, der leserne kan
forsyne seg fritt for en fast sum hver måned. Dette kan være realistisk for aviser med samme
eier, men kan bli krevende dersom konkurrenter skal samarbeide og dele på inntektene. Det
finnes imidlertid slike felles betalingsmurer i Slovakia, Slovenia og Polen, utviklet av det slovakiske selskapet Piano Media.
Det er også mulig å tenke seg en felles aviskiosk – en type iTunes for nyheter – der leserne
logger seg inn og kan kjøpe enkeltartikler fra forskjellige aviser. En slik tjeneste, Blendle, ble
lansert i Nederland våren 2014, med artikler fra rundt 15 avis- og magasinutgivere.
Denne typen samarbeid er ikke lenger helt utenkelig i Norge. Fellesløsninger for norske nettaviser ble diskutert – uforpliktende – under bransjekonferansen Nordiske Mediedager i mai
2014. Og medieforskeren Arne Krumsvik har analysert mulige modeller for fordeling av inntektene mellom ulike nettaviser innenfor et felles abonnement, i en studie finansiert av MBL
og publisert i Norsk medietidsskrift. 6
Konkurransen fra Facebook og Google om digitale reklameinntekter gjør spørsmålet om samarbeid stadig mer aktuelt, siden norske mediehus da vil kunne samle større mengder brukerdata og utvikle mer målrettede annonsesystemer sammen.
Det finnes allerede en norsk aviskiosk for elektroniske utgaver av papiravisene (eAvis), nemlig
BuyAndRead, men her kan man ikke kjøpe enkeltartikler, bare hele avisutgaver eller abonnement. Høsten 2013 var 172 av 229 norske aviser tilgjengelige gjennom BuyAndRead, ifølge
5
6
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Sigurd Høst. Selskapet BuyAndRead er norsk og har blant andre stiftelsen Fritt Ord på
eiersiden.

EN NY MEDIEPOLITIKK?
VISSTE DU AT PAPIRAVISER OG NETTAVISER HAR ULIK MOMS?

Den nye regjeringen var snar med å varsle felles lavmoms for aviser på papir og nett, noe som
er viktig for avisenes økonomiske utsikter. Norske aviser har tradisjonelt vært fritatt for å
kreve inn merverdiavgift («moms») på salg av aviser. Denne indirekte pressestøtten utgjør
store beløp – rundt 1,5 milliarder kroner årlig. Effekten av momsfritaket er at avisene blir billigere for leserne, og dermed senkes terskelen for å kjøpe aviser. Samtidig slipper avisene selv
å betale moms på innkjøp og reduserer slik utgiftene sine. Fritaket for moms har blant annet
vært begrunnet med at avisene er viktige for ytringsfriheten og demokratiet, og med ønsket
om å sikre avismangfold, kvalitet og norsk språk.
Nettaviser og andre digitale utgaver av avisene har derimot hatt full moms. Forskjellsbehandlingen skaper problemer for aviser som flytter innholdet over på nye plattformer og ønsker å
ta betalt. Momsen gjør nettutgavene dyrere, og kan dermed bremse overgangen fra papir.
Momsforskjellen skaper også vansker for aviser som vil selge kombinerte abonnementer med
trykte og digitale produkter.
For å gjøre overgangen fra papir til nett lettere, har avisene bedt om lavere – og helst null –
moms på nettaviser. Den største avisorganisasjonen, Mediebedriftenes Landsforening (MBL),
ønsket i utgangspunktet fullt momsfritak, men regnet etter hvert dette som urealistisk. MBL
har siden 2012 arbeidet for en lik lav momssats på papir og digitalt, men da med en overgangsperiode der papiravisene slipper å betale moms.
En felles lavmoms kan være vanskelig å få godkjent av EU. Det samme gjelder et fullstendig
fritak for moms på digitale utgaver. EU har definert elektroniske aviser som en tjeneste, og da
skal de ha full moms. Papiraviser er derimot definert som et produkt og kan få momsfritak.
Men i 2014 innførte den franske regjeringen samme lave moms (2,1 %) på nettaviser som på
trykte aviser og magasiner, med virkning fra februar samme år. Frankrike hadde fra før innført
lavmoms på e-bøker i 2012. Når et stort og viktig medlemsland som Frankrike trosser EU, kan
systemet bli endret. EU-kommisjonen er også i gang med en utredning av EUs syn på digital
moms. Blant annet ble det satt ned en ekspertgruppe som kom med sin rapport i juni 2014.
Der er anbefalingen at EU, i stedet for å redusere momsen på nettpublikasjoner, skal øke
momsen på trykte utgaver, for å få mest mulig enhetlige momssatser i Europa.
Den nye norske regjeringen har gjentatte ganger uttalt at den arbeider for felles lavmoms, og
at den har god tro på gjennomslag hos ESA, som overvåker at Norge følger avtalene med EU.
I forbindelse med statsbudsjettet for 2015 ble det likevel tvil om hva regjeringen egentlig går
inn for. I Finansdepartementets del av statsbudsjettet er det nemlig e-aviser – det vil si elek-
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troniske utgaver av papiravisen – som omtales i forbindelse med felles lavmoms. Disse elektroniske utgavene har lite å si for økonomien i avisene, og for muligheten til å tilby abonnement på nettutgaven uten at prisen blir for høy. Konsekvensen av en ordning av denne typen
ville bli en forverring av avisøkonomien, fordi papiravisene da ville få en moms på åtte prosent, uten at vilkårene for nettavisene ble bedre.
Samtidig har flere partier snudd etter at omfanget av annonsesvikten og sparetiltakene ble
kjent våren 2014, og et flertall på Stortinget skal nå være åpne for nullmoms både på papir og
nett. Kulturministeren (H) står imidlertid fast på at planen er felles lavmoms, ikke momsfritak.
Samtidig har hun uttalt at hun vil arbeide for å utvide kategorien elektroniske aviser til å omfatte nettaviser.
VISSTE DU AT PRODUKSJONSTILSKUDDET KNAPT HAR ØKT DE SISTE 30 ÅRENE?
Utvikling av pressestøtten i faste priser 1983–2013 (mill. NOK)
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Merk: Regnet om til 2013-kroner iht. konsumprisindeksen. Total støtte inkluderer en rekke mindre støtteordninger,
hvorav flere er skiftet ut eller lagt om over tid. Bl.a. ble støtteordningen for visse publikasjoner flyttet til Kulturrådet
f.o.m. 2007, og portokompensasjonen er bakt inn i produksjonstilskuddet f.o.m. 2008.
Kilde: Medietilsynet (bearbeidet)

Den samlede direkte pressestøtten var på 345 millioner kroner i 2013. Av dette var produksjonstilskuddet, som ofte bare kalles «pressestøtten», på 308 millioner kroner. Ordningen
med produksjonstilskudd gjelder for aviser i en utsatt posisjon – det vil si riksspredte meningsbærende aviser som Vårt Land og Klassekampen, konkurranseutsatte nummer 2-aviser som
Bergensavisen og Rogalands Avis og små lokalaviser med opplag under 6000.
I løpende kroner har støtten økt over tid, men dersom man tar hensyn til inflasjon og ser på
reelle kronebeløp, har produksjonstilskuddet økt svært lite de siste 30 årene: Omregnet i
2013-kroner økte tilskuddet fra 280 til 308 millioner i perioden 1983 til 2013. Den samlede
pressestøtten er i samme periode redusert, fra 409 til 345 millioner (2013-kroner).
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Størrelsen på støtten har dessuten variert ganske mye i løpet av disse årene. Variasjonen
henger i stor grad sammen med hvem som har hatt regjeringsmakt og flertall på Stortinget.
Venstresiden har generelt vært mer positiv til pressestøtte enn høyresiden, med sentrumspartiene i en mellomposisjon.
Den nye blå regjeringen ønsker å kutte i produksjonstilskuddet for å gjøre avisene mindre
avhengige av offentlig støtte, og i forslaget til statsbudsjett for 2015 er tilskuddet redusert
med 50 millioner.
VISSTE DU AT OGSÅ NETTAVISER KAN FÅ PRESSESTØTTE?

Produksjonstilskuddet har tradisjonelt vært forbeholdt papiraviser. Dette ble endret i 2014,
slik at støtteordningen skal bli mer plattformnøytral. Nå kan avisene også få støtte for publisering på elektroniske plattformer, men ikke hvis innholdet er gratis. Reglene for hvordan
opplag beregnes er omarbeidet for å kunne inkludere nettaviser, og reglene vil bli endret fortløpende for å holde tritt med utviklingen i avisbransjen. Samtidig ser kriteriene for å oppnå
støtte fortsatt ut til å være basert mye på papiravisens konkurransesituasjon.
For at en papiravis skal få støtte til nettutgaven, må ifølge forskriftene minst 50 prosent av
innholdet på nett være identisk med papirutgaven. 7 Men reglene har ikke vist seg helt enkle å
praktisere. Nettutgaven til Fiskeribladet Fiskaren er den første nettavisen som har søkt om, og
fått, slik støtte. Den er foreløpig også den eneste. Da avisens innhold på papir og nett skulle
vurderes i forhold til reglene om felles stoff, ble til slutt tematisk likhet mellom utgavene det
som ble avgjørende for tildelingen, siden det ble for komplisert å bruke millimetermål. Samtidig har nettutgaven fått støtte til flere utgaver per uke enn papirutgaven.
Omleggingen til en mer plattformnøytral pressestøtte ble startet av den forrige regjeringen og
fullført av den nåværende. Den nye ordningen ble godkjent av ESA i mars 2014.
VISSTE DU AT VIRKSOMHETEN I NRK ER LAGT UNDER LUPEN?

NRK er under politisk press. De kommersielle konkurrentene kommer stadig med kritikk mot
NRKs «dominerende posisjon», som de mener er konkurransevridende. Dette er i seg selv
gammelt nytt, men kritikken er blitt mer aktuell med ny teknologi, nye medievaner og vanskelig økonomi for deler av mediebransjen. Digitaliseringen gjør at NRK møter konkurrentene
på nye plattformer; NRK lager nettavis, avisene lager nett-TV – og alle satser på mobil og
brett. NRK har også lansert nye tjenester i utkanten av det tradisjonelle allmennkringkasteroppdraget. Dette gjør at det ikke lenger bare er de private kringkasterne som angriper NRK.
Også flere avisutgivere mener NRK bør holdes mer tilbake på Internett og nye digitale plattformer. Når avisene sliter økonomisk og prøver å ta betalt digitalt, er det problematisk at NRK
tilbyr gratis innhold på de samme plattformene, er argumentasjonen.
7

Unntaket er hvis nettutgaven er organisert i eget aksjeselskap.
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NRK-kritikerne møter større forståelse for sine synspunkter hos den nye regjeringen enn hos
den forrige. Kulturminister Thorild Widvey (H) har varslet en stortingsmelding om NRK i løpet
av 2015. Denne vil ta for seg lisensen og alternative finansieringsmodeller, men også NRKs
plass – mandat og samfunnsrolle – i det framtidige mediebildet. Som et ledd i arbeidet med
stortingsmeldingen, ble NRK-plakaten sendt på høring sommeren 2014. Dette dokumentet
inneholder statens krav og forventninger til NRK som allmennkringkaster, og er tatt inn som
en del av NRKs vedtekter.
Samtidig med at NRK skal utredes, er NRK-lisensen for første gang på svært mange år ikke
foreslått økt i statsbudsjettet for 2015. Selv om lisensen økte i 2014, var økningen mindre enn
NRK ba om for å dekke veksten i utgifter. Høsten 2013 varslet NRK derfor betydelige kostnadskutt og nedbemanning, noe som også rammer nyhetsredaksjonene. Nedskjæringene i
2014 er på 150 millioner kroner og minst 100 årsverk. Nye kutt er varslet på grunn av
frysingen av lisensen i 2015.

PROBLEMET NETFLIX
VISSTE DU AT STRØMMETJENESTENE UTFORDRER INTERNETT SLIK VI KJENNER DET I DAG?

Strømming av levende bilder er blitt svært populært etter at Netflix lanserte sitt tilbud på
Internett. Men strømming av video innebærer trafikk med store datamengder, noe som kan
skape trengsel i bredbåndsnettene. Det rammer ikke bare brukerne av strømmetjenester,
men alle som bruker Internett.
For å løse problemet med dårlig kvalitet og manglende kapasitet i Norge, har for eksempel
Netflix inngått spesialavtaler med flere norske Internettleverandører. Avtalene betyr at Netflix
kan avlaste trafikken ved å mellomlagre data på flere servere underveis til brukeren. Slike
løsninger kalles «content delivery networks» (CDN). NRK har også en slik avtale hvor de får
plassere egne servere i bredbåndsleverandørenes nettverk. Løsningen gjør at innhold fra NRK
kan hentes fra mange punkter i nettet – nærmere brukerne – slik at trafikken flyter bedre og
det ikke blir kork i hovednettet.
I USA har Netflix fått skylden for trafikkproblemer i den amerikanske delen av Internett. Etter
mye krangling fram og tilbake, inngikk Netflix i 2014 avtaler med Internettleverandørene
Comcast og Verizon for å unngå problemer med dårlig kvalitet for Netflix’ brukere. Avtalen
skal fjerne trafikkaos som oppstår når Netflix’ innhold skal inn i bredbåndsleverandørenes
nettverk, siden leverandørene hevder at kapasiteten i disse trafikknutepunktene er for liten til
å håndtere datamengdene som går mellom Netflix og brukerne.
Avtaler som gir strømmetjenester som Netflix bedre vilkår hos bredbåndsleverandørene, utfordrer prinsippet om nettnøytralitet. Nettnøytralitet handler om at all datatrafikk på Internett skal behandles likt, uten diskriminering og favorisering, fra sender til mottaker. Men
dette grunnleggende prinsippet for Internett er nå under press.
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Trafikkorken på Internett gjør nemlig at bredbåndsleverandørene kan ønske å ta seg betalt av
innholdsleverandører som skaper svært mye datatrafikk – noe som er typisk for strømmetjenester for video. Innholdstjenestene kan på sin side ønske å betale ekstra for å tilby kundene bedre kvalitet på datastrømmen. Denne typen avtaler vil imidlertid fort kunne bryte med
nøytralitetsprinsippet, ved at noen innholdsleverandører prioriteres framfor andre, for eksempel i en egen «hurtigfil». Det vil i så fall snu opp ned på Internett slik vi kjenner det. Konkurransen og valgfriheten vil svekkes, og det blir vanskeligere for nye tjenester å utfordre de etablerte. Skremmebildet er et Internett som minner om kabel-TV, der nettleverandørene kan
bestemme hvilke tjenester kundene får tilgang til.
Det pågår nå en opphetet debatt om nettnøytralitet i USA, og utfallet kan få stor betydning
globalt. Det amerikanske medie- og teletilsynet, FCC, holder på å utarbeide nye regler for
regulering av Internett, og sendte et kontroversielt forslag på høring i mai 2014. Mens forslaget tydelig forbyr «struping» og blokkering av datatrafikk, åpner det muligheten for betalt
prioritering og «hurtigfiler». Tilhengerne mener forslaget beskytter det åpne Internettet,
mens motstanderne mener at det truer nettnøytraliteten og Internett slik det fungerer i dag,
og ønsker å få bredbånd lagt inn under regelverket for offentlige tjenester. Et av spørsmålene
det krangles om er om nettnøytralitet bare skal gjelde for trafikk i bredbåndsleverandørenes
nett, eller om prinsippet også skal omfatte trafikken i knutepunktene mellom innholdsleverandørene og bredbåndsnettene. Det er det siste forholdet Netflix-avtalen handler om.
Også i Europa er nettnøytralitet et høyaktuelt tema, men her ser prinsippet ut til å ha mer
solid politisk støtte. En foreløpig seier for tilhengerne av et åpent Internett kom i april 2014,
da EU-parlamentet vedtok å lovfeste prinsippet om nettnøytralitet. Men vedtaket skal innom
EUs ministerråd før det blir til lov, og store telekomselskaper arbeider hardt for å stanse lovforslaget. Dermed kan det hende at loven om nettnøytralitet blir godt utvannet før den endelig vedtas.
VISSTE DU AT DET FYSISKE FILMSALGET ER MER ENN HALVERT SIDEN 2009?

Netflix sitt inntog på markedet for strømmetjenester skaper nye utfordringer for TV-kanalene.
Men også andre bransjer merker konkurransen: Framveksten av strømmetjenester og andre
typer klikkefilm – internasjonalt kalt «video on demand» (VOD) – innebærer en særlig utfordring for den tradisjonelle videobransjen. Fysisk videoutleie finnes knapt lenger, og salget av
DVD og Blu-ray har stupt de siste årene.
Fra 2009 til 2013 er verdien av DVD- og Blu-ray-salget i Norge mer enn halvert – fra godt over
to milliarder kroner til under en milliard, ifølge tall fra analyseselskapet GfK. Også i antall
filmer er salget mer enn halvert siden 2009, fra over 18 til under ni millioner enheter.
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Estimert omsetning i det norske videomarkedet 2009–2013 (mill. NOK)
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Merk: GfKs tall er utarbeidet på grunnlag av en kombinasjon av utvalgsundersøkelser og salgsstatistikk.
Kilde: GfK
Estimert salgsvolum i det norske videomarkedet 2009–2013 (mill. eks.)
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Merk: GfKs tall er utarbeidet på grunnlag av en kombinasjon av utvalgsundersøkelser og salgsstatistikk.
Kilde: GfK

2013 ble et gjennombruddsår for digital film i Norge. En av årsakene er trolig Netflix sitt inntog
i det norske markedet mot slutten av 2012. Omsetningen av fysiske filmer i 2013 falt med vel
en tredjedel sammenlignet med året før, både i kroneverdi og antall. For digitale filmtjenester
ble derimot omsetningen i kroner mer enn tredoblet, mens antall sette filmer økte nesten like
mye.
Det digitale filmkonsumet gikk i 2013 forbi det fysiske filmsalget med god margin, målt i antall
filmer. Likevel var verdien av det fysiske salget dobbelt så høy som for det digitale filmkonsumet. De nye tjenestene er altså foreløpig ikke i nærheten av å kunne erstatte de tapte inntektene fra det tradisjonelle videosalget.
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Digitale filmtjenester omfatter her i første rekke abonnementsbaserte strømmetjenester
(Netflix, Viaplay osv.), men også digital leie av enkeltfilmer gjennom TV-distributørene og på
Internett, samt kjøp av digital film (nedlasting) fra nettbutikker som iTunes, er inkludert.

ANDRE MEDIEMARKEDER: MUSIKK OG BØKER
VISSTE DU AT 80 PROSENT AV FONOGRAMOMSETNINGEN ER HELDIGITAL?
Andel nedlasting/strømming av fonogramomsetningen 2006–2013 (prosent)
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Merknad: 2006 er det første året med omsetningstall for nedlasting/strømming.
Kilde: IFPI Norge

Overgangen til digitale plattformer preger også markedet for innspilt musikk. I 2013 sto heldigital musikk – nedlasting og særlig strømming – for hele 78 prosent av den totale fonogramomsetningen i Norge, viser tall fra bransjeorganisasjonen IFPI Norge. Fem år før var andelen ni
prosent. Utviklingen har med andre ord gått svært fort.
Det norske platesalget ble hardt rammet på midten av 2000-tallet. Med Internett og musikkfiler fulgte ulovlig nedlasting og famling etter nye heldigitale inntektsmodeller. Disse digitale
utfordringene kom parallelt med at gjenkjøp av gamle innspillinger stanset opp, påpeker
Digitalutvalget (NOU 2013: 2). Ifølge utvalget kan mye av «CD-boomen» mellom 1995 og 2005
forklares med at folk kjøpte CD-kopier av album de allerede hadde.
Omsetningen falt sammenhengende og ble nesten halvert i perioden 2004–2011. Men siden
2012 har salgsinntektene begynt å vokse igjen, takket være strømmetjenester som Spotify og
WiMP. Strømming innebærer at filene spilles av direkte fra Internett, uten at de lastes ned og
lagres.
Strømming – både betalt og gratis (reklamefinansiert) – sto alene for 65 prosent av totalomsetningen i 2013. Det er en økning fra 45 prosent året før. Mens inntektene fra nedlasting, for
eksempel gjennom Apples Itunes, har flatet ut, fortsetter veksten for strømmetjenester som
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Spotify og WiMP. Fordelingen av inntekter mellom betalt og gratis strømming har variert, men
var omtrent 50/50 i fjor.
Fonogramomsetning totalt 2000–2013 (mill. NOK)
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Kide: IFPI Norge

Den største aktøren i Norge er svenske Spotify, som både tilbyr en abonnementsbasert og en
reklamefinansiert tjeneste. Mest sannsynlig sto Spotify for over halvparten av totalomsetningen i det norske fonogrammarkedet i 2013. 8 Den andre store aktøren er WiMP, som har hovedkontor i Sverige, men kontrolleres av norske Schibsted. I tillegg kommer den helnorske
utfordreren Beat. Våren 2014 entret også Google det norske musikkstrømmemarkedet med
Google Play Music.
Omsetning for nedlasting og strømming (gratis og abonnement) 2006–2013 (mill. NOK)
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Merk: Omsetning fra plateselskapene (grossist/distributør) uten MVA.
Kilde: IFPI Norge
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Norge og Skandinavia leder an i denne digitale utviklingen. De skandinaviske landene er «a
showcase of music industry revival, demonstrating the regenerating potential of the
streaming model», skriver den internasjonale bransjeorganisasjonen IFPI i Digital Music
Report 2014. Mens det globale musikksalget fortsatt sliter og sank med fire prosent i 2013,
steg inntektene i Sverige (6 %), Danmark (5 %) og Norge (2 %). Spotify er som kjent en av de
største strømmetjenestene i verden, og også WiMP satser internasjonalt.
VISSTE DU AT DE STORE, UTENLANDSKE MUSIKKAKTØRENE TAR STADIG MER AV INNTEKTENE?

Salgsinntektene fra innspilt musikk øker igjen, takket være strømmetjenester – men veksten
er ikke likt fordelt. Det er de store, internasjonale artistene og plateselskapene som tjener på
utviklingen, mens mange små, norske aktører sliter enda mer enn før. Det viser både Digitalutvalgets utredning (NOU 2013: 2) og rapporten fra Nordgård-utvalget om digitale utfordringer i musikkbransjen.
Strømmetjenestene gir inntekter per avspilling av enkeltlåter, slik at inntektene henger direkte sammen med antall avspillinger. Siden betalingen per avspilling er liten, er man avhengig av
å oppnå mange avspillinger, noe som kan ta lang tid hvis ikke låten er svært populær. Dette er
grunnleggende annerledes enn det tradisjonelle, fysiske platesalget, der man får en fast pris
for en pakke med låter – typisk et album – uavhengig av hvor mange ganger kjøperen spiller
låtene. Da skjer betalingen med én gang, og man får betalt for hele albumet.
Strømmemodellen favoriserer de mest populære låtene og de største aktørene. De store
enkelthitene tar en enda større del av inntektene, og plateselskaper med store kataloger kan
tjene godt på summen av mange små inntektsstrømmer, både fra nye og gamle låter. Popularitet har ellers en tendens til å bli selvforsterkende på nettet – gjennom «mest spilte»-lister,
deling i sosiale medier og viral spredning.
For de små, norske aktørene kan det være vanskelig å synes i denne vrimmelen. De må være
til stede på strømmetjenestene, men har liten forhandlingsmakt. Inntjeningen er dessuten
mindre forutsigbar og kan strekke seg over et langt tidsrom. Dette øker risikoen og den økonomiske sårbarheten. De nye tjenestene kan potensielt gjøre det lettere for uavhengige
selskaper å nå ut med musikken sin, men for mange er situasjonen bare blitt mer krevende.
Ifølge Nordgård-utvalgets rapport (2013) utgjør norsk musikk en stadig mindre andel av markedet for innspilt musikk i Norge, noe som settes i sammenheng med strømmemodellen. Rapporten gjengir tall fra IFPI Norge som anslår en norskandel av totalomsetningen på 10–15 prosent i 2012, og tall fra rettighetsorganisasjonen TONO som viser at norskandelen av strømmeinntektene var 12–15 prosent. Tidligere, og i CD-markedet så sent som i 2005/2006, lå norskandelen på mellom 40 og 50 prosent.
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Norskandelen av musikken som strømmes, varierer stort mellom tjenestene og er klart lavest
hos Spotify. Ifølge TONO-tall gjengitt i Klassekampen 9 har Spotify en norskandel på knappe 10
prosent, mens WiMP har 18 prosent og Beat 26 prosent.
Flere norske plateselskaper og artister har vært skeptiske til Spotify og WiMP, som de mener
betaler for dårlig. Kirkelig Kulturverksted, med artister som Kari Bremnes, Sigvart Dagsland og
Knut Reiersrud, trakk seg fra de to tjenestene i 2012 og har isteden eneavtale med Beat, som
betaler langt bedre per avspilling, skriver bransjenettstedet Ballade. 10
VISSTE DU AT PAPIRBØKER FORTSATT STO FOR 99,3 PROSENT AV BOKOMSETNINGEN I 2013?
Omsetning av papirbøker og e-bøker fra forlag 2011–2013 (mill. NOK)
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Merk: Inkluderer bare bokomsetning blant medlemsforlagene i Forleggerforeningen, som står for anslagsvis 75
prosent av den totale bokomsetningen i Norge.
Kilde: Den norske Forleggerforening

Også den norske bokbransjen merker den digitale transformasjonen, men utfordringene er
foreløpig små sammenlignet med mange andre mediebransjer. De fleste nye bøker utgis nå
parallelt fysisk og elektronisk, men e-boken er ennå ingen utfordrer til papirboken i det norske
markedet. Ser man på medlemsforlagene i Den norske Forleggerforening, utgjorde e-bøker
bare 0,7 prosent av bokomsetningen i 2013. Dette er likevel en økning – fra 0,4 prosent i 2012
og 0,1 prosent i 2011.
Bokbransjestatistikken fra Forleggerforeningen omfatter imidlertid ikke e-bøker omsatt gjennom utenlandske nettbutikker som Amazon. E-bokomsetningen må dermed antas å være noe
høyere, men ikke i nærheten av det man for eksempel ser i engelskspråklige land.
Bokomsetningen ellers holder seg høy. Blant medlemmene i Forleggerforeningen har omsetningen i de siste fem årene ligget nokså stabilt rundt 2,5 milliarder kroner (i salgspris fra for9
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lag). Forleggerforeningens medlemsforlag står for vel 75 prosent av det totale norske bokmarkedet. Omsetningen i totalmarkedet har også holdt seg stabil siste fem år og ligget rundt
5,5 milliarder (i utsalgspris fra bokhandel).
Omsetning av bøker fra forlag (mill. NOK)
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Merk: Inkluderer bare bokomsetning blant medlemsforlagene i Forleggerforeningen, som står for anslagsvis 75
prosent av den totale bokomsetningen i Norge.
Kilde: Den norske Forleggerforing

Det er imidlertid all grunn til å vente at også den norske bokbransjen vil møte store utfordringer i årene som kommer. Med digitalisering, Internett og nye mobile enheter følger nye
medievaner, forretningsmodeller og, ikke minst, utenlandske konkurrenter.
I august 2014 lanserte Cappelen Damm en abonnementsbasert strømmetjeneste for e-bøker
og lydbøker, Storytel, i samarbeid med svenske Storytel. Det finnes allerede en tilsvarende
tjeneste, Ereadz, i Norge, men nå blir konkurransen skjerpet. Amazon kom på banen med
bokstrømming i juli 2014, men Kindle Unlimited er foreløpig tilgjengelig bare i USA.
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