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1. INNTEKTENE FRA PAPIR OG 
ANNONSER FORTSETTER Å FALLE



Medienes inntektsutvikling, 2006–2018 (tall i mill.kr)

Kilde: Pågående forskningsprosjekt sammen med Jens Barland og Ragnhild Kr. Olsen

Data fra Medietilsynet (2019): https://medietilsynet.no/mediebildet/medieokonomi/#anchor_8509

https://medietilsynet.no/mediebildet/medieokonomi/#anchor_8509


Inntekter fra annonser vs. brukere, 2006–2018

Kilde: Pågående forskningsprosjekt sammen med Jens Barland og Ragnhild Kr. Olsen

Data fra Medietilsynet (2019): https://medietilsynet.no/mediebildet/medieokonomi/#anchor_8509

https://medietilsynet.no/mediebildet/medieokonomi/#anchor_8509


• Mellom 2005-2015 har andelen av husstander som abonnerer 

på Norges 20 største lokalaviser blitt redusert med 20 

prosentpoeng, fra 61 til 41%. 

• Økte brukerinntekter fra leserne handler ikke bare om flere 

abonnenter, men også om økte priser. Pris for abonnement og 

løssalg har økt betraktelig mer enn prisøkningen generelt i 

Norge.

Kilde: Ad Wars (Ohlsson og Facht, 2017)
https://www.nordicom.gu.se/sv/system/tdf/publikationer-hela-pdf/ad_wars.pdf

https://www.nordicom.gu.se/sv/system/tdf/publikationer-hela-pdf/ad_wars.pdf?file=1&type=node&id=38490&force=0


2. BRUKERBETALING FORTSATT 
UTFORDRENDE



Kilde: Reuters Digital News Report (2019)

http://www.digitalnewsreport.org/survey/2019/paying-for-news-and-the-

limits-of-subscription/

34%

http://www.digitalnewsreport.org/survey/2019/paying-for-news-and-the-limits-of-subscription/


• 34% = “Har du betalt for nyhetsinnhold PÅ NETT, eller benyttet en 
betalt nyhetstjeneste PÅ NETT i løpet av _det siste året_?”

Kilde: Reuters Digital News Report, Norge (Moe og Bjørgan, 2019)

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/bruksmonstre_

for_digitale_nyheter_2019_-_digital_0.pdf

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/bruksmonstre_for_digitale_nyheter_2019_-_digital_0.pdf


• 71 prosent av de som ikke betaler for nyheter på nett mener at 
det er ganske eller svært usannsynlig at de vil betale i 
fremtiden (Reuters, 2019).

• 89 prosent av de som ikke har abonnement i dag, mener det er 
ganske eller helt usannsynlig at de vil abonnere det neste 
året (MBL, 2018).

• Veksten vil trolig flate ut – vanskeligere å nå de som ikke er i 
kjernemålgruppen.

Kilde: Reuters Digital News Report, Norge (Moe og Bjørgan, 2019)

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/bruksmonstre_f

or_digitale_nyheter_2019_-_digital_0.pdf

Kilde: Undersøkelse om betaling for nyheter (MBL, 2018)

https://kampanje.com/globalassets/pdf-

er/rapport_betaling_15feb_2018_mbl.pdf

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/bruksmonstre_for_digitale_nyheter_2019_-_digital_0.pdf
https://kampanje.com/globalassets/pdf-er/rapport_betaling_15feb_2018_mbl.pdf


Vinnerne tar alt?

Kilde: Paying for News and the Limits of Subscription (Fletcher, 2019)

http://www.digitalnewsreport.org/survey/2019/paying-for-news-and-the-limits-of-subscription/

http://www.digitalnewsreport.org/survey/2019/paying-for-news-and-the-limits-of-subscription/


3. FÆRRE LESER NYHETER
(SÆRLIG BLANT DE YNGSTE)



Kilde: MedieNorge (2019)

http://www.medienorge.uib.no/statistikk/medium/avis/360

http://www.medienorge.uib.no/statistikk/medium/avis/360
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Dette stemmer ikke lenger?

“Først i andre halvdel av 20-årene 

ser man at nyhetskonsumet nærmer 

seg en topp, gjerne knyttet til en økt 

tilknytning til storsamfunnet gjennom 
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(Bergh, 2013)
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• Nyhetsunnvikere – eller heller sjeldenkonsumenter av 
nyheter (Vadbring, 2016) – særlig unge brukere 

• Tilfeldig eksponering av nyheter, særlig sosiale medier 

• Tre typer sjeldenkonsumenter (Helgerud, 2017)
• 1. De medlidende

• 2. De karriereprioriterende

• 3. De frakoblede

Kilde: Sjeldenkonsumenter av nyheter (Helgerud, 2017)

https://www.idunn.no/nmt/2017/02/sjeldenkonsumenter_av_nyheter_holdn

ing_til_nyhetsmedier_m

Trenger mer kunnskap om sjeldenkonsumenter

https://www.idunn.no/nmt/2017/02/sjeldenkonsumenter_av_nyheter_holdning_til_nyhetsmedier_m
https://www.idunn.no/nmt/2017/02/sjeldenkonsumenter_av_nyheter_holdning_til_nyhetsmedier_m


4. EKSKLUDERING OG 
FREMMEDGJØRING I MEDIENE



Handler om mer enn økonomi

• Språk – ekskluderende?
• “Lesere av kommentarstoff er, sammenlignet med gjennomsnittet, 

eldre, urbane, velstående og sosialliberale” (Raabe, 2018)

• Avsender – fremmedgjørende?
• “Nært samtlige kommentatorer i de største avisene er hvite, urbane, 

universitetsutdannede og sentrumsorienterte – og snittalderen er 
nesten femti år” (Raabe, 2018)

• Kildebruk:

Kilde: The power of political commentators in the age of social media (Raabe, 2018)

https://doi.org/10.17863/CAM.33345

https://doi.org/10.17863/CAM.33345


Kilde: Amedia investigates gender imbalance, finds sources skew male (Nedregotten, 2019)

https://www.inma.org/blogs/media-leaders/post.cfm/amedia-investigates-gender-imbalance-finds-sources-

skew-male

https://www.inma.org/blogs/media-leaders/post.cfm/amedia-investigates-gender-imbalance-finds-sources-skew-male


Kilde: Amedia investigates gender imbalance, finds sources skew male (Nedregotten, 2019)

https://www.inma.org/blogs/media-leaders/post.cfm/amedia-investigates-gender-imbalance-finds-sources-

skew-male

https://www.inma.org/blogs/media-leaders/post.cfm/amedia-investigates-gender-imbalance-finds-sources-skew-male


5. TILLIT UNDER PRESS





Norge vs. 37 andre land

Kilde: Reuters Digital News Report (2019)



Tillit til nyhetene - NORDEN 

Norway
Finland

Sweden

Denmark

Kilde: Reuters Digital News Report (2019)



Forhold som kan ha betydning for tillit til mediene

• Alder

• Ikke-bruk, likegyldighet til nyheter 

• Politisk ståsted

• Syn på innvandring

• Bruk av alternative, partiske medier 

Kilde: Reuters Digital News Report (2019)



Finland
Norway

Sweden
Denmark 

Alternative/partiske medier - NORDEN

Kilde: Reuters Digital News Report (2019)



For lite kunnskap om disse områdene, både i 
mediene og akademia:

• Hvordan kan man systematisk bygge og styrke tillit til 
journalistikk?

• Utfordrer nye forretningskonsepter tilliten til journalistikken (eks. 
innholdsmarkedsføring, sponset innhold, arrangement)?

• Kan «meta-journalistikk» – journalistikk om journalistikk og 
dens metoder – styrke tilliten eller har det ingen betydning?



6. FORSTERKEDE KLASSESKILLER
(KNYTTET TIL NYHETER/INFORMASJON)



Kilde: Why free news matters for social inequality (Moe, 2019)

https://www.nordicom.gu.se/sites/default/files/kapitel-pdf/14_moe_0.pdf

Utdanning

https://www.nordicom.gu.se/sites/default/files/kapitel-pdf/14_moe_0.pdf


Inntekt

• 24 prosent av de med lav husholdningsinntekt betaler for 
digitale nyheter, mot 42 prosent av de med høy inntekt.*

• Hva med innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre?
• Utgjør nesten en million innbyggere (SSB, 2019)

Kilde: Reuters Digital News Report, 2019

*Bakgrunnsanalyse v/ Jan Fredrik Hovden, UiB 



Freesite vs premium

• Man har alltid måtte betale for nyheter, men...
• Partiske medier
• Sosiale medier

• Hverken ekkokammer eller filterbobler, men…
• Publikumsøyer (audience islands) hvor preferanser følger klasse

Kilde: Distinctions in the media welfare state (Lindell og Hovden, 2018)

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0163443717746230

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0163443717746230


ENKLE SVAR PÅ KOMPLEKSE PROBLEM

1. Vinne tilbake andeler i annonsemarkedet
2. Tiltrekke seg flere digitale abonnenter
3. Tiltrekke seg flere aktive lesere, særlig yngre
4. Gjøre journalistikken mer tilgjengelig gjennom språk og 

representasjon
5. Styrke tilliten til mediene
6. Motkjempe informasjonsklasseskiller


