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SAMMENDRAG 

Målet med denne rapporten har vært å undersøke hvordan brukerbetaling påvirker digitale 
lokalavisers evne til å formidle annonser.  For å kartlegge og evaluere disse mulighetene ble 
medievalgsmodellen brukt som et analyseverktøy hvor det skilles det mellom 
presentasjonsegenskaper, distribusjonsegenskaper og situasjonsegenskaper.  

Studien var basert på 23 intervjuer med representanter fra annonse- og markedssiden i 23 
norske lokalaviser, i tillegg til en kvalitativ spørreundersøkelse blant leserne ved fire av disse 
avisene.  

Analysen viser at digitale lokalaviser har utviklet og forbedret flere av annonseegenskapene 
sine etter innføringen av brukerbetaling og at det er potensiale for at flere egenskaper styrkes 
på sikt.  

Distribusjonsegenskapene har endret seg kraftig og til det bedre: Avisene i utvalget opplever 
at de har beholdt sin gode dekning. Brukere som har forsvunnet er for det meste flyktige, 
tilfeldige og avstandslesere som ikke er spesielt interessante for lokale annonsører. Avisene 
har lykkes i å konvergere sine lokale, lojale papirlesere til digitale brukere. Med 
innloggingsfunksjon oppstår det nye, svært gode segmenteringsmuligheter som ennå ikke er 
tatt i bruk. 

Generelt har presentasjonsegenskapene forbedret seg gjennom bedre annonseutforminger og 
mindre annonsestøy, det jobbes bedre med å sette annonsemål og å måle effekter av 
annonsene. Disse endringene er ikke et direkte resultat av innføringen av brukerbetaling, men 
kommer som en del av den generelle utviklingen hos avisene. Samtidig er det tegn som tyder 
på at rollen til annonseselgerne utvikler seg i retning til å bli kommunikasjons- og 
medierådgivere som følger annonsørene tett gjennom hele prosessen.  

Hos situasjonsegenskapene ser vi en positiv tendens til en forbedring. En hypotese er når den 
digitale nettavisen har blitt et betalingsprodukt, så har dette styrket brukernes nære forhold til 
avisen. En annen positiv tendens er at leseropplevelsen har forbedret seg. Brukerne leser flere 
artikler, bruker lengre tid og veksler mellom ulike plattformer avhengig av tid og sted. Hvis 
annonsens nyttefunksjon kommuniseres klart og tydelig, blir også annonsene lagt merke til.  

Oppsummert har digitale lokalaviser utviklet flere gode egenskaper etter innføringen av 
brukerbetaling og styrket sin posisjon som annonsebærer i konkurransen med andre medier.   
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INTRODUKSJON 
2013 var året mange norske aviser innførte betaling for nettnyheter. Fra 2011 til 2015 økte 
antallet betalingsmurer fra 5 til 124 (Høst, 2016).  Både Schibsted og Amedia tror at 
brukerbetaling vil kunne bidra til å sikre fremtiden for norsk journalistikk etter kraftig vekst i 
digitale abonnenter (Mediebedriftene 2016, Amedia 2016, Schibsted 2015). I en rapport på 
oppdrag fra Mediemangfoldsutvalget støttes imidlertid ikke denne optimismen. Rapporten 
konkluderer med at «langt flere vil si opp sitt abonnement enn antallet som planlegger å starte 
med dette» (Moe og Kleiven, 2016). I følge rapportens undersøkelse av den norske 
befolkningens medievaner, tror bare 37 prosent at de vil betale for avis om 12 måneder. Blant 
de som betaler for avis i dag tror bare 71 prosent at de vil fortsette med dette om 12 måneder. 

Usikkerheten rundt effekten av brukerbetaling innebærer at vi trenger mer forskning på 
området. Så langt har studier av brukerbetalte nettaviser vært konsentrert på spørsmålene om 
publikums betalingsvillighet eller om utviklingen av nye digitale produkter (Sjøvaag 2016; 
Hogneland and Saebi, 2015; Høst, 2015; Krumsvik 2014; Barland 2013; Mathisen,2012; 
Rørvik 2011). Funnene fra disse studiene tyder på at publikum er villige til å betale for 
relevant, unikt og godt innhold. Dette støttes delvis av internasjonal forskning (Chyi & 
Tenenboim, 2016; Evens og Damme, 2016; Carson, 2015; Pickard og Williams, 2014; Chiou 
og Tucker, 2013). Generelt sett er det en skepsis mot brukerbetaling av nettnyheter blant 
akademikerne. Nestor innenfor medieøkonomi, Robert Picard, hevder for eksempel at 
beslutningen om å innføre brukerbetaling er en feilvurdering ettersom avisleserne egentlig 
aldri har betalt for innholdet, kun dekket distribusjonskostnadene. «So to suddenly think that 
they're going to start paying a lot of money to have it in digital side and that's going to 
suddenly make the organisations wealthy again just doesn't make sense» (abc, 2013). 

I tillegg til usikkerhet rundt publikums betalingsvilje, har vi begrenset kunnskap om hva slags 
konsekvenser brukerbetaling på nett får for annonsemulighetene. Da betalingsmur ble 
debattert i 2013, var Anders Brenna i Knowit, en sterk kritiker av publikumsbetaling. I 
innlegget Facebook er en lokalavis på Vox Publica hevdet han at betalingsmuren vil 
fremskynde annonsørenes flukt fra lokalpressen til Facebook (Brenna, 2013). Mange 
mennesker får sine lokale «nyheter» gjennom Facebooksidene til kommunen, kjøpesentre, 
fotballag, lokalpolitikere, lag og foreninger – og annonsørene har en tendens til å følge etter 
publikum. Avisene, er med andre ord i ferd med å miste både brukerne og annonsørene til 
store globale selskaper som Google og Facebook (Hogneland og Saebi, 2015; Pickard og 
Williams, 2014; Rørvik, 2011). 3 år senere, høsten 2016 hevder Brenna at lesertallene fra 
Kantar TNS’ Forbruker & Media- undersøkelse bekrefter hans antagelser om at 
betalingsmurene har vært en mislykket strategi ettersom lesingen av nettavisene ikke har økt 
nok (Kampanje, 27.09.16). 

Brenna hevdet videre at en betalingsmur prioriterer den nest største inntekten, brukerbetaling, 
på bekostning av den største, som er annonseinntektene (Journalisten, 20.08.13). «Derfor er 
det annonsemarkedet som må forbedres, ikke innføring av brukerbetaling», mente Brenna 
(teknologia.no, 29.08.13). 

Arbeidshypotesen for denne rapporten ligger tett opp til Brennas argumenter. Innføring av 
brukerbetaling for nettaviser vil muligens avhjelpe den økonomiske situasjonen noe for flere 
avishus, men det vil ikke løse utfordringene i annonsemarkedet til nettavisene. 
Brukerbetaling vil for eksempel ikke kunne oppveie tapet av rubrikkannonser. Brukerbetaling 



 

7 

 

ANNONSE+    ANNONSEPOTE NSIALET FOR D IGITALE LOKALAVISER MED BRUKERBETALING 

vil heller ikke kunne hjelpe avisene i konkurransen mot for eksempel Facebookannonsering 
og søkeordsmarkedsføring. Det er også usannsynlig at leserne vil betale for nettaviser som 
inkluderer dårlige, irriterende eller irrelevante annonser. Løsningen ligger heller i at avisene 
styrker sin rolle som en attraktiv annonsekanal overfor annonsørene i overgangen fra gratis til 
betalte nettaviser. Samtidig må både nettavisene og annonsørene arbeide med å gjenreise 
nettannonsen, det vil si posisjonere nettreklamen som en positiv, interessant og relevant 
opplevelse overfor publikum, slik at man unngår dårlige annonser, overeksponering og at 
man henvender seg til feil målgruppe.  

Målet med denne rapporten er å undersøke hvilke muligheter overgangen fra gratis til betalte 
nettaviser medfører for lokalaviser som annonsemedium. Rapporten handler derfor ikke om 
endringer av det redaksjonelle innholdet eller et nærliggende tema som 
innholdsmarkedsføring, kun nettaviser som bærere av reklame. Spørsmålet om hvordan 
brukerbetaling påvirker nettavisenes evne til å formidle annonser blir behandlet gjennom fire 
underspørsmål: 

1.     Hvilke egenskaper ved nettavisene styrkes når publikum må betale for innholdet? 

2.     Hvilke egenskaper ved nettavisene svekkes ved innføringen av brukerbetaling? 

3.     Hvilke nye egenskaper oppstår når nettavisene blir brukerbetalte? 

4.     Hvilke egenskaper ved nettavisene kan forsvinne når de blir brukerbetalte? 

For å belyse disse spørsmålene ble en kvalitativ metodetilnærming valgt, det vil si intervjuer 
med 23 norske lokalaviser som har innført ulike betalingsmurer for nettutgavene sine. Det var 
et ønske om å få mest mulig spredning og mangfold blant intervjuobjektene, slik at utvalget 
av aviser er strategisk med tanke på hvilke betalingsløsning avisene har valgt, avisenes 
størrelse, eierskap og geografisk tilhørighet.  

Avisene som er med i studien er: Moss Avis, Østlandets Blad, Budstikka, Romerikes Blad, 
Oppland Arbeiderblad, Gudbrandsdølen Dagningen, Glåmdalen, Hallingdølen, Drammens 
Tidende, Sandefjords Blad, Tønsbergs Blad, Varden, Telen, Fædrelandsvennen, Agderposten, 
Jærbladet, Sunnmørsposten, Firdaposten, Adresseavisen, Trønder- Avisa, Nordlys, Troms 
Folkeblad og iFinnmark.  

Intervjuobjektene er fortrinnsvis markedsdirektør, annonseansvarlig eller salgssjef ettersom 
dette er en type kilde som vanligvis ikke blir hørt i akademiske studier. Det er en relativt stort 
mangel på studier om lokalaviser, både i Norge og i utlandet. I tillegg har det blitt foretatt en 
mindre publikumsundersøkelse blant fire av avisene i utvalget. 

Teoretisk er rapporten forankret i konseptet tosidig marked (Rochet og Tirole, 2003) hvor 
aviser kan opererer i to markeder: et annonsemarked og et publikumsmarked. Dette 
innebærer to inntektskilder; annonseinntekter og brukerinntekter. Denne modellen er godt 
kjent for papiravisene. De to markedene har stor innflytelse på hverandre og en god 
forretningsmodell utnytter positive nettverkseffekter på tvers av det doble markedet. 

Analysen tar utgangspunkt i medievalgsmodellen (Kværk og Selfors, 1975; Selfors, 2004; 
Larsen og Solvoll, 2012). Som annonsebærere har ulike medier forskjellige styrker og 
svakheter avhengig av deres egenskaper. Noen medier har for eksempel gode evner til å 
distribuere annonser til store målgrupper fordi de brukes av mange mennesker (eksempelvis 
vg.no). Andre medier har gode presentasjonsegenskaper (eksempelvis kino) og kan 
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presentere budskapet både ved å bruke store, levende bilder og lyd av høy kvalitet. Andre 
medier har gode situasjonsegenskaper fordi mottakerne bruker lang tid på mediet, er i et 
positivt modus og bruker annonser til inspirasjon og tips (for eksempel ukeblader). 

Studiet vil bidra til å øke innsikten om lokalavisers egenskaper som annonsebærere og tilby 
ny kunnskap om hvordan disse egenskapene endrer seg ved innføringen av brukerbetaling for 
nettavisene. Et delmål er derfor å presentere en medievalgsmodell også for brukerbetalte 
nettaviser. I et annonsemarked med hard konkurranse, må nettavisene kunne vise 
annonsørene at de er en attraktiv og effektiv annonsekanal ved å fremheve sine gode 
egenskaper. Lokalavisene har tradisjonelt hatt en rekke gode egenskaper både på papir og på 
nett. Egenskaper kan imidlertid forandre seg, enten til det bedre eller til det verre. Det er 
derfor avgjørende at lokalavisene klarer å identifisere sine «sterke sider» og selge disse inn til 
relevante annonsører. Dette er spesielt viktig hvis man står overfor annonsører som ikke 
nødvendigvis har oversikt over mulighetene med displayannonser bak en betalingsmur.  

Rapporten er videre strukturert som følger: i kapittel en presenteres kort teorien om det 
tosidige markedet og innholdet i medievalgsmodellen, spesielt i forhold til papiravis og 
nettavis. Deretter blir det metodiske designet presentert, inkludert utvalget. I kapittel tre 
kommer analysen og diskusjonen av egenskapene til brukerbetalte nettaviser basert på 
datamaterialet. Kapittel fire er konklusjonen.  
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1. TEORETISK FORANKRING 

1.1 TOSIDIG MARKED OG TRADISJONELLE INNTEKTSKILDER 

Et tosidig marked består av en bedrift som betjener to forskjellige markeder samtidig. 
Bedrifter som opererer i et tosidig marked vil vanligvis få inntekter fra kunder i begge 
markeder (Kind og Sørgård, 2013). Typiske eksempler på tosidige markeder er betalingskort, 
dataspillkonsoller og reklamefinansierte medier.  

 

Som figur 1 viser, har avisene tradisjonelt hatt to sentrale inntektskilder: på den ene siden 
selges avisen til lesere. På den andre siden selger avisene tilgang til lesere til annonsører. De 
positive nettverkseffektene for annonsørene har tradisjonelt vært knyttet til størrelsen på 
publikumsmarkedet (Kind og Sørgard, 2013). Lenge har derfor høye opplags- og lesertall 
vært en forutsetning for høye annonseinntekter til avisene (Picard, 1989). Forholdet mellom 
disse to inntektskildene har vært kjent som opplagsspiralen eller dekningsgradsteorien og går 
kort ut på at aviser med mange lesere tiltrekker seg en stor andel av annonsører (Bang og 
Solvoll, 2014). Annonseinntektene kan brukes for å lage en «bedre» avis som tiltrekker seg 
enda flere lesere og som igjen tiltrekker seg enda flere annonsører. En positiv spiral 
innebærer høyere annonseinntekter som gir høyere brukerinntekter som gir høyere 
annonseinntekter. I mange år har reklameinntektene vært avisenes største inntektskilde. I 
2013 omsatte avishusene samlet sett for 14,5 milliarder kroner, hvorav annonseinntektene 
utgjorde 52 prosent, mens løssalgs- og abonnementsinntekter utgjorde 43 prosent (Jordfald og 
Bråten, 2014). Året etter sank reklameinntektene, for det meste i papirutgavene, slik at 
annonseinntektene for første gang stod for mindre enn halvparten av avishusenes samlede 
driftsinntekter (Medietilsynet, 2015). 

Skiftet i avisenes forretningsmodell kom med innføringen av nettaviser på midten av 1990-
årene. Avisene opererte nå på to plattformer, men med inntekter fra bare tre parter: 
papirleserne, papirannonsørene og nettannonsørene. Nettavisene utviklet seg hurtig på tross 
av manglende digitale brukerinntekter og svært beskjedne inntekter fra nettannonsene. Den 
svake inntektsmodellen til nettavisene var lenge mulig takket være fortsatt gode 
annonseinntektene til papiravisene. Høykonjunktur basert på god vekst i norske 
eksportmarkeder, sterk investeringsvekst, økt offentlig etterspørsel, lav arbeidsledighet og 
gode lønnsoppgjør for arbeidstakere ga gode tider for mediehus med økte annonseinntekter. 
Dette til tross for at de fleste papiravisene mistet lesere jevnt og trutt siden 1999. 

Utover 2000- tallet ble imidlertid inntektene fra annonsemarkedet kraftig svekket av fire 
årsaker: De lukrative rubrikkannonser, for eiendom, stilling og biler, forsvant da disse i stor 
grad ble skilt ut fra mediehusenes drift (som i tilfellet med finn.no som ble opprettet i 2000). I 
tillegg opplevde avisene konkurranse om annonsørene fra andre aktører i internettmarkedet, 

Annonsører 

Avis 

Lesere 

Figur 1 Tosidig marked 
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noe som drev annonseprisene ned.  En tredje årsak til lave annonseinntekter for nettavisene 
skyldtes rett og slett dårlige annonseformater og svake målemetoder for displayannonser med 
et hovedfokus på klikkrate. Den største årsaken til annonsefallet var imidlertid knyttet til både 
«dot-com-krasjet» i 2001 og finanskrisen høsten 2008 og våren 2009. 

De siste fem årene har avishusene fortsatte å melke papiravisene sine for annonseinntekter, 
mens utfordringen hele tiden har vært å tjene penger på nett. Dette til tross for at både lesere 
og annonsører har migrert fra papir til digital plattform. Selv om digitale inntekter spiller en 
større rolle for økonomien til løssalgsaviser enn for ledende dagsavisene, utgjorde de digitale 
annonseinntektene for eksempel kun 13 prosent av de totale annonseinntektene på 7,5 
milliarder i 2012 (Jordfald og Bråten 2014). Ettersom situasjonen ble mer og mer prekær, 
syntes løsningen å være en gjeninnføring av brukerbetaling. Med etableringen av 
betalingsmurer har aviser bygget en digital tosidig plattform basert på to inntektskilder, lik 
den vi kjenner fra papiravisene. 

 

1.2 MEDIEVALGSMODELLEN 

Den største fordelen med å operere i et tosidig marked er ikke at man får en «ekstrainntekt», 
men at de to markedene samhandler og påvirker hverandre i form av at positive 
nettverkseffekter oppstår mellom dem (Rochet og Tirole, 2003). For reklamefinansierte 
medier er det avgjørende å fremheve de positive nettverkseffektene både for annonsørene og 
for brukerne. I den tradisjonelle dekningsgradsteorien har god dekning gjennom et høyt antall 
lesere vært fremhevet som en av de beste nettverkseffektene for annonsører som ønsker å 
annonsere i papiravis. Andre medier har andre positive nettverkseffekter. Fredrikstad Blad 
trekker for eksempel frem POP (point-of-purchase) markedsføring ved mobilutgaven sin til 
sine potensielle annonsører: 

Mobil er en sterk kanal for nyhetsformidling. Trafikken på mobilutgaven til f-b.no 
øker stadig, og vi har nå 11.000 lesere pr dag. Mobilen har folk med seg hele tiden, og 
ved å annonsere her kan du nå dine kunder nært kjøpsøyeblikket, når de er i farta (f-
b.no 2012). 

Aftenposten K-magasinet hevder på sin side at magasinutgaven tilbyr annonsøren en ekstremt 
relevant kontekst med kvalitetsjournalistikk og raffinert magasindesign, i tillegg til at 
annonsøren når menn og kvinner over 30 år med høy utdannelse (kmag.no/annonsering). 
Nettavisa Alvdal midt i Væla kan imidlertid skilte med å nå en helt spesiell målgruppe; 
«1240 alvdøler, Alvdalsvenner eller andre interesserte hver eneste dag året rundt» 
(alvdalmiv.no). Som medievalgsmodellen i dette kapitlet viser, finnes det en lang rekke 
positive nettverkseffekter ved papir- og nettavis som annonsørene er interessert i. 

Om reklame utgjør en positiv eller negativ eksternalitet for publikum er noe omdiskutert. 
Hvis publikum betrakter annonser som irriterende, irrelevant og uinteressant, er dette en 
negativ nettverkseffekt. Om publikum derimot ser på annonser som nyttige, informative eller 
inspirerende er dette en form for positiv eksternalitet. Historisk har leserne av lokalaviser satt 
stor pris på annonsene. Annonser i papiravisene blir ofte lagt merke til av leserne, som i 
tillegg bruker lokale nettaviser når de skal orientere seg om produkter og tjenester 
(Landslaget for lokalaviser, 2016). I en undersøkelse fra TNS Gallup i 2012 (nå: Kantar TNS) 
ble befolkningens vaner og holdninger til reklame kartlagt i forhold til annonseringer i 
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nasjonale og lokale medier. Den gang kom det fram at reklame på lokale nettaviser opplevdes 
som å være mer informerende og nyttig enn reklame i riksaviser. Leserne av lokale nettaviser 
var mer positiv til reklamen de ble eksponert for og opplevde reklame i mindre grad som 
forstyrrende og irriterende sammenlignet med lesere av riksaviser (Fullt hus, 2012). 

I 1975 publiserte Are Kværk (TNS Gallup) og Stein Erik Selfors (Handelshøyskolen BI) 
«Kanal- og mediavalgproblematik. Funksjoner, egenskaper og respons». Her ble 
medievalgsmodellen beskrevet for første gang. Medievalgsmodellen har imidlertid eksistert 
utenfor akademia og brukes også i dag som verktøy av flere mediebyråer og mediehus i 
Norge. På engelsk omtales den noen ganger som «The Media Spotter Matrix» eller 
«Advertising Media Selection Process».   

Utgangspunktet for medievalgsmodellen er at de ulike mediene har forskjellige potensial som 
annonsekanal avhengig av deres egenskaper. Disse egenskapene kan vi dele inn i tre grupper, 
i tillegg til prisegenskaper som vist i figur 2. 

 
Figur 2 Medievalgsmodellen 

• Distribusjonsegenskaper: handler om mediets evne til å nå en målgruppe. Det dreier 
seg om hvor stor andel av målgruppen mediet når (dekning), hvor ofte en annonsør 
kan treffe målgruppen med dette mediet (frekvens) og hvor lang tid det tar før man 
oppnår ønsket dekning og frekvens. I tillegg består denne egenskapen av 
segmenteringsmuligheter og graden av lojalitet brukerne har til mediet. 
 

• Presentasjonsegenskaper: handler om hvilke reklameformer mediet kan bære. 
Reklameformene har tradisjonelt vært film, lydspot, plakat og annonser (tekst og 
bilde) hvor man skiller mellom levende bilder og stillbilder, svart/hvitt kontra farger, 
ulike muligheter for tekstmengder og formater. Med digitale medier har også 
muligheten for respons og deling (reaksjonsegenskaper) økt kraftig. En viktig 
egenskap er hvorvidt mediet tillater avsenderstyrt og mottakerstyrt kommunikasjon, 
dvs. om det er mediet eller publikum som bestemmer når, hvor og hvor lenge 
annonsen skal konsumeres. I tillegg kommer mediets muligheter for kreative 
løsninger og hvordan mediet er utsatt for støy, for eksempel fra andre annonser.     
 

• Situasjonsegenskaper: handler om situasjoner hvor leserne er mottakelig for 
påvirkning og å utnytte mulighetene som konteksten gir. Det dreier seg for eksempel 
om å vite hva slags rolle mediet har hos målgruppen ved å kjenne målgruppens formål 

Medievalgsmodellen

Distribusjonsegenskaper

Presentasjonsegenskaper

Situasjonsegenskaper
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med mediebruken (nyheter, informasjon, inspirasjon, underholdning etc.) og deres 
forventninger og holdninger til mediet. I tillegg inkluderes også «leseopplevelse», 
dvs. hvilket modus mottakerne er i og hvor mye tid de bruker på mediet, samt 
lesetidspunkt- og lesested. 

Medievalgsmodellen fungerer som en viktig bærebjelke i strategisk medieplanlegging 
innenfor markedskommunikasjon. Når annonsører og mediebyråer skal velge hvilke medium 
de skal plassere sin reklame i, foretar de en vurdering av medienes egenskaper. For noen 
annonsører er det viktig med bred dekning av hele befolkningen – da kan TV- reklame være 
et godt alternativ. Radio har tradisjonelt vært betraktet som et godt frekvensmedium ettersom 
en annonsør treffer lytterne flere ganger om dagen. DM (postkassereklame) har sannsynligvis 
de beste segmenteringsmulighetene i den forstand at den kan henvende seg personlig til 
kunder som adressert direktereklame. For andre annonsører er det essensielt at mediet har 
gode presentasjonsmuligheter. Her troner kinomediet med stort lerret og god lyd.  Kino har 
også gode situasjonsegenskaper ettersom et kinobesøk ofte er en sosial og underholdende 
aktivitet (Larsen og Solvoll, 2012). Annonsører som vektlegger gode situasjonsegenskaper vil 
også vurdere ukeblader som sin kanal. Her er leserne i et aktivt, positivt modus – de er 
hjemme i sofaen på kvelden og de leser ukeblader for å la seg inspirere, koble av og hente 
informasjon om temaer de er interessert i. Annonsene i ukeblader oppleves dessuten som en 
naturlig del av ukebladet og i mindre grad som påtrengende og irrelevante sammenlignet med 
andre reklameformer (MBL 2014). 

I tillegg til de tre hovedkategoriene kan vi også operere med prisegenskaper, både for selve 
produksjonen av reklamen og dens distribusjon. TV- og kinoreklame er både dyrt å produsere 
og dyrt å distribuere, mens radioreklame er billig både å produsere og distribuere.  Annonser i 
papiraviser har tradisjonelt vært billig å trykke ettersom det ofte kun dreier seg om en enkel 
annonse i svart-hvitt. Papirannonser er imidlertid dyrt å distribuere ettersom det er en fysisk 
leveranse. Sammenlignet med andre medier, er papiravis den mediekanalen som har vist 
størst økning i CPT de siste årene. CPT (Cost per thousand) er et uttrykk for prisen for tusen 
eksponeringer av en reklame. Dette betyr at jo færre brukere et medium har, desto høyere blir 
CPT hvis annonseprisen er den samme. I praksis innebærer det at lokalaviser, som har færre 
lesere enn regionsaviser og løssalgsaviser, har en relativt høy CPT. I 2013 var CPT for 
lokalaviser for eksempel 722 kroner, for regionsaviser 551 kroner og riksaviser 280 (Carat, 
2013). Til sammenligning var tilsvarende CPT for TV 238 kroner og for ukeblader 253.   
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1.3 EGENSKAPER TIL PAPIRAVIS OG GRATIS NETTAVIS 

I overgangen fra papir til nett har avisenes egenskaper som bærere av annonsebudskap endret 
seg betydelig. Noen egenskaper har forbedret seg, mens andre har forsvunnet eller blitt 
dårligere. For å illustrere utviklingen har fem distribusjonsegenskaper, åtte 
presentasjonsegenskaper og seks situasjonsegenskaper blitt valgt (se figur 3).  

 
Figur 3 Kanalegenskaper 

I figur 4 under skisseres kort og skjematisk forskjellene mellom de ulike egenskapene til 
papiravis og gratis nettavis. Noen av egenskapene understøttes av data samlet inn av for 
eksempel Kantar TNS, SSB og Mediebedriftene, mens andre egenskaper er basert på 
teoretiske antagelser (Larsen og Solvoll, 2012; Sissors og Baron, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribusjonsegenskaper

•Dekning
•Frekvens
•Dekningshurtighet
•Segmenteringsmulighet
•Lojalitet

Presentasjonsegenskaper

•Film, bilde, lyd, tekst
•Respons /interaksjon
•Format
•Demonstrasjon
•Mottaker/ Avsenderstyrt
•Støy
•Kreativitet

Situasjonsegenskaper

•Lesemodus
•Lesetid
•Lesetidspunkt
•Lesested
•Holdning til mediet
•Formål med bruk
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Distribusjonsgenskaper Papiravisutgave Gratis nettavisutgave 

Dekningsdata Bred dekning Svært bred dekning 

Dekningshurtighet Rask over flere dager Svært rask over flere dager 

Frekvens Varierende, pga. utgivelsesfrekvens Svært høy (pc, mobil, brett) 

Segmenteringsmulighet Geografisk, seksjon Geografisk, seksjon + programmatisk 

Lojalitet Høy pga. abonnement Høy pga. Vane 

Presentasjonsegenskaper 

Film, bilde, lyd Kun bilder (svart/hvitt og farger) Ja 

Tekst Mye tekst pga modus og lesetid Mindre tekst pga kort lesetid og modus  

Respons/ interaksjon Nei Klikk, kjøp, kommenter, dele 

Format Konservativ, men flere muligheter Mange muligheter 

Demonstrasjon Vanskelig Mulig pga levende bilder 

Mottaker/ avsenderstyrt Mottakerstyrt Mottakerstyrt 

Støy Moderat Høy (derav «ad block») 

Kreativitet Konservativ Mange muligheter 

Situasjonsegenskaper 

Lesemodus Aktiv, positive Varierende, ofte dårlig tid 

Lesetid Lang (38 min. blant lesere) Kort (2-3 min. for mindre lokalavis) 

Lesested Hjemme, jobb, underveis Overalt via mobil 

Lesetidspunkt (mediedøgn) Morgen/ lunsj/ ettermiddag 0700- 2300 med «peaks» 

Holdning til mediet Positiv Positiv 

Formål med bruk Primært informasjon Primært nyhetsoppdatering 

Figur 4 Papir versus nett 
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 Enkelte av avisenes egenskaper endrer seg dramatisk i overgangen fra papir til nett. Når det 
gjelder distribusjonsegenskaper gir nettaviser både høyere dekning og frekvens enn 
papiraviser, i tillegg til at man kan nå leserne raskere digitalt. I forhold til 
segmenteringsmuligheter er endringene mindre ettersom avislesing stort sett er geografisk 
forankret også på nettet. Tradisjonelt har aviser hatt dårlige segmenteringsmuligheter 
sammenlignet med andre medier. Avisene har kun segmentert på geografi og til en viss grad 
seksjoner (kultur, sport, nyheter, økonomi, «reise», «hjem», «bil» og «jobb»).  
Programmatisk annonsering åpner for helt nye segmenteringsmuligheter på nett, for eksempel 
i form av «retargeting» og flere demografiske kriterier. Lojaliteten til papiravis har 
tradisjonelt blitt forstått ut i fra en abonnementslogikk. I 2015 inkluderte dette 50 prosent av 
befolkningen. Lojaliteten til gratis nettaviser må også sies å ha vært høy basert på leservaner. 
Selv med en nedgang fra 54 prosent sammenlignet med året før, leste 51 prosent av 
befolkningen en nettavis hver dag i 2015 (SSB, 2016).  

 Nettet byr også på flere presentasjonsmuligheter sammenlignet med papiravis. På nett kan 
annonsene kombinere både lyd, bilde og film med tekst, animasjon og grafikk, noe som blant 
annet gir større muligheter for å demonstrere produktfordeler og utvikle kreative løsninger. I 
tillegg er det bedre muligheter for lesere av en nettavis til å kommentere og dele innhold fra 
en nettavis sammenlignet med en papiravis. I nettavisene finnes det også et større utvalg av 
annonseformater. De vanligste er toppbanner, nettboard, skyskraper, superboard og 
artikkelboard (Inma, 2011). På den andre siden vil det være generelt mer støy og forstyrrelser 
fra andre annonser i en nettavis sammenlignet med papirutgaven. Som Evans, styreforman i 
Global Economics og en av de ledende autoriteter på tosidige markeder, hevder: 

increasing the volume of advertising in a newspaper may not only crowd out the 
content that attracts the readers but also result in a cacophony of messages that 
reduces the effectiveness of any particular advertisement (Evans, 2011: 16). 

Når det gjelder situasjonsegenskaper er den tradisjonelle oppfatninger at avislesing skjer i et 
aktivt og søkende modus hvor man har fokusert oppmerksomhet mot det man leser (Larsen 
og Solvoll, 2012). Dette er neppe gjeldende for nettaviser ettersom publikum ofte klikker 
innom en nettavis for å skumme gjennom nyhetsoppdateringene og dermed overser/ ignorerer 
annonsene. Nettleseren er mer flyktig enn papirleseren. På nett blir dessuten 
oppmerksomheten mer delt ettersom man er mer åpen for avbrytelser via andre digitale 
medier, epost, «messenger» eller tilsvarende. I forhold til lesested og lesetidspunkt, blir 
papiravisa som regel lest hjemme, enten om morgenen eller om ettermiddagen, men den kan 
også tas med på bussen eller leses i lunsjen på arbeidsplassen. Nettavisen leses, nært sagt, 
overalt og når som helst, ettersom mobilbruken er svært høy blant leserne. Lesetiden er svært 
forskjellig når det kommer til papir og nett. Kort lesetid innebærer at sjansene for at en 
annonse blir sett er mindre enn hvis lesetiden er høy. I snitt brukte befolkningen 16 minutter 
på en papiravis per dag i 2015 (SSB, 2016). Hvis man fokuserer kun på andelen i 
befolkningen som faktisk leser papiravis, stiger tallet til 38 minutter per dag. Til 
sammenligning brukte vi adskillig mindre tid på nettavisene. VG Nett troner øverst av alle 
avishusene med 20 minutter, fulgt av Dagbladet på 17 minutter. Leserne bruker 13 minutter 
på Nettavisen, Aftenposten og Adresseavisen (Kantar TNS, 2016). For de fleste mindre 
lokalavisene er tidsbruken svært liten, ofte bare 2-3 minutter. 
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1.4 GRATIS OG BETALING SOM FORRETNINGSMODELLER 

Nettaviser ble lansert i midten av 1990-årene. Som det meste annet på Internett den gang ble 
også nyheter gjort gratis tilgjengelig på grunn av høy konkurranse og lave inngangsbarrierer. 
En annen årsak var at det teknisk sett var vanskelig å operere med betalingsløsninger og 
kundesystemer på den tiden. I tillegg vokste det raskt frem en kultur som forfektet at Internett 
skulle være en gratis, åpen og demokratisk kommunikasjonskanal.  

Utfordringen for mediehusene var lenge hvordan de skulle balansere gratisversjonen på nett 
og betalingsversjonen på papir. I utgangspunktet er funksjonen med å gi bort en vare gratis 
forbundet med å få nye kunder til å teste produkter de ikke hadde erfaring med. Det kan være 
gratis smaksprøve, gratis testing av software i en begrenset periode eller gratis prøvetime hos 
et treningssenter (Krokan, 2010). Hvis kundene er fornøyde med det de har prøvd, er det 
mulig å selge det til dem eller selge dem ulike typer tilleggstjenester- og produkter 
(Anderson, 2009). 

Debatten om nettutgaven versus papirutgaven handlet i stor grad om kannibalisering og 
oppfatningen av nyheter som «commodity», det vil si nyheter som er så like at det er 
likegyldig hvem vi velger som kilde til nyhetene (Krokan, 2010). I et tidlig arbeidsnotat fra 
Samfunns- og næringsforskning AS (NHH) diskuterer Ruth Rørvik (2011) 
forretningsmodellene til norske avishus og deres forsøk på versjoneringer og 
produktdifferensieringer.  Hun viser at det var vanskelig å unngå kannibalisering av 
papiravisen fordi nettavisene lignet de trykte utgavene på alle måter bortsett fra at de var 
gratis. Gratisversjonene tiltrakk seg dermed kunder som ellers ville betalt for 
papirversjonene. Etterhvert medførte dette at de gratis nettavisene i større og større grad 
fungerte som substitutter for papiravisene. Substituttproblematikken rammet allmenne 
løssalgsaviser hardest, mens mindre lokalaviser ble i mindre grad utfordret ettersom de har en 
annen konkurransesituasjon (NOU, 2010). Dette skyldes i hovedsak at lokalavisene i stor 
grad har et unikt innhold og tilnærmet monopol i sitt marked. 

Problemet med kannibalisering løses tradisjonelt på to måter: enten ved å redusere prisen på 
det dyre produktet eller ved å redusere kvaliteten på gratisproduktet (Shapiro og Varian, 
1999). Løsningen til nettavisene kom imidlertid som et tredje alternativ - å utfordre den 
seiglivede myten av Internett som en åpen og gratis kommunikasjonskanal (Krumsvik, 2001; 
Franklin 2010). Til tross for at for The Wall Street Journal innførte brukerbetaling allerede i 
1997, skulle det ta over ti år før noen… 

(…) suddenly reached the conclusion in 2009 that they needed to defy the culture of 
the Internet and charge consumers directly for their content on what most of us still 
imagine as a freewheeling World Wide Web (McChesney og Nicols, 2010: 69). 

News Corporation var svært tidlig ute og Murdoch begrunnet innføringen av betalingsmur 
med at «quality journalism is not cheap and an industry that gives away its content is simply 
cannibalising its ability to produce good reporting» (Franklin, 2010: 443). Flere aviser fulgte 
etter Murdoch, og hans argumentasjon ble også gjentatt av norske mediehus, for eksempel av 
Hallingdølens redaktør, Bjarne Tormodsgard, som innførte brukerbetaling i 2011: 

Folk rista på hovudet når me sa at me skulle ta betalt for innhald på nett. Dei sa det 
var i strid med nettets filosofi. Det var veldig få som sa at det var genialt. Men eg 
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meinte at det var bare å bruke logikken for å skjønne at det er innmari uklokt å gi bort 
produktet (medier24.com, 15.01.2016).   

Nesten over natten har mediehus endret sin digitale plattform fra å ha en ren annonsebasert 
inntjeningsmodell til en blandet modell basert på to inntektskilder; annonser og 
brukerbetaling. 

1.5. BETALINGSMODELLER FOR NETTAVISER 

Noen av de tidligste forsøkene på å innføre brukerbetaling på nett (for eksempel Hamar 
Arbeiderblad, Sandefjords Blad, Møre-Nytt og Østlandets Blad) fungerte dårlig, mens andre 
(som Hallingdølen) ble betraktet som suksess. For mange av banebryterne var initiativet med 
å innføre betalingsmur ansett som et prøveprosjekt hvor arbeidet var preget av prøving og 
feiling (Høst, 2015). Dette førte til at noen av betalingsmodellene enten ble avviket eller fikk 
en annen karakter. I 2013 og 2014 gikk både Schibsted og Amedia for alvor i gang med 
brukerbetaling for nettaviser, særlig blant de store og ressurssterke avisene. 

Det finnes en rekke varianter av betalingsmodeller ettersom avishusene prøver ulike 
ordninger. Vanligvis skiller vi mellom tre kategorier (Sjøvaag, 2016; Bang og Solvoll 2014, 
Høst 2015): 

• Hard betaling (også kalt «All inclusive») hvor alt innholdet i nettavisen er lagt bak 
en betalingsløsning. Sigurd Høst (2016a) regner denne modellen som et forsvar for 
papiravisen ettersom alle som abonnerer på papirutgave mottar den digitale utgaven 
som en bonus. Den kalles også alt- eller- ingenting- modellen og utbredt blant 
nisjemedier, for eksempel The Wall Street Journal. I 2015 hadde 88 av 124 norske 
aviser valgt den restriktive harde betalingsmodellen (Høst, 2015). Med unntak av 
Fædrelandsvennen og noen få mellomstore aviser, er det de minste avisene som har 
valgt den mest restriktive løsningen. Små aviser har mindre å tape ved å være 
restriktive fordi de har færre saker som de kan legge bak betaling, samt at de har en 
annen type nettbruker som gjerne allerede er papirabonnent (Høst, 2015). 
 

• Premium (også kalt plussmodellen) hvor deler av innholdet er gratis, men 
«eksklusive saker» må betales for. Skillet mellom gratis og betalt går ikke på antall 
besøkende, men på type innhold. Noen aviser velger en restriktiv variant av 
plussmodellen, mens andre har mer liberale plussløsninger avhengig av avisens 
størrelse og konkurransesituasjon. I rapporten Avisåret 2015 (Høst, 2015) var det 34 
av 124 aviser som hadde valgt en liberal plussmodell. Aviser med høye lesertall og 
gode annonseinntekter på nett har valgt den liberale, myke løsningen for ikke å miste 
for mange lesere. 
 

• Metermodellen (også kalt taksametermodellen) hvor leserne får et visst antall saker 
gratis i måneden eller uken. Hvis leserne ønsker å lese flere saker utover 
gratisartiklene, må de betale for dette. The Financial Times og New York Times 
trekkes ofte fram som suksessfulle med en slik modell. I denne modellen er det 
adferden til brukerne som styrer eksklusiviteten. Samme sak kan være åpen for noen 
og lukket for andre, avhengig av hvilke saker brukeren er interessert i. De to sentrale 
spørsmålene er hvor mange artikler skal være gratis og hvor mye kundene må betale 
etter at gratisandelen er brukt opp. I Sigurd Høsts rapport Aviser og digital betaling 
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(2015) var det i 2014 kun en avis som har metermodellen (Aftenposten) ettersom både 
Møre-Nytt og Østlandets Blad har endret modell. Internasjonalt er denne modellen 
svært utbredt.  

Alle aviser åpner opp sidene sine for nyheter av spesiell verdi, det være seg nasjonale og 
internasjonale nyheter fra NTB eller lokale saker som har fått nasjonal oppmerksomhet. I 
tillegg åpner alle aviser opp for saker som gjelder liv eller sikkerhet som ulike former for 
kriser. Skillet mellom restriktive og liberale betalingsordninger er, i følge Høst (2015), mer 
usikkert enn tidligere.  Tendensen er likevel at flere aviser velger restriktive varianter, 
spesielt blant de som innførte betalingsopplegg etter 2014. 

Denne studien har ikke som formål å undersøke hvordan de ulike betalingsmodellene har blitt 
implementert i utvalgets aviser. Funn som kan knyttes til dette tema, blir derfor ikke diskutert 
eller analysert her. Rapporten vil kun skissere avisenes erfaringer med implementeringen av 
brukerbetaling på et generelt nivå i begynnelsen av kapittel 3.   
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2. UTVALG OG METODE 
Norge er et avisrikt land med 228 aviser hvorav 203 er lokalaviser (medienorge, 2016). Av de 
203 lokalavisene i Norge, er det 55 som blir kategorisert som daglige lokalaviser. Av disse 
hadde ca. 40 innført brukerbetaling i løpet av 2015 (Høst, 2015).  Ettersom studien ønsket 
mest mulig variasjon og bredde i utvalget, ble 23 aviser valgt ut på bakgrunn av fem kriterier; 
geografi, størrelse, eierskap, type betalingsmodell og hvor lang erfaring de har med 
betalingsmur.  

  

2.1  FEM UTVALGSKRITERIER 

Geografi: I studier av papiraviser har avisers geografiske nedslagsområde vært et viktig 
kriterium av hensyn til distribusjonskostnader. Geografi er også en faktor for nettaviser, ikke 
minst med tanke på konkurranse mellom lokalaviser på samme geografiske nivå og i forhold 
til lokale annonsører. 

Utvalget dekker alle fylkene med unntak av Hordaland, Oslo og Nordland (se vedlegg 6.1.2). 
En utfordring har vært at aviser i Sør- Norge har vært tidligere ute med innføringen av 
brukerbetaling enn for eksempel aviser på Nord-Vestlandet. Amedias pilotprosjekt fra 2013 
bestod eksempelvis av fem aviser fra Sør-Norge: Drammens Tidende, Glåmdalen, 
Haugesunds Avis, Sandefjords Blad og Tønsbergs Blad. På samme måte finnes det en 
overvekt av avishus fra Sør-Norge i utvalget.  Akershus fylke er således representert med tre 
aviser, mens fem fylker er representert med to aviser hver. 

Størrelse: Rekkevidden til aviser er avgjørende for avisenes distribusjonsegenskaper, både 
når det gjelder segmenteringsmuligheter og dekning. Kantar TNS og Mediebedriftenes 
Landsforening presenterer de offisielle lesertallene for norske aviser og nettaviser to ganger i 
året, senest september 2016. Hvis utgangspunktet er dekningstallet på nett, er den største 
avisa i utvalget Adresseavisen med 162 000 nettlesere, etterfulgt av Nordlys med 55 000 
lesere.  I den andre enden av skalaen ligger Telen, Hallingdølen og Firdaposten med 3000- 
6000 lesere. De resterende avisene i utvalget sprer seg noenlunde jevnt utover i 
mellomsjiktet. 
Hvis det digitale opplagstallet legges til grunn, er Adresseavisen fortsatt størst (59 000) 
etterfulgt av Fædrelandsvennen (32 000). Nederst ligger Firdaposten (4465) og Telen (4208). 
1/3 av utvalget har under 10 000 i opplag, 1/3 har mellom 10 000 og 20 000 i opplag og 1/3 
har mer enn 20 000 i opplag. Digitalt opplag omfatter alle utgaver og inkluderer digitale 
abonnement og enkeltsalg av elektroniske aviser. Her vil mange av abonnementene være 
overlappende med papirabonnementene, siden flere aviser bare tilbyr papirabonnement 
inkludert digitalutgaven (Medienorge, 2016). 

Eierskap: Amedia er et av de største mediehusene I Norge og eier/ deleier ca. 50 lokal- og 
regionsaviser. 13 Amedia- aviser ble intervjuet. Schibsted eier fem nasjonale og regionale 
aviser, inkludert Fædrelandsvennen i materialet. Det tredje mediehuset er Polaris Media, som 
eier 33 lokale aviser. Tre aviser fra Polaris media har blitt inkludert: Adresseavisen, 
Sunnmørsposten og Troms Folkeblad. Fra Agderposten Media er det med to aviser: 
Agderposten og Varden. Nordsjø Media er representert med Jærbladet. GD og Hallingdølen, 
samt Trønder-Avisa som har en overvekt av andre, private eiere. 
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 Betalingsmodeller: De to vanligste betalingsmodellene er plussmodellen og metermodellen. 
Metermodellen er frekvensbasert og gir leserne gratis adgang til et visst antall artikler per 
måned eller uke. Internasjonalt er New York Times det mest kjente eksemplet, men modellen 
er svært utbredt i USA hvor over 60 prosent av avisene som har brukerbetaling bruker 
metermodellen, spesielt i sørøst. (American Press Institute, 2016). I Norge er denne modellen 
representert ved Aftenposten.  

Plussmodellen kommer i harde og myke varianter. Harde løsninger gir ingen gratis adgang til 
nettnyheter, mens myke modeller gir begrenset gratis adgang til deler av avisenes innhold. 
Graden av åpenhet varierer imidlertid, også for den enkelte avis. Nordlys hadde for eksempel 
syv prosent av sitt innhold bak betalingsmuren i seks måneder, før de økte lukketheten til 24 
prosent i mai 2015. Avisene tar selv beslutninger om lukkegraden og hvilke artikler som skal 
inkluderes bak betalingsløsningene. Flere av dem tester ulike strategier for å finne fram til 
løsninger som fungerer best for dem. I perioden hvor denne studien ble gjennomført, 
anbefalte Amedia sine aviser å plusse 20-30 prosent av innholdet. 

Lukkingsgraden avhenger både av størrelsen på avisa og konkurransesituasjonen. Avisa 
iFinnmark startet med å plusse omtrent 30 prosent av innholdet, men «løfter plussen» i 
enkelte perioder til 45 prosent ettersom avisen er fornøyd med 37000-38000 unike brukere 
daglig. Varden, på den andre siden, hevdet at de ikke kunne låse mange saker som var viktige 
trafikkdrivere så lenge konkurrenten deres (Telemarksavisa) ikke hadde innført 
brukerbetaling. De to avisene er omtrent jevnstore; På desktop har Telemarksavisa 36 000 
daglige lesere mot Vardens 31 000 lesere (MBL, 2016). 

 

Figur 5 Lukkingsgrad 
Hallingdølen, Jærbladet og delvis Sandefjords Blad representerer den harde plussmodellen. 
Fædrelandsvennen og Oppland Arbeiderblad har også svært restriktive løsninger. Ni aviser i 
utvalget har valgt en mellomløsning hvor mellom 30-70 prosent av sakene er plusset, mens 
åtte aviser har såkalt myk betalingsløsning hvor under 30 prosent av innholdet krevde 
betaling (se vedlegg for en mer detaljert oversikt). Metermodellen er den minst vanlige i 
Norge, per i dag er det kun Aftenposten som opererer med denne modellen.  Østlandets Blad 
er inkludert i studien, ettersom denne avisen prøvde metermodellen i en kort periode.  
Lang/ kort erfaring med betalingsmur: For å sikre mest mulig variasjon i utvalget var det 
også viktig å ta med aviser som har ulike erfaringer med, meninger om og perspektiver på 
brukerbetaling for nettnyheter. Figur 6 viser når avisene implementerte brukerbetaling. 
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Figur 6 Tidslinje 

I studien er det med aviser som har «lang» erfaring med betalingsmur. Hallingdølen, 
Trønder-Avisa og Fædrelandsvennen innførte brukerbetaling i 2011 og 2012. I utvalget er det 
også noen aviser som ganske nylig har innført ordningen, som Romerikes Blad, iFinnmark, 
Firdaposten (sommer/ høst 2015). Samtidig var det interessant å ha med aviser som hadde 
prøvd ut ulike betalingsmodeller som Østlandets Blad, Glåmdalen og Sandefjords Blad, i 
tillegg til Asker og Bærum Budstikka som hadde betalingsmur en kort periode. 
 

2.2 INTERVJU 

I prosjektet har informanter fra 23 aviser blitt intervjuet. Fra de fleste avisene ble 
markedssjefen eller salgsdirektøren intervjuet. I Østlandets Blad var det en av selgerne som 
stilte og i Drammens Tidende administrerende direktør. I noen aviser (for eksempel Nordlys, 
Tønsbergs Blad, Agderposten og GD) var det to personer som ble intervjuet ettersom 
intervjuet ble oppfattet som relevant for flere i avishuset. 

Inntrykket er at intervjuobjektene fant studien interessant og at de var svært positive til å 
delta. Alle intervjuene fant sted i avisenes lokaler, med unntak av intervjuet med Moss Avis 
som ble gjennomført som videomøte på Google Hangouts. Selv om informantene var positive 
til studien, var de alle travle mennesker med et stramt tidsskjema. Det var en av grunnene til 
at intervjuene varte i ca. 1 time. Alle var imidlertid positive til oppfølgingsspørsmål senere 
per mail og til å oversende tilleggsmateriell. 

Hensikten med å velge intervju som metode var å innhente dybdekunnskap, synspunkter, 
erfaringer og oppfatninger om annonsemuligheter etter innføringen av brukerbetaling på nett. 
Noen av avisene hadde begrenset erfaring med betalingsløsninger ettersom ordningen var 
relativt ny. Disse informantene ble oppfordret til å «tenke høyt» over situasjonen. 

Studien brukte en relativt strukturert og formell intervjuform (se vedlagt intervjuguide). På 
forhånd ble flere nøkkelspørsmål formulert basert på medievalgsmodellen. De 
forhåndsdefinerte spørsmålene var enkle, nøytrale, åpne og fokuserte. Spørsmålene fungerte 
som en god veiledning i hva og hvor mye det skulle spørres om. De var viktige for å drive 
intervjuet videre ettersom vi kun hadde en time til rådighet. 
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Listen av spørsmål var også hjelpsom i den forstand at intervjuet ikke skulle bli oppfattet som 
en debattarena og for å fremheve formålet med intervjuet: å få den som ble intervjuet til å 
levere så mye relevant informasjon som mulig. De mange, konkrete spørsmålene signaliserte 
tydelig at intervjuobjektet var hovedpersonen og den som skulle snakke mest. 

Samtidig var det viktig at strukturen i intervjuene åpnet opp for at både intervjuer og 
informantene kunne forfølge en ide eller et svar i mer detalj. Dette gjorde at intervjuer, 
spesielt i den tidlige fasen av intervjuene, fikk ny informasjon eller mer informasjon som var 
viktige for informantene.  

Intervjuene fant sted i løpet av sommeren og høsten 2015, samt vinteren 2016. Med tillatelse 
fra informantene, ble intervjuene tatt opp på lydopptak. Av de 23 avisene i utvalget, 
intervjuet jeg 13 alene og tre sammen med en kollega fra Handelshøyskolen BI. Min kollega 
foretok deretter syv intervjuer alene. Jeg transkriberte fem av intervjuene selv, før en erfaren 
studentassistent ovetok. Vi transkriberte manuelt og brukte ca. 4-5 timer per intervju. Vår 
transkribering inkluderer alt som ble sagt i intervjuene, men ikke den nonverbale 
kommunikasjonen (pauser, sukk, mimikk, gester og fremtoning). 

Etter at intervjuene var transkribert skrev jeg et lengre sammendrag av hvert intervju for å 
trekke ut den meste relevante og interessante informasjonen og samtidig redusere 
informasjonsmengden. Denne behandlingen av intervjudataene ble gjentatt av en PhD- 
student fra Handelshøyskolen BI. Vi kunne deretter utvikle tematiske kategorier fra 
datamaterialet og fortolke dette. I rapporten blir ikke informantenes navn og arbeidssted 
gjengitt. Man vil kunne hevde at troverdigheten til studien styrkes ved at intervjuobjektenes 
meninger gjøres synlige for leseren (Tjora, 2010). På den andre siden vil det å benytte 
navngitte sitater også kunne svekke troverdigheten fordi det er en viss fare for at enkelte 
stemmer legger føringen på fortolkningen av funnene. Dette kan medføre at intervjusitatene 
gir et feilaktig bilde av situasjonen (Smith, 2003). I forhold til denne studien ble det vurdert at 
identifikasjon av hvem som har sagt hva, er mindre viktig. Det er utsagnene i seg selv som 
her er viktige. I noen tilfeller har sitatene blitt omskrevet fra muntlig språk. 

 

2.3 SPØRREUNDERSØKELSE 

 Intervjuene ble senere supplert med sekundærdata fra Medienes Landsforening (MBL), 
Landslaget for Lokalaviser (LLA) og Kantar TNS (tidligere TNS Gallup). I tillegg har 
studien en spørreundersøkelse blant brukerne av fire av utvalgets aviser.  Spørreskjema ble 
utarbeidet med støtte fra flere kollegaer på Handelshøyskolen BI og i samråd med tilsvarende 
bransjeundersøkelser. Spørreskjema ble pre-testet både på MBL og i en liten gruppe brukere. 
Strukturen i spørreskjema er basert på medievalgsmodellen og spesielt 
situasjonsegenskapene. Gjennom 22 spørsmål ble leserne spurt om hvilken plattform de 
bruker (PC, nettbrett eller mobil), om leservaner og om deres oppfatninger av og holdninger 
til reklame i nettavisen sin. De ble også spurt om hvordan de oppfatter nettavisen etter 
innføringen av brukerbetaling. 

Spørreskjema ble sendt på e-post til 1000 digitale abonnenter i hver av de fire avisene. 
Responsen ble lavere enn ønsket, 474 svar, hvilket er en svarprosent på 12 prosent.  I følge 
professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og en av nestorene innenfor 
samfunnsvitenskapelig metode, Ottar Hellevik er en svarprosent på åtte ikke uvanlig (Bladet 
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Forskning, 2013). Lav deltagelse skyldes sannsynligvis at publikum utsettes for mange 
kommersielle markedsundersøkelser som har medført en generell undersøkelsestretthet.  

Hva ble gjort for å øke deltagelsen og hva kunne ha vært gjort annerledes? I utgangspunktet 
antok jeg at deltagelsen ville bli høy nok siden det var avisene selv som sendte ut 
spørreskjema og at deres (gode) relasjon til sine egne abonnenter ville bidra til å øke 
svarprosenten. Respondentene ble sikret anonymitet som jeg også antok ville øke sjansene for 
høyere deltagelse. Undersøkelsen ble også meldt til NSD, personvernombudet for forskning, 
og godkjent 2. februar 2016. Respondentene fikk ikke en tilbakemelding om resultatet etter 
undersøkelsen og de ble heller ikke informert om undersøkelsen på forhånd, men dette er nok 
viktigere i mer sensitive survey som arbeidsmiljøundersøkelser og ikke i spørsmål om 
mediebruk. Det ble jobbet lenge med å lage et brukervennlig spørreskjema med ikke for 
mange spørsmål. Likevel var det flere som falt av underveis, og som ikke svarte på mer enn 
¾ av spørsmålene, slik at N = 396.  Sannsynligvis burde det vært færre enn 22 spørsmål og et 
mindre påstandsbatteri. Et virkemiddel jeg burde ha vurdert bedre var bruken av premier, for 
eksempel kunne deltakerne ha vært med i trekningen av et års abonnement på sin lokale avis. 

Undersøkelsen ble sendt ut på forskjellige ukedager. Resultatene viser at fredag etter lunsj 
ikke var en god dag for svarprosenten sammenlignet med mandag og onsdag.  Abonnentene 
fikk ikke en påminnelse på undersøkelsen, noe som kunne ha økt deltagelsen. På den andre 
siden var avisene som sendte ut undersøkelsen engstelige for at dette kunne oppleves som 
irriterende for deres abonnenter. 

For at vi skal kunne bruke resultatene fra spørreundersøkelsen kreves det at utvalget er mest 
mulig homogent med hensyn til egenskaper som kan påvirke medievanene, for eksempel at 
det er lite variasjon med hensyn til alder, kjønn, inntektsnivå og utdannelse (se vedlegg 6.3). I 
dette tilfellet har studien et svært homogent datagrunnlag.  Dette innebærer at 
spørreundersøkelsen kan gi en indikasjon på noen tendenser selv om de ikke viser hele bildet. 
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3.ANALYSE OG DISKUSJON 
I denne delen av rapporten presenterer jeg mine fortolkninger av intervjudata og 
spørreundersøkelsen. Strukturen for kapitlet følger i hovedsak medievalgsmodellen som ble 
presentert i kapittel 1.2. Analysen går gjennom de ulike egenskapene og hvordan disse har 
endret seg. Aller først beskrives kort hvordan selve implementeringen av betalingsmur ble 
mottatt av avisenes kunder, både brukere og annonsører. 

 

3.1 VELLYKKET IMPLEMENTERING AV BRUKERBETALING  

I de 23 intervjuene var det lagt inn spørsmål om hvordan informantene opplevde selve 
implementeringen av brukerbetalingen, hvordan de forberedte seg selv, leserne og 
annonsørene. Hovedinntrykket er at implementeringen gikk overraskende bra.  

I over 20 år har publikum blitt godt vant med å få enkel og gratis tilgang på oppdaterte 
nyheter uavhengig av tid og sted gjennom nettaviser. Å legge dette innholdet bak en 
betalingsmur kunne derfor forårsake mye uro og misnøye i tillegg til at tekniske problemer 
kunne oppstå. Avisene i utvalget brukte derfor mye tid og ressurser på å forberede leserne på 
betalingsmuren, spesielt med tanke på innlogging og registrering. Det var åpenlyst at flere av 
avisene var nervøse for hvordan betalingsmuren ville bli mottatt blant brukerne. Ti aviser tok 
i bruk informative kampanjer som i noen tilfeller også inkluderte «stand» i byens sentrum 
eller døgnåpent kundesenter for å hjelpe brukerne med innloggingsproblemer og andre 
spørsmål. En viktig årsak til at dette var nødvendig at de fleste brukerne er eldre papirlesere 
som både var usikre på og uvant med digitale verktøy. En av informantene beskriver 
forberedelsene slik: 

 «Vi hadde et stort beredskap med redaktør og mange folk som satt klar på telefon for 
denne stormen de skulle få. Det kom ingen…! Og, sånn har det vært i ettertid. Det er 
klart, noen ting skjer – vi får telefoner om at «jeg klarer ikke å logge inn» - det var litt 
tekniske problemer, men det var ingen som klaget på det». 

Det viste seg at de fleste brukerne klarte å logge seg inn på nettavisene uten særlig hjelp og 
støtte fra avisenes kundeservice. For de avisene som innførte betalingsmuren uten å varsle om 
dette i særlig stor grad, gikk prosessen også smertefritt. I det store og det hele gikk 
overgangen fra gratis til betalt nettavis velsmurt for alle avisene. For enkelte aviser fungerte 
Facebook som en temperaturmåling av lesernes reaksjoner. Avisene opplevde noen kritiske 
og negative kommentarer på Facebook, men de fikk også kommentarer fra leserne som 
forsvarte brukerbetalingen og tok avisen i forsvar, nærmest som ambassadører i det åpne rom. 
En informant beskriver situasjonen som at  

Det positive er at vi ser at det er mange som forsvarer det at avisen tar betalt. Så vi 
opplever jo nå at vi får ambassadører eller abonnenter som tar oss i forsvar ute i det 
åpne rom. Uten at vi egentlig trenger å si noe.    

I spørreundersøkelsen ble respondentene spurt om deres opplevelse av avisen sin før og etter 
innføringen av brukerbetaling. Figur 7 viser at nesten halvparten av respondentene (43 
prosent) ikke leser lokalavisen sin mer etter innføringen av brukerbetaling. Snaue 22 prosent 
leser avisen mer etter at brukerbetaling ble innført og 19 prosent leser den mindre. 



 

25 

 

ANNONSE+    ANNONSEPOTE NSIALET FOR D IGITALE LOKALAVISER MED BRUKERBETALING 

Hovedinntrykket er likevel at for majoriteten av brukerne (42 prosent) har ikke 
betalingsmuren hatt noe effekt på deres bruk av lokalavisen.  

 
Figur 7 Tid brukt på lokal nettavis 

Forklaringen på hvorfor leserne aksepterte betalingsmuren så fort og uten protester er nok at 
de aller fleste av dem allerede var betalende papiravisabonnenter som fikk innholdet bak 
betalingsmuren inkludert i sine abonnementer. For disse var dette bare en «solskinnshistorie» 
i følge en av informantene. En annen informant beskriver overgangen som at 

«Vi opplever jo nå at vi tilbyr et mye bedre produkt til samme pris til våre abonnenter. 
Så nå kan de jo uansett hvor de er i verden, lese e-avisen. Vi publiserer jo nå alle 
sakene digitalt som magasinsaker på en mye finere måte enn vi gjorde før, så 
produktene har blitt bedre.»   

I motsetning til tidligere år (Rørvik, 2011) kan det virke som om at avisene lykkes denne 
gangen i å bruke differensierings- og bundlingsstrategier. Allerede betalende papirabonnenter 
får nå tilgang til alt innhold på alle plattformer, i tillegg til en del andre produkter og 
tjenester. En kilde beskriver det nye verdiforslag til abonnentene som: 

«For eksempel er det fem i familien som har tilgang per abonnement. Det er jo for så 
vidt et fortrinn som vi har hatt stort fokus på når vi har rullet ut den digitale betalingen 
nå, at abonnementene våre får jo mer for pengene. de som har tidligere hatt papiravisa 
da, de får jo nå den som PDF. Og da får du til og med lese den på kvelden før, før vi 
sender den til trykkeri får du lese den på nettet som abonnent. I tillegg får du en 
tilleggsavis som heter «Ekstra» og som kommer til alle A-medias aviser hver dag. 
Den inneholder nasjonale og internasjonale nyheter som er sydd sammen av NDB og 
ANB. I tillegg så har de jo tilgang til alle plussakene våre på nettet.» 

Avisene tilbyr stort sett tre ulike pakkeløsninger som en gjenstand for en viss 
eksperimentering.  Det vanligste er «total» eller «komplett» løsninger som inkluderer alt 
innhold på alle plattformer, fulgt av rene digitale pakkeløsninger og ulike kombinasjoner 
mellom papir og digitalt som for eksempel «digitalt i uken og papir i helgen». Noen aviser 
har også spesielle studentpakker eller som Sunnmørsposten, et digitalt abonnement for dem 
under 33 år. For en mer detaljert gjennomgang av de ulike versjonene med en tilhørende 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

ja, mye mer enn før

Ja, litt mer enn før

Omtrent like mye

Nei, litt mindre enn før

Nei, svært mye mindre enn før

vet ikke

Spørsmål: Har du inntrykk av at du leser din lokale nettavis mer etter at den 
innførte brukerbetaling? 

Prosent (n=401)
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diskusjon av ulike prisstrategier, se Sigurd Høsts notat Papiravisene lever og de satser 
digitalt (2016a) og rapport Avisåret 2015 (2016b). 

Bundlingstrategiene til avisene kombineres med differensiering av både produktene og 
kundene: betalende abonnenter får et bedre tilbud og ikke-betalende lesere får et dårligere 
tilbud. «Betalingsmuren» kan dermed tolkes som en beskyttende mur rundt innholdet og 
kundene som allerede er innenfor muren. Drammens Tidende kaller inngangen til 
betalingsmuren, litt humoristisk, for Perleporten. På den måten signaliserer man at innenfor 
portene ligger det gode brukeropplevelser og et godt innhold.  

Denne studien inkluderer ikke en innholdsanalyse av journalistiske stoff foran og bak 
betalingsmur (for en slik analyse, se for eksempel Sjøvaag, 2016 og Kvalheim, 2013). 
Informantene kunne likevel fortelle om differensiering av innholdet i to grupper: unikt 
innhold som brukerne må betale for på den ene siden og generelle nyheter som er gratis på 
den andre siden. De generelle nyhetene beskrives også som åpne hendelsesnyheter og 
refererende nyheter med eksterne kilder. I følge mange av informantene vil hendelsesnyheter 
alltid være åpen fordi det er konkurranse på den type saker. En annen grunn til at 
hendelsesnyheter ligger åpent hos mange aviser er at det er «blålyssaker» som drar inn stor 
trafikk til nettavisene. Det unike innholdet bak betalingsmurene, er alt som på en eller annen 
måte er bearbeidet av avisenes egne medarbeidere. Dette beskrive som foto, kommentarer, 
profiler, gravende journalistikk og intervjuer. Det er innhold som avisen er alene om, artikler 
som er «dypere», tyngre og mer forseggjorte. Et annet innhold som defineres som unikt er 
journalistikk med ultralokal profil fordi det oppleves som spesielt relevant for 
lokalsamfunnet. Det kan være lokale nyheter, spesielt innen kultur- og sportsfeltet, men også 
personalia som dødsannonser. For avisene er det viktig at dette unike innholdet blir presentert 
som noe som er forbeholdt betalende kunder og som de ser verdien av. En av informantene 
beskriver de digitale produktene og tjenestene  

«(…) som flotte supplementer som gjør at vi er mer tilgjengelig for abonnentene, som 
har økt verdien av å være abonnent, sånn at lojaliteten har økt hos kundene».  

Også en annen informant håper at «leserne føler de får noe ekstra, noe som er forbeholdt de 
som medlem og de som abonnenter». Som betalende abonnenter får brukerne «kanskje mer 
følelse av å være med i en klubb eller medlemskap da, som kan gi en verdi. Da kan det virke 
positivt på lojaliteten». 

I spørreundersøkelsen ble respondentene spurt hvorvidt de har inntrykk av at avisen har flere 
interessante saker etter at den innførte brukerbetaling (figur 8).   
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Figur 8 Andel interessante saker 

Muligens er det for tidlig å spørre leserne om hvorvidt innholdet i lokalavisen har forbedret 
seg ettersom nesten 1 av 3 ikke har noen formening om saken.  

Oppsummert handlet innføringen av betalingsmur om å ta vare på allerede eksisterende 
abonnementsrelasjoner. Det er en forsiktig, defensiv bremsestrategi (Olsen og Solvoll, 2016) 
som også bekreftes av andre studier (Carson, 2015; Hogneland and Saebi, 2015; Schlesinger 
and Doyle, 2015; Krumsvik, 2014; Myllylahti, 2013). I sin undersøkelse av betalingsmurer i 
britiske, amerikanske og australske aviser konkluderte Carson (2015:1037) med at 

«Australian newspapers are in a purgatorial space: they are not earning enough from 
digital revenues to abandon print, yet digital subscriptions are cannibalising print 
subscription revenue. Thus, bundled subscriptions are used to soften the impact of 
digital offerings eroding print sales and to keep print advertisers on board» 

Pickard og Williams (2014) har fulgt debatten om betalingsmur i USA de siste fire årene og 
konkluderer på tilsvarende måte med at årsaken til å introdusere betalingsmur ikke har vært 
for å skape en ny inntektsstrøm, men for å hindre leserne i å forlate avisenes papirversjon. En 
betalingsmur holder ikke bare tilfeldige gratispassasjerer uten, den holder like mye 
eksisterende lesere inne(sperret). Gigaom, et bloggrelatert medieselskap som tilbød 
teknologinyheter-  og analyser beskrev i 2010 innføringen av betalingsmur som en «fall-
back» strategi og ikke som en «move-forward-strategy»: 

For many newspapers, the main driving force for instituting a paywall is to keep print 
readers from migrating away from buying the physical product (which still generates 
the majority of advertising revenue at most newspapers) to reading for free online, 
where their eyeballs are worth less than they would be in print (Gigaom, 2010).  

Det kan synes som at avisene i utvalget har klart den første og viktigste jobben - å overbevise 
betalende papirkunder om verdien av å bli digital kunde og å opprettholde 
abonnementsordningen. Steg nummer to er å rekruttere nye betalende kunder. I forhold til 
ikke-betalende lesere har avisene ulik tilnærming avhengig av hva slags type betalingsmur de 
har implementert. De avisene som har en myk betalingsmodell med opp mot 80 prosent åpent 
innhold er i større grad avhengig av generell høy trafikk. Som en av informantene hevder, er 
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Ja, mye mer enn før

Ja, litt mer enn før

Omtrent like mye

Nei, litt mindre enn før

Nei, svært mye mindre enn før

Vet ikke

Spørsmål: Har du inntrykk av at avisen har flere interessante saker etter at 
den innførte brukerbetaling? 

Prosent (n= 401)
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trafikk hovedårsaken til vekst i digitale inntekter, sammen med aktiv produktutvikling.  Her 
blir betalingsmuren beskrevet som en komplisert balanseøvelse: På den ene siden skal det 
være verdt å betale for innholdet samtidig som at det skal være nok interessant gratis innhold 
til å holde en posisjon som er god nok dekningsmessig til at avisen er attraktiv for 
annonsørene sine. Den samme balansegangen blir omtalt av to andre informanter: 

For du har en avveining her mellom i hvor stor grad skal du forbeholde innholdet til 
abonnentene dine for å beholde verdien med å være abonnent, mot å lukke så mye at 
du tar bort trafikk og rekkevidde 

Vi har en policy om at cirka tretti prosent av innholdet i nettavisa skal være plusset. 
Det vil si at da skal vi også beholde den store massen, for vi vil ikke mistet posisjon 
som det største nettstedet. Vi ønsker å favne bredt, men vi ønsker også å få betalt. 

En annen informant omtaler forholdet som en spagat mellom en breddestrategi (å rekruttere 
så mange som mulig) og en dybdestrategi (å tilrettelegge for at leserne bruker avisen så mye 
som mulig). 

Innføringen av brukerbetaling vurderes som vellykket av alle informantene i forhold til 
leserne. I forhold til avisenes andre kundegruppe, nemlig annonsørene, var det enda mindre 
forberedelser i forkant av innføringen av betalingsmur. De aller fleste avisene i utvalget 
varslet ikke annonsørene sine om endringene og kun et fåtall mottok spørsmål fra annonsører. 
Den lille reaksjonen som oppstod var dessuten preget av forståelse og aksept. En årsak til at 
innføringen av betalingsmur ikke ble et tema for annonsørene var at endringen ikke påvirket 
annonseprisene og antall visninger direkte ettersom de aller fleste avisene selger annonsene 
visningsbaserte. Brukerbetalingen hadde med andre ord ingen negative konsekvenser for 
annonsørene.   

Til en viss grad er mangelen på dialog mellom avisene og annonsørene urovekkende. Var 
tanken at en betalingsmur ikke var relevant eller viktig for annonsørene? Kunne man tenke 
seg en mer aktiv differensiering- og bundlingstrategi i forhold til annonseproduktene? Et av 
delmålene med denne studien er nettopp å vise at innføringen av betalingsmur var og er 
relevant for annonsørene ettersom lokalavisenes egenskaper som annonsekanal endres.  

 

3.2 BEDRE DISTRIBUSJONSEGENSKAPER 

Analysen av lokale nettavisers evne til å spre annonser, viser at distribusjonsegenskapene har 
gjennomgått tre store endringer i overgangen fra gratis til betalt nettavis (figur 9). 

 

 
Figur 9 Distribusjonsegenskaper til nettavis med brukerbetaling 

Distribusjonsegenskaper
God dekning tross liten nedgang

Lokale, lojale lesere

Nye segmenteringsmuligheter
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• For det første har nettavisene beholdt en god dekning tross liten nedgang. 
Lokalavisenes evne til å nå ut står fortsatt i en særstilling. Selv med brukerbetaling, 
har lokalaviser på nett fortsatt god dekning. 

• For det andre har brukermassen til avisene har endret seg til det bedre; avisene har 
mistet sine gratispassasjerer, men beholdt sine lojale kjernelesere. 

• For det tredje har segmenteringsmulighetene har forbedret seg dramatisk. Med 
brukerbetaling får avisene innloggingsdata om leserne, ikke bare demografisk, men 
også om deres leservaner og preferanser. Disse data kan bearbeides til kundeinnsikt 
og brukes overfor annonsørene som segmenteringsverktøy. Bruken av denne type data 
er fortsatt ikke i gang hos lokalavisene, men forventningene om mulighetene er høye.  

 

3.2.1.  GOD DEKNING TROSS LITEN NEDGANG 
For norske lokalaviser har god dekning alltid vært en styrke i forhold til annonsørene, både 
når det gjelder papiravisa og nettavisa. Totalt sett når mediehusene 85 % av befolkningen. 
Seks av ti leser avisen på nett, mens fire av ti leser avisen på mobil og halvparten leser 
avisens papirutgave (MBL, 2016). 

Flere av avisene i utvalget var urolig for hvordan det ville gå med dekningen da de innførte 
brukerbetaling. I følge en informant var det spesielt markedsavdelingen som var bekymret:  

De som var mest skeptisk her på huset var jo markedsavdelingen - selgerne, som da 
skulle ute og selge et produkt som skulle kanskje få en mindre dekning enn det vi 
hadde før. Og de var redde for at produktet på en måte skulle vannes ut, at vi skulle 
miste mange lesere og at konkurrenter skulle komme på banen og ta det markedet vi 
mistet. 

Denne bekymringen er i tråd med funn andre studier (for eksempel Chiou og Tucker, 2013), 
den generelle antagelsen om den negative effekten betalingsmur vil ha på betalingsviljen til 
spesielt yngre lesere (Kammer et al., 2015) og evnen til å tiltrekke seg nye abonnenter (Holm, 
2016; Moe & Kleiven, 2016). Både Carson (2015) og Athey et al. (2016) argumenterer for 
eksempel at en betalingsmur reduserer trafikken til en avis og dermed forstyrre avisens 
posisjon i et annonsemarked.  

Færre avislesere betyr i seg selv at annonsørene når færre i sin målgruppe etter at 
brukerbetaling ble innført. I utgangspunktet er dette dårlig nytt for annonsørene som 
tradisjonelt har vært meget opptatt av dekning. I utvalget viste ikke denne bekymringen seg 
på den måte. Alle informantene hevdet at annonsørene ville få den dekningen de hadde bestilt 
uavhengig av betalingsmur.  

Alle avisene i utvalget erfarte et fall i trafikken den første perioden etter innføringen av 
brukerbetaling. Fædrelandsvennen, som var den andre avisens i Norge som innførte 
brukerbetaling, falt for eksempel 20 % i trafikk og 19 % i antall unike brukere. Et annet 
eksempel er iFinnmark som gikk ned fra 42-43000 unike brukere per dag til 37-38 000 unike 
brukere per dag etter innføringen av brukerbetalingen.  

For de fleste av avisene i utvalget tok brukertallene seg imidlertid raskt opp etter innføringen 
av brukerbetaling. I Jærbladet lå sidevisningene på nettet før betalingsløsningen på ca. 1,4 
millioner i måneden. I en periode var den nede i nesten 800.000 visninger i måneden, men 
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etterhvert krøp den opp til 1,3 millioner igjen. For Fædrelandsvennen tok det et år før de var 
på samme nivå som før betalingsmuren, og siden har trafikken bare økt. Også Agderposten 
opplevde et fall i antall unike brukere, men innen et år var avisa tilbake på samme nivå som 
før innføringen av brukerbetaling. En informant beskriver sin situasjon som: 

Jeg trodde vi skulle miste masse trafikk. Vi hadde en liten dropp i begynnelsen, men 
nå er vi «back on track». Vi gikk fra hundre tusen til åttifem tusen visninger på dagen, 
men nå er den tilbake. Om vi har mistet en vekst vet jeg ikke. Jeg tror ikke vi ville hatt 
så stor vekst på nett egentlig. Og vekst på mobil har vært kolossal fortsatt. Vi har fått 
inn de vi ville ha inn da, og mistet de fly bys som ikke egentlig er viktig for trafikk. 

 

En annen informant beskriver en lignende utvikling for sin avis med et kraftig fall i 
abonnementsmassen innledningsvis, men at abonnementstallet økte gradvis slik at avisen 
etablerte seg, trafikkmessig, som nesten tre ganger så stor som sin største konkurrent, et helt 
gratis nettsted. I en kronikk fra november 2016 hevder Are Stokstad, konsernsjef i Amedia, at 
nye abonnenter strømmer til konsernets lokalaviser og at abonnementstallet har økt med 6,2 
prosent det siste året:  

 

«Ikke noe annet medium er tettere på folk og har tilsvarende lokal gjennomslagskraft. 
Ikke NRK. Ikke TV2. Ikke VG eller andre riksaviser. Og heller ikke Facebook» 
(Stokstad, 2016).  

Et av intervjuobjektene trekker også frem at avisen hans også er fornøyd med leserdekningen 
for gruppen under 40 år:  

«Da ligger vi over femti prosent leserdekning på nett under førti. Vi har jo en generell 
høy leserdekning. Vi er egentlig misfornøyd at vi ikke kan si åtte av ti. men det er jo 
bra egentlig. Vi ser jo at vi har en veldig sterk «standing» i området her i både 
abonnenter og ikke-abonnenter.» 

Enkelte aviser merket også at det tok lengre tid å oppnå ønsket dekning. Der man tidligere 
hadde brukt en uke for å oppnå et bestemt antall visninger, kunne det i den første perioden ta 
1,5-2 uker å nå samme antall visninger. 

En viktig årsak til at lokalavisene opplevde fortsatt god dekning etter innføringen av 
brukerbetaling er mangel på konkurrerende aviser i lokalmarkedet. De fleste lokalavisene har 
monopol i sitt marked ettersom det bare er en avis i hver by, distrikt eller område. Selv i 
markeder med flere aviser, var spørsmålet om geografisk dekning ofte relativt avklart. 
Varden og TA, to fylkesaviser som er omtrent like store har for eksempel delt leserne mellom 
seg: digitalt er det enkeltsaker som bestemmer hvem som er størst fra dag til dag. I Rogaland 
har også aktørene delt markedet mellom seg. Stavanger Aftenblad dekker Stavanger by, 
Sandnesposten dekker Sandnes og Jærbladet de tre kommunene Klepp, Time og Hå. 

I andre områder er konkurransen hardere. Både iFinnmark og Nordlys opplever sterk 
konkurranse fra iTromsø (tidligere Bladet Tromsø). På siste måling hadde Nordlys og 
iTromsø henholdsvis 55 000 og 30 000 lesere på nett (MBL, 2016). For avisenes primære 
dekningsområde, Tromsø by, er imidlertid avstanden mellom de to avisene mindre, noe som 
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også resulterte i en «aviskrig» høsten 2014 om hvilke av de to avisene som var størst i byen 
(Medier24, 2015).  Asker og Bærum Budstikke er en avisene som befinner seg i en presset 
konkurransesituasjonen, i skvis mellom Aftenposten på den ene siden og Drammens Tidende 
på den andre siden.  I tillegg presses lokalavisene av riksavisene VG og Dagbladet som har 
mulighet til å bruke «geo-targeting-løsninger».  Romerikes Blad trekker for eksempel fram 
VG som en konkurrent ettersom både VG papir og VG nett har større dekning i området til 
Romerikes Blad. 

En alternativ løsning på konkurransesituasjonen fant sted i Finnmark da de to største 
papiravisene etablerte en felles nettavis i begynnelsen av 2015. Finnmark Dagblad er den 
største avisen i Vest- Finnmark og Finnmarken er den største avisen i Øst-Finnmark. 
Ettersom begge avisene eies av Amedia, ble samarbeidet relativt lett å etablere. Nettavisen 
iFinnmark hadde i siste måling 19 000 lesere mot 10 000 lesere hos Altaposten som da var 
gratis og åpen for alle. Altaposten innførte også brukerbetaling 29.mars 2015.   

Ingen av informantene vurderte konkurransen fra tradisjonelle medier som radio, kino eller 
utendørs som noe særlig stor trussel. DM i posten ble av et par- tre stykker trukket frem som 
en konkurrent. Sammenlignet med papir åpner den digitale arena for mange flere, forskjellige 
konkurrenter, både nasjonalt og internasjonalt. Noen fremhevet Google og Facebook som 
konkurrenter, spesielt fordi disse nettstedene har geniale selvbetjeningsløsninger. En 
informant hevder at nedgangen i antall annonsører har vært enorm de siste årene og at mange 
annonsører innen tjeneste og service nå befinner seg hos Google. En annen sier at for de 
annonsørene som har tid og kan bruke Facebook, så har de hatt suksess lokalt med nettstedet. 

Samtidig blir det understreket at annonsørenes kunnskaper om bruk av disse nettverkene 
generelt sett er svært mangelfulle. Flere forteller at potensielle kunder bruker sin 
tilstedeværelse på Facebook som “en slags unnskyldning til våre selgere”, men at en god 
selger ikke skulle ta dette som et avslag fordi:  

Annonsørene har veldig dårlig kunnskap. Det folk tror, er jo at når de lager seg en 
profilside på Facebook, så markedsfører man seg på Facebook. Det er liksom gratis. 
Det som skjer med det er jo at det er bare fanklubben din som gidder å følge med. Det 
er jo egentlig en sånn feed til faste kunder. 

Enkelte små annonsører som har testet ut Facebook mislykkes ofte, og kommer derfor tilbake 
til avisen. I tillegg blir det poengtert at de lokale butikkene som bruker Facebook mest som 
markedsføringsverktøy - og som lykkes - neppe hadde kjørt så mange annonser i lokalavisa 
uansett. Holdningen til Facebook blant informantene kan derfor sies å være noe nonchalant: 
Lokale nettaviser mister ikke sine store annonsørene til Facebook.  

Flere av informantene hevder at «vår største konkurrent er oss selv, fordi verden endrer seg så 
fort at det er utfordrende å henge på kompetansemessig.» Som en av informantene 
poengterer, er det spesielt viktig at annonseselgerne behersker verktøyene slik at de kan møte 
kunder med spørsmål om Facebook og Google med gode argumenter. Dette bekreftes også av 
en annen informant som «har måtte lære seg Facebook på en litt annen måte» etter at deres 
annonsører begynte å bruke det. En tredje informant beskriver situasjonen for annonseselgere 
slik:  

Det kreves mye mer av å være en annonseselger. Det kreves mye mer 
spisskompetanse nå enn tidligere. Vi organiserer jo opp for den verden nå, i stedet for 
å kunne litt om alt så skal vi ha eksperter som kan mye om litt. Da klarer vi å henge 
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med i utviklingen, ellers kommer ikke vi til å kunne klare å tjene penger på de digitale 
plattformene våre. 

Det ble også kommentert at avisene selv bruker for eksempel Google Analytics mer aktiv for 
å rapportere til kundene om lesernes brukervaner - en aktivitet avisene ikke holdt på med før, 
men som nå har blitt et normalt krav.  

Oppsummert er avisene i utvalget fornøyde med at de har beholdt sin gode dekning i sine 
lokalmarkeder. De fleste opplevde et fall i trafikken i etterkant av innføringen av 
betalingsmur, men det viste seg at trafikken tok seg relativt raskt opp igjen. En årsak til at 
lokalavisene fortsatt står sterkt i sine markeder er mangelen på konkurrenter og at Facebook 
og Google ikke er attraktive som annonsekanaler for lokale annonsører. Så langt virker 
annonsørene fornøyd med at trafikken ikke har gått dramatisk ned og de får sine 
annonsevisninger innenfor en rimelig gitt tidsperiode.  

 

3.2.2.  LOKALE, LOJALE LESERE FRAMFOR FLYKTIGE LESERE 
Den andre distribusjonsegenskapen som har forbedret seg er målgruppen. I overgangen til 
betalingsmur har avisene greid å konvertere de lokale, lojale papirabonnentene sine. 
Informantene er svært lite bekymret over gruppen som de har mistet etter innføringen av 
brukerbetaling. De som ikke blir digitale abonnenter omtaltes som «free riders», 
«gratispassasjerer» og «fly-by’s» - lesere. Disse flyktige leserne er verken flittige brukere av 
avisene eller spesielt lojale. Dette støttes også av den kvantitative undersøkelsen. Det er ca. 
1/3 som aldri eller sjeldent leser den digitale utgaven av lokalavisen på pc. Nesten halvparten 
bruker aldri eller sjeldent nettbrett og over halvparten bruker aldri eller sjeldent mobil for å 
lese sin lokale nettavis.   

Lokalavisenes strategi i forhold til både å beholde og å rekruttere digitale lesere var ikke et 
stort tema i intervjuene, men det synes som at avisene prioriterte først å beholde eksisterende 
papiravisabonnenter i motsetningen til å rekruttere nye brukere. Ifølge en informant var 
nettopp digitalisering av eksisterende abonnenter første ledd i Amedias strategi. Majoriteten 
av avisenes nettlesere er deres egne papirabonnenter ettersom de fleste avisene gir gratis 
digitalt abonnement sammen med papirutgaven. Figur 10 gir en indikasjon på hvor ofte 
brukerne i spørreundersøkelsen bruker henholdsvis PC, nettbrett og mobil for å lese sin lokale 
nettavis.   

Spørsmål: Hvor ofte pleier du å bruke PC, nettbrett og mobil for å lese din lokale nettavis 

 PC Nettbrett Mobil 

Flere ganger daglig 15 % 12 % 13 % 

Minst 1 gang daglig 28 % 18 % 16 % 

1-3 ganger per uke 17 % 17 % 13 % 

4-6 ganger per uke 7 % 5 % 5 % 

Sjelden/ aldri 33 % 48 % 53 % 

Figur 10 Bruk av ulike plattformer (n= 430) 
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I Drammens Tidende er de faste lesere, som utgjør 17 % av leserne, inne på avisen nettside 
fire ganger mer enn andre lesere.  Pareto-prinsippet hvor 20 prosent av brukerne representerer 
80 prosent av trafikken er interessant i debatten om dekning og bruksfrekvens. Med 
innføringen av betalingsmur kan det tyde på at avisene prioriterer kvalitet fremfor kvantitet, 
det vil si: den ene brukeren som leser fire artikler er viktigere enn de fire brukerne som leser 
en artikkel hver.   

Selv om de faste leserne er de samme som før, viser spørreundersøkelsen at noen av dem har 
endret sine lesevaner etter innføringen av brukerbetaling. På spørsmålet om de har inntrykk 
av at de leser sin lokale nettavis mer etter at det ble innført brukerbetaling svarer åtte prosent 
«ja, mye mer enn før» og 14 prosent «ja, litt mer enn før». Omtrent like mange hevder 
brukerbetalingen har ført til at de bruker avisen svært mye mindre (10 %) og litt mindre enn 
før (ni %), mens 43 % hevder brukerbetalingen ikke har endret lesningen av lokalavisen. Som 
nevnt tidligere er utvalget i spørreundersøkelsen for lite til å si noe sikkert om endringer av 
leservaner, men man kan hevde at det er en tendens til bevegelse, både i retning av at 
brukerne leser avisen mer etter innføringen av brukerbetaling og i retning av at 
betalingsmuren har ført til mindre lesning.  

I overgangen fra gratis nettavis til betalingsmur har avisene også mistet en gruppe lesere, 
såkalte «free riders», gratispassasjerer og «fly-by’s».  Vi vet ikke så mye om de flyktige 
leserne, men informantene antar noen av dem er utflyttere, ofte studenter. Da nettavisen var 
gratis, har de fulgt litt med på hva som skjer på hjemtraktene. Når de må betale for lokalavisa 
finner de seg enten andre kilder til den type informasjon og nyheter eller det viser seg at de 
ikke er interessert nok til at de er villige til å betale for denne type innhold. For lokale 
annonsører er ikke disse utflytterne spesielt interessante ettersom de ofte befinner seg et annet 
sted i landet og neppe vil oppsøke annonsørens butikk. 

En annen gruppe lesere avisene mistet med innføringen av betalingsmur, er tilfeldige lesere. 
Dette er leserne som tilfeldigvis dropper innom, enten fra sol.no, Facebook eller andre steder 
for å lese en bestemt artikkel. Spesielt når det gjelder den vanskelige aldersgruppen +/- 30 år, 
kan sosiale medier «hjelpe» avisene med å distribuere innholdet sitt. En informant beskriver 
forholdet mellom avisen og Facebook slik:  

De 35+ er ganske ofte innom faktisk, men det er på grunn av Facebook, da. De er 
ganske hyppige der og følger oss også, så kommer de inn ganske ofte til oss. (...) De 
leser enkeltsaker her og der og så deler de kanskje og liker og sånne ting. De er veldig 
engasjerte, men de går nødvendigvis ikke direkte inn på siden vår og leser mange 
saker.  

En fordel med Facebook er at nettstedet bidrar til en markant økning på artikkelsidene og 
ikke på forsiden ettersom leserne finner nyhetene på Facebook og klikker seg direkte inn på 
spesifikke saker istedenfor å gå via hovedsiden til nettavisene.  En avis beskriver forholdet til 
Facebook slik:  

Vi bruker også sosiale medier aktivt for å selge våre nyheter og saker. Og det er klart 
at opp mot halvparten av sakene vi legger ut kun for abonnenter. Vi treffer mange, vi 
har omtrent tjue tusen likere på Facebook, og vi har mye engasjement rundt sakene 
der som vi legger ut, så vi treffer mange og det gir oss mange visninger. 

Nordlys er en av avisene i materialet som behandler Facebook strategisk som en verdifull 
kommunikasjonskanal. Avisen har 42 000 følgere på Facebook og bruker kanalen til å skape 
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trafikk inn til nettavisen. Mediehuset trekker også fram lærdom fra Facebook og Google i 
forhold til målrettet markedsføring. 

Lesere som kommer via sol.no og Facebook har til tider vært verdifulle for enkelte aviser 
ettersom det har medført en «boost» i trafikken, men oftest er dette lesere utenfor 
annonsørenes interesse. En av informanten utdyper dette poenget:  

Vi (i markedsavdelingen) har egentlig aldri vært så begeistret for den soltrafikken som 
redaksjon har vært. Redaksjonen har også noen mål de skal oppnå med økning i 
sidevisninger og unike brukere. Men soltrafikken er helt ubrukelig for oss på den 
kommersielle siden. Hvis visningene til den lokale butikken som selger dame- og 
herreklær bare havner på soltrafikken, så gir ikke det dem respons, ikke sant? Da kan 
det være folk i Bergen eller Bodø eller hvor som helst i hele Norge…. Vi er avhengig 
av at det er folk i primærområdet til den butikken som leser dem sakene som dem står 
på, ellers får ikke dem respons. Det har vært en evig diskusjon ikke sant hvor 
redaksjonen slår seg på brystet og sier vi har økt visningene så, så mye, og så er jeg 
litt slem og spør hvor er det de har fått denne trafikken, og da sier de sol. Og jeg sier 
at den er helt verdiløs. 

I mange tilfeller er tilfeldige lesere neppe potensielle kunder av annonsørene. Et viktig poeng 
for flere av avisene er at det er de lokale leserne som ser de lokale annonsene. Som en 
informant hevder: «Vi har fått inn de vi ville ha inn da, og mistet de fly-bys som ikke egentlig 
er viktig for trafikk». 

Hallingdølen er i en litt spesiell situasjon ettersom det er like mange hytter i Hallingdalen 
som det er hus, og at avisa sannsynligvis mistet mange hytteeiere som følge av innføringen av 
brukerbetalingen. Denne gruppe lesere hadde vært interessant for annonsørene i og med at 
hytteeierne bruker en del penger mens de er i Hallingdal (mat, byggevarer, 
vaktmestertjenester osv.). Et alternativ er å lansere et 24- timers pass eller et 
helgeabonnement. Nordlys forsøkte seg med dagspass for 2. divisjon fotball i en periode for å 
lokke til seg flere abonnenter uten særlig suksess. Eller – dagspasset var nesten for vellykket, 
men kun som dagspass, ikke som en måte å øke abonnementsbasen. 

Frafallet av lesere ved innføring av brukerbetaling antas å være størst blant yngre lesere, som 
også bekreftes av andre studier (Chyi og Tenenboim, 2016; Kammer et al., 2015; Chiou og 
Tucker, 2013). Den mest nærliggende årsaken til dette er at flesteparten av de digitale 
abonnentene var tidligere rene papirabonnenter, et voksent alderssegmentet med en snittalder 
på 63 år.  

En annen årsak kan være at yngre mennesker er mer opptatt av at digital informasjon i form 
av nyheter skal være gratis som offentlige goder. Annet innhold som film og musikk 
oppfattes som private goder – noe som bidrar til at det finnes større betalingsvilje for 
strømmetjenester til for eksempel Netflix og Spotify.  En tredje årsak kan være at yngre 
mennesker finner den samme informasjonen som avisene tilbyr andre steder, for eksempel på 
hjemmesider til lag eller foreninger, eller på sosiale medier. Dette er en av hypotesene i 
Elvestad og Fogts (2010) bok Trenger vi aviser når vi har Facebook?  
De aller fleste informantene uttrykker bekymring over mangelen på unge lesere. Samtidig er 
det en velkjent situasjon ettersom avislesning kan sies å være en «voksen» mediekanal. Som 
en av informantene hevder:   
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Det mange tror er at nettleseren er så innmari ung- den er jo ikke det! I snitt så er den 
ca. 10 år yngre enn papirleseren på 58 år og så er mobilleseren ca. fem år yngre enn 
det igjen.  

Dette er en fordeling som flere informanter nevner. En snittalder på 43-44 år for en 
mobilleser kan tyde på at avisinnholdet appellerer mer til eldre enn yngre lesere uavhengig av 
plattform.  

En informant peker på at «Avis er et typisk familieprodukt. De (aller yngste) leser kanskje 
når de bor hjemme, og så har de et opphold når de flytter ut og leser bare på nett kanskje, og 
så kommer de tilbake igjen når de stifter familie». Dette er en beskrivelse som bekreftes av 
SSBs Norsk Mediebarometer (2016). I siste måling var det 27 prosent i aldersgruppen 16-19 
år som hadde lest en papiravis en gjennomsnittsdag. For lokalavisa på papir er nok dette tallet 
noe mindre. Firdaposten har for eksempel registrert at 20 prosent av deres papirlesere er 
under 21 år.  

En måte å fange opp de aller yngste aldersgrupper er at avisene tilbyr digitale abonnementer 
som inkluderer flere i husstanden, normalt fem brukere per abonnement. På den måten skal 
ungdommene få mulighet til å «sniklese» avisen som foreldrene abonnerer på, enten det er 
digitalt eller på papir.  

Det neste segmentet består av eldre ungdom som har flyttet hjemmefra, gjerne studenter. Som 
en av informantene hevder, er det allment kjent at studenter gjerne har trang økonomi og må 
prioriterer mellom produkter og tjenester de virkelig ønsker og trenger. I en slik 
privatøkonomi vil sannsynligvis et relativt dyrt abonnement på en lokalavis tape posisjon. En 
av informantene beskriver dette segmentet slik:  

Jeg tror jo at de vil ha “value for money” når de først har betalt for noe, litt som 
amerikanerne når det er buffet, ikke sant. Så skal de plutselig lese mye, det er jo så 
betydelig, de leser syv-åtte-ni artikler på samme gang ikke sant. De skal faen meg få 
betalt, eller ja….Det har nok jevna seg mer ut jo mer og mer de er blitt vant til 
abonnementsordninger som Netflix og HBO og, det er mer akseptert da. 

Segmentet «unge voksne» anses som en svært vanskelig gruppe å nå. Flere av informantene 
innrømmer at «Vi ser det er nesten ikke vits i å prøve å selge nysalg til yngre grupper» og 
«det er jo ingen som våkner opp når de blir 30 år og tenker nå er jeg voksen og må begynne å 
abonnere på lokalavis». Ifølge en informant «begynner vi i alle fall å finne trøst i at vi treffer 
35-åringer og oppover da».  

Selv om avisene synes å være mest opptatt av å konvergere godt voksne papiravislesere til 
digitale lesere, var det noen som uttrykte interesse for segmentet «unge voksen». En 
informant hevder for eksempel at  

 Den yngre, nyetablerte familien, er veldig viktig for oss på den måten. Å skape de 
vanene helt fra bunnen av (...) Vi er og veldig opptatt av å være ute på både skolene, 
studenter er veldig viktige for det ung-abonnementet vårt. Og så er det de yngre 
voksne. Så du kan si at det er to produkt som har hovedfokus i vår markedsføring, og 
det er disse to. 

Problemet med dette segmentet er at de blir «voksne» senere nå enn før. Som en informant 
formulerer seg:  
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Det som nå er utfordringen for avisa er at folk gjerne begynner å abonnere på 
lokalavisa når de begynner å etablere seg, og får unger og slikt, men nå etablerer man 
seg så sent. Før stiftet man familie i tjue-årene. Nå er foreldrene oppe i førti-årene (...) 
Før var problemet mellom tjue og tretti, at folk dro bort for å studere og slikt. Men nå 
er problemet også mellom tretti og førti. 

Oppsummert viser analysen at lokalavisene har klart å konvertere sine (gamle) 
papirabonnenter til digitale abonnenter. Noen av avisene har brukt sosiale medier for å 
forsterke båndene til leserne sine. Avisene har i mindre grad prioritert å rekruttere nye lesere. 
Ikke uventet er det yngre lesere som er vanskelige å verve som kunder. I utgangspunktet er 
det en god strategi å verne om (lojale) eksisterende kunder. Samtidig er det en risikabel 
strategi. Ved å satse nesten utelukkende på eksistrenede abonnenter risikerer avisene å 
fremmedgjøre de mer flyktige og tilfeldige avisbrukere som opplever terskelen for 
abonnement som for høy. Det gjelder for eksempel yngre mediebrukere. Dersom avisene 
mister yngre lesere som følge av betalingsmuren vil avisene risikere også bli mindre 
attraktive for annonsører. 

 

3.2.3.  NYE SEGMENTERINGSMULIGHETER BASERT PÅ DATAHØSTING 
Den tredje distribusjonsegenskapen som har forbedret seg er segmenteringsmuligheten. Med 
innføringen av brukerbetaling må leserne av lokalavisene logge seg inn enten automatisk eller 
manuelt. Schibsted innførte sin innloggings- og betalingsløsning SPiD for alle sine selskaper 
(inkludert VG, Stavanger Aftenblad, Fædrelandsvennen, Vektklubben og Finn) i 2011. 
Amedias løsning for innlogging og brukerbetaling, aID, ble lansert våren 2014 og inneholder 
«big data» informasjon om 300 000 amedia- brukere. Ved å registrere seg og logge inn, gir 
leserne verdifulle data om seg selv til avisene, ikke bare demografiske opplysninger, men 
også informasjon om sine brukervaner, interesser og kjøpsintensjoner. For noen av 
informantene var ikke poenget med betalingsmur å få en ny inntektskilde i form av 
brukerbetaling. Hensikten med å «plusse» er å få data om brukerne. Innloggingssystemet er 
«ikke nødvendigvis for pengene sin skyld men for å få kunnskap», i følge en av 
informantene.   

Optimismen knyttet hvordan digitale kunderelasjoner åpner for datahøsting er svært høy blant 
informantene. Når avisene kan få mer informasjon om lesernes bruksmønster (når de logger 
seg inn, hvor lenge de forblir innlogget og hvilke saker de leser), kan dette brukes til å 
konstruere en rekke segmenteringskriterier. Hypotetisk kan lokalaviser på nettet med 
brukerbetaling nærme seg direktemarkedsføringens beste egenskap: segmentering helt ned på 
individnivå. En slik bruk av abonnementsdata til å skreddersy annonser mot spesifikke 
målgrupper vil redusere risikoen for å treffe brukere som er uinteressante for annonsørene og 
gjøre målgruppesegmenteringen mer effektiv.  

Svært få av avisene har så langt tatt i bruk verktøy for å segmentere brukerne sine. 
Sunnmørsposten var en testpilot for Polaris Media i begynnelsen av 2014 hvor avisen testet 
målrettet annonsering sammen med annonsekundene sine. Utviklingen går i «riktig» retning, 
om ikke i riktig tempo. En informant beskriver prosessen som at:   

Vi skryter av at vi har det om en liten stund og at vi skal kunne selge kjøttdeig til 
kvinner som er opptatt av jakt i et spesifikt område. Men vi er ikke der enda. 
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Nasjonalt kanskje fordi de har et stort nok utvalg, men vi kan det ikke. Vi har 
programvaren, men ikke kompetansen. Om et års tid så tenker jeg vi er oppe og gå. 
Kanskje selvbetjening til og med.  

Noen av avisene i utvalget har kommet langt i prosessen og kan levere svært smale 
målgrupper i 2016. Enkelte av avisene kan for eksempel segmentere på kjønn, inntekt og 
interesse:  

Hvis du bare vil kjøpe kvinner, så fikser jeg det. Hvis du bare vil ha kvinner som 
tjener over 800 000, så får du det. Hvis du bare er interessert i kvinner som tjener over 
800 000 og som er interessert i bil, så leverer jeg det og. Og så går prisene bare opp, 
opp, opp jo nærmere vi kommer. 

Dette understrekes også en annen informant som  

«i løpet av kort tid vil vi spørre om interessene til brukere og på den måten sy 
sammen mer relevant innhold, også fra annonsørsiden. Det er med andre ord snakk 
om at en sportsbutikk skal kunne treffe lesere som er interessert i jakt og friluftsliv».    

Avisene har alltid hatt mulighet til å segmentere geografisk og de har stort sett hatt god 
oversikt over lesernes demografiske variabler som inntekt, kjønn, alder, familiesituasjon, yrke 
og utdanningsnivå. Etter hvert som kunnskapsbasen om brukerne utvides, vil avisene også 
kunne ta i bruk psykografisk segmentering basert på brukers livsstil, meninger, holdninger og 
interesser. Dette er data som kan danne grunnlag for annonsørinnsikt.  

Noen få aviser er avventende til hvilke segmenteringsmuligheter som vil by seg. 
Hovedinnvendingen er knyttet til at segmentene blir for små og at flere aviser har for lite 
sidevisninger til å segmentere snevert. Selv om for eksempel Sunnmørsposten er den største 
avisen mellom Bergen og Trondheim, så blir også det en liten avis i forhold til volum på 
målrettet annonsering. Det ville også tatt uakseptable lang tid til å levere for eksempel ti tusen 
visninger til en annonsør basert på et svært snevert segment. De fleste avisene ser en mulighet 
i å segmentere mot kjønn eller interesse, for eksempel mot bilinteresserte lesere. Noen av 
informantene trakk fram mulighetene for Amedia å ta ut et mer målgruppedefinert varelager 
på tvers av avisene i konsernet.  Avisene selv gjør ikke så mye med dette ennå, men spesielt i 
Amedia-systemet er det knyttet en spenning til om konsernet vil samkjøre kundebasene til 
Amedia-avisene. En av informantene beskriver mulighetene som «en gullgruve både for oss i 
forhold til annonsørene våre».  

I utviklingen av nye forretningsmodeller og kompetanse på avansert dataanalyse er det, i 
norske mediehus, rom for eksperimenter og prøve- og feiling (Sjøvaag, 2016; Hogneland & 
Saebi, 2015). Dette gjelder spesielt i overgangen fra mediesentrisk annonsering til såkalt 
programmatisk annonsering hvor annonsørene kjøper en målgruppe basert på deres interesser 
og nettadferd.  

Å bruke innloggingsdata til å segmentere på nytte og forbruk kan være relevant for å tilpasse 
det journalistiske innholdet i avisene. Dette komme vi tilbake til i kapittel 3.4. En slik strategi 
kan inngå i en stammemarkedsføring (Osterwalder, 2004) hvor man bygger en tettere relasjon 
med leserne som om de er medlemmer av noe og ikke bare anonyme abonnenter. Flere av 
informantene signaliserer en slik holdning til abonnentene sine. I et av intervjuene kobles 
dette også til lojalitet:   
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Det kommer an på relasjonen vi er i stand til å skape mellom leser og avisa. De får 
kanskje mer følelse av å være med i en klubb eller medlemskap da, som kan gi en 
verdi. Da kan det virke positivt på lojaliteten.  

Oppsummert kan vi si at datahøsting av digitale brukerrelasjoner har en tosidig funksjon. På 
den ene siden kan innsikt basert på innloggingsdata brukes til å profilering og segmentering 
av annonsekunder. På den andre siden kan innsikten brukes til å øke lesernes avislesing og 
forbedre deres opplevelse av avisen. Til grunn for databruken ligger imidlertid brukernes 
interesse for og vilje til å dele personlige opplysninger om seg selv med avisene og deres 
annonsører. I en studie fra regionen Flandern in 2013, fant Evens og Damme (2016:30) 
«consumers are willing to share personal information, as long as the perceived benefits 
(personalized offerings) exceed the perceived costs (privacy)». Brukerne er dessuten mer 
villig til å dele personlig data med plattformer de opplever som troverdige og som de er lojale 
mot. Det er opp til avishusene å forsikre leserne opp at fordelene ved å registrere seg og logge 
seg inn er flere enn bakdelene.  

 

3.3 SAMME SVAKE PRESENTASJONSEGENSKAPER 

Presentasjonsegenskapene har gjennomgått lite forandring som en følge av innføring av 
brukerbetaling. De endringene som har skjedd, har stort sett kommet uavhengig av 
betalingsmuren. Noen av informantene kommenterer at innføringen av brukerbetaling har økt 
bevisstheten om presentasjonsegenskapene og skapt et større fokus på reklameformene i 
avisenes nettutgaver. Vi kan derfor si at presentasjonsegenskapene ikke har endret seg, men 
at det utkrystalliserer seg tre tendenser (figur 11).  

 
Figur 11 Presentasjonsegenskaper til nettavis med brukerbetaling 

• For det første har budskapsutformingen blitt forbedring. Nettannonsene har blitt større 
og færre, roligere og mer ryddig.  

• For det andre brukes det mer riktige mål for og mål av annonsene. Lokalavisene 
jobber mer systematisk med forskjellige typer annonser (salgsutløsende versus 
profilbyggende) 

• For det tredje har rollen til annonseselgerne utvidet seg til også å gjelde rådgivning. 
Mange annonsører har store kunnskapshull og trenger hjelp med digital 
markedskommunikasjon. Lokalavisene kan bidra til å lage kampanjer både på egne og 
på sosiale medier.  
 

3.3.1.  FORBEDRING AV BUDSKAPSUTFORMING 
I utgangspunktet har en nettavis mange gode presentasjonsegenskaper som reklamebærer; 
annonsene kan presenteres ved hjelp av farger, bilder, lyd, levende bilder og grafikk. Det er 

Presentasjonsegenskaper
Forbedring av budskapsutforming

Riktig mål for og mål av annonsene

Fra annonseselger til medierådgiver
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mulighet for respons og deling og det finnes mange forskjellige formater og størrelser som 
åpner opp for kreative løsninger.  Likevel har bannerannonser blitt sterkt kritisert for ikke å 
virke. Som redaktør Brian Morrissey i Digi Day bemerker: 

The banner has become a symbol of all that’s wrong with online advertising. It is 
more often than not devoid of creativity; it stands out as an intruder on webpages; and 
it is mostly ignored by readers (Digi Day, 2013). 

Sist ut av kritikerne er tilhengerne av «native ads» og innholdsmarkedsføring som gjerne 
hevder at bannerannonser kun «er en pikselert utgave av avisenes gamle annonsemodell» og 
at denne modellen står for fall (Kampanje, 10.11.2015). Også informantene er enige i at 
nettannonser ennå «stort sett bare er papirannonser som ble overført til nettet». Utviklingen 
går likevel i riktig retning.  

Det er i hovedsak to endringer som har skjedd de siste årene: annonseformatene har blitt 
større og antallet annonser per side har blitt mindre. Avisene opererer i dag mer med felles 
annonsemaler med standard annonsestørrelser og faste plasser for annonsene. Nettsidene 
fremstår som roligere og mer ryddige. I alle avisene i studien har bruken av blinkende «flash» 
annonser roet seg kraftig. Som en av informantene sier: «de tingene med «bling» er vi ferdig 
med på nittitallet». Også andre informanter beskriver annonsene som mer avdempet: 

 Sirkus og glitter har roa seg litt. Folk er ikke lenger opptatt av å ha en sånn blinkende 
flash lenger liksom, du kan godt ha et bilde, eller en GIF, liggende der 

Det har gått ned i støy. Vi har tatt bort alt «bling» og lyd og sånt. Særlig på mobil. Vi 
har flere format, noen ruller i bakgrunn, omvendt L og sånt. Men støyen har gått ned, 
før hadde vi masse knapper alle veier. 

Noen aviser prøver også å unngå at to annonsører fra samme bransje (eksempelvis to banker) 
kommer for nærme hverandre. I enkelte aviser kan også annonsørene kjøpe eksklusivitet på 
enkelte plasser for å unngå at en konkurrents annonse blir liggende for nær.  

Et av de mest sentrale spørsmålene i markedskommunikasjon er hvorvidt annonsen blir lagt 
merke. All reklame er nødt til å fange oppmerksomhet før den kan skape andre effekter. I den 
kvantitative undersøkelsen av rapporten ble leserne av fire lokalaviser spurt om de legger 
merke til annonsene i sin lokale nettavis. Figur 12 gjengir svarene:  

 
Figur 12 Reklameoppmerksomhet 

Til sammen oppgir 70 prosent av respondentene at de «noen ganger», «ofte» eller «svært 
ofte» legger merke til annonser i sin lokale nettavis. Dette kan tolkes som gode nyheter for 
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avisene. På den andre siden hevder 30 prosent av respondentene at de ikke legger merke til 
nettannonsene i sin lokalavis. «Banner blindhet» eller at leserne ignorerer bannerannonsene 
er et utbredt problem for mange nettsider, ikke bare nettaviser. Dårlig kreativ kvalitet kan 
være en årsak til at bannerannonser ikke blir sett, men det kan også skyldes flere av 
situasjonsegenskapene og lesernes adferd inne på en nettside.  

Et interessant spørsmål er hvorvidt banner blindhet også er gjeldende for nettsider som 
leserne har betalt for å besøke. Dette er knyttet til argumentet om at hvis man betaler for et 
produkt istedenfor å motta det gratis, så vil man vie dette produktet mer oppmerksomhet. Det 
er bare en informant i utvalget som spekulerer i hvorvidt en slik logikk også gjelder for 
reklameoppmerksomhet. I spørreundersøkelsen fikk respondentene spørsmål om de legger 
mer merke til annonsene etter at nettavisen deres innførte brukerbetaling. Figur 13 gir en 
indikasjon på svarene.  

 
Figur 13 Reklameoppmerksomhet og brukerbetaling 

44 prosent rapporterer om at det ikke har skjedd en endring i hvorvidt de legger merke til 
annonsene eller ikke. Ni prosent legger mer merke til annonsene etter at betalingsmuren var 
introdusert. Det mest interessante er likevel at nesten 18 prosent svarte at de legger mindre og 
svært mye mindre merke til annonsene etter innføringen av brukerbetaling. Det er vanskelig å 
spekulere i årsakene til dette.  En del av utfordringen med oppmerksomhet til nettannonser er 
knyttet til brukernes flyktige lesemønster. I spørreundersøkelsen kom det fram indikasjoner 
på at for de aller fleste brukerne varer hvert besøk hos nettavisen kun 3-5 minutter fordelt på 
1-3 artikler. Det sier seg derfor nesten selv at en annonse har svært liten tid til å kommunisere 
sitt budskap, kun noen få sekunder i mange tilfeller. I kapittel 3.4.2 diskuteres 
oppmerksomhet til budskapet i forhold til tid bruk på lesing.  

Flere av informantene hevder de må instruere sine kunder i hvordan budskapet i 
bannerannonser best skal utformes fordi lesetiden er så knapp. Da må budskapet være kort og 
konsist; tydelig logo, bilde av produktet og en pris. En informant beskriver dette som:   

Digitalt opplever vi at det enkle er ofte det beste. Altså, har du tydelig logo, bilde av 
produktet, og en pris, så funker det liksom. Om du begynner å ha med veldig mye mer 
enn det så blir det ikke den samme effekten.  
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Ønsker annonsørene å legge til mer informasjon, anbefales de heller å legge inn klikkbare 
annonser og legge informasjonen bak klikket, i tillegg til å forsikre seg om at de har en god 
landingsside.  

En sentral presentasjonsegenskap er hvorvidt mottakerne har mulighet til å selv bestemme om 
og når de skal «utsettes» for reklame. For DM har det vært mulig for potensielle mottakere å 
si «nei takk til reklame» i postkassen sin, mens på lineært kommersielt fjernsyn velger noen å 
se programmene i forsinket opptak for dermed å kunne spole over reklamen. I 2009 ble såkalt 
«ad blocks» utviklet, et filter som kan blokkere visse elementer på nettsider som for eksempel 
reklame. Katar TNS oppga i begynnelsen av 2016 at 23 prosent av befolkningen blokkerer 
annonsene, sammenlignet med 16 prosent i juni 2015 (Kampanje, 11.01.2016).  I den 
kvantitative undersøkelse oppga 7 prosent av respondentene at de hadde installert «ad block», 
noe som samsvarer med hva informantene oppga for sine aviser. Antageligvis rammes større, 
nasjonale nettaviser hardere av «ad blocks» enn mindre lokalaviser. Det kan forklares med at 
annonsene i lokalavisene kanskje er mindre forstyrrende og mer interessante enn annonsene i 
riksavisene. Samtidig stemmer denne forklaringen dårlig overens med at annonser i 
lokalaviser også rammes av «banner blindness». En annen, mer relevant forklaring er at «ad 
blocks» i hovedsak installeres av menn, under 35 år og aktive netthandlere – og at disse 
bruker lokale nettaviser i liten grad. I undersøkelsen oppga 13 prosent at de vurderer å 
installere ad blocks, noe som kan tyde på at annonseblokkering er i ferd med å spre seg.  

Begrepet «ad block» kan uansett være svært misvisende. I følge Ole Henrik Hasle i 
mediebyrået Vizeum er hensikten med «adblock» ikke bare å blokkere annonser, men også å 
hindre sporing og bruk av personlige data. Har man «adblock» på en datamaskin vil det 
dessuten bedre lastetiden av innhold og minsker prosessorbruk. I tillegg vil «adblock» hindrer 
spredning av virus og malware (Kampanje, 26.10.2015).  

I forhold til presentasjonsegenskapene representerer mobilplattformen mange nye muligheter. 
En mobilskjerm er mindre enn en PC- skjerm som selvsagt begrenser budskapsutformingen, 
men samtidig er det ofte bare tre reklameflater på mobil (toppbanner, midtbanner og 
bunnbanner). «Banner blindness» er også et mindre problem på mobil. Som en av 
informantene sier:  

På mobil er jo annonsene veldig dominerende. Når du klikker deg inn hos oss så er 
det første du ser er en stor annonse og så må du begynne å scrolle. Men jeg har ikke 
hørt noe på det. Det hender jeg irriterer meg over det selv, men jeg skjønner at det må 
være sånn og et gjør kanskje brukerne og.  

Oppsummert er «banner blindness» fortsatt er problem for nettavisene og situasjonen har ikke 
endret seg etter innføringen av betalingsmur. Annonsene har imidlertid blitt større og færre, 
og de aller fleste legger merke til dem. «Ad block» er et voksende fenomen, men foreløpig 
har kun en svært liten andel av lokalavisleserne installert programmet.  

 

3.3.2.  RIKTIG MÅL FOR OG MÅL AV ANNONSENE 
En annen presentasjonsegenskap som er i ferd med å forbedre seg er mål for og måling av 
annonsene. Innenfor markedskommunikasjon legges det stor vekt på ulike målekategorier, 
gjerne i form av effektpyramider. Figur 14 er hentet fra Larsen og Solvoll (2012) som et 
eksempel på en slik effektpyramide.  
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Figur 14 Målhireraki  

I følge flere av informantene settes det for ofte feil mål for reklameannonsen i forhold til 
nettavisens egenskaper. Mange av annonsørene som skal bruke nettavisene har et ønske om at 
reklamen skal fungere på flere nivå, det vil si både være salgsutløsende, styrke kjennskap og 
bygge merkevarer.  Merkekjennskap-, kunnskap og holdning er vanskelige 
kommunikasjonsmål hver for seg, og det synes å være utfordrende å guide annonsører som 
egentlig vil ha «alle mulige typer annonser».  Hvis målet er interaksjon med kunder eller man 
har behov for å gi store informasjonsmengder, kan innholdsmarkedsføring være et bedre 
alternativ enn bannerannonser. 

Vi har noen annonsører som har hatt veldig stor nytte av «content Marketing» som 
gjør at de kan legge ut mye mer informasjon enn det de gjør i alle andre typer 
annonser. 

Merkevarebygging krever ofte at det er plass til å fortelle en annonse, så dette annonsemålet 
passer dårlig med små formater på en nettside. Bannerannonser ser ut til å fungere best for å 
skape oppmerksomhet og kjennskap («top of mind») i tillegg til korte salgsutløsende 
budskap. Forholdet mellom salgsutløsende og merkevarebyggende reklame er et 
tilbakevendende problem blant informanter. Spesielt sliter flere av dem med salgsutløsende 
reklame. Som en av informantene erfarer:  

Salgsutløsende reklame, altså «bananer kroner 5,50» er vanskelig å selge på nett. Det 
er veldig rart. Vi får det ikke til. Sånn har det vært i alle år. 

Flere andre informanter hadde en annen oppfatning og hevder avisenes annonser for det 
meste er salgsutløsende, men at det «før» var profilbyggende. Endringen fra profilbyggende 
til salgsutløsende annonser har, som flere informanter er inne på, ikke noe å gjøre med 
innføringen av brukerbetaling. Snarere er det strukturelle endringer i reklamemarkedet, som 
nevnt i kapittel 1.1. En informant knytter endringen eksplisitt til finanskrisen:  
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(…) men i stadig større grad nå som etter finanskrisen, så har stadig flere (annonsører) 
fokusert på salg eller kortsiktig annonsering. Fordi de trenger slag på kassa rett og 
slett, og våre produkter er salgsutløsende. 

Dette gjelder særlig kjøpesentre. Flere informanter bruker uttrykket «slag på kassa», og som 
en annen informant hevder: 

Våre kunder er stort sett opptatt av hva kassalappen sier når uka er ferdig. Det er et 
fint måleparamenter det for så vidt, men det er vanskelig å måle. 

Den største utfordringen for bannerannonser har vært at hvordan bransjen måler effekten av 
bannerannonsen. Fordi «klikk» er lett å måle og enkelt å forholde seg til har det vært svært 
fristende å bruke klikkmodellen for å måle effekten av nettannonser. Spørsmålet er om det er 
riktig målemetode når formålet med annonsen ikke er å utløse nettsalg og bestillinger på en 
annen nettside. Flere av informantene henviser til «banan-caset». En informant beskriver det 
som 

Når jeg blir kalt inn til et mediebyrå og så skal vi gå igjennom en klikker rapport for 
Coop for bananer til kr. 6,90, og så klager de at det ikke har vært nok folk som har 
klikka. Og så sier vi, kjære deg, det står jo bare i banneren bananer 6,90. Det er ingen 
grunn til å klikke. 

Bransjeorganisasjonen INMA jobber med å fremme bruken av interaktiv markedsføring og 
har de siste 5-6 årene argumentert for at klikk- modellen passer godt for å måle direkte 
respons, men at klikk ikke egner seg til å måle for eksempel rekkevidde og innflytelse. Dette 
kan gi «et feilaktig inntrykk av at nettet ikke passer så godt til å profilere bedrifter og bygge 
kjennskap til merkevarer» (Inma, 2012). Noen få intervjuobjekter trakk fram nye 
arbeidsmetoder og verktøy for digital markedsføring og hevdet Facebook og Google har 
skapt mye kunnskap om hvordan man kan styre markedsføringen mer målrettet nå enn 
tidligere. Mange av informantene hadde et relativt avslappet forhold til spørsmålet om 
«reklamen virker» fordi spørsmålet er så komplekst og sammensatt. En av dem forklarer det 
som at:  

Alt funker jo ikke alltid. Sånn har det alltid vært på print og. Det har masse 
årsaksforklaringer. Fra hvor interessant budskap har du, hvordan er annonsen byd opp 
rent visuelt, hva gjør konkurrentene dine gjør, været kan jo spille inn…. Det er masse 
faktorer som påvirker resultater fra en annonsekampanje da. 

Da intervjuene ble gjennomførte var innholdsmarkedsføring et «buzz ord» i bransjen og flere 
av informantene kommenterte fenomenet. Selv om de også poengterte at 
innholdsmarkedsføring egentlig ikke var noe nytt, var det også:   

Litt forfriskende, en ny tankegang - både «content marketing» og «native ads» som vi 
også er i startgropa med - det er jo interessant for en del av de større annonsørene. Det 
koster såpass mye penger at det er ikke for de aller minste og flesteparten av våre 
annonsører i lokalmarkedet. 

Informantene er avventende til effekten av innholdsmarkedsføringen og hvor utbredt det blir, 
spesielt når det gjelder «slag på kassa». Noen er svært positive fordi de mener at 
innholdsmarkedsføringsproduktene er relevante og blir lest av folk – lenge, spesielt 
sammenlignet med bannerannonser som kun sees i noen sekunder. Den avventende 
holdningen skyldes i hovedsak mangelen på gode eksempler, caser og effektmålinger. En av 
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informantene viste under intervjuet til en KTI- undersøkelse hvor kun 25 % av respondentene 
la merke til en kampanje som hadde brukt innholdsmarkedsføring. En annen av 
intervjuobjektene beskriver forhold mellom innholdsmarkedsføring og annonser som at  

«content marketing» kommer aldri til å erstatte annonser. De vil leve side ved side. 
Det er to ulike annonseformer. Content har en del fordeler som banner ikke har». 

To andre informanter poengterte at det er svært ressurskrevende å arbeide med 
innholdsmarkedsføring:  

Det ikke er det samme som å selge vanlige bannere eller sånn, det krever mye mer. 
Du må ha noen til å produsere innholdet, og produsere det, og lage layout sånn at det 
ser skikkelig ut, og så må du ha en mal eller retningslinjer i forhold til merking - og så 
kan vi selvfølgelig ikke bruke journalistene i redaksjonen til å skrive 
innholdsmarkedsføring, det er helt uaktuelt. 

Innholdsmarkedsføring skal gi leserne lyst til å klikke på «saken», det skal gi dem en 
verdi av å faktisk trykke seg inn; kanskje deler man noen gode oppskrifter, eller 
kanskje en bedrift lærer dem å knyte slipsknuter. Du skal gi leserne merverdi med 
tips.  

Innholdsmarkedsføring «krever» et litt mer sofistikert budskap utover å fokusere på salg og 
promotering av produkter.  

Som en oppsummering kan vi si at annonsørene ofte har krevende forventninger til hva en 
annonse skal prestere i forhold til ulike reklame- og kommunikasjonsmål. Informantene selv 
hevder de generelt har gode erfaringer med kortsiktige salgsutløsende annonser og at de er 
positive til mulighetene som innholdsmarkedsføring tilbyr.   

 

3.3.3.  FRA ANNONSESELGER TIL MEDIERÅDGIVER 
En tredje endring som foregår er et skifte i rollen til annonseselgere. Denne egenskapen er 
ikke utelukkende en presentasjonsegenskap slik medievalgsmodellen skisserer den, men en 
mer overordnet presentasjon av nettavis som annonsemedium ovenfor annonsørene. Den 
handler om tilleggstjenester utover selve kjerneproduktet som er annonsen. Eksempler på 
slike tilleggstjenester kan være støtte til planlegging av kampanjen eller andre produkter 
bortsett fra annnonsen (Knuth et al. 2013).   

Som kunder av et mediehus deles annonsørene inn i to grupper; nasjonale og lokale, og 
avisene forholder seg ulikt til dem. De store, nasjonale annonsørene bestiller annonseplass via 
profesjonelle mediebyrå. Denne gruppen utgjør ca. 30 prosent av annonsørene. De resterende 
70 prosent er små, lokale annonsører, gjerne enmannsforetak eller små bedrifter uten egne 
markedssjefer. I forhold til denne gruppen annonsører spiller kontaktpersonen i lokalavisenes 
markedsavdeling flere roller; annonseselger, reklamebyrå, mediebyrå og til og med 
kommunikasjonsbyrå hvor lokalavisa hjelper kunden langs hele verdikjeden fra ideutvikling 
til ønsket effekt. En av informantene beskriver dette som at:  

Så du kan jo si at vi har gått fra å være selgeren til at vi prøver å hjelpe kunden på hele 
verdikjeden som en liten markedssjef fra a til å: ideutvikling til hva er det de ønsker å 
oppnå. Og hvordan kan vi bidra til at de oppnår det. Her har vi etablert egen avdeling 
for markedsføring. 
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Som sitatet ovenfor illustrerer, beskriver informantene den sammensatte rollen som at de 
følger «hvert prosjekt fra A til Å» og at «Vi blir jo egentlig alle de instansene for en del av 
annonsørene». Årsaken er manglende kompetanse blant annonsørene i en tid hvor 
kunnskapen om digital markedsføring er sprikende:   

Vi har mange kunder her som overhode ikke bruker noen mediebyrå og sånn, og som 
kanskje ikke har så veldig god kompetanse innen markedsføring selv. Så de har et 
behov for hjelp på akkurat dette her. 

I det store og det hele dreier det seg om en form for voksenopplæring i 
markedskommunikasjon spesielt og markedsføring generelt. Alle informantene fortalte om et 
lavt kunnskapsnivå blant annonsørene, på de fleste områder – «Det er en utfordring å lære 
opp annonsørene om mulighetene som ligger i det digitale» og «de lokale bedrifter medium 
til liten størrelse trenger definitivt veiledende råd i sine markedsvalg». For det første er det 
store hull i begrepskunnskapen, for eksempel når det gjelder visningsbaserte annonser, 
programmatisk annonsekjøp, cookies, remarketing, «share of voice- modellen», og andre 
«google- greier». Andre annonsører har hørt om en ny trend, for eksempel annonsebørser 
eller «geotargeting» og ønsker å ta i bruk dette uten helt å vite hva det innebærer.  For det 
tredje er det svært mangelfull kunnskap om hvordan annonsørene kan ta i bruk «nye» 
kanaler, som for eksempel Facebook. Mange lokalaviser bruker mye tid på å forklare sine 
annonsører at det krever visse ressurser for at en profilside på Facebook skal gi «slag på 
kassa». Som tre av informantene uttrykte det: 

Annonsørene har veldig dårlig kunnskap. Det folk tror, er jo at når de lager seg en 
profilside på Facebook, så markedsfører man seg på Facebook. Det er liksom gratis. 

Som jeg sier, jeg snakket med en klesbutikk rett borti her, som har flytta fra utafor 
byen og inn til byen. Og så sier jeg, nei vil du ikke annonsere? Og så sier de nei de har 
fått fem hundre likes på alt de la ut. Så sier jeg at vet du hva, det er fjorten prosent i et 
bransjegjennomsnitt på Facebook som ser posten din. Og så er det cirka to prosent av 
det, så kan du regne. Fjorten prosent av fem hundre mennesker, da har du sytti, og så 
tar du to prosent av de. Altså er det fjorten mennesker som kommer til å gjøre noe 
aktivt på dette. De går jo konk. 

Vi prøver å hjelpe dem ved å gi dem best mulig råd og veiledning for hvordan de skal 
klare å utnytte det totale reklamekronene sine for å få best mulig effekt. Det kan være 
en miks av egne kanaler og andre kanaler som vi trekker inn da. 

Noen aviser bistår også annonsørene sine med det praktiske arbeidet. En informant «prøver å 
lage hele pakka til annonsørene. Så slipper de å løpe rundt og hente pris hos alle». Også andre 
aviser tilbyr sine kunder ulike pakkeløsninger. For eksempel er en del av porteføljen i dag at 
avisene hjelper annonsørene med å sette opp kampanjer på Facebook, i tillegg til at avisen 
utfører AB- testing på budskap og bygger maler for dem som de kan legge ut nye annonser i.  

Når avisene legger vekt på å fungere som et rådgivende «team» istedenfor å være 
medieselgere er det av langsiktige årsaker knyttet til nettopp gjenkjøp, tillit og relasjoner 
mellom lokalavisa og lokale småannonsører.   

Her er det kanskje en butikkeier som kanskje har 99 % fokus på innkjøp og salg i 
butikken og så trenger de hjelp fra oss til… ( å finne ut av) hva er det som fungerer for 
meg… så, du blir på mange måter en medierådgiver og et reklamebyrå ved siden av å 
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være en selger. Og det er viktig at det fungerer, for det er gjenkjøp som er viktig for 
oss i lengden. 

Som en av informantene beskriver situasjonen: «Det er relasjonssalg. Vi skal jo til de samme 
kundene måned på måned så vi kan ikke drive noe råsalg». Dette utsagnet støttes av flere av 
informantene. En hevder for eksempel:  

De kundene her ute har begrenset med midler. De som er lokale kjøper tillit og (…) 
relasjoner er kjempeviktig. Og det er jo det som redder lokalavisene også: De gode 
relasjonene man har med kundene - mellom selger og kunde. 

Oppsummert kan det virke som om at rollen til annonseselgerne er i ferd med å utvide seg fra 
å være en ren selger av annonser til å være «den totale rådgiveren til kunden vår». Dette 
gjelder ikke i forhold til de store (kjede)kundene som har avtaler med mediebyrå, men de 
mange små lokale annonsørene. Å fungere som et kommunikasjonsbyrå er en krevende jobb 
for en lokalavis, men på sikt kan dette bygge tettere relasjoner til annonsørene.  

 

3.4 OPTIMISTISK TRO PÅ SITUASJONSEGENSKAPER 

Egenskaper knyttet til situasjonene som leserne befinner seg i når de konsumerer medier, har 
stor betydning for hvorvidt et annonsebudskap blir sett, lest og forstått.   Som figur 15 viser, 
er tendensen i analysene en optimistisk tro på at situasjonsegenskapene har forbedret seg: 

 

 
Figur 15 Situasjonsegenskaper til nettavis med brukerbetaling 

• For det første opplever avisene en større nærhet til leserne. Den fremste styrken til 
lokalavisene er den spesielle nærheten de har til sine brukere – en relasjon som 
annonsørene drar nytte av.  

• For det andre har leseopplevelsen av de lokale nettavisene sannsynligvis forbedret 
seg. Det gjelder spesielt tidsbruk, lesested og lesetidspunkt ettersom avisene lager mer 
dybdestoff bak betalingsmuren og fordi brukerne kan lese avisen på tre forskjellige 
plattformer: mobil, papir og desktop. Dette gir avisene store synergimuligheter, ikke 
minst i forhold til å treffe leserne gjennom hele mediedøgnet.  

• For det tredje aksepterer de fleste leserne annonser og ser en viss verdi i dem. 
Annonser i nettaviser blir som regel oversett, men hvis leserne opplever annonser som 
nyttige, blir de lagt merke til. Nyttefunksjonen til annonsene er også avgjørende for 
hvorvidt leserne oppfatter dem som et positivt supplement til det redaksjonelle stoffet.   
 
 

Situasjonssegenskaper
Større nærhet til leserne
Bedre leseropplevelser

Noe positiv nyttefunksjon og holdning 
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3.4.1.  STØRRE NÆRHET TIL LESERNE 
Parolen til Landslaget for lokalaviser (LLA) er «Lokalavisa – nær og kjær». «Nær» fordi 
innholdet i lokalavisa er relatert til der folk bor og lever, og «kjær» fordi den følger 
innbyggerne fra de er nyfødte gjennom skolegang og fritidsaktiviteter og til de som voksne 
ønsker stoff om kulturliv, lokalmiljøet, foreninger, lokalpolitikk og lokale nyheter. Dette 
motto gjenspeiler seg hos de ulike lokalavisene: Budstikka skal «skape bankende hjerter for 
Asker og Bærum», Drammens Tidende «bryr seg og vil bevege», Folkebladet er «en viktig 
del av hverdagen» gjennom nøkkelordene folkelig, redelig, modig, engasjerende og nær, og 
Trønderavisa er «levende engasjert» og skal gjøre «Nord- Trøndelag til et bedre sted å bo». 
Mottoene er ikke bare tomme ord; de som leser lokalaviser opplever dem som en viktig del 
av hverdagen – «det viktigste i verden skjer der du bor», som en av informantene beskriver 
det. For mange er fortsatt lokalavisen den eneste og/ eller den beste informasjonskilden til å 
få vite om hva som skjer i lokalsamfunnet. En av informantene illustrer dette med en historie 
om da kronprinsparet var på besøk i kommunen:  

Vi lagde masse reportasjer med videoer fra barnehagen kronprinsparet besøkte. Det er 
jo klart at hvis du har barnet ditt i den barnehagen, så har du lyst til å se videoen fra da 
ungene møtte Mette Marit, og da er du villig til å betale for det og. Så det er den 
nisjen vi må finne.  

Informantene er tydelige på at avisene spiller en stor rolle som et sosialt lim med fokus på de 
«små» tingene i hverdagen som for eksempel «personalia», det vil si «nyfødt, nygift, bursdag 
og vi gifter oss». En informant forteller at avisa hadde problemer med «bildegalleriet» sitt 
under omleggingen til plussutgaven og mistet masse sidevisninger på dette. Også andre 
informanter understreker viktigheten av hverdagssakene: bilder og artikler fra ungenes 
fotballturneringer, skolerevy og turdag i barnehagen. Dette samsvarer med konklusjonene til 
Innocode som samarbeidet med Polaris/HTG om digitalsatsingen til iTromsø. I en kronikk i 
medier24.no (28.april 2016) trekker Innocode-gründer Morten Holst fram fem områder som 
er avgjørende for at lokalavisene skal få et bedre lokalt fotfeste. Et av områdene er lokal 
informasjon og lokale nyheter som for eksempel:   

Grasrotnyheter fra lag og foreninger, hendelsesoversikt som gir svar på hva som skjer 
i lokalmiljøet, lokale meninger og debatter, oversikt over tilbud, superlokal 
informasjon og god journalistikk som gir dypere innsikt og oversikt (Holst, 2016).  

For det første er det avgjørende at lokalavisene tar tilbake rollen som stedet innbygggerne får 
oversikt over lokale arrangementer, en rolle som i den siste tiden i stor grad har blitt overlatt 
til Facebook.  For det andre anbefaler Innocode at lokalavisene tar tilbake det frivillige 
innholdet som for eksempel historier fra klubber, skoler og foreninger. Dette vil kunne styrke 
lokalavisenes rolle som navet i lokal grasrotaktivitet. For det tredje poengterer Holst at 
lokalavisene må følge bedre opp sin gamle rolle som «næringslivets markedsrådgiver» 
(Holst, 2016). Finn.no, ulike «kjøpe, selge, bytte og gis bort- grupper» på Facebook og 
mobilapplikasjoner som Kaupang og Letgo er i ferd med å drive lokalavisene bort fra de 
lokale markedsplassene.  Det private rubrikkannonse- markedet var ikke en stor inntektspost i 
lokalavisene, men det var godt lesestoff.  En informant forteller: 

Før så var vi jo markedsplassen i kommunen. Det er vi jo ikke lenger. Vi hadde jo alt: 
Konsert, «mistet og funnet», bekjentskaper og dyr og alt det, det er vi jo ikke lenger. 
Det har jo Finn.no tatt mye av det. I hvert fall den privatrubrikk-delen. Inntektsmessig 
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så har ikke dette betydd så mye for oss da. Men det var jo det der for abonnenten som 
var viktig.  

I forhold til nyhetssaker er informantene i denne studien tydelige på at leserne vil forvente 
seg mer av journalistikken bak betalingsmuren. Avisene er derfor også i gang med å 
kategorisere det journalistiske innholdet i to grupper: foran og bak muren, som også nevnt i 
kapittel 3.1. Stikkordene for innholdet som skal forbeholdes lesere bak muren er nærhet, 
dybde, relevans og gode opplevelser. Med informantenes egne ord:  

Mens alt det som har med reportasjer, kronikker, dybdeintervjuer, helt sånn 
ultralokale profiler, ja det ligger bak. 

For det stoffet som ligger bak er jo mer det unike hos oss. Og krever nok litt mer 
dybde og litt mer refleksjon. 

Alle blålys saker er åpne, men lokale diskusjoner og dybde saker ligger bak. Og alt 
personalia i pluss. Dødsannonser også. 

Unike saker både som går på kultur og spesielt som går på personer, på saker med 
spesiell interesser som folk er interessert i å lese om da. 

Selv om intervjuene ikke handlet om det journalistiske innholdet og selv om informantene 
kom fra markedssiden i avisene, ble tema berørt i flere av intervjuene. Min tolkning av 
intervjuene er at alle avisene anstrenger seg noe mer for å levere godt innhold til leserne etter 
innføringen av brukerbetaling. En av informantene formulerer verdiforslaget til avisen som 
«gode lokale leseropplevelser»:  

Og da er jo det som legges i en plussløsning, det er for det første innholdet som er 
lokalt, lokalt utviklet, og som gir både dybde og en viktig leseropplevelse for å si det 
sånn, en god leseropplevelse og som kanskje gir viktig innhold til leseren, men at det 
er lokalt utviklet. Det er ikke stoff som du kan lese på VG eller i konkurrerende 
dekningsområdet vårt for å si det sånn. 

Man kan imidlertid sette spørsmålstegn ved hvorvidt leserne er i enige i dette. Som nevnt i 
kapittel 3.1, mener 14 prosent mente at innholdet i avisen hadde blitt bedre etter innføringen 
av betalingsmur, mens 17 prosent hadde inntrykk av at det hadde blitt færre interessante 
saker. 

Flere av informantene peker på nærheten til lokale annonsører som en av styrkene sine. De 
vet hva annonsørene ønsker seg og kan lettere tilpasse seg etter det. Som en av dem sa: «Og 
vi kjenner våre lesere best. Langt bedre enn VG». Den geografiske, kulturelle og sosiale 
nærheten lokalavisene har til sine annonsører er en helt annen enn den teknologiske nærheten 
andre aviser har gjennom «geotargeting» og programmatisk annonsekjøp. Å skreddersy 
annonser basert på informasjon om brukerne gjennom innloggingssystemer og «cookies» kan 
virke forlokkende på noen annonsører. I spørreundersøkelsen var det inkludert et spørsmål 
om hvorvidt respondentene kunne tenke seg personifisert reklame eller standard reklame. 
Figur 16 illustrere tendensene i respondentenes holdninger.  
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Figur 16 Standard eller personifisert reklame 

Ser vi bort fra de respondentene som ikke ønsker annonser i lokalavisen i det hele tatt (ca. 
1/3), er det kun ti prosent som ønsker personifisert reklame, mens tretti prosent vil ha 
standardannonser. Dette kan tolkes dithen at lokalavisene bør være forsiktige med å tilpasse 
reklamen for mye etter brukernes digitale adferd. Flere digitale rådgivere advarer også med å 
overdrive bruken av de digitale mulighetene. Strategisk rådgiver i Good Morning, Petter 
Gulli, hevder i en artikkel Kampanje (11. oktober 2016) at «når reklamen folk eksponeres for 
blir mer rettet direkte mot dem, så vil de ikke oppleve det som bedre slik mange hevder, men 
derimot langt mer påtrengende og forstyrrende enn tidligere» (Gulli, 2016).  

Oppsummert kan vi tro at lokalavisene har, eller er i ferd med, å rykke nærmere leserne sine 
med ultralokalt betalingsinnhold som engasjerer og som fungerer som et sosialt lim. I forhold 
til annonsørene har nok lokalavisen mistet mye av sin posisjon som lokal markedsplass til 
Facebook og andre aktører. Samtidig skal avisene være forsiktig med å overdrive bruken av 
personifisert reklame, da dette kan oppleves som påtrengende og forstyrrende («annonse- 
stalking»).   

 

3.4.2.  BEDRE LESEOPPLEVELSE 
Tidligere utviklingsdirektør i Amedia, Pål Nedrgotten, beskrev lesing av en nettavis 
kjennetegnes av en flyktig, anarkisk scrolling hvor oppmerksomheten flyter mellom ulike 
spalter og arealer (Nedregotten, 2011). Dette har sannsynligvis endret seg lite etter 
innføringen av brukerbetaling. Det vil si at avislesing på nett fortsatt er preget av en uro, 
ukonsentrasjon og rastløshet sammenlignet med avislesing på papir. Eller som tidligere 
kinodirektør i Oslo Ingeborg Moræus Hanssen beskriver det i en kronikk i Aftenposten: 

Jeg sklir nedover små og store skjermer, registrere nyhet på nyhet, oppslag og 
oppslag. Mesteparten av stor interesse, mye bare glidemasse og tomhet. Jeg kjenner 
meg hektet, må følge med. Men jeg registrerer at jeg sjelden stanser opp og taster meg 
videre inn i oppslagene. Tenker vel at jeg kan gå tilbake, men det skjer jo ikke. Nye 
oppslag, nye nyheter – hoi hvor det sklir! (Hanssen, 2015). 
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Spørsmål: Hvis du kunne velge, vil du ha reklame som er tilpasset deg eller 
standard reklame som vises tilfeldig? 
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I utgangspunktet kan man tro at en leser bruker et betalt produkt annerledes enn et 
gratisprodukt. Hvis en leser som betaler for sin nettavis leser flere saker, bruker lengre tid på 
innholdet og leser avisen oftere enn en bruker av en gratis nettavis, vil dette også kunne virke 
positivt inn på opplevelsen av annonsene.  Noen av informantene antyder at det er en forskjell 
på hvordan man bruker en gratis nettavis versus en nettavis man betaler for:  

Og så har det jo også noe med formålet da. Til å lese. Hvis den er gratis så er det vel 
bare for å slå i hjel tid. Men med en gang avisa blir betalt, da er det refleksjon og 
dybde. Så endrer formålet seg. 

Jeg tenker da spesielt på underliggende sider, det er der vi ser de er lengre inne på 
sakene. Og når du har annonseplasser på underliggende sider, så vil de i langt større 
grad bli mer verdifulle enn det de er i dag. 

Det er en underliggende logikk som annonsørene skjønner, at hvis man abonnerer på 
et produkt så får du høyere reklameoppmerksomhet enn at hvis du har et gratis 
produkt. Det er vist å være riktig med gratisversjoner på papir, at de betalte 
abonnementsavisene har vært priset høyere per leser enn gratisavisene. Og den samme 
logikken er på nett. 

En annen relevant situasjonsegenskap er tiden bruk på mediet. Figur 17 viser tiden brukt på 
avislesing på de ulike plattformene.  

 
Figur 17 Tidsbruk per plattform 

Uavhengig av plattform, bruker de fleste leserne mellom 3-5 minutter på hvert besøk. Dette 
bekreftes også av de fleste informantene. Et besøk hos Hallingdølen varer for eksempel i 
underkant av fem minutter. Det er kanskje noe overraskende at 40 prosent av mobilleserne er 
inne på nettavisen i tre til fem minutter, med tanke på at mobilskjermen ikke er spesielt 
leservennlig. De lengste besøkene finner vi på nettbrett. For avisene er det også positivt at 
nesten 20 prosent av leserne både via PC og nettbrett er inne mellom 11-20 minutter.  
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Som nevnt i kapittel 3.1, er tendensen i svarene fra spørreundersøkelsen at for de fleste 
brukerne (42 prosent) har ikke innføringen av betalingsmur endret deres bruk av 
lokalavisene. Det er heller ikke gitt at jo mer en bruker leser, jo mer oppmerksomhet får 
annonsene. Dette var en hypotese som ble testet i en enkel lineær regresjonsanalyse (se 
vedlegg 6.4.3). Utgangspunktet for analysen er at de fleste respondentene (42%) mener at de 
leser sin lokale nettavis omtrent like mye etter innføring av brukerbetaling, 22% mener at de 
leser den mer, og 18% mener at de leser den mindre. I tillegg har de fleste (44%) inntrykk av 
at de legger omtrent like mye merke til annonsene etter at nettavisen innførte brukerbetaling, 
kun 10% legger mer merke til annonsene, og 18% legger mindre merke til annonsene enn før. 
Analysen i kapittel 6.4.3 viser at det er en positiv signifikant effekt av «endret 
oppmerksomhet til annonsene på endret leseradferd etter brukerbetaling» (β= .434, p>0,001). 
Det vil muligens si at jo mindre oppmerksomhet leserne vier annonser etter innføringen av 
brukerbetaling, jo mindre leser de lokalavisen etter innføring av brukerbetaling. Ettersom de 
fleste svarte at leseadferden og oppmerksomheten til annonser i lokale nettaviser er omtrent 
uendret etter innføring av brukerbetaling, vil det kanskje bare reflektere at de som leser 
avisen også legger merke til annonsene. Oppmerksomhet til annonser forklarer derimot lite 
av variansen i endret leseadferd. 

I spørreundersøkelsen fikk vi også en indikasjon på hvor mange sider (artikler) leserne var 
inne på i løpet av et besøk. Figur 18 viser resultatene.  

 
Figur 18 Antall leste artikler (sider) per plattform 

De fleste brukerne leser mellom en og tre artikler. For avisene er det imidlertid gode nyheter 
at 1 av fire leser mellom 4 og 6 artikler. På nettbrett er dybdelesning spesielt utbrett ettersom 
1 av fire nettbrettlesere leser mer enn syv artikler per besøk. Også informantene forteller om 
at lesemønsteret til leserne er i ferd med å endre seg. Hos Fædrelandsvennen leses det nå for 
eksempel i snitt 3,5 artikler per unike bruker.   

Trafikken på underliggende artikkelsider har økt og forsiden har blitt noe mindre viktig. Dette 
kan indikere at leserne i mindre grad scroller forsiden diffus og åpen. De går heller direkte 
inn på artikler som er interessante og relevante. Som to av informantene forteller: 
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Når vi får opp antall A-IDer da, og kan følge med på hvem som leser hvilke saker. Så 
kan vi også poste enda hyppigere enkelte saker som gjør at man kan selge på 
artikkelnivå da til en høyere pris. Tradisjonelt sett nå vil jo kundene våre være på 
forsiden, men det er ikke der trafikken er. Da kommer dem rett inn på den artikkelen 
de vil lese. 

Det vi har sett, er at forside- trafikken har ikke økt betraktelig, den har økt noe, men 
ikke så mye som man kanskje skulle tro når man bare sier at man har stengt og åpnet 
på en måte. Men det er klart at underliggende trafikk har økt, fra et tidligere nivå 
veldig, litt avhengig av, selvfølgelig, artikkel. Men den har økt mangegangeren. 

I følge en informant har de «flere saker enn før og flere «langtlesningssaker» som vi ikke har 
hatt på nettet før». En annen informant forteller om at de har klart å «pushe leserne videre 
innover i sfæren vår». Motivasjonen for å lese pluss- saker er med andre ord en annen enn å 
lese gratis forsidesaker. Leserne oppsøker aktivt og bevisst pluss- saken – det er ikke et 
tilfeldighetsklikk.  

Situasjonsegenskapene lesested og lesetidspunkt kan også være avgjørende for valg av 
lokalavis som annonsekanal. I figur 19 er mediedøgnet illustrert.  

 
Figur 19 Mediedøgnet og ulike plattformer  

Med flere plattformer tilgjengelig har leserne mulighet til å gå innom avisen flere ganger om 
dagen. Det er imidlertid ingenting som tyder på at leserne besøker avisen oftere enn før etter 
innføringen av brukerbetaling, men heller ikke sjeldnere.  Mediedøgnet har med andre ord 
ikke endret seg i særlig stor grad med unntak av at mobil tar stadig større andel og har en 
mindre dupp på formiddagen sammenlignet med PC og nettbrett. 1 av tre starter dagen med 
henholdsvis enten mobil, PC eller nettbrett. Mobil er mest brukt før klokken ti, mens bruken 
av nettbrett er høyest etter klokken 20.00. PC er også best brukt på morgenen.  

Hvilken plattform man foretrekker å lese den lokale nettavisen på, avhenger selvsagt av hvor 
man befinner seg; hjemme eller på jobb/ skole eller på reise mellom disse stedene.  
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Figur 20 Situasjon/ sted for bruk av lokal nettavis 

Som figur 20 antyder er de tre plattformene ganske likestilte om brukerne leser nettavisen 
hjemme. Noe overraskende er kanskje den høye bruken av PC på hjemmebane. Mobil er, 
ikke overraskende, noe de fleste har med seg overalt, mens nettbrett er en plattform som man 
ikke tar med seg på reise, skole, jobb eller andre steder.  

Informantene hadde en ganske entydig opplevelse av mediedøgnet og bruken av de ulike 
plattformene: Grovt sett starter lesningen av avisen på mobil rundt klokken 6.30-7.00. De 
som abonnerer på en papiravis, leser denne gjerne til frokost. Når man ankommer jobb, er det 
ofte en kjapp tur innom nettavisene på pc, før avislesingen tar en pause fram til lunsj.  
Leserne «hele tiden» en rask tur innom mobilen for å sjekke nyhetsoverskriftene. I lunsjen 
leses papiraviser hvis de er tilgjengelige på arbeidsplassen eller nettavisene på pc. Utover 
ettermiddagen sjekkes igjen nyhetene via mobilen, før avislesingen tar en ny pause til rundt 
klokken 18.00- 18.30. Fra da og utover kvelden er det høy trafikk både på mobil, pc og 
nettbrett.  

Avisene tilbyr når sitt innhold på fire plattformer: mobiltelefon, nettbrett, papir og pc. 
Mulighetene som denne firedelingen representerer er ikke direkte relatert til innføringen av 
brukerbetaling. Det er likevel naturlig å kommentere utviklingen i denne rapporten ettersom 
det var et tema for flere av informantene.  

Generelt har bruken av mobilt medieinnhold økt dramatisk de siste 3-4 årene. Andelen 
«daglig dekning» har økt fra 32 prosent i 2012 til 64 prosent i 2015 (Kantar TNS, 2016). Alle 
avisene i denne studien rapporterer om at mobilplattformen vokser og vokser, i noen tilfeller 
har mobil gått forbi papirutgaven. Jærbladet har for eksempel 35-40 prosent av sin trafikk fra 
mobil. Bruken av disse tre plattformene varierer i forhold til lesested, lesetidspunkt og lesetid 
– i tillegg til at de har ulike funksjoner (nyhetsoppdatering versus dybdeartikkel). Dette betyr, 
i teorien, at en annonsør kan treffe den samme leseren i en rekke ulike situasjoner. Poenget er 
at tidligere måtte en annonsør som ønsket å treffe sin målgruppe til ulike tider på 
mediedøgnet bruke ulike medier, for eksempel radio om morgenen, nettavis på dagen og 
fjernsyn på kvelden. Nå kan en annonsør oppnå det samme gjennom ett mediehus. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Hjemme

Jobb/ skole

Reise

Andre steder

Spørsmål: Hvilke situasjon/ sted passer best med din mediebruk? 

Mobil (%) nettbrett (%) PC (%)



 

54 

 

ANNONSE+    ANNONSEPOTE NSIALET FOR D IGITALE LOKALAVISER MED BRUKERBETALING 

Oppsummert kan det virke som om tidsbruken til leserne har økt noe etter innføringen av 
brukerbetaling. Dette henger selvsagt sammen med at mange av avisene lager flere saker og 
flere dybde- og refleksjonssaker som tar lengre tid å lese sammenlignet med hendelsessaker. I 
tillegg til økt lesetid har også antallet saker eller sider som blir lest økt. Flere av informantene 
hevder derfor at annonsene på artikkelsidene har blitt mer verdifulle nå enn de var tidligere. 
Avisene står også bedre rustet i konkurransen med andre medier i og med at de kan tilby 
annonsørene sine fire kommunikasjonsplattformer: papiravis, nettutgave og mobilversjon.  

 

3.4.3.  NOE POSITIV NYTTEFUNKSJON OG HOLDNING 
Innenfor bruksstudier i medieforskning grupperes mediebruken ofte i fire hovedfunksjoner; 
informasjon, sosialisering, underholdning og personlig identitet. Kantar TNS har tidligere 
gjennomført en såkalt «Kanalvalgsundersøkelse» som viser hvilke ulike funksjoner de ulike 
mediekanalene fyller i folks hverdag, det vil si hvilke behov enkeltmedier dekker hos 
brukerne. I boken Medieplanlegging (2012) bruker forfatterne i tillegg begrepet «modus» for 
å si noe om hvor aktiv eller passiv, framoverlent eller bakoverlent, søkende eller fokusert 
brukerne er i de ulike mediesituasjonene.  Man kan også bruke den samme tankegangen på 
forholdet leserne har til reklamen, altså hvilke funksjoner eller behov fyller annonser. I 
studien ble det gjennomført en enkel lineær regresjonsanalyse for å teste sammenhengen 
mellom oppmerksomhet til annonser og deres nyttefunksjon (se vedlegg 6.4.1).  

Bakgrunnen for analysen var spørsmålet om hvor ofte respondentene legger merke til 
annonser i sine lokale nettaviser og 10 påstander om hvilke funksjon eller nytte 
respondentene opplever at avisannonsene har, som vist i figur 21 under.  

 

 Min Max Mean Std 
Deviation 

Count 

Annonser holder meg orientert om priser og tilbud 
på ulike varer og tjenester 

1.00 6.00 3.40 1.41 404 

Jeg opplever annonser som irriterende 1.00 6.00 3.28 1.35 404 

Annonsene gir meg en oversikt over hva som skjer 
av arrangementer og begivenheter 

1.00 6.00 3.79 1.29 404 

Mange annonser er ikke relevante for meg 1.00 6.00 4.37 1.03 404 

Annonsene skaper kjøpepress 1.00 6.00 3.35 1.40 404 

Jeg bruker annonser til å holde meg oppdatert på 
nye produkter og trender 

1.00 6.00 2.86 1.46 404 

Annonser gir meg mer kunnskap om produkter og 
tjenester jeg er interessert i 

1.00 6.00 3.06 1.35 404 
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Annonser forstyrrer min leseopplevelse av 
lokalavisen 

1.00 6.00 3.35 1.37 404 

Jeg er villig til å betale for å slippe å bli eksponert 
for reklame 

1.00 6.00 2.62 1.49 404 

Annonser gir meg praktiske råd og inspirerer meg 1.00 6.00 2.76 1.30 404 

Figur 21 Ulike funksjoner til annonsene 

Som nevnt i kapittel 3.3.1 sier 22% av respondentene at de ofte legger merke til annonser. 
Kun 10% legger svært ofte merke til annonser. De fleste legger sjeldent/aldri eller kun noen 
ganger merke til annonser (68%). Hva er det som gjør at 1/3 legger ofte merke til annonser, 
mens 2/3 ikke gjør det? Analysen i kapittel 6.4.1 viser at 23-26 % av variansen i hvor ofte 
man legger merke til annonser i dette utvalget kan forklares av opplevd nyttefunksjon 1-10. 

Spørsmål om positive nyttefunksjoner har en svak negativ korrelasjon med oppmerksomhet. 
Spørsmål om negative nyttefunksjoner har en svak-moderat positiv korrelasjon med 
oppmerksomhet. Den eneste uavhengige variabel med unik signifikant effekt (β= .201, 
p<0,005) er opplevelsen av annonser som irriterende: Jo mer enig man er i at annonser er 
irriterende, jo mindre legger man merke til annonser. Ved å slå sammen de positive 
nyttefunksjon-spørsmålene og de negative nyttefunksjon-spørsmålene basert på faktoranalyse 
og reliabilitetsanalyse til 2 faktorskårer blir begge målene på nyttefunksjon signifikante (β= -
.273, β= ,345, p<0,001). Jo større grad man synes at annonsene har en positiv nyttefunksjon, 
jo oftere legger man merke til annonser. Jo større grad man synes at annonsene har en negativ 
nyttefunksjon, jo sjeldnere legger man merke til annonser. Alternativ forklaring: de som 
synes at annonser er irriterende, irrelevante, skaper kjøpepress, forstyrrer leseropplevelsen og 
vil betale for å slippe annonser, legger i mindre grad merke til annonser.  

Selv om halvparten av respondentene synes at mange annonser ikke er relevante for dem, er 
en viktig funksjon til annonsene å gi folk en oversikt over hva som skjer av arrangementer og 
begivenheter. Som nevnt tidligere i kapittel 3.4 er dette en oppgave som «truses» av 
Facebook- grupper. En annen viktig funksjon til annonsene er å holde leserne orienterte om 
priser og tilbud på ulike varer og tjenester.  

Mengden reklame er avgjørende for holdninger til reklame. Andelen annonser varierer svært 
mye fra medium til medium. En utendørsreklame består utelukkende av en annonse, mens 
andelen reklame på fjernsyn var i 2016 satt til 15 prosent per døgn og 20 prosent (12 
minutter) per time (Medienorge, 2016). Hos nettavisene varierer fordelingen mellom 
annonser og redaksjonelt innhold noe. I for eksempel adressa.no er 36% annonser og 63% 
journalistisk stoff. Folkebladet har kun 25% annonser, mens Sunnmørsposten 20% andel 
annonser (Nored, 2015).  

På spørsmålet om mengden annonser i forhold til redaksjonelle artikler, svarer 43 prosent i 
spørreundersøkelsen at det er passe mengde annonser. 37 prosent synes det er for mange 
annonser, mens to prosent synes det er for få annonser. 18 % av de spurte har ingen 
formening om fordelingen mellom annonser og redaksjonelt stoff. At over 40% av de spurte 
er fornøyd med mengden annonser, kan tolkes som positive funn for lokalavisene. I et av 
intervjuene hevder informanten at halvparten av leserne synes annonser er interessante.  
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Hvis man inkluderer responsen på hvorvidt brukerne opplever annonser som et positivt 
supplement til det redaksjonelle stoffet, justeres derimot inntrykket ned (se figur 22). Det er 
jevn fordeling av mengden respondenter som er delvis enig, verken enig eller uenig, delvis 
uenig og helt uenig i at annonser er et positivt supplement til det redaksjonelle innholdet. 1/3 
svarer at de synes annonser supplerer det redaksjonelle stoffet på en god måte. Kun 8% er 
helt enig.1/3 av de spurte opplever ikke annonser som et positivt supplement, mens1/3 har 
ikke noen formening/ vet ikke.  

 
Figur 22 Holdninger til annonser 

I kapittel 6.4.2 viser en multippel lineær regresjonsanalyse at det er ingen/ svak sammenheng 
mellom holdning til mengde annonser og nyttefunksjon, og kun en svak/ moderat 
sammenheng mellom holdning til annonser i forhold til det redaksjonelle innhold og 
nyttefunksjon. Regresjonsanalyser viser at det er unik signifikant positiv effekt av å synes at 
annonser er irriterende (β= .171, p< .005), skaper kjøpepress (β= .141, p< .001) og forstyrrer 
leseropplevelsen (β= .277, p< .001) på holdning til annonser i forhold til redaksjonelle 
innhold. Jo mer man synes annonser er irriterende, skaper kjøpepress og forstyrrer 
leseropplevelse, jo mindre enig er man i at annonser er et positivt supplement. Ved å slå 
sammen nyttefunksjon variabler til en positiv nyttefunksjon faktorskåre får vi signifikante 
resultater på både holdning i forhold til redaksjonelt innhold (β= -.317, p< .001), og holdning 
til mengde annonser (β= ,151, p< .005). Negativ nyttefunksjon har kun signifikant effekt på 
holdning til annonser som et supplement til det redaksjonelle innholdet (β= ,532, p< .001). Jo 
mer man er enig i at annonsene har en positiv nyttefunksjon, jo mindre mener man at det er 
for mange annonser, og jo mer enig er man i at annonser er et positivt supplement. Jo mer 
man mener at annonser har en negativ nyttefunksjon, jo mindre enig er man i at annonser er 
et positivt supplement. 

Oppsummert virker det som om leserne er todelt i hvordan de opplever annonser. De fleste 
legger sjeldent merke til annonsene. De som opplever annonsene som nyttige synes også 
balansen mellom redaksjonelt og kommersielt innhold er bra.  
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4.    KONKLUSJON 
Denne studien har vært basert på intervju med 23 norske lokalaviser og en 
spørreundersøkelse blant leserne av fire lokalaviser. Spørsmålet studien ønsket å besvare var 
om nettavisene blir en bedre annonsekanal etter innføringen av brukerbetaling, og hvis «ja», 
på hvilken måte.  Analysen bygget på medievalgsmodellen og resultatet av fortolkningen og 
diskusjonen kan oppsummeres i figur 23 under. 

 

 
Figur 23 Medieegenskaper bak betalingsmur 

Distribusjonsegenskapene har endret seg dramatisk og til det bedre etter innføringen av 
betalingsmur. Disse egenskapene kan nå oppsummeres som «god dekning blant viktige lesere 
med nye og bedre segmenteringsmuligheter». På den ene siden har avisene klart å beholdt 
den gode dekningen sin ved å trekke sine abonnerende papirlesere over til det digitale 
innholdet som krever innlogging. For denne gruppen lesere kan betalingsmuren oppleves som 
en positiv og eksklusiv tilleggsverdi; de får papiravisen pluss full digital tilgang (Høst, 
2016a). Samtidig har avisene mistet en gruppe lesere: flyktige, tilfeldige- og avstandslesere. 
Dette er på ingen måte en fordel, men heller ikke en katastrofe hvis man antar at dette er 
mindre viktige lesere og mindre viktige målgrupper for annonsørene. I tillegg har 
lokalavisene har stor tro på at de vil kunne utvikle annonseprodukter basert på innsikt de vil 
kunne trekke ut av «datamuren». Et utsagn fra en av intervjuobjektene illustrerer dette:   

Gjennom A-ID løsningen og betalingsløsningen på nettet vil vi få større kunnskap om 
brukerne våre og vi vil kunne målgrupperette annonseringen i større grad. Vi har ikke 
kommet så langt enda. 

Presentasjonsegenskapene har gjennomgått minimale endringer. Disse endringene har i 
tillegg lite å gjøre med selve innføringen av brukerbetaling – de kommer heller som en del av 
den «naturlige» utviklingen. Endringene innebærer mindre støy og en mulig forbedring av 
annonseutformingen for å unngå «ad blocks» spesielt og «ad advoidance» generelt. En idé er 
at sammen med det eksklusive journalistiske stoffet kan man også legge kvalitetsannonser 
bak muren, gjerne myntet på «premium» annonsører. Fortsatt representerer displayannonsen 
et dilemma, både med tanke på annonsemål og hvordan man skal måle effekten av disse. På 
et overordnet plan rollen til annonseselgerne også endret karakter i måten de presenterer 
nettavisene som mediekanal. I stadig større krav presenterer de tilleggstjenester i form av 
rådgivning, idéutvikling og plassering av annonser, også på andre digitale plattformer.  

Situasjonsegenskaper handler om brukernes kontekst, og påvirkes, foreløpig, i mindre grad av 
betalingsmuren. En hypotese er at ettersom lokalavisen på nett nå har blitt et 
betalingsprodukt, så har dette styrket brukernes forhold til avisen. Flere informanter 
fremhever lokalavisenes nærhet til brukerne som kanalens største fortrinn sammenlignet med 
andre kanaler. Med brukerbetaling, styrkes denne nærheten. En annen hypotese som delvis 
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ble bekreftet i denne analysen er at leseropplevelsen har blitt bedre, både i forhold til 
tidsbruk, lesetidspunkt og modus. Annonser i nettavisen legges merke til hvis deres 
nyttefunksjon kommuniseres klart og tydelig. Reklame som for eksempel holder forbrukeren 
orientert om priser og tilbud og hva som skjer av arrangementer og begivenheter oppleves 
som mer nyttig og mindre irriterende enn annen type reklame. Kun et lite mindretall av 
respondentene ønsket personifiserte annonser i sine lokalaviser. En potensiell stor fordel for 
mediehusene, uavhengig av betalingsmur, er at de kan nå sine lesere på fire ulike plattformer; 
mobil, nettbrett, PC og papir. Dette er en egenskap mediehusene er alene om.  

Innføringen av betalingsmur skjedde stort sett gradvis og nølende de første årene etter 2011, 
før det «tok av» i 2015. Ved utgangen av 2014 hadde 55 aviser en betalingsløsning for 
nettnyheter, mot 124 aviser året etter (Høst, 2016b). «En størrelse passer ikke alle» er en 
passende beskrivelse av prosessen som norske lokalaviser befinner seg i. I overgangen fra en 
forretningsmodell basert kun på annonser til en annonse- og brukerfinansiert 
forretningsmodell finnes det ulike variasjoner av betalingsløsninger for nettaviser.  
Implementeringshastigheten varierer også: et fåtall av avisene kastet seg tidlig ut i det, noen 
har hatt en «vente-og-se» - holdning, andre har forsiktig begynte å lukke nettsidene sine, 
mens andre igjen prøver og feiler og prøver igjen. Fortsatt leter de fleste avisene etter «the 
sweet spot» - punktet som balanserer mellom hvilke saker og hvor mange saker som skal 
være åpne og lukkede. Denne balanseøvelsen reflekterer en todelt strategi hvor avisene i 
første omgang har fokusert på å konvertere allerede eksisterende (papiravis)abonnenter til 
digitale, innloggede brukere. Den gode nyheten er at flere lokalaviser rapporterer om 
tilstrømming av nye, rene digitale abonnenter (Amedia, 2016; Polaris Media, 2016; 
Schibsted, 2016).  

I andre omgang gjelder det å rekruttere ikke bare nye lesere, men nye betalende lesere – de 
som har blitt låst ute i overgangen fra gratis til betalende nettavis. Dette kan bety at avisene 
må fokusere på flyktige, tilfeldige og avstandslesere – en målgruppe som kan være vanskelig 
å nå av flere årsaker. For eksempel har de ikke et abonnement i utgangspunktet som avisene 
kan bygge videre på. Denne målgruppens interesse for lokale nyheter kan også være lav, 
samtidig som deres motvilje mot å betale for nyheter generelt sett kan være høy. Det kan også 
være tilfelle at denne gruppen finner det innholdet de er interessert i (nyheter, informasjon for 
foreninger og lag, markedsplasser) andre steder, først og fremst hos Facebook. Dette er 
barrierer vi vet lite om i dag og som det trengs mer forskning på.  
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6. VEDLEGG 

6.1 UTVALGET 

6.1.1 AVISOVERSIKT 
 

Avis   Fylke  Eier  Betalingsmodell  Etablert 

Moss Avis  Østfold  Amedia   Mellom  Februar 2015 

Østlandets Blad  Akershus Amedia   Meter/ Myk Juni 2015 

Budstikka  Akershus Amedia   Myk/ Gratis Oktober 2012 

Romerikes Blad  Akershus Amedia   Mellom  Mai 2015 

Oppland Arb. Blad Oppland  Amedia   Hard  Januar 2015 

GD   Oppland  Diverse   Mellom  Januar 2014 

Glåmdalen  Hedmark Amedia   Mellom  Høsten 2012 

Hallingdølen  Buskerud Privat   Hard  Desember 2011 

Drammens Tidende Buskerud Amedia   Mellom  Oktober 2014 

Sandefjords Blad  Vestfold  Amedia   Hard/ Myk 2013 -> 2014 

Tønsbergs Blad  Vestfold  Amedia   Myk  Juni 2013 

Varden   Telemark Agderposten Medier AS Myk  November 2014 

Telen   Telemark Amedia   Media  Februar 2015 

Fædrelandsvennen Vest-Agder Schibsted  Hard  Mai 2012 

Agderposten  Aust-Agder Agderposten Medier AS Myk  November 2013 

Jærbladet  Rogaland Nordsjø Media  Hard  November 2013 

Sunnmørsposten  M. og Romsdal Polaris Media  Mellom  Juni 2014 

Firdaposten  S. og Fjordane Amedia   Mellom  Oktober 2015 

Adresseavisen  Sør- Trøndelag Polaris Media  Myk  Juni 2014 

Trønder-Avisa  Nord-Trøndelag Diverse   Myk  Juni 2012 

Nordlys   Troms  Amedia   Myk  September 2014 

Troms Folkeblad  Troms  Polaris Media  Myk  Mars 2015 

iFinnmark  Finnmark Amedia   Mellom  Juni 2015  
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6.1.2 GEOGRAFISK FORDELING AV AVISENE I UTVALGET 
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6.2 Intervjuguide 

Introduksjon: Støtte fra Rådet for Anvendt medieforskning (kulturdepartementet) til et 
studie av brukerbetalte lokalnettaviser og deres annonseegenskaper. Ønsker å svare på hvilke 
muligheter overgangen fra gratis til betalte nettaviser medfører for lokalaviser som 
annonsemedium. Problemstilling: hvordan endrer annonseegenskapene til nettavisen seg ved 
innføringen av brukerbetaling?  

Bakgrunnsspørsmål: type betalingsmodell, når den ble innført, hvorfor, om redaksjonelt 
innhold har endret seg, om annonseprisene/ annonsesamkjøring har endret seg som følge av 
innføringen av brukerbetaling 

Spørsmål om leserne: hvem er leserne (alder, kjønn, inntekt etc.), betalingsvillighet, antall 
betalende abonnenter, antall lesere 

Spørsmål om annonsører: hvem er annonsørene (faste, lokal/riksnivå), evt. endring i type 
annonsør etter innføringen av brukerbetaling (profil vs. salgsutløsende), annonseinntektene, 
mottagelsen av brukerbetaling hos annonsør, konkurrenter til avisen (FB/google/andre 
medier), «beste argument» for å annonsere i avisa evt. om det har endret seg etter 
brukerbetaling 

Distribusjonsegenskaper: Om lesertallene før og etter innføringen, hvor godt når 
annonsørene sine målgrupper bak betalingsmur, brukssekvens brukerbetaling vs. gratis 
nettavis, segmenteringsmuligheter før og etter brukerbetaling (tracking, skreddersy, 
retargeting, målgrupperettet), lojalitet blant lesere (gratis versus betaling) 

Presentasjonsegenskaper: Type annonser, plassering, farge/form/design, mulighet for å dele 
– alt i forhold til endringer etter betalingsmur 

Situasjonsegenskaper: Om lesernes vaner, holdninger og bruksmønster, formål med avisen 
etter brukerbetaling ble innført (nyheter, scrolling, dybdelesning), holdninger til avisen 
(redaksjonelt innhold og annonser), lesesituasjoner (hjemme/ borte, dagtid/ kveldstid), modus 
(aktiv/ passiv), lesetid (hvor lenge og hvor ofte), plattform, annonsestøy, samspill mellom 
redaksjonelt og kommersielt innhold 

Annet? Spørsmål som ikke ble stilt, generell holdning til brukerbetaling i 
markedsavdelingen, innholdsmarkedsføring, avisens leserne med i spørreundersøkelsen  
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6.3 SPØRREUNDERSØKELSEN 

 

 

Alder 

 

Under 20 år 

 

20-29 år 

 

30-39 år 

 

40-49 

 

50-59 

 

60-69 

 

70-79 

 

+ 80 

 

Totalt 

 

% 

 

0 

 

2.51 

 

8.77 

 

19.55 

 

24.81 

 

31.83 

 

11.03 

 

1.50 

 

100 % 

 

Antall 

 

0 

 

10 

 

35 

 

78 

 

99 

 

127 

 

44 

 

6 

 

399 

 

  

 

Husholdningens samlede bruttoinntekt per år 
% Antall 

Under 200.000 0.76% 3 

Mellom 200.000 og 400.000 10.13% 40 

Mellom 400.000 og 600.000 21.52% 85 

Mellom 600.000 og 800.000 17.22% 68 

Mellom 800.000 og 1.000.000 22.78% 90 

1.200.000 eller over 16.20% 64 

Ønsker ikke å svare 11.39% 45 

Total 100% 395 

 

Høyeste fullførte utdannelse % Antall 

Grunnskole (inn til 9 år) 7.61% 30 

Videregående skole/gymnast 29.95% 118 
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Høyere utdanning inntil 3 år 32.49% 128 

Høyere utdanning 4 år eller mer 29.95% 118 

Total 100% 394 

 

 

Kjønn % Antall 

Mann 62.66% 250 

Kvinne 37.34% 149 

Total 100% 399 
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6.4 REGRESJONSANALYSE 

Studien inkluderer tre regresjonsanalyser knyttet til tre hypoteser om 1) 
annonseoppmerksomhet og lesetid, 2) oppmerksomhet og nyttefunksjon og 3) holdning til 
reklame og nyttefunksjon.  

6.4.1. OPPMERKSOMHET OG NYTTEFUNKSJON 
Hypotese 1: Hvor ofte du legger merke til annonser i lokalavis på nett varierer i forhold til 
hvilken nyttefunksjon du opplever at annonser har. 
 

Tabell 1: Frekvenstabell: Oppmerksomhet (Spørsmål: Hvor ofte legger du merke til annonser i din lokale 
nettavis?) 

  

Svar Frekvens % 

1 Svært ofte 

2 Ofte 

3 Noen ganger 

4 Sjeldent/aldri 

   Total 

40 9,7 

92 22,3 

155 37,6 

125 30,3 

412 100,0 
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Tabell 2: Frekvenstabell: Nyttefunksjon av annonser 

 

18_3 oversikt over arrangementer  

18_1 orientert om priser og tilbud  

Svar Frekvens % 

1 Helt uenig 56 13,9 

2 Delvis uenig 55 13,6 

3 Nøytral 76 18,8 

4 Delvis enig 129 31,9 

5 Helt enig 66 16,3 

6 Vet ikke 22 5,4 

   Total 404 100,0 

18_2 irriterende 

Svar Frekvens % 

1 Helt uenig 56 13,9 

2 Delvis uenig 52 12,9 

3 Nøytral 118 29,2 

4 Delvis enig 90 22,3 

5 Helt enig 78 19,3 

6 Vet ikke 10 2,5 

   Total 404 100,0 

Svar Frekvens % 

1 Helt uenig 37 9,2 

2 Delvis uenig 34 8,4 
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3 Nøytral 46 11,4 

4 Delvis enig 161 39,9 

5 Helt enig 111 27,5 

6 Vet ikke 15 3,7 

   Total 404 100,0 

18_4 Ikke relevant 

Svar  Frekvens % 

1 Helt uenig 13 3,2 

2 Delvis uenig 9 2,2 

3 Nøytral 42 10,4 

4 Delvis enig 115 28,5 

5 Helt enig 203 50,2 

6 Vet ikke 22 5,4 

   Total 404 100,0 

18_5 Kjøpepress 

Svar Frekvens % 

1 Helt uenig 52 12,9 

2 Delvis uenig 56 13,9 

3 Nøytral 115 28,5 

4 Delvis enig 81 20,0 

5 Helt enig 80 19,8 

6 Vet ikke 20 5,0 

   Total 404 100,0 

18_6 oppdatert på produkter og trender 
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Svar Frekvens % 

1 Helt uenig 108 26,7 

2 Delvis uenig 63 15,6 

3 Nøytral 77 19,1 

4 Delvis enig 103 25,5 

5 Helt enig 40 9,9 

6 Vet ikke 13 3,2 

   Total 404 100,0 

18_7 kunnskap jeg er interessert i 

Svar Frekvens % 

1 Helt uenig 65 16,1 

2 Delvis uenig 79 19,6 

3 Nøytral 94 23,3 

4 Delvis enig 111 27,5 

5 Helt enig 41 10,1 

6 Vet ikke 14 3,5 

   Total 404 100,0 

18_8 Forstyrrer leseopplevelsen 

Svar Frekvens % 

1 Helt uenig 53 13,1 

2 Delvis uenig 52 12,9 

3 Nøytral 111 27,5 

4 Delvis enig 90 22,3 

5 Helt enig 86 21,3 
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6 Vet ikke 12 3,0 

   Total 404 100, 

18_9 Villig til å betale for å slippe 

Svar Frekvens % 

1 Helt uenig 125 30,9 

2 Delvis uenig 84 20,8 

3 Nøytral 91 22,5 

4 Delvis enig 48 11,9 

5 Helt enig 37 9,2 

6 Vet ikke 19 4,7 

   Total 404 100,0 

18_10 Praktiske råd og inspirasjon 

Svar Frekvens % 

1 Helt uenig 86 21,3 

2 Delvis uenig 79 19,6 

3 Nøytral 133 32,9 

4 Delvis enig 72 17,8 

5 Helt enig 20 5,0 

6 Vet ikke 14 3,5 

   Total 404 100,0 
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Tabell 3: Korrelasjon mellom Oppmerksomhet og Nyttefunksjon. 

 

 

14. Hvor ofte legger du 
merke til annonser i din 

lokale nettavis? 

18_1 - Annonser holder meg orientert om priser og tilbud 
på ulike varer og tjenest... 

Pearson Correlation -,252** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 404 

18_2 - Jeg opplever annonser som irriterende Pearson Correlation ,400** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 404 

18_3 - Annonsene gir meg en oversikt over hva som skjer 
av arrangementer og begive... 

Pearson Correlation -,174** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 404 

18_4 - Mange annonser er ikke relevante for meg Pearson Correlation ,274** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 404 

18_5 - Annonsene skaper kjøpepress Pearson Correlation ,238** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 404 

18_6 - Jeg bruker annonser til å holde meg oppdatert på 
nye produkter og trender 

Pearson Correlation -,336** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 404 

18_7 - Annonser gir meg mer kunnskap om produkter og 
tjenester jeg er interessert... 

Pearson Correlation -,325** 

Sig. (2-tailed) ,000 
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N 404 

18_8 - Annonser forstyrrer min leseopplevelse av 
lokalavisen 

Pearson Correlation ,389** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 404 

18_9 - Jeg er villig til å betale for å slippe å bli eksponert 
for reklame 

Pearson Correlation ,147** 

Sig. (2-tailed) ,003 

N 404 

18_10 - Annonser gir meg praktiske råd og inspirerer meg Pearson Correlation -,276** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 404 
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Tabell 4. Multippel lineær regresjonsanalyse: Oppmerksomhet (y) og Nyttefunksjon (xx) (R2: ,264) 

 

 

Ustandardiserte koeffisienter Standardiserte 
koeffisienter 

Sig. B SE Beta 

 (Constant) 2,183 ,235  ,000 

18_1 Orientert om priser og tilbud  -,054 ,040 -,081 ,179 

18_2 Irriterende ,141 ,045 ,201 ,002 

18_3 Oversikt over arrangementer  ,042 ,044 ,056 ,345 

18_4 Ikke relevante for meg ,093 ,046 ,102 ,041 

18_5 Skaper kjøpepress ,070 ,034 ,104 ,041 

18_6 Oppdatert på produkter og trender -,093 ,046 -,144 ,045 

18_7 Kunnskap om produkter og tjenester -,101 ,052 -,145 ,051 

18_8 Forstyrrer leseopplevelse ,072 ,049 ,104 ,146 

18_9 Villig til å betale for å slippe -,034 ,032 -,054 ,291 

18_10 Praktiske råd og inspirasjon  ,021 ,050 ,028 ,679 

 

Tabell 5. Faktoranalyse av Nyttefunksjon: positiv (1) og negativ (2) 

 

Faktor 

1 2 

18_7 Kunnskap om produkter og tjenester ,860  

18_6 Oppdatert på produkter og trender ,843  

18_10 Praktiske råd og inspirasjon  ,840  

18_1 Orientert om priser og tilbud  ,780  
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18_3 Oversikt over arrangementer  ,763  

18_8 Forstyrrer leseopplevelse -,296 ,828 

18_2 Irriterende -,224 ,805 

18_5 Skaper kjøpepress  ,691 

18_9 Villig til å betale for å slippe  ,678 

18_4 Ikke relevante for meg  ,601 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

 

Syntax 

COMPUTE Positiv_nyttefunksjon=MEAN(Rekl_18_1, Rekl_18_3, Rekl_18_6, Rekl_18_7, Rekl_18_10). 

EXECUTE. 

COMPUTE Negativ_nyttefunksjon=MEAN(Rekl_18_2, Rekl_18_4, Rekl_18_5, Rekl_18_8, Rekl_18_9). 

EXECUTE. 

 

Tabell 6: Reliabilitet Positiv Nyttefunksjon (faktor 1) 

 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 

,879 ,879 5 

 

Tabell 7: Reliabilitet Negativ Nyttefunksjon (faktor 2) 

 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 

,775 ,775 5 
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Tabell 8. Multippel lineær regresjonsanalyse: Oppmerksomhet (y) og faktorskårene Positiv nyttefunksjon (x1) 
og Negative nyttefunksjon (x2)  (R2: .227) 

 

 

Ustandardiserte koeffisienter Standardiserte 
koeffisienter 

Sig. B SE Beta 

 (Constant) 2,481 ,210  ,000 

Positiv_nyttefunksjon -,231 ,038 -,273 ,000 

Negativ_nyttefunksjon ,336 ,044 ,345 ,000 

 

 

6.4.2 Holdning og nyttefunksjon 

Hypotese 2: Holdning til annonser avhenger av persipert nyttefunksjon.  
 

Tabell 9: Frekvenstabell: Holdning  

 

15. Annonser er et positivt supplement til det redaksjonelle stoffet. 

Svar Frekvens % 

 1 Helt enig 34 8,3 

2 Delvis enig 82 19,9 

3 Verken enig eller uenig 98 23,8 

4 Delvis uenig 76 18,4 

5 Helt uenig 95 23,1 

6 Vet ikke/ingen formening 27 6,6 

Total 412 100,0 

16. Mengden annonser i forhold til artikler 
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Svar Frekvens % 

 1 For mange annonser 153 37,2 

2 Passe mange annonser 177 43,1 

3 For få annonser 8 1,9 

4 Vet ikke/ingen formening 73 17,8 

Total 411 100,0 
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Tabell 10: Korrelasjon mellom Nyttefunksjon og Holdning 

 

15. Synes du 
annonser er et 
positivt supplement 
til det redaksjonelle 
stoff... 

16. Hva synes du om 
mengden annonser i 
forhold til 
redaksjonelle artikler 
i... 

Rekl_18_1 - Annonser holder meg 
orientert om priser og tilbud på 
ulike varer og tjenest... 

Pearson Correlation -,309** ,153** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,002 

N 404 404 

Rekl_18_2 - Jeg opplever annonser 
som irriterende 

Pearson Correlation ,541** -,122* 

Sig. (2-tailed) ,000 ,014 

N 404 404 

Rekl_18_3 - Annonsene gir meg en 
oversikt over hva som skjer av 
arrangementer og begive... 

Pearson Correlation -,289** ,051 

Sig. (2-tailed) ,000 ,310 

N 404 404 

Rekl_18_4 - Mange annonser er 
ikke relevante for meg 

Pearson Correlation ,272** -,005 

Sig. (2-tailed) ,000 ,924 

N 404 404 

Rekl_18_5 - Annonsene skaper 
kjøpepress 

Pearson Correlation ,362** -,047 

Sig. (2-tailed) ,000 ,345 

N 404 404 

Rekl_18_6 - Jeg bruker annonser til 
å holde meg oppdatert på nye 
produkter og trender 

Pearson Correlation -,348** ,141** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,005 

N 404 404 

Pearson Correlation -,378** ,178** 
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Rekl_18_7 - Annonser gir meg mer 
kunnskap om produkter og tjenester 
jeg er interessert... 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 404 404 

Rekl_18_8 - Annonser forstyrrer 
min leseopplevelse av lokalavisen 

Pearson Correlation ,600** -,148** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,003 

N 404 404 

Rekl_18_9 - Jeg er villig til å betale 
for å slippe å bli eksponert for 
reklame 

Pearson Correlation ,347** -,065 

Sig. (2-tailed) ,000 ,193 

N 404 404 

Rekl_18_10 - Annonser gir meg 
praktiske råd og inspirerer meg 

Pearson Correlation -,364** ,154** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,002 

N 404 404 

Rekl_15 - 15. Synes du annonser er 
et positivt supplement til det 
redaksjonelle stoff... 

Pearson Correlation  -,004 

Sig. (2-tailed)  ,935 

N  411 
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Tabell 11. Multippel lineær regresjonsanalyse: Nyttefunksjon (x) og holdning til annonser (y) (R2: .461) 

 

Ustandardiserte koeffisienter Standard-
koeffisienter 

Sig. B SE Beta 

 (Constant) 2,266 ,299  ,000 

18_1 Orientert om priser og tilbud  -,059 ,051 -,060 ,247 

18_2 Irriterende ,178 ,057 ,171 ,002 

18_3 Oversikt over arrangementer  -,061 ,056 -,056 ,272 

18_4 Ikke relevante for meg ,023 ,058 ,017 ,692 

18_5 Skaper kjøpepress ,141 ,043 ,141 ,001 

18_6 Oppdatert på produkter og trender -,009 ,059 -,009 ,880 

18_7 Kunnskap om produkter og tjenester -,177 ,066 -,170 ,008 

18_8 Forstyrrer leseopplevelse ,285 ,063 ,277 ,000 

18_9 Villig til å betale for å slippe ,084 ,041 ,089 ,041 

18_10 Praktiske råd og inspirasjon  -,042 ,063 -,039 ,505 

 

(ingen signifikante resultater mellom holdning til mengde (spm 16) og nyttefunksjon) 
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Tabell 12: Multippel lineær regresjonsanalyse: Positive og negative nyttefunksjon og holdning til annonser (R2: 
.441) 

 

Ustandardiserte koeffisienter Standard-
koeffisienter 

Sig. B SE Beta 

 (Constant) 2,125 ,265  ,000 

Positiv_nyttefunksjon -,398 ,048 -,317 ,000 

Negativ_nyttefunksjon ,771 ,055 ,532 ,000 

 

Tabell 13: Multippel lineær regresjonsanalyse: Positive og negative nyttefunksjon og holdning til mengden 
annonser (R2: .034) 

 

Ustandardiserte koeffisienter Standard-
koeffisienter 

Sig. B SE Beta 

 (Constant) 1,864 ,260  ,000 

Positiv_nyttefunksjon ,142 ,047 ,151 ,003 

Negativ_nyttefunksjon -,090 ,054 -,083 ,095 
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6.4.3 OPPMERKSOMHET OG LESETID 

 
Hypotese 3: Jo mer du leser din lokale nettavis etter brukerbetaling, jo mer oppmerksomhet 
har du til annonsene. 
 

Tabell 14. Frekvenstabell Endret leseadferd: 19. Har du inntrykk av at du leser din lokale nettavis mer etter 
innføring av brukerbetaling? 

 

 Frekvens % 

 Ja, mye mer enn før 33 8,2 

Ja, litt mer enn før 55 13,7 

Omtrent like mye 172 42,9 

Nei, litt mindre enn før 35 8,7 

Nei, svært mye mindre enn før 40 10,0 

Vet ikke 66 16,5 

Total 401 100,0 

 

Tabell 15. Frekvenstabell Endret oppmerksomhet: 21. Har du inntrykk av at du legger mer merke til annonsene 
etter at nettavisen innførte brukerbetaling? 

 

 Frekvens % 

 Ja, mye mer enn før 10 2,5 

Ja, litt mer enn før 28 7,0 

Omtrent like mye 177 44,3 

Nei, litt mindre enn før 44 11,0 

Nei, svært mye mindre enn før 26 6,5 

Vet ikke 115 28,7 
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Total 400 100,0 

 

Moderat positiv korrelasjon (r= .434).  

 

Tabell 16: Enkel lineær regresjonsanalyse: Endret leseadferd og Endret oppmerksomhet (R2: .189) 

 

 

Ustandardiserte koeffisienter Standardiserte 
koeffisienter 

Sig. B SE Beta 

 (Constant) 1,731 ,193  ,000 

21. Mer oppmerksomhet til annonsene 
etter brukerbetaling ,437 ,045 ,434 ,000 
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