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Sammendrag 
Denne studien undersøker det geografiske mangfoldet i det lineære fiksjonstilbudet på NRKs 

og TV 2s kanaler i perioden 2010 til 2016. Perioden preges av intensivert konkurranse om 

publikums oppmerksomhet, særlig etter at Netflix og HBO Nordic ble lansert i Norge i 2012. 

Denne oppgaven undersøker hvordan sammensetningen av fiksjonsinnhold fra ulike land 

utvikler seg i NRKs og TV 2s lineære fiksjonstilbud. Dette undersøkes med en kvantitativ 

innholdsanalyse, som analyserer programlogger over fiksjonsprogrammene som ble sendt i 

analyseperioden. Analysen har tre hovedfunn. Fiksjonstilbudet øker mot midten av 

analyseperioden, men synker igjen etter 2013. I analyseperioden har NRKs kanaler mer 

geografisk mangfold enn TV 2s kanaler. Andelen amerikansk fiksjonsinnhold synker 

gjennom analyseperioden både på NRKs og TV 2s kanaler. Denne tiden blir til en viss grad 

fylt opp av norsk og nordisk fiksjonsinnhold, som styrkes gjennom perioden.  

 

 

Abstract 
This study explores the geographical diversity in the fictional television content on the 

Norwegian public service broadcaster NRK (Norwegian Broadcasting Corporation) and 

commercial public service broadcaster TV 2, in the period 2010 to 2016. During this period, 

the introduction of international streaming services such as Netflix and HBO Nordic in 2012 

intensified the competition for the Norwegian television audience. Through a quantitative 

content analysis of the programmes sent in this period, the study explores how the 

composition of fictional content programming develops throughout the period, with emphasis 

on the programme’s country of origin. The study presents three main findings. Firstly, the 

study finds that during the period there is an increase in the fictional television content 

programming towards 2013 that later decreases towards 2016. Secondly, the study finds that 

NRK’s channels offers a broader geographical diversity than TV 2’s channels. And thirdly, 

the study finds that the share of American fictional television content decreases throughout 

the period, on both NRK’s and TV 2’s channels. This decrease in air time is to an extent 

filled up by fictional content from Norway and the Nordic countries, which is strengthened 

throughout the period. 
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Forord 
Å skrive denne oppgaven har vært en utrolig spennende prosess. Det har gitt meg tid og 

mulighet til å fordype meg i et felt som engasjerer meg. Temaet for denne oppgaven begynte 

jeg å tenke på da jeg på bachelor-nivå hadde praksis hos analyseavdelingen i NRK. Her fikk 

jeg innblikk i hvor mye data som fantes om de norske TV-kanalene. Med dataene som til slutt 

ble til datagrunnlaget i denne oppgaven kunne jeg forene mine interesser for mediepolitikk, 

mediepåvirkning og utviklingen på TV-markedet.  

 

Å skrive denne oppgaven vært krevende og utfordrende, men aller mest har det vært gøy og 

lærerikt. Heldigvis har jeg ikke stått alene i dette arbeidet. 

 

Først vil jeg rette en stor takk vil min veileder Gunn Enli (V16-V18) for gode innspill og 

konstruktive tilbakemeldinger. Veiledningsmøtene har vært inspirerende og engasjerende, og 

har hver gang gitt meg ny giv arbeidet med oppgaven. 

 

Jeg vil også takke alle i NRK og TV 2 som har hjulpet meg med informasjon og tilgang til 

data til denne oppgaven. Spesielt vil jeg takke Kristian Tolonen og alle i analyseavdelingen i 

NRK for god hjelp under datainnsamlingen og gode råd gjennom hele masterforløpet.  

 

En takk må gis til alle gode venner og familie for korrekturlesing og støtte. En spesiell takk 

til søsken Amund og Ragnild, som har engasjert seg i oppgaven og vært til stor støtte og hjelp 

underveis i prosessen. En stor takk går også til Astrid Landstad og mine gode venner som har 

motivert meg gjennom hver eneste milepæl. 

 

 

 

 

Oslo, februar 2018 

Kari Ranheim Lome 
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1 Innledning 
Vi bruker mer og mer tid på TV-serier. Vi kan seriefråtse en hel sesong på en helg, vi kan 

diskutere de dystopiske framtidsskildringene i Black Mirror i kaffepausen på jobben eller se 

episoder av Game of Thrones på kino. TV-serier har de siste tiårene blitt løftet inn i den 

offentlige debatten, både som et samtidsuttrykk og som agendasetter. TV-serier kan skildre 

komplekse karakterer, miljøer og endringsprosesser i samfunnet og handlingen kan 

følelsesmessig engasjere publikum. TV-seriene fyller i dag en lignende funksjon som 

romansjangeren gjorde på 1800-tallet. Blant annet har den amerikanske TV-serien The Wire 

blitt sammenlignet med verkene til Charles Dickens (se Kirsch & Hamid, 2014). Når vi 

bruker mer tid på serier og de gis en viktigere rolle i samfunnet, blir det relevant å diskutere 

mangfoldet seriene gjenspeiler. Hvilken rolle spiller det for eksempel at mange av de mest 

profilerte seriene i Norge er produsert i USA? Våre medieerfaringer påvirker måten vi ser på 

samfunnet rundt oss, og alle serier er skapt for et spesifikt publikum og gjenspeiler på 

forskjellige måter deres kultur og verdier. 

 

Siden 2000-tallet har tilgangen på TV-serier og filmer økt med etableringen av en rekke 

nisjekanaler og nett-TV-tjenester. Med etableringen av Netflix og HBO Nordic i 2012 fikk 

nordmenn enda større tilgang på TV-serier og filmer, i tillegg til mer kontroll over når og 

hvor innholdet skulle konsumeres. Det var særlig tilgangen på amerikanske serier som økte. 

Introduksjonen av de internasjonale strømmetjenestene skapte et vannskille i det norske TV-

landskapet og Netflix’ hurtige vekst i Norge har gjort den amerikanske strømmetjenesten til 

en av de største konkurrentene for de norske fjernsynskanalene. De norske TV-kanalene har 

fått økt konkurranse særlig når det kommer til TV-serier og filmer, fordi disse har lang 

levetid og derfor egner seg godt til video-on-demand, i motsetning til for eksempel nyheter 

og andre aktualitetsprogrammer. 

 

For å møte den intensiverte konkurransen har det blant de norske kanalene vokst fram en 

strategi: et økt fokus på norsk innhold, og særlig norsk fiksjonsinnhold av høy kvalitet, har 

blitt uttalt som et av mottrekkene for å ta opp konkurransen med de nye strømmetjenestene 

(se Drabløs & Eckblad, 2017; Sommer, 2017). NRK satser på dramainnhold og mer 

samproduksjon med andre nordiske allmennkringkasterne (se Sommer, 2017). Samtidig 

utfordrer Netflix og HBO ved å produsere mer og mer lokalt innhold verden over (se Vollan, 

2017). Av norsk fiksjonsinnhold har Netflix foreløpig kun serien Lilyhammer (2012-2014) 
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som er et samarbeid med NRK (se Sundet, 2016), mens HBO har planer om å etablere et 

produksjonskontor i Norden (se Vollan, 2017).  

 

Det har lenge vært kjent at publikum generelt sett tenderer mot å velge lokalt innhold framfor 

utenlandsk innhold (se Syvertsen, 1997). Allikevel har amerikansk fiksjon historisk sett vært 

viktig for blant andre TV 2, som på 90-tallet profilerte seg som «Norges seriemester» ved å 

sende amerikanske serier i beste sendetid på tirsdager (Enli & Syvertsen, 2017). På grunn av 

at produksjon av fiksjonsinnhold er kostbart, er det vanlig for TV-kanaler i små land å ha en 

høy andel innkjøpt utenlandsk innhold (Lowe, Berg & Nissen, 2011, s. 40).  

 

Utenlandsk konkurranse og innflytelse har historisk sett preget den norske debatten om 

fjernsynet. Diskusjoner om utformingen av den norske fjernsynsmodellen har blitt ført på 

bakgrunn av frykten for amerikanisering og USAs fjernsynskultur har siden 50-tallet blitt 

trukket frem som et skremselsbilde (Enli, Moe, Sundet & Syvertsen 2013, s. 215). Som en 

motvekt til dette skulle den norske allmennkringkastingsmodellen verne om norsk språk og 

kultur og «beskytte norske borgere mot amerikansk kulturpåvirkning» (Syvertsen, 2004, s. 

12). Det var frykten for det amerikanske som gjorde at Stortinget valgte en 

allmennkringkastingsmodell basert på britiske BBC til fordel for den kommersielle 

amerikanske modellen. Den kulturelle påvirkningen fra USA har allikevel vært stor gjennom 

den norske fjernsynshistorien, og fortsetter å være det i dag. 

 

Gjennom den norske fjernsynshistorien kan man skissere tre viktige endringer i TV-

landskapet. Den første endringen kom da monopolet ble opphevet i 1992, den andre i 

fragmenteringsfasen med digitaliseringen av bakkenettet på slutten av 2000-tallet og 

forøkelsen av nisjekanaler, og den tredje endringen med abonnementsveksten til utenlandske 

konkurrenter og den økte tilgangen på TV-innhold på nett. I hvilken grad det ble mer eller 

mindre mangfold i programtilbudet på lineær TV som følge av de to første vendepunktene, er 

studert og dokumentert av Trine Syvertsen (1997) og Ihlebæk, Syvertsen og Ytreberg (2011). 

I kjølvannet av det tredje vendepunktet er det gjort få studier av programtilbudet til de norske 

allmennkringkasterne. Etter årtusenskiftet spådde både journalister og medieforskere at TV-

mediet som vi kjente det kom vil å dø ut (se Lotz, 2007; Enli, Moe, Sundet & Syvertsen, 

2010). Også Netflix’ grunnlegger og administrerende direktør Reed Hastings uttalte i 2015 at 

«Om en ti år, eller maks tjue, vil lineær TV med en fast sendeplan være dødt» (se Enli & 

Syvertsen, 2016, s. 143). Denne tredje fasen er fortsatt i utvikling, og hvilke langsiktige 
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følger konkurransen fra de utenlandske strømmetjenestene får for de lineære TV-kanalene, er 

vanskelig å si. Allikevel kan en studie av de første årene etter introduksjonen av Netflix og 

HBO Nordic si noe om hvilken retning utviklingen går.  

 

Temaet for denne oppgaven er hvordan den lisensfinansierte allmennkringkasteren NRK 

(Norsk Rikskringkasting) og den kommersielle allmennkringkasteren TV 2 møter denne nye 

konkurransesituasjonen med intensivert konkurranse fra utenlandske strømmetjenester.  

 

 

1.1 Problemstilling 
Å studere endringer er i seg selv en utfordrende oppgave, men å studere konsekvensene av en 

endring kort tid etter at endringen er skjedd, er særlig utfordrende. Det er likevel dette denne 

oppgaven forsøker å gjøre, nemlig å analysere følgende av en ny konkurransesituasjon, der 

ikke-lineære innholdstilbydere utfordrer TV-kanalene med økt konkurranse om TV-

publikummet. Jeg vil trekke tråder tilbake til tidligere forskning på konsekvensene for 

programtilbudet i situasjoner med økt konkurranse. For å undersøke hvilke følger dette får for 

mangfoldet i fiksjonstilbudet på lineære kanaler, er fokus i denne studien på NRKs og TV2s 

fiksjonstilbud i perioden rundt da Netflix ble lansert i Norge. For å avgrense studien, 

undersøkes det i denne oppgaven geografisk mangfold, som er ett av aspektene som 

Hoffmann-Riem (1987) definerer som de fire hovedaspektene ved mangfold i 

fjernsynsmediet. Hovedproblemstillingen lyder: 

 

Hva kjennetegner utviklingen i det geografiske mangfoldet i det lineære fiksjonstilbudet på 

NRKs og TV 2s kanaler i perioden 2010-2016? 

 

For å belyse problemstillingen stiller jeg følgende forskningsspørsmål:  

1. Hvordan utvikler fiksjonstilbudet seg i løpet av analyseperioden? 

2. Hvilke betydelige forskjeller og likheter er det mellom TV 2 og NRK når det kommer 

til geografisk mangfold? 

3. I hvilken grad endres andelen amerikansk og nordisk fiksjonsinnhold gjennom 

analyseperioden? 
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1.2 Metode  
For å svare på problemstillingen har jeg samlet datasett med informasjon om 

fiksjonsprogrammene som ble sendt på alle NRKs og TV 2s kanaler i perioden 2010 til 2016. 

Disse har jeg analysert ved hjelp av kvantitativ innholdsanalyse, som er en egnet metode for å 

identifisere strukturer i et stort materiale (Østbye, Helland, Knapskog & Larsen, 2007, s. 

154). I analysen legges det vekt på hvordan sammensetningen av innhold fra ulike land 

utformer seg og utvikler seg gjennom analyseperioden. 

 

 

1.3 Tidligere forskning 
Et sentralt spørsmål blant medieforskerne og i politikken har vært hvorvidt økt konkurranse 

fører til mer ensidighet i programutvalget eller økt mangfold, og om variasjon i tilbudet blir 

opprettholdt på samme nivå som tidligere (se Syvertsen, 1997; Enli, Syvertsen & Sæther, 

2006; Ihlebæk et al., 2011). Problemstillingen i denne oppgaven tar for seg mangfoldet i det 

lineære fiksjonstilbudet hos de norske allmennkringkasterne, og baserer seg på, og 

viderefører, tidligere studier. Trine Syvertsen (1997) gjorde en omfattende sendeflateanalyse 

av sjangermangfoldet i beste sendetid på norske kanaler, fire år etter at TV 2 ble opprettet. 

Syvertsen fant i sin analyse at økt motprogrammering mellom NRK og TV 2 gjorde at 

variasjonen i tilbudet i beste sendetid ble noe begrenset, men at det fortsatt ble opprettholdt 

betydelige forskjeller mellom kanalene (1997). Ihlebæk, Syvertsen og Ytreberg (2011) gjorde 

en sendeflateanalyse etter digitaliseringen av bakkenettet på 2000-tallet. Analysen fant at 

NRK og TV 2 fortsatt opprettholder stor variasjon i programsammensetningen og skiller seg 

ut fra de helkommersielle kanalene (s. 336). Samtidig fant de at underholdning og 

fiksjonsprogrammer dominerte sendeflaten i beste sendetid (s. 229).  

 

Disse studiene har analysert hva som skjedde med programtilbudet på de norske kanalene 

etter disse to vendepunktene, da nye konkurrenter har blitt introdusert på markedet. Vi står nå 

ovenfor en ny medieteknologisk sitasjon der internett i større og større grad konkurrerer om 

fjernsynspublikummet. TV-seingen på lineær TV går ned og bruken av strømmetjenester og 

videomedier vokser. Hva skjer så med mangfoldet på de lineære kanalene?  

 

Denne studien analyserer NRK og TV 2 i perioden 2010 til 2016 og undersøker om det har 

vært endringer i mangfoldet etter Netflix og HBO Nordic ble introdusert på det norske 
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markedet i 2012. Mens Syvertsens og Ihlebæk et al.’s studier tar for seg fordelingen av 

programkategorier og sendeskjemalogikk, fokuserer denne analysen på fiksjonssjangeren og 

går nærmere inn på geografisk mangfold i form av produksjonsland og språk i 

fiksjonstilbudet. Denne analysen tar kun for seg tilbudet på de lineære kanalene til NRK og 

TV 2. NRKs allmennkringkastingsoppdrag har siden 2009 vært plattformnøytralt og NRKs 

tilbud på nett regnes også som en del av allmennkringkastingstilbudet (NRK, 2018). TV 2s 

aktiviteter på nett var derimot ikke nevnt i avtalen mellom Kulturdepartementet og TV 2 for 

perioden 2010 til 2016, men ble inkludert i avtalen som gjelder fra 2018 

(Kulturdepartementet, 2010). Selv om TV-seing på internett øker foregår majoriteten av TV-

seingen lineært (Enli & Syvertsen, 2016, s. 148). Derfor spiller programtilbudet på de lineære 

kanalene fortsatt en viktig rolle i profileringen og legitimeringen av allmennkringkasterne.  

 

 

1.4 Begreper i oppgaven 
1.4.1 Mangfold 
I den engelskspråklige forskningslitteraturen omtales mangfold med de to begrepene diversity 

og pluralism. De to begrepene er ikke entydige eller motsetninger og beskriver ulike aspekter 

av det vi på norsk omtaler som mangfold. Des Freedman (2008) foreslår en inndeling der 

pluralism refererer til den politiske konteksten, der det blant annet er ønskelig med en 

variasjon i eierskap og strukturer (s. 72). Et pluralistisk mediesystem er forutsetningen for 

diversity, som refererer til hvordan mediene anerkjenner og representerer ulike grupper i 

samfunnet ved å tilby en variasjon av innhold og valgfrihet for disse gruppene (s. 72). På 

denne måten er mangfold også et politisk begrep, som tillegges mening ut ifra de 

målsetningene som settes for mediene i et samfunn. 

 

Med en tilnærming til mangfoldet spesielt på TV, definerer Hoffmann-Riem (1987) fire 

dimensjoner av mangfold (diversity). Disse inkluderer et mangfold i formater og tema, i 

innhold, i person og grupper – som refererer til både representasjon og tilgang. Det siste 

aspektet er geografisk mangfold. Hoffmann-Riem påpeker at kringkastere burde tilby lokal, 

regional, nasjonal og overnasjonalt innhold (s. 61). Aspektene som Hoffman-Riem 

oppsummerer uttrykkes også i nasjonale og EU-regulering av de norske 

allmennkringkasterne. Ønsket om mangfold innenfor hver enkelt programkategori er blant 

annet uttrykt i TV 2s avtale med staten (Kulturdepartementet, 2010). Gjennom EU-
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reguleringer er det også uttrykt et ønske om at fjernsynet skal tilby en variasjon i 

kulturuttrykk og promotere europeiske produksjoner (European Commission, n.d.a). Denne 

oppgaven tar dermed utgangspunkt i en politisk målsetting og studerer mangfold ut fra dette 

perspektivet. Oppgaven søker derimot ikke å konkludere eller gjøre normativ vurdering av 

hvorvidt kanalene oppfyller dette kravet. Studien søker snarere å si noe om kanalenes 

tilpasning i en endret mediesituasjon og vise en utvikling over tid.  

 

1.4.2 Fiksjon vs. drama 
Når kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen presenterte den nye strategien for hvordan de 

nordiske allmennkringkasterne skal konkurrere med Netflix, utgjorde nordisk dramainnhold 

hovedelementet (se Sommer, 2017). Selv om TV-tilbyderne i de nordiske landene ofte 

produserer dramaserier i form av politiserier, thrillere eller krimserier, er drama et diffust 

begrep. Begrepet drama brukes i sjangerstudier og nevnes ofte i kontrast til såpeoperaer eller 

komedie (se Creeber, 2015; Enli et al., 2010). Drama omfavner dermed ikke helheten av det 

som studeres her. Begrepet fiksjon er derimot bedre egnet og vil derfor bli brukt i denne 

oppgaven. Fiksjonsbegrepet inkluderer her alt fiksjonsinnhold, inkludert blant annet alle 

spillefilmer, dramaserier, komiserier, historiske dramaer, såpeserier, miniserier og føljetonger 

som sendes på kanalene i analyseperioden. Denne definisjonen brukes også i Trine 

Syvertsens (1997, s. 246) og Ihlebæk et al.’s (2011) sendeflateanalyser. 

 

1.4.3 Beste sendetid 
Hva som defineres som beste sendetid varierer fra land til land, men i Norge blir den regnet 

fra kl. 19.00 til 23.00 på hverdager og til kl. 24.00 på fredager og lørdager. Denne 

definisjonen av beste sendetid er også brukt av Syvertsen (1997) og Ihlebæk et al. (2011) i 

tidligere studier av mangfoldet i programtilbudet, som i hovedsak studerer programtilbudet i 

perioden som utgjør beste sendetid. Beste sendetid er TV-konkurransens hovedarena 

(Syvertsen, 1997) og er den tiden på døgnet det er flest publikummere tilgjengelig for 

kanalene. Kanalene sender innhold for en bred og sammensatt gruppe, og sender sine mest 

attraktive og dyreste programmer i denne perioden (se Enli et al., 2010, s. 162; Lotz, 2009, s. 

2). Tanken på TV-titting som en kollektiv handling som samler hele familien er bakgrunnen 

for at det i denne perioden pålegges forbud mot å sende scener som kan være skadelige for 

mindreårige før kl. 21.00 (Syvertsen, 1997; 2004, s. 84).  
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1.5 Leseveiledning 
I oppgavens neste kapittel gjør jeg rede for de teoretiske perspektivene som oppgaven bygger 

på. Her vil jeg først gi en historisk bakgrunn som søker å gi et bakteppe for hvorfor det å ha 

et stort mangfold er og har vært viktig i det norske medielandskapet, med hovedvekt på 

fjernsynsbransjen. Frykten for den amerikanske TV-kulturen har vært referansepunkt 

gjennom fjernsynshistorien, men som etter hvert ble omformet til et behov om beskyttelse av 

det norsk identitet, språk og kultur. Etter den historiske gjennomgangen diskuterer jeg noen 

av de utfordringene allmennkringkasterne står ovenfor i den nye konkurransesituasjonen, som 

har endret maktforholdet mellom TV-kanalene og publikum. Deretter redegjør jeg for 

hvordan begrepet mangfold har blitt forstått i politikken og i forskningslitteraturen, og 

avslutningsvis i kapittelet redegjør jeg for hvordan mediemangfoldet reguleres gjennom lover 

og avtaler. Teorigjennomgangen trekker på tidligere forskning på mangfold, 

sendeflatelogikk, medieregulering og mediepåvirkning. I metodekapittelet redegjør jeg for de 

metodiske valgene jeg har tatt og drøfter studiens styrker og svakheter. I kapittel fire 

presenterer jeg analysen. Først gir jeg et portrett av aktørene i oppgaven, før jeg går nærmere 

inn på funnene i analysen. I analysens første del gir jeg et overblikk over sammensetningen i 

fiksjonstilbudet på NRK og TV 2, og ser på fiksjonstilbudet hos de ulike kanalene. I 

analysens andre del går jeg nærmere inn på fiksjonstilbudet på NRK1 og TV 2 i beste 

sendetid, for å nærmere analysere fiksjonstilbudet på de to største kanalene. Avslutningsvis 

oppsummerer jeg hovedfunnene og diskutere disse.  
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2 Teoretiske perspektiver 
Studier og teorier om massemediene fordeler seg over emner som strukturer, organisasjoner, 

innhold, bruk og medienes effekter på publikum (se McQuail, 2005). I denne oppgaven skal 

jeg gjøre rede for strukturene som legger føringer for to av Norges største 

medieorganisasjoner og hvordan dette påvirker deres programtilbud.  

 

I dette kapittelet skal jeg først redegjøre for fjernsynshistorien i Norge. Et historisk perspektiv 

er nyttig for å gi et bilde av de debattene og verdiene som har påvirket utformingen av den 

norske allmennkringkastingsmodellen. Den historiske gjennomgangen vil ha fokus på det 

mediepolitiske klima og hvilken rolle USA har hatt. USA vektlegges her på grunn av en 

generell tilstedeværelse i debattene om TV-mediet og den dominerende rollen USA har hatt 

særlig i produksjonen av fiksjonsinnhold. Frykten for den amerikanske TV-kulturen har 

gjennom historien vært et referansepunkt, men ble etter hvert ble erstattet av behovet for å 

beskytte det norske fra press fra utlandet. Jeg vil legge vekt på de debattene som har formet 

reguleringene som er designet for å opprettholde mangfoldet. Deretter skisserer jeg noen av 

utfordringene allmennkringkasterne står ovenfor i konkurransen om publikum med 

internasjonale strømmetjenester. Videre går jeg nærmere inn på begrepet mangfold, og gjøre 

rede for hvordan begrepet forstås i politisk sammenheng og i tidligere forskning. 

Avslutningsvis redegjør jeg for hvilke reguleringer som er gjeldende for NRK og TV 2. Disse 

perspektivene er nyttige å ha med seg inn i analysen, der både den historiske utviklingen og 

hvilke reguleringer kanalene må forholde seg til, er nyttige verktøy for å analysere funnene.  

 

 

2.1 Historisk bakgrunn 
I boka TV – en innføring (2010) skisserer Enli et al. tre faser i TV-historien; monopolfasen, 

flerkanalfasen og fragmenteringsfasen. I Norge beskriver monopolfasen tiden da NRK hadde 

monopol på TV-sendingene i Norge, og varte fra 50-tallet og fram til midten av 80-tallet (s. 

18). Flerkanalfasen begynte da flere kanaler ble opprettet utover i Europa, og kjennetegnes av 

sameksistensen av kommersielle og statsstøttede allmennkringkastere. Her i Norge ble TV 2 

opprettet for å skape et norsk alternativ til NRK. Flerkanalfasen varte fram til midten av 90-

tallet, da den gikk over i fragmenteringsfasen. I fragmenteringsfasen ble det opprettet 

nisjekanaler som hadde et mer tematisk og målgruppeorientert preg, og bakkenettet ble 
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digitalisert. Selv om overgangene mellom disse fasene skjedde gradvis, endret 

konkurransesituasjonen seg og skapte vendepunkter i historien. I overgangen fra 

monopolfasen til flerkanalfasen måtte NRK tilpasse seg den nye konkurransen fra TV 2. 

Hvilke følger dette fikk for programtilbudet ble studert av Trine Syvertsen (1997). I 

fragmenteringsfasen økte antallet kanaler og nye teknologier vokste frem, noe som ga 

publikum større makt og valgfrihet i sitt TV-konsum. Overgangen til digitaliseringen av 

fjernsynet og bakkenettet intensiverte igjen kampen om publikum, og følgene dette fikk for 

programtilbudet ble studeres av Ihlebæk et al. (2011).  

 

Flere forskere har utover 2000-tallet foreslått at fjernsynet beveger seg over i en ny fase. 

Amanda Lotz (2007) forslår en post-network era, som med referanser til den amerikanske 

kommersielle nettverk-modellen, indikerer en fase der publikum får mer kontroll og 

nettverkenes rolle svekkes (s. 15). Også Mareike Jenner (2016) mener at Netflix signaliserer 

en ny vending i TV-landskapet. Jenner argumenterer for at TV-mediet går inn i en ny fase på 

grunn av at strømmetjenester som Netflix er i ferd med å løsrive TV, ikke bare fra de 

etablerte TV-tilbyderne, men også sine teknologiske betingelser i fjernsynsapparatet. 

 

2.1.1 Monopolfasen 
Det var stor debatt i Stortinget da radio skulle etableres i Norge på 1930-tallet. Det samme 

ble det da det skulle diskuteres hvorvidt man skulle innføre fjernsynet. Gunn Enli et al. 

skriver i Tv – en innføring (2010) om debattene om å innføre fjernsynet i Norge. Et av 

argumentene var blant annet at flere av nabolandene allerede hadde begynt med 

fjernsynssendinger og at Norge ikke kunne bli hengende etter (s. 38). Motstanderne 

argumenterte med at det var viktigere at hele landet fikk radiodekning før det var nødvendig 

med fjernsyn. Viktig var det også at man ikke kunne vite noe om virkningene til det nye 

mediet, som i verste fall kunne være skadelig for barn og unge.  

 

I 1953 stemte et solid flertall i Stortinget for at NRK skulle få begynne med prøvesendinger 

for fjernsyn, som NRK selv hadde tatt initiativet til (Bastiansen & Dahl 2003, s. 347). Da 

prøvetiden var over, hadde fjernsynsproduksjonen gitt mersmak hos NRK som konkluderte 

prøveperioden med et forslag om et programtilbud bestående av foredrag, teater, musikk og 

film (s. 348). Stortinget var splittet i saken. De kom fram til at NRK skulle få en prøvetid på 

tre år, denne gangen med bygging av studio, opprettelse av fjernsynsavdelingen og utdanning 
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av fjernsynsfolk. Allerede i 1959 gikk NRK sammen med de andre kringkasterne i Norden 

om samarbeidet Nordvision, samt det europeiske samarbeidet Eurovisjonen gjennom den 

europeiske kringkastingsunionen (EBU) (Bastiansen & Dahl, 2003, s. 349). Disse skulle bli 

viktige samarbeidspartnere i framtiden. Da NRK offisielt åpnet sine fjernsynssendinger i en 

storslått åpningsseremoni i august 1960, skrev VG på førstesiden dagen etter at «I dag går vi 

inn i TV-alderen» (s. 354). Fjernsynet ble åpnet med hilsninger fra Kongen, Statsministeren 

og fra de nordiske allmennkringkasterne. Fjernsynskringkastingen ble underlagt de samme 

lovene og prinsippene som radiokringkastingen som ble nedtegnet i 1933, i tillegg til 

prinsippene om å praktisere objektivitet, balanse og upartiskhet (s. 358).  

 

I diskusjonen av permanent innføring av fjernsynet ble den amerikanske fjernsynskulturen et 

symbol på hva NRK ikke skulle være. Særlig var det boksekampene og quiz-showene som 

var symbolene på hva NRK skulle holde seg unna (Bastiansen & Dahl, 2003, s. 371). 

Allikevel sendte NRK allerede i 1961 sitt første quiz-program, Kvitt eller dobbelt, basert på 

et amerikansk format. Programmet var derimot allerede utprøvd i Danmark og Sverige og 

programmet ble her kvalitetssikret av eksperter og overvært av en høyesterettsdommer, for å 

gi programmet mer legitimitet (s. 371). Programmet ble en av NRKs største suksesser og ble 

sendt helt til 90-årene. Dette viser at selv om quiz-show ble forbundet med kommersialisme 

og usunn TV-kultur, kunne NRK styrke legitimiteten ved å formalisere konkurransen og 

omforme det til et opplysningsprogram.  

 

Utover 60-tallet kom det flere bøker og diskusjoner om betydningen av fjernsynet som 

massemedium, og kringkastingsrådet ønsket å sette i gang forskning om massemedienes 

effekter på publikum (Bastiansen & Dahl, 2003, s. 381). Utover 60-tallet kom også 

diskusjonen om viktigheten av fargefjernsyn. Her dukket mange av argumentene som ble 

brukt under diskusjonen om innføring av fjernsynet på 50-tallet opp igjen (Enli et al., 2010, s. 

40f). Argumentene for innføringen var igjen basert på moderniseringsprinsippet og at andre 

land allerede hadde innført fargefjernsyn og at Norge ikke skulle henge etter. 

Motargumentene var økonomisk begrunnet da midlene var begrenset. Samtidig var prinsippet 

om universell tilgang til mediene et argument mot å innføre fargefjernsynet før radio- og 

fjernsynsdekningen hadde nådd hele landet. Motargumentene hadde også gjenklang i 

kritikken mot forbrukersamfunnet og «meningsløse luksusprodukter» (Dahl og Helseth, 

2006, i Enli et al., 2010). Norge fikk til slutt fargesendinger i 1971, som det siste landet i 

Norden og et av de siste i Europa (Enli et al., 2010, s. 40). 
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2.1.2 Flerkanalfasen 
Utover 70-tallet ble NRKs monopol satt under press. Det var en liberalistisk dreining i 

politikken samtidig som folk var misfornøyde med programtilbudet som mange mente var 

venstrevridd (Bastiansen & Dahl 2003, s. 459). Allerede i 1978 la et utvalg nedsatt av Høyre 

fram en innstilling som så på muligheten til å avvikle NRKs monopol og starte en diskusjon 

om opprettelse av et alternativ til NRK (s. 460). Etter at Høyre kom til makten i 1981 ble det 

åpnet for etablering av en rekke lokalradiostasjoner, inkludert NRKs andre radiokanal P2 som 

ble etablert i 1983.  

 

På 80-tallet kom det en rekke nye teknologier som utvidet publikums mediebruk og som 

utfordret allmennkringkasternes posisjon i flere land (Enli et al., 2013). VHS-kassetten og 

fjernkontrollen gjorde det mulig for publikum å ta opp programmer og lettere bytte mellom 

kanaler, noe som økte publikums kontroll (Lotz, 2009, s. 6). Den europeiske 

satellittorganisasjonen Eutelsat åpnet for internasjonal TV-distribusjon, noe som i Europa ga 

grobunn for debatter om hvordan man skulle møte kulturpåvirkning utenfra (Syvertsen, 2004, 

s. 38). De nye teknologiene åpnet de globale markedene og det ble enklere å produsere og 

distribuere blant annet TV-innhold (Küng, Picard & Towse, 2008, s. 9). Globaliseringen 

brakte internasjonal konkurranse til det norske medielandskapet, noe som førte til at de 

norske mediene måtte tilpasse seg den nye situasjonen. 

 

Det ble i 1988 innført en lovendring med formålet om å forenkle lovverket og gjøre 

utenlandske kanaler lettere tilgjengelig for det norske publikummet, med tanke på kanaler 

som den danske allmennkringkasteren DR og svenske SVT (Bastiansen & Dahl 2003, s. 

469). Et smutthull førte til at blant annet kanalen TV3 kunne etablere seg i England og sende 

kommersielt innhold rettet mot det skandinaviske markedet til Norge, og omgikk slik 

monopolet som NRK i teorien skulle ha. To andre selskaper ble raskt etablert i Norge, og 

ville ta opp konkurransen med TV3, en av dem var TVNorge. Disse kanalene sendte derimot 

innhold rettet mot Norge fra Norge, og lå derfor i en juridisk gråsone (Bastiansen & Dahl 

2003, s. 469). Programtilbudene på TV3 og TVNorge bestod i stor grad av amerikanske 

filmer og serier (Gentikow, 2010, s. 50). Dette amerikanske innholdet var akkurat det 

reguleringene skulle motvirke, men som nå allikevel nådde det norske publikummet. Nå 

oppstod det igjen debatt om hvordan de skulle håndtere den nye konkurransen og interesser 

utenfra (Syvertsen 2004 s. 37). Debatten dro derimot ut og fikk ikke fart på seg før 
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byråkratiet selv tok saken i egne hender og det i 1989 ble sendt et notat til kulturministeren 

(Bastiansen & Dahl 2003, s. 471). Notatet påpekte at reklameinntektene som TV3 tjente var 

norske kroner som ble ført ut av landet og som heller kunne brukes på produksjon av 

programmer her hjemme (Bastiansen & Dahl 2003, s. 471). Debatten om innføringen av TV 

2 var også preget av et krav om økt mangfold i form av innhold, eierskap og strukturer, og 

som ble uttrykt av næringsinteresser, publikum og høyresiden i norsk politikk (Enli et al., 

2010, s. 42). Utover i debatten endret retorikken seg, og argumentene dreide fra å være 

økonomisk motivert til at TV 2 skulle være et nasjonalt forsvar mot utenlandske program, og 

som skulle vise mangfoldet i det norske samfunnet (Bastiansen & Dahl, 2003, s. 473ff). 

Motargumentene i debatten var velkjente. Bekymringene var at konkurranse ville føre til 

svekket kvalitet og at ungdommen skulle bli amerikanisert og historieløs (Enli et al., 2010, s. 

42). Flere europeiske land etablerte nasjonale private kanaler for å ta opp konkurransen med 

de internasjonale TV-kanalene (Syvertsen, 2004, s. 38). I Norge ble TV 2 opprettet i 1991 og 

hadde sin første sending i september året etter (Bastiansen & Dahl, 2003. s. 475).  

 

Forøkelsen av kanaler gjorde at det var et behov for mer innhold for å fylle flatene og det var 

først og fremst mediebransjen i USA som hadde mulighet til en slik eksport av innhold 

(Syvertsen, 2004, s. 38). Hesmondhalgh (2007) mener at det var to faktorer som i stor grad 

bidro til den dominerende rollen USA har hatt i kulturindustrien. Den ene faktoren var at 

USA raskere bygde opp en TV-industri i etterkrigstiden da mange europeiske land først og 

fremst måtte bygge opp egen økonomi (s. 213). Den andre faktoren var en innsats fra den 

amerikanske staten som gjennom investeringer i utbyggingen av kommunikasjonsteknologier 

som satellitter og internasjonal lobbing, bidro til den internasjonale flyten av medieinnhold. 

På 70-tallet hadde tesen om kulturell påvirkning og kulturimperialisme preget den 

internasjonale kulturindustrien. Kulturimperialisme ble sett på som en prosess der vestlig 

medieinnhold dominerte og tok over kulturen i ikke-vestlige land gjennom kulturelle tekster 

(Hesmondhalgh, 2007, s. 214). Mot 80-tallet ble teorien erstattet av teorien om globalisering, 

som ikke hadde et like utpreget i-land/u-land perspektiv, men tok høyde for at grenser og 

markedsbarrierer i større grad ble bygget ned, noe som åpnet for gjensidig innflytelse også 

innad i regionene (s. 217). Med den voksende globaliseringen har det kommet til flere 

aktører, som utfordrer den amerikanske dominansen. Latinamerikanske telenovelas og 

asiatisk innhold blir spredd utover verden med ny teknologi (s. 222f). Den økende 

forflyttingen av mennesker kan også være en faktor som er med på å skape nye markeder for 

innhold fra andre deler av verden.  
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For å motvirke den internasjonale kommersielle kulturpåvirkningen som særlig kom fra 

USA, ble det satt en rekke vilkår til TV 2. Det ble først satt et krav om minst 50 prosent 

norskproduserte program. Dette ble imidlertid endret til å gjelde 50 prosent norskspråklige 

programmer (Bastiansen & Dahl, 2003, s. 473), for å være i tråd med europeiske 

bestemmelser. Dette er noen av de få innholdskravene som ble satt til TV 2, som vitner 

tydelig om tiltak for å begrense en stor andel utenlandske programmer. Andre vilkår til TV 2 

ble satt for at den nye TV-kanalen skulle være et alternativ til NRK, og slik skape mangfold i 

det norske TV-landskapet. Vilkårene bestod blant annet av at reklame måtte begrenses og at 

reklame rettet mot barn måtte unngås (Bastiansen & Dahl, 2003, s. 473). Hovedkontoret 

måtte ligge utenfor Oslo og kanalen måtte ha daglige nyhetssendinger (Bastiansen & Dahl 

2003, s. 473). Gjennom disse kravene ble det skapt et mangfold i blant annet strukturer og 

eierskap. 

 

I en konkurransesituasjon er det tilbud og etterspørsel om gjelder, og for NRK sin del var en 

viktig oppgave å balansere hensynet til å opprettholde de store publikumsmassene i den nye 

konkurransesituasjonen, og samtidig ikke miste troverdighet og legitimitet (Syvertsen, 1997, 

s. 14). NRK og TV 2 hadde utover 90-tallet et økt fokus på å nå spesifikke aldersgrupper og   

brukte i større og større grad sendeskjemateknikker som tok konkurrentenes programmer i 

betraktning for å nå målgruppene. Trine Syvertsen (1997) fant i sin analyse av NRK og TV 2 

på slutten av 90-tallet at den økte motprogrammeringen mellom de to kanalene viste 

tendenser til større ensidighet i programtilbudet. Selv om kanalene nærmet seg hverandre, ble 

det allikevel opprettholdt store forskjeller, noe som også var tendensen i flere europeiske land 

på 90-tallet (s. 234).  

 

Forventningen om at NRK utover 90-tallet skulle opprettholde høye seertall i ulike 

publikumsgrupper, i tillegg til å opprettholde mangfold og å nå de små publikumsgruppene, 

var en utfordring for kanalen (Syvertsen, 1997, s. 188). Utfordringen valgte NRK å løse ved å 

opprette NRK2 i 1996. NRK2 tok over flere av programmene som hadde måttet vike fra 

beste sendetid på det som nå var blitt NRK1, og ble slik brukt som en suppleringskanal 

(Syvertsen 1997). Det viste seg i Syvertsens analyse at dette var et grep som sikret økt 

mangfold i beste sendetid, da NRK1 kunne bygge markedsandeler mens NRK2 kunne ha et 

alternativ for de mindre målgruppene (1997, s. 233).  
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Den nye valgfriheten i programmer og kanaler gjorde publikum til mer aktive konsumenter 

og var det første steget bort fra tankegangen om et passivt TV-publikum, som hadde dominert 

siden radio og fjernsynets begynnelse (McQuail, 2005, s. 398). Denne tankegangen var i 

stadig utfordring utover 80-, 90- og 2000-tallet, og med digitaliseringen av fjernsynet på 

2000-tallet fikk publikum et bredere tilbud og mer valgfrihet i TV-seingen (se Waldahl, 

1998).  

	
2.1.3 Fragmenteringsfasen 
Utover 80- og 90-tallet ble det opprettet kommersielle kanaler i flere land. Mot slutten av 90-

tallet og fram mot i dag har det blitt opprettet flere og flere kanaler, gjerne med tematisk 

fokus eller rettet mot klare målgrupper (Enli et al., 2010, s. 19). Fragmenteringen av kanalene 

økte gradvis, men akselererte ytterligere med digitaliseringen. Både NRK og TV 2 etablerte 

flere kanaler. NRK etablerte som nevnt NRK2 i 1996, og etablerte ungdomskanalen NRK3 

og barnekanalen NRK Super etter årtusenskiftet. TV 2 etablerte TV 2 Zebra som en 

suppleringskanal og senere nisjekanalene Nyhetskanalen, Filmkanalen, Sportskanalen og 

Bliss. Enli et al. (2010) skisserer noen av følgene av fragmenteringen, som inkluderer en 

intensivering både i konkurransen om publikums oppmerksomhet og i konkurransen om 

annonsørene (s. 20). Kanalenes evne til å samle store publikum for sine programmer ble 

svekket med den økte fragmenteringen, både i form av fragmentering i TV-kanaler og i TV-

bruk. Flere kanaler ga også annonsørene flere flater å vise fram sitt innhold, som i større grad 

kunne spisse reklamene på de målgruppeorienterte nisjekanalene.  

	
	
Digitaliseringen av fjernsynet begynte i Europa på midten av 90-tallet, og Sverige og 

Storbritannia møtte utviklingen med digitale bakkenett allerede på slutten av 90-tallet (Enli et 

al., 2010, s. 46). I Norge ble det foreslått å bygge et bakkenett i 1999, men det ble ikke ferdig 

utbygd før i 2009 av Norges Televisjon, som eies av NRK, TV 2 og Telenor. Denne debatten 

hadde en annerledes vinkling enn de foregående. Diskusjonen om digitaliseringen handlet 

ikke om det skulle gjøres eller ikke, men hvordan det skulle gjøres, og NRK og TV 2 mente 

det var viktig for at allmennkringkastingen skulle overleve (Enli et al. 2010, s. 46). Rundt 

2000-tallet fremstod ikke lenger fjernsynet kontroversielt i offentligheten, men heller noe 

som skulle beskyttes og styrke sin posisjon hos publikum (Enli et al., 2013, s. 221).  
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Med digitaliseringen fikk det norske TV-publikummet gjennom den nye digitale TV-boksen 

en mer brukervennlig måte å ta opp programmer på enn de hadde på VHS eller DVD. TV-

bruken ble mer personalisert og individualisert ved hjelp av TV-boksen som kunne ta opp på 

et forhåndsinnstilt tidspunkt, lagre mange programmer av gangen og pause i sendingene 

(Gentikow, 2010, s. 60). På denne måten ble TV-mediets temporalitet utfordret og publikum 

ble til dels løsrevet fra TV-mediets programplanlegging og flyt (Rizzo, 2007). At publikum 

nå i større grad kunne bestemme når de ville se et TV-program bidro til å svekke den 

paternalistiske rollen til TV-mediet.  

 

Et utviklingstrekk som preget denne perioden var konvergens på tvers av plattformer og 

aktører i mediebransjen (Enli et al., 2010, s. 26). TV-selskapene utvidet til internett-

aktiviteter, både i form av innholdsproduksjon og distribusjon av egne programmer i nett-TV. 

	
Debatten i Stortinget som nå pågikk var ikke lenger koblet til fjernsynsmediet som sådan, 

men omhandlet hvordan allmennkringkasterne skulle forholde seg i det digitale markedet 

(Enli et al., 2013). Det er sentralt i NRKs oppdrag å være relevante for publikum. Å være 

relevante ble nå utfordret av at publikum i større grad gikk til internett for å holde seg 

oppdatert på nyheter (ibid.). En forutsetning for holde seg relevante for publikum innebærer å 

møte publikum der de er, noe som NRK også fort gjorde. Dette førte til debatt om hvorvidt 

NRKs tilbud på nett hadde fordeler i å ikke være avhengige av reklameinntekter, og om de på 

denne måten konkurrerte på ulike premisser som andre nyhetsformidlere. I 

Stortingsmeldingen fra 2007 om NRK i en digital framtid, ble det fastslått at NRKs 

tilstedeværelse på digitale plattformer ville heve kvaliteten og mangfoldet i medielandskapet 

(Enli et al., 2013). NRK fikk på denne måten legitimert sin tilstedeværelse på internett. 

Samtidig fortsetter debatten om hvor stor plass og hvilke tjenester en allmennkringkaster skal 

tilby og ikke.  

 

Utover 2000-tallet vokste det fram nye internettbaserte videotjenester som skulle skape 

skjelvninger i TV-bransjen. Internettbaserte plattformer som YouTube bidro til en 

deltakerkultur, der publikum selv kunne laste opp videoer og slik tok videoseingen med til 

Internettet (Rizzo, 2007). Samtidig gjorde internett det lettere å dele medieinnhold, og utover 

2000-tallet ble ulovlig nedlasting av film, serier og musikk et økende problem for 

underholdningsbransjen. De norske allmennkringkasterne tok også i bruk internett, og NRK 

lanserte sin nett-TV i 2003 og TV 2 lanserte TV 2 Sumo i 2005. På samme tid i USA vokste 
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også Netflix, som fram til 2007 drev med filmutleie (Jenner, 2016, s. 257). Mot slutten av 

2000-tallet ble det etablerte flere nordiske strømmetjenester koblet til de store mediehusene, 

som Viasats Viaplay og Discoverys Dplay.  

 

Internett har gjort distribusjon mer kostnadseffektivt og tidseffektivt (van der Wurff, 2008, s. 

67). Dette legger gode forutsetninger for utvikling og utprøving av nye formater. Van der 

Wurff (2008) skriver at TV-mediets konvergens med Internett derimot i liten grad har skapt 

nye innholdsformer (s. 65). Det har i større grad kommet brukergenerert og interaktivt 

innhold, men det har tatt lang tid før nye formater dukket opp, som det NRK produserte tv-

fenomenet Skam (2015-2017) er et eksempel på. Ungdomsserien Skam ble fortalt gjennom 

publisering av videoklipp og samtaler på sosiale medier på en nettside. Alle Skam-

karakterene hadde profiler på flere sosiale medier som sammen med den kontinuerlige 

publikasjonen av videoklipp med tidsstempel skapte en historie som ga inntrykket av at 

handlingen foregikk i sanntid. Selv om de teknologiske forholdene ligger til rette, er det 

fortsatt få slike formater.  

 

Spådommer for TV-mediets framtid 

Utover 2000-tallet pågikk det en diskusjon i TV-bransjen og i forskningslitteraturen om 

hvorvidt fjernsynet ville overleve konkurransen fra internett. Med internettets vekst ble det 

spådd at TV-mediet som vi kjente det, snart ville forsvinne (se Lotz, 2007; Enli et al., 2010). 

Denne tankegangen illustreres ved utgivelsen av flere bøker, som Television after TV (Olsson 

& Spigel, red., 2004), Television will be revolutionized (Lotz, 2007), Television studies after 

tv (Turner & Tay, (red.), 2009) og The end of tv? It’s impact on the world (so far) (Katz & 

Scannell, 2009) (se Enli et al., 2010, s. 240). Det er mange spådommer og teorier om hva som 

skjer med det lineære TV-mediet som vi kjenner det, og dets overlevelse avhenger av 

hvordan de etablerte TV-kanalene møter nye globale og internasjonale internettbaserte 

aktører.  

 

Flere har tatt til orde for at TV-mediet beveger seg inn i en ny fase. Amanda Lotz (2007) 

foreslår at TV-mediet beveger seg inn i en post-network era, der hun med utgangspunkt i den 

amerikanske nettverksbaserte fjernsynsmodellen argumenterer for at kanalene som 

tradisjonelt har dominert TV-markedet mister kontroll over publikums TV-seing (s. 15). I 

denne fasen er fjernsynet løsrevet fra sin posisjon som et husholdningsmedium og i 

konvergens med internett-teknologien blir TV-seingen i større grad on-demand (s. 19). 
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Ihlebæk, Syvertsen og Ytreberg (2014) foreslår en overgang til en fase de kaller the phase of 

channel and platform proliferation. Denne fasen beskrives med fire tendenser som inkluderer 

intensivert konkurranse, økt antall nisjekanaler og målgruppeorientering, publisering av 

innhold på flere plattformer, og til slutt bruk av teknologier som gjør at publikum selv kan 

bestemme når og hvor de vil se TV-innhold (s. 2). Mareike Jenner (2016) deler 

fjernsynshistorien opp i tre faser, og argumenterer for at framveksten av tjenester som Netflix 

signaliserer et skifte til det Jenner betegner som TV IV. Et av Jenners hovedpoeng er at 

Netflix i stor grad løsriver TV-innholdet fra den teknologiske betingelsen TV-medier har hatt 

i TV-apparatet. Med en annerledes forretningsmodell, distribusjonsmodell og bruksmønster, 

argumenterer hun for at Netflix posisjonerer seg som noe annet enn TV (s. 258; 269).  

 

Disse er noen av flere (se bl.a. Curtin, 2009) som argumenterer for et skifte i TV-landskapet. 

Felles for disse er TV-innholdets bevegelse bort fra TV-apparatet som fører med seg en 

intensivering av flere pågående endringer i TV-landskapet. Enli et al. (2010) påpeker at 

mange av disse tendensene, som endring i bruksmønster og forhold til publikum, har vært 

under konstant endring gjennom fjernsynshistorien. Samtidig lister forfatterne opp fire 

tendenser de mener utgjør en viktig forskjell fra tidligere (s. 241). Disse tendensene 

inkluderer en endring av TV-mediets plass og status i samfunnet, en endring i kanalenes 

relasjon til publikum, endringer i produksjonsforhold og at graden av kompleksitet øker (s. 

241f). Det gjenstår å se om disse i framtiden vil gjenstå som faseskillende eller ikke.  

 

 

2.2 TV-publikummet i fragmenteringsfasen 
En av de største endringene som Netflix signaliserer, er en distribusjonsmodell som bryter 

med den tradisjonelle distribusjonsmodellen. Netflix’ distribusjonsmodell kortet ned 

distribusjonstiden og har TV-innholdet mer tilgjengelig. Endringene vi nå ser i 

publikumsbruk har derimot gradvis endret seg over lenger tid, og begynte allerede med VHS-

en, DVD-en, digital opptaker og fildeling over nettet. Denne delen tar for seg forholdet 

mellom publikum og kringkastere i fragmenteringsfasen, og vil også inkludere trender vi ser i 

dag. 
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2.2.1 Seervaner i endring 
McQuail (2005) argumenterer for at framveksten av internett og nye medier har ført til et 

skifte i maktfordelingen mellom mediene og publikum (s. 39). Publikum har blitt, eller har 

fått muligheten til å være mer aktive i sitt medieforbruk, både gjennom interaktive tjenester 

og medier, men også gjennom muligheten å velge hva, hvor og når medieinnholdet skal 

konsumeres.  

	
Raymond Williams (2003/1974) introduserte i 1974 flyt-teorien, der han anså flyt som en av 

de definerende karakteristikkene for TV-mediet (s. 86). Med flyt mente Williams at 

fjernsynsendingene bestod av en rekke programmer, reklamer og introduksjoner som sammen 

utgjorde sekvenser, der sekvensen som helhet var av like stor eller større verdi enn summen 

av enkeltprogrammene. Gentikow (2010) argumenterer for at en slik flyt i 

programplanleggingen er ment for å holde seeren på kanalen og at det samtidig forutsettes at 

publikum må tilpasse sin tidsplan til når det er appellerende programmer. Dette har bidratt til 

at TV er det mediet som har påvirket hverdagslivet mer enn noe annet medium (Gentikow, 

2010). Denne karakteristikken har vært viktig i det lineære TV-mediet, men utfordres i 

overgangen til et mer on-demand-preget TV-konsum. Gomery og Hockley (2006) 

argumenterer for at flyt blir mindre viktig når publikum har flere valgmuligheter (s. 87), og 

når flere programmer ses enkeltvis. 

 

Marthine Meum (2015) undersøkte i sin masteroppgave Publikum – de nye 

programleggerne? En kvantitativ undersøkelse av NRK- publikumets kontroll over egen flyt i 

en ny mediehverdag hvorvidt NRKs publikum brukte NRKs nett-TV til å skape sin egen flyt 

ved å ta kontroll over egen programplanlegging, eller om de i hovedsak fulgte NRKs lineære 

TV-sendinger. Meum fant at selv om de teknologiske rammene for å skape sin egen flyt var 

tilstede, var det få gjorde dette i stor grad. Meum mener derfor det må være andre ikke-

teknologiske grunner til at publikum ser TV i sanntid (s. 95). Disse grunnene kan være gamle 

vaner som er vonde å vende eller at en stor del av TV-seingen foregår som det Williams 

kaller «å se på TV» i motsetning til å se på enkeltprogrammer. For mange kan ønsket bare 

være å bli underholdt uten å ha noen formening av hva det er man ser på. Samtidig har NRK 

mange lojale seere og høy snittalder, som kan være en faktor i at Meum ikke finner utbredt 

bruk av nett-seing blant NRKs publikum. 

 



	 19	

En faktor som kan være med på å opprettholde det lineære TV-konsumet kan knyttes til det 

Gentikow kaller medienes rituelle funksjon (2010 s. 98). I høytider sendes ofte visse 

programmer, og å se disse har blitt til ritualer, som til og med kan påvirke hvordan feiringen 

foregår. For eksempel å tilpasse måltidene på julaften for å ikke forstyrre filmen Tre Nøtter 

til Askepott (1973) eller når Sølvguttene synger julen inn. Disse ritualene kan også være mer 

hverdagslige, som å se Dagsrevyen hver dag, Nytt på Nytt (1999-) hver fredag eller en annen 

familiefavoritt på lørdagene.  

 

Oppblomstringen av ulovlig fildeling på internett var og er fortsatt et omfattende problem for 

film- og TV-industrien. Flere av insentivene for å laste ned ulovlig innhold på internett ble 

derimot til en viss grad tilsidesatt når man fikk tjenester som Netflix som tilbydde en stor 

mengde innhold raskt, slik at seerne ikke måtte vente flere måneder på at innholdet skulle gå 

gjennom den tradisjonelle distribusjonskjeden før den ble tilgjengelig på DVD eller Blu-Ray. 

Den store abonnementsveksten til Netflix kan også tolkes som et uttrykk på at det ikke først 

og fremst var uvilje til å betale for innhold som gjorde at folk lastet ned innhold ulovlig, og at 

Netflix representerte et behov eller en ønsket utvikling fra publikums side. 

 

Etter at Netflix begynte å legge ut hele sesonger på en gang, har fenomenet seriefråtsing, eller 

binge-watching, blitt mer utbredt og mye diskutert i samfunnsdebatten. Seriefråtsing 

defineres av McCormick (2016) som å se tre eller flere episoder etter hverandre (s. 101). 

Fenomenet å se flere episoder på rad er derimot ikke nytt, og forekom også da serier ble sett 

på DVD, via nedlasting eller streaming, eller via seriemaraton på lineær TV (s. 102). Å 

lansere en hel sesong på en gang var derimot nytt, og gjorde at man ikke måtte vente til serien 

hadde gått gjennom den tradisjonelle distribusjonskjeden før man kunne seriefråtse. Dette har 

skapt nytt liv til debatten om passive vs. den aktive TV-seeren (McCormic, 2016, s. 103). 

Seriefråtsing kan ses på som en aktivitet der den aktive TV-seeren skaper flyt på egne 

premisser. Et viktig aspekt ved seriefråtsing er autoplay-funksjonen som starter en ny episode 

uten å kreve handling fra seeren. McCormick trekker på Williams’ flyt-teori og omtaler 

seriefråtsing på de nettbaserte strømmetjenestene som en digital flyt, der seeren har kontroll 

over innholdet i sekvensen (2016, s. 112). Autoplay-funksjonen brukes i stor grad også på 

YouTube, der seeren kan lage spillelister og legge videoer i kø. Det er interessant å merke 

seg at den internettbaserte seingen beveger seg i retning mot egenskaper forbundet med det 

lineære fjernsynet, ved å skape en digital flyt av programmer.  
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McCormick (2016) foreslår at serier som er egnet for seriefråtsing innehar et sett med 

karakteristikker. Serier som er lagd med tanke på et seriefråtsende publikum kan i større grad 

være komplekse og legge igjen hint som kun de mest oppmerksomme seere vil få med seg (s. 

105). Å kunne forvente denne typen oppmerksomhet fra publikum påvirker 

produksjonsmåten og hvordan narrativene bygges opp. NRKs sjef for eksternproduksjon 

Petter Wallace mener at serier som ses via internett, og som ofte har ett oppmerksomt 

publikum, kan ha mer komplekse historier og karakterer fordi man kan være sikker på at 

seerne ikke går glipp av en episode (i Sundet, 2016, s. 21). Wallace trekker fram komplekse 

serier som Netflix’ House of Cards (2013-) og HBOs Game of Thrones (2011-) som 

eksempler på serier der seerne må konsentrere seg for å få med seg handlingen. Slike 

programmer egner seg for eksempel lite sekundær-seing.   

 

Mengden innhold som til enhver tid ligger tilgjengelig på strømmetjenester og nett-TV gjør at 

mediene i økende grad går fra å være push- til pull-medier. Med et hav av muligheter, kan det 

være vanskelig å finne fram i jungelen av innhold. Med lineær-TV kan kanalene sikre 

programmangfold og veksle mellom brede og smale programmer slik at seerne kan oppdage 

programmer de vanligvis ikke ville satt på selv. Strømmetjenestenes logikk er derimot en 

annen, der algoritmene ofte brukes til å anbefale programmer de tror at seeren liker basert på 

hva seeren allerede har sett på. På sosiale medier er bruk av algoritmer utbredt for å 

promotere spesifikt innhold, eller for å personalisere innholdet. Utbredt bruk av algoritmer 

problematiseres av Eli Pariser (2011) som viser hvordan såkalte filter-bobler, eller 

ekkokammer, kan oppstå og kan være et demokratisk problem, særlig med tanke på 

nyhetsformidling. Parisers betraktninger har overføringsverdi til strømmetjenester, som i stor 

grad får gatekeeper makt over publikum. For eksempel Netflix bruker algoritmer for å 

anbefale og forutse hvilket innhold brukerne ønsker å se (se Arnold, 2016, s. 54). Den danske 

allmennkringkasteren DR (Danmarks Radio) arbeider med å utvikle det de kaller en public 

service algoritme, som skal være basert på brukernes preferanser, men som også skal utfordre 

og anbefale allmennkringkastingsinnhold (Christiansen, 2017). I tillegg skal DR kjøpe inn 

flere programmer produsert og sendt på utenlandske allmennkringkastere, for i større grad å 

skille seg fra sine kommersielle konkurrenter. På denne måten kan en public service-vri på 

nye teknologier tas i bruk for å bidra til opprettholdelse av allmennkringkastingsoppdraget på 

nye plattformer.  

	
	



	 21	

2.2.2 Kampen om de unge voksne 
NRK og TV 2 har lenge kjempet om de unge voksne TV-seerne. TV 2 tok fort andeler fra 

NRK i denne gruppen da TV 2 ble opprettet. For å ta opp kampen gjorde NRK nytte av 

radiokanalen P3 og opprettet NRK3 for å kjempe om de unge voksne, med en høy andel 

underholdning og fiksjon (Enli et al., 2010, s. 169).  

 

Det er de unge voksne som i størst grad har emigrert til å se TV-innhold på nett. Håkon Lund 

Sørensens masteroppgave Ung tv-revolusjon? Endringer i 20-29 åringers bruk av tv-mediet 

(2014) ser på hvordan TV-bruken har endret seg ved å sammenligne 20-29 åringen i 2004 og 

i 2013. Sørensen finner at andelen total TV-seing er har økt i denne gruppen fra 2004 til 

2013, og at gruppen i 2013 ser både mer lineær TV i tillegg til TV på nett og via 

strømmetjenester (Sørensen, 2014). De unges endrede seervaner får også politiske følger. I en 

stortingsmelding om NRK ser regjeringa på alternative finansieringsmodeller, da 

lisensordningen i dag knytter seg til å eie et TV-apparat (Kulturdepartementet, 2016b). En av 

bekymringene er at dersom ungdom som i dag av ulike grunner dropper TV-apparatet eller 

TV-signalet og tar med seg disse vanene livet ut vil det gå utover NRKs finansiering. Derfor 

ses det på hvilke andre modeller som kan passe bedre til en moderne mediehverdag og som 

vil sikre NRK også i framtida.  

 

2.2.3 Beste sendetid i oppløsning? 
Man skulle tro at betydningen av beste sendetid skulle være svekket når publikum i teorien 

kan se de fleste programmer når de vil. Det kan imidlertid se ut som betydningen av å vise et 

program i beste sendetid snarere er blitt styrket enn svekket i den intensiverte 

konkurransesituasjonen (Ihlebæk et al., 2011). Det er i beste sendetid, når flest publikummere 

faktisk har tid til å se på lineær TV, at det er viktig at kanalene opprettholder et mangfoldig 

tilbud for alle publikumsgrupper, som bidrar til legitimeringen og troverdigheten til 

allmennkringkasterne (Syvertsen, 1997; Enli et al., 2010, s. 162). Men når disse 

programformene er tilgjengelige på nett og kan ses til enhver tid, er det da nødvendig å bruke 

de beste sendetidspunktene på smale programformer?  

 

Det økende tilbudet av kanaler og innhold gjør at publikum blir mindre trofaste til TV-

kanalene og har lettere for å bytte kanal når reklamen kommer eller om programmet som 

følger ikke tilfredsstiller seerens krav. Derfor mener Ihlebæk et al. (2011) at det er viktig å 
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opprettholde flyt, særlig i beste sendetid (s. 223). Kanalene tar eierskap til beste sendetid ved 

å styrke og lage sammenheng i beste sendetid på bestemte dager, slik NRK for eksempel har 

«Gullrekka» fredag kveld, som er et eksempel på flyt i sendeskjemaet fortsatt er viktig for 

kanalene (Ihlebæk et al., 2011, s. 233). «Gullrekka» på NRK består av en rekke 

underholdningsprogrammer og TV 2 har en lignende profil på lørdager. TV 2s best befestede 

prime-time har historisk vært etter nyhetene på tirsdager, da kanalen tidlig markedsførte seg 

som «Norges seriemester» (Enli & Syvertsen, 2017). Selv om TV-seingen på internett øker, 

foregår fortsatt mesteparten av TV-seingen på lineær TV (Enli & Syvertsen, 2016, s. 148). 

Det gjør at det fortsatt er et behov for å opprettholde et mangfoldig programtilbud i beste 

sendetid, som også er sannsynlig at det vil fortsette å være så lenge det sendes lineær TV. For 

å holde på seere som har et aktivt forhold til fjernsynet, vil det være viktig å bruke horisontal 

striping, der lignende programmer legges til samme tidspunkt hver dag eller uke, slik at 

seerne vet når man kan oppsøke en viss type innhold eller program.  

 

2.2.4 Internasjonale konkurrenter på TV-markedet 
I denne delen vil jeg presentere noen av de internasjonale strømmetjenestene som bidrar til 

den økte konkurransesituasjonen. Netflix og HBO Nordic er de største strømmetjenestene i 

Norge som ikke er knyttet til lineære kanaler, og vil derfor kort presenteres her.  

 

Tabellen nedenfor viser utviklingen av abonnenter på Netflix, HBO Nordic og andre 

strømmetjenester i norske husholdninger. Her ser vi at nesten alle tjenestene øker og at ca. 

halvparten av alle norske husstander i 2016 abonnerte på en eller flere strømmetjenester. 

Blant unge er bruken høyere, da Aftenposten i februar 2016 skrev at 71 prosent av unge 

mellom 20 og 29 abonnerte på Netflix (Michalsen, 2016a). 

	
Tabell 2.1: Tabellen viser antall husstander i Elektronikkbransjens forbrukerundersøkelsen som abonnerer på 
nevnte strømmetjenester. Kilde: Elektronikkbransjen. Forbrukerundersøkelsen 2017. 

 2013 2014 2015 2016 
% % % % 

Netflix 20 22 38 44 
HBO Nordic 2 2 8 14 
Viaplay 6 4 10 11 
CMore Play 2 2 1 2 
TV 2 Sumo - 5 15 16 
Andre 3 2 4 4 
Abonnerer ikke 74 63 51 49 
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Netflix 

Netflix slik vi kjenner det i dag er et resultat av konvergens, mellom nye og gamle medier 

(McDonald & Smith-Rowsey, 2016, s. 2). Ut av konvergensen mellom fjernsyn, internett og 

Netflix som opprinnelig videoutleier vokste det fram en katalogbasert strømmetjeneste som 

tilbyr innhold som kan konsumeres på de fleste skjermer, og som fortsetter å utfordre 

definisjonen av TV.  

 

Netflix ble etablert i 1997 som en DVD-utleietjeneste, og lanserte i 2006 en 

abonnementsløsning der kundene fikk tilsendt anbefalinger på DVD, og ble samme år omtalt 

av Chris Anderson som et godt eksempel på long-tail-økonomi (McDonald & Smith-Rowsey, 

2016, s. 1). I 2007 annonserte Netflix at de skulle begynne med video-on-demand (Jenner, 

2016). I boka The Netflix Effect identifiserer McDonald og Smith-Rowsey (2016) en 

hovedeffekt som Netflix har ført med seg; at teknologi og underholdning fusjoneres med 

høyere hastighet en før og som påvirker både fjernsynsindustrien og –økonomien (s. 2). 

Senere, etter ekspansjonen til en global distribusjonsplattform for videoinnhold, har Netflix 

beveget seg inn på det produserende markedet. Netflix produserte sin første samproduksjon i 

2012 da de gikk inn på den økonomiske siden i serien Lilyhammer (2012-2014), som ble 

produsert av Rubicon for NRK (Sundet, 2016). Året etter publiserte Netflix sin første 

selvproduserte serie, House of Cards (2013-). Ved å produsere egne serier fikk Netflix full 

kontroll over distribusjonsprosessen, og måtte ikke forholde seg til sendeplaner på lineær TV. 

Netflix la ut hele sesong en av House of Cards samtidig, som bidro til å gjøre det tidligere 

omtalte fenomenet seriefråtsing mer kjent og mer utbredt. Det er hovedsakelig dette som 

skiller Netflix fra andre strømmetjenester, at Netflix har en distribusjonsmodell som korter 

ned tiden fra en serie er produsert til seerne kan se serien eller sesongen i sin helhet.   

	
HBO Nordic 

HBO Nordic etablerte seg i Norge noen måneder senere enn Netflix i 2012. HBO Nordic ble 

etablert som et selvstendig selskap som hovedsakelig tilbyr HBO-serier, men også 

distribuerer innhold produsert av andre, blant annet fra den amerikanske strømmetjenesten 

Hulu. Ifølge Nielsen (2016) fungerte HBO Nordic som en prøvemodell for HBO og 

erfaringene fra det skandinaviske markedet var siden viktig for etableringen av HBO Now i 

USA. HBO Nordics vekst har vært svært beskjeden i forhold til Netflix, men har allikevel 

vokst raskere de siste årene (se tabell 2.1). Som Netflix har også HBO meldt seg på 

konkurransen om det skandinaviske publikummet ved å produsere lokalt innhold. I 2016 
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annonserte de at de at de skulle lage skandinavisk innhold for HBO Nordic (Nordseth, 2016). 

HBO opprettet også i 2016 lokalt produksjonskontor i Spania og har i skrivende stund 

produsert en polsk og en tsjekkisk versjon av den NRK-produserte thrillerserien Mammon 

(2014-). Det ser ut til at medieledernes oppfatninger om at publikum først og fremst ønsker 

seg godt lokalt innhold også deles av de amerikanske gigantene, som melder seg på i 

konkurransen om det lokale innholdet.   

 

 

2.3 Mediemangfold 
Mediemangfold er et begrep som har fått økt fokus i den offentlige debatten de siste årene. 

Kari Karppinen (2015) problematiserer den antatte nøytraliteten eller objektiviteten i 

begrepet mediemangfold (media pluralism), og mener at man ved enhver definisjon av 

begrepet foretar en normativ vurdering av hvilke aspekter som er viktige og hvilke aspekter 

som ignoreres. Hva som defineres som godt mangfold og nok mangfold kan vurderes ut ifra 

politikk og ambisjoner for samfunnet. Dette gjør det også til en utfordring å empirisk fastsette 

godt eller dårlig mangfold. Karppinen (2015) argumenterer derfor for at bruken av empiriske 

data for å evaluere mediemangfold må ses på som politisk.  

 

I Norge er det Medietilsynet som har ansvaret for å vurdere hvorvidt kanalene som er pålagt 

krav om mangfold har et godt nok mangfold, ut ifra føringene som blir lagt av 

Kulturdepartementet. For studier som tar utgangspunkt i en politisk målsetting, er det viktig å 

redegjøre for hva som legges i begrepet for å klargjøre hvilke parametere for mangfold som 

eksisterer på et gitt tidspunkt. Det er ikke denne studiens mål eller funksjon å gjøre en 

normativ vurdering av hva som er godt eller dårlig, eller mye eller lite mangfold ut ifra de 

politiske parameterne. I denne delen skal jeg redegjøre for hvordan mangfold blir og har blitt 

forstått i politisk sammenheng og i tidligere forskning. 

	
I den engelskspråklige litteraturen omtales mangfold med de to begrepene diversity og 

pluralism. Ofte brukes begrepene om hverandre, men flere har tatt til orde for å skille 

begrepene slik at de refererer til ulike aspekter (se Iosifidis, 2014; Freedman, 2008; Doyle, 

2002). Som nevnt i innledningen foreslår Des Freedman (2008) et skille mellom pluralism og 

diversity, der pluralism refererer til den politiske konteksten og diversity refererer til 

representasjon innad i programmene (s. 72). Gillian Doyle (2002) foreslår et lignende skille. 
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Doyle skiller derimot ikke mellom pluralism og diversity, men foreslår et skille mellom 

politisk og kulturell pluralisme. Politisk pluralisme henspiller på de demokratiske interessene, 

for eksempel behovet for å opprettholde ytringsfrihet, uavhengig presse og at ulike politiske 

meninger kommer fram (s. 12). Kulturell pluralisme henspiller på behovet for å reflektere og 

representere variasjonen (diversity) av kulturer innenfor samfunnet (s. 12). Samtidig er det 

også et demokratisk problem dersom sosiale grupper eller kulturer ikke blir representert i 

mediene, noe som gjør at det også her er et avhengighetsforhold mellom de to. Et lignende 

skille gjøres av Gibbons, som skiller mellom external og internal pluralism (1998, i 

Freedmann, 2008). Her refererer external pluralism til et mangfold i kilder og organisasjoner 

mens internal pluralism refererer til mangfold i innhold. En mer spesifikk definisjon med 

referanse til fjernsynet blir gjort av Hoffmann-Riem (1987) som peker på fire aspekter ved 

mangfold i kringkastingen. Hoffmann-Riem foreslår at programmene bør inneha et mangfold 

av temaer, innhold, personer og et geografisk mangfold. Geografisk mangfold refererer til et 

mangfold i lokalt, regionalt, nasjonalt og overnasjonalt innhold, på tvers av programsjangre 

og temaer. Representasjoner av språk, kulturer, samfunn og kulturarv har i EU-reguleringer 

blitt ansett som en faktor som bidrar til økt kulturtoleranse og demokratisering (Klimkiewicz, 

2015, s. 82). Viktigheten av et geografisk mangfold gjenspeiles både i EU-reguleringer og 

nasjonale reguleringer. Disse reguleringene drøftes nærmere i kapittel 2.4. 

	
2.3.1 Mangfold som politisk begrep 
Trine Syvertsen (2004) skriver i boka Mediemangfold at de mest sentrale målsettingene i 

norsk mediepolitikk på 1990-tallet og 2000-tallet var mangfold og pluralisme, sammen med 

seks andre viktige målsettinger; (1) demokrati og offentlighet, (2) kultur, identitet og språk, 

(3) beskyttelse av minoriteter og sårbare grupper, (4) beskyttelse av forbrukere og arbeid mot 

kommersialisering, (5) et likeverdig tilbud til alle og (6) nasjonal medieindustri og 

produksjonshensyn (s. 74). Disse målsettingene inkluderer kulturpolitiske, forbrukerpolitiske 

og næringspolitiske hensyn, og gjenspeiles i reguleringene av mediene. Debatten om 

mediemangfoldet i Norge har de siste årene blitt mye diskutert, og i 2015 satte 

Kulturdepartementet ned Mediemangfoldsutvalget, som blant annet skulle «vurdere hva 

statens mål for mediemangfoldet bør være, og beskrive sentrale utviklingstrekk på 

mediefeltet og hvordan disse påvirker mediemangfoldet» (NOU 2017:7, 2017). I rapporten 

som Mediemangfoldsutvalget framla i 2017, Det Norske Mediemangfoldet – en styrket 

mediepolitikk for borgerne, ser ikke utvalget på mediemangfold som et mål i seg selv, men 

som en forutsetning for ytringsfrihet og for et fungerende demokrati (NOU 2017:7, 2017, s. 
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19). Utredningen skiller mellom tre ulike typer mediemangfold, avsendermangfold, 

innholdsmangfold og bruksmangfold.  

 

Avsendermangfold henspiller på tanken om at et bredt spekter av kilder som bringer nyheter 

og sprer informasjon bidrar positivt for informasjons- og ytringsfriheten (NOU 2017:7, s. 20). 

Med et bredt spekter refereres det til variasjon i eierskap i tilbydere og produsenter, at de som 

jobber i organisasjonene har variasjon i kjønn, bakgrunn og religion, som i sin tur vil påvirke 

innholdet som tilbys hvordan medieorganisasjonene er bygd opp. Dette perspektivet 

inkluderer det som karakteriseres som external pluralism, som refererer til et mangfold i 

kilder (Gibbons, 1998, i Freedman 2008, s. 72). Innholdsmangfold henspiller på variasjon i 

sjanger, perspektiver og hvem som blir representert og kommer til orde i mediene (NOU 

2017:7, s. 21). Dette perspektivet inkluderer det som betegnes som internal pluralism 

(Gibbons, 1998, i Freedman 2008, s. 72).  

 

Utvalget betegner bruksmangfold som det aspektet som er avgjørende i vurderingen av om 

det foreligger et reelt mediemangfold (NOU 2017:7, s. 21). Borgernes bruk, tilgang på og 

opplevd variasjon i medietilbudet regnes i rapporten som et reelt mediemangfold. Under 

bruksmangfold tar utvalget også opp frykten for negative effekter i et fragmentert og 

polarisert samfunn, som ekkokammereffekter og ytterligere desintegrering (s. 22). I 

mediemangfoldsrapporten, som skal legge føringer for statens mål for mediemangfold, er det 

altså viktig med en variasjon i tilbud og innhold, men også en variasjon i bruken av tilbudet.  

	
2.3.2 Tidligere studier av mangfoldet på norske kanaler 
I tidligere studier av mangfold har det blitt gjort sendeflateanalyser av innholdet som tilbys i 

beste sendetid. Et mangfold i sendeflaten er knyttet til tanken om at allmennkringkasterne 

skal opplysende og tilby innhold til alle grupper i samfunnet (Ihlebæk et al., 2011, s. 220).  

 

Trine Syvertsen (1997) utførte en sendeflateanalyse av de norske kanalene i perioden 1988-

1995, som inkluderer året TV 2 ble opprettet. Syvertsen undersøkte hvorvidt programtilbudet 

i beste sendetid ble mer mangfoldig eller mer ensidig som følge av konkurransen mellom 

NRK, TV3, TVNorge og etter hvert TV 2 (s. 12). I denne perioden, da NRK gikk fra et 

enkanalmonopol til å ta opp konkurransen med særlig TV 2 som tiltrakk yngre seere, fant 

Syvertsen at NRKs strategier for programplanlegging dreide seg mer mot sendeflatestrategier 

og spesifikke aldersmålgrupper. Da NRK2 ble opprettet i 1996 videreførte kanalen disse 
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strategiene, og kanalen fungerte som en suppleringskanal som ble programmert både mot 

NRK1 og TV 2. Den nye konkurransesituasjonen bidro til en økt konkurranse om publikum, 

der hensynet til jakten på høye seertall skulle forenes med opprettholdelse av kanalenes 

legitimitet og troverdighet (s. 14). Syvertsen identifiserer fire bransjelogikker som er viktige i 

fjernsynsbransjen: Å holde seertallene oppe, å få mest mulig fjernsyn ut av hver krone, å 

opprettholde legitimiteten og troverdigheten, og å posisjonere seg best mulig i forhold til de 

medieøkonomiske utfordringene på mediemarkedet (s. 15). Dette er faktorer som gjelder for 

alle i fjernsynsbransjen og som drar kanalene i samme retning. Derfor søker mediepolitikken 

å opprettholde ulikhetene mellom kanalene ved å innføre strukturerende faktorer som 

eierforhold, finansieringsform, privilegier og programforpliktelser (s. 16). Ifølge Syvertsen 

førte den økte konkurransen om seerne med seg to implikasjoner for programtilbudet (1997, 

s. 17). Det ene var en økning av programmer som erfaringsmessig hadde flere seere samt et 

økt fokus på programplanlegging og motprogrammering mot andre kanaler. Syvertsens 

analyse viste også at konkurransesituasjonen førte med seg en dreining mot flere 

underholdnings- og fiksjonsprogrammer, og økt målgruppeorientering i beste sendetid.  

 

I 2008 gjorde Ihlebæk, Syvertsen og Ytreberg (2011) en sendeflateanalyse som undersøkte i 

hvilken grad mangfoldet hadde blitt påvirket av digitaliseringen av bakkenettet som bidro til 

et økt antall kanaler på det norske markedet. Samtidig undersøkte forfatterne i en intervju-

undersøkelse om det fortsatt var viktig å opprettholde flyt ved hjelp av sendeflateteknikker, 

og om mangfoldet i form av variasjon i programtilbudet i beste sendetid på lineær TV hadde 

blitt innskrenket eller utvidet (s. 217). Studien undersøkte om utvidelsen av kanaler bidro til å 

opprettholde en bredde i tilbudet, uten å miste seere til konkurrerende kanaler. I sin intervju-

undersøkelse fant de at norske formater og programmer var viktige for de norske kanalene for 

å distingvere seg og gjøre seg attraktive i konkurransen fra utenlandske konkurrenter (s. 222). 

Videre fant de at den økte konkurransen førte til at kanalene i stor grad fortsatt prøvde å 

opprettholde flyt og at de store satsningene fikk en god plassering i sendeskjemaet. Studien 

fant at selv om det hadde blitt flere kanaler på markedet, hadde imidlertid mangfoldet ikke 

økt i takt med utvidelsen av kanaler (se Enli et al. 2010, s. 169). Samtidig som nisjekanalene 

ble mer rendyrket, fikk flere av kanalene et økt underholdningsfokus i sammenligning med 

Syvertsens analyse (1997) (Ihlebæk et al., 2011, s. 231). 
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Mangfold ved hjelp av sendeflatelogikk 

Sendeflateteknikker er strategier kanalene bruker for å trekke målgrupper til kanalen. Nesten 

alle de norske fjernsynshusene har nisjekanaler, og Ihlebæk et al. (2011) påpeker at disse ble 

brukt til å programmere mot hovedkanalen og til å skape et mer attraktivt innhold innenfor 

kanaluniverset. På denne måten kunne nisjekanalene bidra til et bredere mangfold ved skape 

flere valgmuligheter for publikum. Denne tankegangen var imidlertid mer fremtredende hos 

allmennkringkasterne enn hos de kommersielle kanalene. For NRK handlet etableringen av 

de tre landsdekkende kanalene om å supplere hovedkanalen med attraktivt innhold til et 

bredere publikum (s. 223).  

 

I planleggingen av sendeflatene tas det hensyn til hva andre kanaler sender blant annet ved å 

motprogrammere (se Syvertsen, 1997; Ihlebæk et al. 2011). Denne teknikken kan brukes for 

å skape mangfold, å konkurrere om seerne med samme innholdstype eller for å identifisere 

hvor i et sendeskjema man skal, eller ikke skal, legge trykket. Syvertsen (1997) identifiserer 

tre ulike motprogrammeringsteknikker. Ved å programmere like-for-like legger man like 

programmer på samme tid som konkurrentene for å vinne seere med et enda mer populært 

program. Denne teknikken kan også brukes for å sikre seere til utsatte programsjangre, noe 

som ble gjort i Storbritannia da BBC og ITV la sine utenriksmagasin til samme tid for å sikre 

oppslutning for begge programmer (s. 141). Å programmere med ulike programmer kan 

brukes mellom søsterkanaler, som NRK og NRK2 for å skape større variasjon eller for å 

stjele seere fra andre kanaler. Den siste teknikken innebærer å utnytte dødtid hos de andre 

kanalene, for eksempel ved å starte programmer når de andre kanalene har reklamepause. 

Tidligere sjefsredaktør i TV 2, Arne A. Jensen, uttalte etter at han var gått av som redaktør i 

1999, at dette var en strategi de brukte for å bygge opp egne flater i konkurransen med NRK 

(i Enli & Syvertsen, 2017, s. 7).  

	
2.3.3 Geografisk mangfold i fiksjonsinnhold 
Målet om mangfold i fiksjonssjangeren har flere begrunnelser. Som vi har sett er ett av de 

politiske målene å fremme og beskytte norsk kultur og språk, og samtidig å demme opp for 

utenlandsk innhold. Representasjoner av språk, kulturer, samfunn og kulturarv er som nevnt 

ansett som en faktor som bidrar til økt kulturtoleranse og demokratisering (se Klimkiewicz, 

2015, s. 82). Den økte tilgangen på medieinnhold fra norske og utenlandske tjenester øker 

behovet for å beskytte norske produsenter og norsk innhold. Bevaring av norsk identitet og 

kultur har vært en sentral begrunnelse for reguleringen av fjernsynet gjennom historien. 
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Reguleringene kan, som Trine Syvertsen (2004) påpeker, spissformuleres som kulturell 

forsvarspolitikk for å demme opp for utenlandsk og særlig amerikansk innflytelse (s. 80). Å 

unngå at en viss type innhold skal dominere programtilbudet er et aspekt ved kulturell 

pluralisme (se Doyle, 2002) og geografisk mangfold (se Hoffmann-Riem, 1987), som 

refererer til et mangfold i representasjoner av kulturer og språk også fra ulike deler av verden. 

En begrunnelse for geografisk mangfold innad i fiksjonssjangeren er at TV-innhold kan 

påvirke publikum, og gi et bilde samfunnet og verden vi lever i. Gomery og Hockley (2006) 

skiver at fjernsynet i beste fall kunne løfte stemmer i samfunnet og føre til en bedre forståelse 

av samfunnet (s. 72). På sitt verste kunne fjernsynet derimot forsterke negative stereotypier 

og føre til en økning av fordommer. Fjernsynet kan påvirke holdninger, både til det bedre og 

til det verre. Derfor er det viktig med et bredt mangfold av representasjoner når det kommer 

til samfunnsgrupper og kulturer i alle former for fjernsynsinnhold, også i fiksjon. 

 

Fjernsynets effekter på publikum 

Helt fra 1930-tallet ble mediene tillagt et påvirkningspotensial og en tanke om at mediene 

direkte påvirket massepublikummet (Waldahl 1998, s. 16). På 80-tallet var det flere som 

studerte effekten av TV-innhold. Neil Postman mente på 80-tallet at TV var passiverende og 

kanskje til og med skadelig for hjernen, mens Annenberg-gruppen utformet 

kultivasjonsteorien om fjernsynets effekter på publikum (se Waldahl, 1998, 243f). 

Kultivasjonsteorien beskriver hvordan blant annet fiksjon kan gi vrangforestillinger om det 

virkelige liv. Studiene som ble utført av Annenberg-gruppen fant at de som konsumerte mye 

TV og så TV-serier som normaliserte voldshandlinger, oftere hadde oppfatningen om at det 

var mer vold i sitt nærmiljø enn de som så lite på TV. Selv om kultivasjonsteorien har blitt 

problematisert og kritisert har den vært et viktig bidrag for å forstå hvilken virkning TV har 

på publikum (s. 248). Også når publikum vet at det de ser på er fiksjon påvirker det deres 

bilde av virkeligheten. Gunn Enli skriver i boka Mediated Authenticity (2015) at medienes 

autentisitet bygger på en kontrakt mellom produsenter og publikum som går ut på at 

publikum er klar over at det de ser er konstruert og bearbeidet, men at vi allikevel baserer 

mange av våre oppfatninger om verden gjennom disse representasjonene (2015, s. 6). Å få 

empati og bli følelsesmessig engasjert i personer til tross for at vi vet at de fiktive karakterer i 

en film eller TV-serie omtales som fiksjonsparadokset, som er en problemstilling i 

filmstudier når det kommer til film og følelser (se Vaage, 2005). Personers 

virkelighetsforståelse kan altså formes av samspillet mellom personlige og mediebaserte 

erfaringer, men er ofte langsiktige og indirekte (Waldahl, 1998, s. 256). 
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Raymond Williams (1989/1974) skrev at det amerikanske samfunnet på 70-tallet var et 

dramatisert samfunn (dramatized society). Williams undersøker hva som gjør at publikum 

kunne se time etter time av fiksjonsinnhold, eller det han omtaler som «distraction from 

distraction by distraction» (s. 5). Time etter time med reproduserte narrativer og 

konvensjoner kunne ifølge Williams overføres til sinnet (s. 7). Williams kritiserer her den 

funksjonen TV og fiksjonsinnhold har til å danne stereotypier som kan påvirke hvordan vi ser 

på identitet og verden rundt oss på. Dette er svært kritisert og forsket på i 

representasjonsstudier, og er en egen gren innenfor medieforskningen. 

Representasjonsstudier inkluderer hvordan kvinner og minoritetsgrupper representeres både i 

nyhetsbildet og i fiksjonsinnhold (se Enli et al., 2010). 

 

Et eksempel på uklare skillelinjer mellom fiksjon og virkelighet er Netflix’ dramaserie 

«Narcos». I Oslo ble det holdt foredrag og diskusjoner om hva som var fiksjon og virkelighet 

i serien fordi serien presenterte en viktig periode i Colombias historie ut ifra perspektivet til 

amerikanske etterforskere. Serien utløste handling og engasjement og viser at fiksjon kan ha 

en betydning utover sine teknologiske rammer. En fiksjonsserie kan også ses på som en 

skildring eller en representasjon av virkeligheten selv om det kommer tydelig frem at det er 

fiksjon. For eksempel ble serier som HBO-serien Girls (2012-2017) og den norske TV-serien 

Unge Lovende (2015-) beskrevet som «å være en tydelig stemme for sin generasjon» (se 

blant annet Asker, 2015). 

 

TV har altså en sosial og kulturell påvirkningskraft. Selv om kausalitet kan være vanskelig å 

påvise er det få som er uenige i at TV kan forme publikums oppfatninger av virkeligheten 

(Lowe et al., 2011, s. 30). Dette er et av argumentene for at allmennkringkastere bør ha et 

sosialt ansvar for å sende programmer av kvalitet og et balansert medieinnhold. 

	
Fiksjonstilbudet på norske allmennkringkastere 

I boka Small Among Giants: TV Broadcasting in Smaller Countries (Lowe & Nissen, 2011) 

diskuterer forfatterne hvilke forutsetninger små land har i forhold til store land når det 

kommer til blant annet TV-produksjon. TV-innhold er et allment gode (public good), noe 

som gjør at det for små land med små markeder i teorien er dyrere å produsere innhold enn 

for store land med store markeder (s. 33). TV-innhold og særlig fiksjonsinnhold har en høy 

produksjonskostnad, som tjenes inn eller rettferdiggjøres jo flere publikummere som ser 
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innholdet. Innhold på norsk har derfor lavere forutsetninger for å nå et stort publikum 

sammenlignet med det for eksempel amerikansk innhold har. USA har et av de største 

nasjonale TV-markedene i verden, og produserer innhold for et stort og fragmentert nasjonalt 

publikum (Enli et al., 2010, s. 23). Amerikansk fiksjonsinnhold som har tjent inn 

produksjonskostnadene kan deretter selges billig til utlandet. Derfor vil innkjøp av 

amerikansk og annet engelskspråklig innhold alltid koste en brøkdel av det det vil koste å 

produsere norsk innhold (Lowe et al., 2011, s. 34). Dette er en faktor som påvirker tendensen 

til at amerikansk innhold blir sendt på mindre populære tider, mens det i beste sendetid blir 

sendt lokale dyrere produksjoner (Hesmondhalgh, 2007).  

 

Drama var fra begynnelsen av viktig for programtilbudet på NRK da norsk dramatikk ble 

dramatisert av NRKs fjernsynsteater. Fjernsynsteateret produserte norsk dramatikk på NRK 

fram til det ble lagt ned i overgangen til 90-tallet (Syvertsen, 1997). NRK opparbeidet over 

årene et sterkt in-house produksjonsmiljø for dramaproduksjoner. NRKs privilegerte posisjon 

har ført til flere protester fra produksjonsmiljøene utenfor NRK, noe som førte til at 

regjeringen Solberg i Sundvoldenerklæringa i 2013 uttalte at de ønsket å øke andelen 

produksjoner NRK var pålagt å sette ut til eksterne produsenter (Kulturdepartementet, 

2016b). 

 

TV 2 ble etablert som en kanal som følger enterprise-modellen, der det fra den første 

konsesjonen var et krav om at TV 2 skulle produsere nyheter og sport selv, men at de måtte 

kjøpe andre produksjoner fra eksterne produsenter (Enli et al., 2006). Tanken bak var at dette 

skulle stimulere norske produksjonsmiljøer. I boka Et hjem for oss – et hjem for deg som ble 

utgitt i forbindelse med kanalens ti-årsjubileum karakteriserte forfatterne kanalen med ti 

karakteristikker, der både norsk og amerikansk var blant karakteristikkene (Enli et al., 2006). 

Satsningen på norsk innhold kom til uttrykk i TV 2s produksjon av situasjonskomedier og 

såpeserier, der utenlandske versjoner var dominerende (Enli et al., 2006, s. 46). Blant disse 

var situasjonskomedien Mot i brøstet (1993-1997) og såpeseriene De syv søstre (1996-2000) 

og Hotel Cæsar (1998-2017). Satsningen på amerikansk fiksjonsinnhold kom også til uttrykk 

ved å sende amerikanske serier som science fiction-serien The X-files (1993-), som var den 

første amerikanske serien som fikk stor oppslutning på TV 2, og som senere ble etterfulgt av 

flere prisbelønte serier som gikk tirsdag kveld etter nyhetene (Syvertsen, 1997, s. 209). 

Amerikansk innhold var også strukturmessig strategisk for TV 2. Norge har reguleringer på 

hvor mange reklamepauser som kan tas i ett program, og de amerikanske seriene på en 
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halvtime passet godt med tanke på å utnytte reklamepotensialet (Syvertsen, 1997, s. 209). I 

tillegg var serialiteten også en faktor som bidro til å bringe publikum tilbake til TV 2, uke 

etter uke (Enli et al., 2006).  

 

Fiksjonsinnhold har lang levetid i den forstand at det ikke blir «utdatert» på samme måte som 

nyheter gjør. I sin masteroppgave fant Marthine Meum (2015) i sitt materiale at 

fiksjonsinnhold var programkategorien på NRK som hadde størst sjanse til å bli sendt i 

reprise, der 95 prosent av fiksjonsprogrammene i utvalget i studien ble sendt i reprise. Det at 

fiksjonsinnhold har lang levetid gjør det til en god kandidat for tidsforskjøvet seing. NRK 

opplever en økt tidsforskyvning i seingen av sine programmer og særlig fiksjonssjangeren 

(Tolonen et al. 2016). Økt tidsforskyvning innebærer at flere ser programmene i opptak eller 

på nett, og bør også ses på som en av faktorene til at Netflix i stor grad konkurrerer med 

akkurat fiksjonsinnhold.  

	
Legitimering av TV-serien og quality TV 

Fiksjonsinnhold og fjernsynsinnhold har gått gjennom en legitimeringsprosess de siste 

tiårene. Den økte anerkjennelsen av fiksjonsinnhold kan også være et ledd i forklaringen av 

den økte populariteten til strømmetjenestene og økt TV-konsum. Fjernsynet som medieform 

har i flere tiår hatt en økende kulturell status (Newman & Levine, 2012, s. 10). Det har 

gjennomgått flere svingninger, først på 50-tallet som i USA blir omtalt som fjernsynets gylne 

tid (Thompson, 1997, s. 11). Den andre svingningen var på 80- og 90-tallet, som Thompson 

omtaler som det amerikanske fjernsynets andre gylne tid, med serier som Hill Street Blues 

(1981-1987), Twin Peaks (1990-2017) og Akutten (1994-1999). 

 

Thomson etablerte på slutten av 90-tallet begrepet quality TV, som refererte til en rekke TV-

serier som brøt med de tradisjonelle TV-seriene man ofte fikk servert på TV (Thompson, 

1997, s. 13ff). TV-serien hadde lenge levd i skyggen av filmen, som var forbundet med 

høykultur og ble ansett som en kunstform. Fra begrepet først ble brukt på 70-tallet, har 

begrepet quality TV gått fra å være en betegnelse på estetisk bedømmelse til å bli en generisk 

stil. I en liste på tolv egenskaper beskriver Thompson stilen, som først og fremst defineres av 

hva det ikke er, nemlig vanlig TV (1997, s. 13). Noen av egenskapene inkluderer komplekse 

narrativer, blandede sjangerkonvensjoner, kunstneriske egenskaper og et bevisst forhold til 

og referanser til samtiden. Ofte tar seriene også opp kontroversielle temaer. Denne listen har 

mange likheter med det blir omtalt som HBO-modellen, som også har produsert flere av 
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seriene som Thompson omtaler som quality TV, som Sopranos (1999-2007) og Six feet under 

(2001-2005). 

 

Økt legitimering er en pågående kulturell prosess som endrer TV-seriens posisjon i 

kulturhierarkiet, der posisjonen som et lavkulturmedium erstattes av en fragmentering innad, 

der det distingveres mellom kvalitetsserier og lav-kulturserier (Newman & Levine, 2012, s. 

7f). Newman og Levine mener at konvergens har vært en faktor i legitimeringsprosessen. 

Forskjellene mellom film og TV-innhold blir mindre klare når de teknologiske betingelsene 

blir likere (s. 5). Fjernsynets konvergens med datamaskinen gjør også at skillelinjene blir 

uklare, og at form og estetikk nærmer seg hverandre. På denne måten er fjernsyn et «problem 

som konvergensen løser» (s. 5).  

 

I mange år har det i USA vært en økning av produksjonen av dramaserier hvert år (Andreeva, 

2016). Administrerende direktør i den fiksjonsbaserte kanalen FX Networks John Landgraf 

mener at TV-serie-universet (omtalt som scripted series) har et metningspunkt, som han 

tidligere mente kom til å bli nådd i 2016 (i Andreeva, 2016). Allikevel fortsatte veksten, både 

hos de lineære TV-nettverkene og blant strømmetjenester som Netflix, Hulu og Amazon. 

Grunner til denne veksten kan være en kombinasjon av at forøkelsen av flere kanaler og 

strømmetjenester økte etterspørselen av dramaserier. Den økte tilgjengeligheten som 

publikum nå erfarer er altså både på grunn av en økt produksjon av nye serier, i tillegg til at 

eldre innhold tilgjengeliggjøres i katalogene til nett-TV-ene og strømmetjenestene.  

	
Nordisk samarbeid og Nordic Noir  

Som nevnt tidligere er det dyrt for små land å produsere TV-innhold. Mindre land har ofte 

mer importert innhold og gjelder i stor grad land som har naboer som snakker samme språk 

(Lowe et al., 2011). Vi har lange tradisjoner med å se svensk og dansk TV, helt fra da TV-

mottakere i områder nærme svenskegrensa tok inn SVT. Den nordiske 

samarbeidsorganisasjonen Nordvisjon ble stiftet allerede i 1959 og er et samarbeid mellom de 

nordiske allmennkringkasterne om deling av faktaprogrammer og nyheter, samt et 

finansieringsfond for samproduksjoner (Nordvision, n.d.). Samproduksjoner og bruk av 

formater er produksjonsformer som egner seg godt for land med et lite publikum, da disse 

produksjonsformene er en måte å spre risiko på samtidig som kostnadene reduseres (Lowe et 

al., 2011). Gjennom samproduksjoner kan de nordiske seriene øke sitt potensielle publikum. 

Økt utbredelse av samproduksjoner er ikke bare en måte å redusere kostnadene på, men er 
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også et ledd oppfyllelsen av NRKs krav om å tilby nordisk innhold for å øke kulturforståelsen 

blant de nordiske nabolandene.  

 

Det nordiske samarbeidet har gitt frukter også internasjonalt. Flere nordiske krimserier har de 

siste årene hatt stor suksess i utlandet og blir ofte betegnet som Nordic Noir. Dramaserier 

som Forbrytelsen (2007-2012), Broen (2011-) og Mammon (2014-) har hatt suksess i Europa 

og USA og har fått utenlandske versjoner. Betegnelsen Nordic Noir, som ofte brukes som et 

samlebegrep for krimlitteraturen, -seriene og -filmene som produseres i Norden, har 

referanser til den mørke filmsjangeren Film Noir og karakteriseres av blasse farger, nordisk 

design, kritikk av velferdsstaten og at omgivelsene tillegges stor betydning (Nestingen & 

Arvas, 2011, s. 14). Med Ófærð (2015) (Innesperret på norsk) melder også Island seg på 

Nordic-Noir-bølgen, og produserte sin dyreste produksjon noen sinne og som også var den 

første islandske TV-serien sendt på BBC (Bramley, 2016). I forbindelse med at den NRK-

produserte dramaserien Mammon 2 vant Emmy for beste internasjonale dramaserie i 2017, 

skrev dramasjef i NRK, Ivar Køhn, at TV 2, TV3, TV Norge, NRK, Norsk filminstitutt og 

Produsentforeningen i 2004 gikk sammen om et felles mål om å heve norsk drama (Køhn, 

2017). Målsettingen var å vinne en Emmy-pris tre år etter, men det tok ytterligere ti år. Køhn 

(2017) skriver at deling av erfaringer, de kommersielles satsning på norsk drama og mer 

ekstern produksjon for NRK har bidratt til å heve det norske produksjonsmiljøet.  

 

Tanken om at lokalt innhold som et ledd i konkurransen mot internasjonale strømmetjenester 

var også tilstede tidligere, om ikke like eksplisitt uttalt. Sjefredaktør og direktør i TV 2, Olav 

Sandnes, uttalte i 2016 i forbindelse med TV 2s strategi «TV 2 i 2020» at kanalen framover 

blant annet skulle satse på «unikt, norsk innhold» for å differensiere seg i den økte 

konkurransesituasjonen (Michalsen, 2016b). I 2017 var det derimot en klart uttalt strategi, da 

kanaldirektør i TV 2 Trygve Rønningen sa at «godt norsk innhold er nøkkelen i kampen mot 

de store strømmegigantene» (Drabløs & Eckblad, 2017).  

 

For å møte konkurransen fra Netflix inngikk de nordiske allmennkringkasterne i 2017 et nytt 

samarbeid om å styrke nordisk TV-drama (Sommer, 2017). Til NRK sier Kringkastingssjef 

Thor Gjermund Eriksen at avtalen er et «mottrekk fra de nordiske allmennkringkasterne for å 

stå sterkere, særlig i kampen mot Netflix» (Sommer, 2017). Avtalen forpliktet de nordiske 

allmennkringkasterne til å produsere tolv nye dramaserier av «høyeste kvalitet» i året, at 

seriene skal være tilgjengelige for publikum i nett-TV-spillerne i ett år etter premieredatoen, 
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samt å opprette en koordinasjonsenhet som skal koordinere samproduksjon av egnede serier 

(Sommer, 2017). Slike mottrekk kommer også fra MTG-eide TV3 som satser på dramaserier 

på lineær TV og særlig på MTG-strømmetjenestene Viaplay og Viafree (Hauger, 2017). 

Henrik Søndergaard (2003) påpeker at nasjonale programmer virker samlende på publikum 

og at programmene gjennom nærhet i erfaringer og språk gjør lokalt produserte programmer 

mer tilgjengelig enn utenlandske programmer. Dette bidrar til at allmennkringkasternes 

strategi med å satse på nordisk innhold har en god forutsetning for å lykkes i konkurransen 

mot Netflix.  

 
 

2.4 Regulering av mediemangfold 
Regulering av mediene har, som vi har sett, et formål om å opprettholde et mangfold av 

medier, stemmer og representasjoner. Reguleringer i små land påvirkes ofte av økonomi og 

politisk klima, og for små land i Europa er det vanlig å ha en uttrykt målsetting om 

beskyttelse av egen kultur, språk og identitet (Lowe & Nissen, 2011). Allmennkringkasterne 

har fortsatt sterke posisjoner i dag. NRK1 og TV 2 er fortsatt i dag de største lineære TV-

kanalene i Norge. Det viser også at de reguleringene som gjennom historien har blitt 

iverksatt, har klart å ruste de norske allmennkringkasterne for den økende internasjonale 

konkurransen.  

 

I Norges Grunnlov er det nedfelt i infrastrukturkravet at staten skal sørge for et mangfold av 

uavhengige og frie medium i Norge (Kulturdepartementet, 2016b). Her henspiller begrepet 

mangfold på en bred definisjon, som i overordnet forstand her refererer til en variasjon og 

stort antall av medier i Norge. For å sikre mangfold er en av tiltakene å regulere blant annet 

konkurransesituasjonen og innholdet (Syvertsen 2004, s. 80). Gjennom EØS-samarbeidet er 

Norge også forpliktet gjennom EU-direktivet for medietjenester, som er nedfelt i lov om 

kringkasting og audiovisuelle medietjenester (kringkastingsloven). I Norge er det 

Medietilsynet som utfører tilsyn med at mediene opprettholder forpliktelsene de er pålagt av 

staten.   

	
2.4.1 Direktivet for medietjenester  
Direktivet for medietjenester (forkortet AMT, på engelsk Audiovisual Media Services 

Directive, forkortet AVMSD) er et EU-direktiv som gjelder som regelverk for alle tjenester 

som tilbyr audiovisuelt innhold uavhengig av plattform i Europa (se AMT-direktivet, n.d). 
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ATM-direktivet erstattet i 2006 fjernsynsdirektivet Television without frontiers fra 1989, og 

nytt i direktivet er blant annet at det også inkluderer on-demand-tjenester. Tjenester som 

dekkes av ATM-direktivet må oppfylle følgende punkter; tjenesten må (1) innebære 

økonomisk aktivitet, (2) ha som hovedformål å levere programmer med levende bilder som 

skal informere, underholde eller opplyse, (3) være offentlig tilgjengelig og kunne 

karakteriseres som massemedia, (4) ha kontroll med utvelgelsen og organiseringen av 

programmene og (5) tilbys via et elektronisk kommunikasjonsnett (Medienorge, 2012). Det 

er særlig det fjerde punktet som gjør at sosiale medier som YouTube ikke omfattes av 

direktivet på grunn av at tjenesten i stor grad har brukergenerert innhold og liten redaksjonell 

kontroll over videoene som publiseres, mens tjenester som Netflix, HBO Nordic og Viaplay 

vil omfattes av direktivet. 

 

Direktivet har en rekke generelle prinsipper, men har en noe mildere regulering for on-

demand tjenester. Dette gjelder i stor grad reglene for reklame og beskyttelse av mindreårige 

som er strengere for lineær TV på grunn av tilgjengelighet og samfunnspåvirkning (European 

Commission, n.d.b). De generelle prinsippene som regulerer alle audiovisuelle tjenester både 

lineært og på nett er (1) krav om å identifisere seg som medietjenestetilbydere, (2) forbud 

mot oppfordring til hat, (3) krav om tilgang for funksjonshemmede, (4) kvalitative krav til 

kommersiell kommunikasjon, (5) sponsing og (6) produktplassering. AMT-direktivets 

føringer fungerer som et minimumskrav for alle audiovisuelle tjenester i hele Europa. 

Reguleringene håndheves ut ifra senderlandsprinsippet, der det er reglene i landet kanalen 

sender fra som er gjeldene (European Commission, n.d.a). Minimumskravene i ATM-

direktivet sikrer at alle fjensynstilbydere som sender fra land i Europa har disse 

reguleringene. I tillegg kan landene legge sterkere føringer på sine nasjonale kringkastere, 

som blant andre Norge har valgt å gjøre. Senderlandsprinsippet er en utfordring for land med 

mer omfattende reguleringer, fordi reguleringene kan unngås ved at distributøren sender fra 

et annet land. Dette blir for eksempel en utfordring når utenlandske kanaler distribuerer sine 

fjernsynssendinger i Norge, da Norge har skjerpede regler når det kommer til 

reklameavbrudd, reklame rettet mot barn, alkoholreklame og produktplassering (Medienorge, 

2012; Syvertsen 2004, s. 87).  

 

I tillegg til de sju generelle prinsippene krever ATM-direktivet at mesteparten av 

programmene skal promotere europeiske verk (European Commission, n.d.b). Dette 

ekskluderer sendetiden brukt på nyheter, sportsbegivenheter, spill, reklame, teletekst og 
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teleshopping. I tillegg skal minst ti prosent av denne tiden være dedikert til uavhengige 

europeiske produksjoner som må være mindre enn fem år gammelt. Europeiske verk 

defineres som programmer som er produsert av, eller samprodusert med, et av 

medlemslandene. Disse reguleringene er særlig lagd for å demme opp for amerikansk innhold 

og bidra til kulturforståelse på tvers av landene i Europa. Disse kravene mener USA skaper 

ulovlige handelsbarrierer for eksport av amerikanske filmer og TV-program (Syvertsen 2004, 

s. 200). Allikevel har det siden opprettelsen av Television without frontiers i 1989 vært en 

økning av amerikansk innhold i Europa (Lowe et al., 2011, s. 25).  

 

2.4.2 Lov om kringkasting og audiovisuelle medietjenester  
Hvordan AMT-direktivet håndheves er opp til hvert enkelt land. I Norge er direktivet lagt inn 

under lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester fra 1992 (kringkastingsloven). 

I tillegg til forpliktelsene som ligger i kringkastingsloven er NRKs forpliktelser overfor staten 

nedtegnet i NRK-plakaten og TV 2s forpliktelser er nedtegnet i en avtale mellom TV 2 og 

staten. Både NRK og TV 2 har et ansvar om å formidle nyheter, innhold for barn og unge, å 

formidle norsk drama (film og TV-serier) og at minimum halvparten av sendetiden må være 

norskspråklig (Kulturdepartementet, 2017).  

 

For å beskytte norsk språk, identitet og kultur er tiltakene rettet mot å beskytte det som er 

lokalt og begrense innholdsstrømmer utenfra. Et av disse tiltakene er å opprettholde sterke 

nasjonale institusjoner, som gjøres blant annet ved å gi NRK rett til å kreve inn lisenspenger 

og gi TV 2 økonomiske ytelser for å være allmennkringkaster. For beskyttelse av barn og 

unge finnes flere lover som også gjelder fjernsynsmediet. Det er et forbud mot «utilbørlig 

bruk av voldsskildringer» i underholdningsøyemed og mot programmer som kan skade 

utviklingen hos mindreårige (Syvertsen, 2004, s. 83f). Slike programmer kan ikke sendes før 

kl. 21.00 på kvelden. I tillegg er det regler som skal sikre programmer for barn og unge, som 

allmennkringkasterne er forpliktet til å sende. Lignende lovgivning gjelder for minoriteter, 

der allmennkringkasterne er forpliktet til å sende programmer rettet mot minoriteter, og et 

alminnelig forbud mot diskriminering (Syvertsen 2004, s. 83)  

	
2.4.3 NRK-plakaten 
NRK-plakaten er et styringsdokument der statens krav til NRK er nedtegnet, og formulerer 

NRKs samfunnsoppdrag (se Enli et al., 2010, s. 54). NRK-plakaten ble første gang vedtatt i 

2007, og blir med jevne mellomrom revidert av Stortinget (NRK, 2018). I fem hovedpunkter 
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oppsummeres NRKs overordnede krav. Disse består av at NRK skal understøtte og styrke 

demokratiet, være allment tilgjengelig, styrke norsk språk, identitet og kultur, ha høy grad av 

kvalitet, mangfold og nyskapning, være et ikke-kommersielt allmennkringkastingstilbud og 

tilby attraktivt innholdstilbud på Internett og mobil-TV (NRK, 2018). Innunder disse ligger 

blant annet krav om et programtilbud som skal gjenspeile det kulturelle mangfoldet i Norge, 

ha innhold for barn og at NRK skal formidle kunnskap om nordisk samfunnsforhold, kultur 

og språk (NRK, 2018). Gjennom NRK-plakaten er NRK også forpliktet til at minst 25 

prosent av innholdet skal være på nynorsk (NRK, 2018). 

	
2.4.4 TV 2s avtale med staten 
TV 2 hadde fra 2010 til 2016 status som formidlingspliktig allmennkringkaster. Avtalen 

mellom staten og TV 2 består av fem kapitler som fastslår TV 2s og statens forpliktelser 

(Kulturdepartementet, 2010). I avtalens kapittel tre listes det opp krav til sendingene. Disse 

inkluderer blant annet at TV 2s hovedkanal skal ha programmer for smale og brede 

seergrupper og ha en programprofil av tematisk og sjangermessig bredde når det kommer til 

sammensetningen av programsjangre og innad i hver programkategori. Det inkluderer også at 

TV 2 skal sende minst 50 prosent norskspråklige programmer, og at både nynorsk og bokmål 

skal benyttes. Kravene om innhold omfavner hovedsakelig TV 2s hovedkanal.  

 

Den nye avtalen som ble utlyst i 2017, fikk ingen søkere. TV 2 mente at ytelsene fra staten 

ikke var gode nok i forhold til utfordringene i TV-markedet (se Fjellhøy & Bakkejord, 2016). 

Etter ny utlysning med ny avtale søkte derimot TV 2 som eneste søker. I avtalen, som gjelder 

fra 2018 til 2022, var en del av innholdspliktene fra den forrige avtalen fjernet 

(Kulturdepartementet, 2016a). Kravene som ble videreført var blant annet et hovedkontor 

utenfor Oslo, daglige nyhetssendinger, 50 prosent norskspråklig innhold og innhold på norsk 

for barn og unge.  

 

2.4.5 Regulering av audiovisuelle bestillingstjenester 
McQuail (2005) påpeker at jo mer nye medier oppfører seg som massemedier, jo mer 

oppmerksomhet vies dem fra statlig hold, gjennom for eksempel reguleringer og forpliktelser, 

i tråd av at de opparbeider seg makt og innflytelse på publikum (s. 42). I hvilken grad et 

medium er regulert er også delvis avhengig av i hvilken grad det er mulig å regulere det (s. 

43). Küng et al. (2008) skriver at hovedutfordringen ved å regulere tjenester på internett er at 

internettet er globalt og det er lett å unngå et lands reguleringer (s. 11). Som vi har sett over 
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har EU inkludert audiovisuelle bestillingstjenester i AMT-direktivet i et forsøk på å regulere 

tilbydere av fjernsynsinnhold på internasjonalt nivå.  

 

AMT-direktivet inkluderer et avsnitt om hvordan on demand-tjenester skal reguleres, og 

kommer med to ulike løsninger på hvordan strømmetjenestene skal bidra til den lokale film- 

og TV-produksjonen. Strømmetjenestene kan enten bidra økonomisk til produksjon eller ha 

en andel av innholdet reservert for europeiske verk (European Commission, n.d.a).  

Direktivet legger regulerings- og tilsynsansvaret over på hvert enkelt land. 

 

Diskusjonen om hvordan strømmetjenestene skal reguleres har også pågått i norsk 

offentlighet. Norsk Filminstitutt (NFI, 2017), publiserte i 2017 en rapport om 

tilgjengeligheten av norsk kinofilm på strømme- og fildelingstjenester i Norge. Analysen som 

rapporten presenterer inkluderer de 129 kinofilmene som hadde premiere fra Netflix ble 

lansert i 2012 og til 2016, og fant at det var det var lav tilgjengelighet på de 

abonnementsbaserte strømmetjenestene (NFI, 2017, s. 1). På innsamlingspunktet, som var 

august 2017, var 19 prosent av disse filmene tilgjengelige på strømmetjenestene. Filmer 

legges ofte ut på strømmetjenestene for en begrenset periode, så den totale tilgjengeligheten 

kan ha vært større i løpet av analyseperioden. Allikevel er det et bilde på hvilken grad norsk 

film prioriteres hos strømmetjenestene. I rapporten knyttes det også en negativ korrelasjon 

mellom tilgjengeligheten på lovlige og ulovlige strømmetjenester (s. 10). I rapporten foreslår 

Norsk Filminstitutt å pålegge strømmetjenestene 40 prosent europeisk innhold, der åtte 

prosent skal være norsk (Drabløs, 2017).  

 

 

2.5  Oppsummering 
Denne teorigjennomgangen søker å plassere denne studien i et felt og i en forlengelse av 

tidligere forskning. Kapittelet søker å gi en bakgrunn for analysen, og vise hvordan mediet 

helt fra monopoltiden har vært et medium i endring. Gjennom historien har TV-mediet vært 

preget av ulike tendenser som gjør at man kan dele historien inn i ulike faser. Den historiske 

gjennomgangen har vist at USA har hatt en indirekte og direkte innflytelse på 

allmennkringkastingen gjennom alle de skisserte fasene. I monopoltiden var USA et 

skremselsbilde på TV-kulturen. Gjennom flerkanalfasen hadde USA en sterk posisjon som 

tilbyder av audiovisuelt innhold globalt. Dette kom også til uttrykk på TV 2 som var opprettet 
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for å være et norsk kommersielt alternativ. USAs posisjon på TV-markedet har ført til både 

nasjonale og overnasjonale reguleringer i form av kvoter. I fragmenteringsfasen har det blitt 

større tilgang på audiovisuelt innhold, både med et økt antall kanaler, ulovlig fildeling på 

internett og etter hvert abonnementsbaserte strømmetjenester. I denne siste fasen har vi sett 

hvordan internasjonale strømmetjenester skaper en intensivert konkurranse om publikum og 

gitt publikum ytterligere kontroll over eget TV-konsum, der unge voksne særlig er de tar i 

bruk ny teknologi.  

 

Ett av virkemidlene i mediepolitikken er kravet om mangfold. Som et politisk begrep forstås 

mangfold som et virkemiddel for å oppnå demokratiske og uavhengige medier, som fastslått 

av Mediemangfoldsutvalget. De ulike formene for regulering med sikte på å skape 

mediemangfold kan man deles inn i kategorier ved hjelp av fordelingen mellom eksternt og 

internt mangfold (se Freedman 2008). Eksternt mangfold refererer til de ytre faktorene, som 

eierskap og strukturer, mens internt mangfold refererer til mangfoldet i medieinnholdet. 

Denne fordelingen kan også gjøres ved hjelp av begrepene politisk og kulturelt mangfold (se 

Doyle, 2002), eller nærmere spesifiseres gjennom aspektene presentert av Hoffman-Riem 

(1987), som inkluderer mangfold i tema, innhold, person/gruppe og geografi.  

 

Tidligere studier viser at når nye kanaler har blitt lansert har det ikke bare skapt mer 

valgfrihet blant publikum, men det har også økt konkurransesituasjonen. Denne økte 

konkurransen om publikum, har Syvertsen (1997) og Ihlebæk et al. (2011) vist at derimot 

skaper et økt underholdningsfokus, som innskrenker mangfoldet i programkategorier i beste 

sendetid. 

 

Avslutningsvis i dette kapittelet har jeg redegjort for de reguleringene som 

allmennkringkasterne er underlagt i analyseperioden og i dag. NRKs overordnede rolle som 

allmennkringkaster er å skape mangfold i alle ledd av organisasjonen og har et spesielt ansvar 

for de programkategoriene som ofte blir nedprioritert av de kommersielle kanalene. 

TV 2s rolle som allmennkringkaster var i starten å være et alternativ til NRK og skape mer 

mangfold i det norske TV-markedet. Samtidig fungerte og fungerer TV 2 som et norsk 

kulturelt forsvar, som forplikter seg til å sende nyheter og en større grad av norsk innhold enn 

det helkommersielle kanaler gjør. Regulering av internettbaserte strømmetjenester er en 

utfordring, og er som en start omtalt i AMT-direktivet. Hvordan europeiske reguleringer skal 

håndtere strømmetjenestene vil være en viktig diskusjon i framtiden.  
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Denne teorigjennomgangen har vist hvordan politikk setter føringer for kanalene, og gir en 

bakgrunn for forventningene til funnene i analysen. Teorigjennomgangen har vist at det er 

grunnleggende forskjeller mellom NRK og TV 2. Ut ifra NRKs historie, funnene i tidligere 

studier og kravene i NRK-plakaten kan jeg forvente at NRKs kanaler viser en større grad av 

mangfold i fiksjonstilbudet enn TV 2 i analyseperioden. Samtidig gir det bakgrunn for å anta 

at NRKs kanaler sender mindre fiksjonsinnhold enn TV 2s kanaler, mye på grunn av kravet 

om mangfold i programsjangre i hovedsak kun gjelder TV 2s hovedkanal. Selv om begge 

kringkasterne har krav til å sende innhold for brede og smale seergrupper, er TV 2 

kommersiell og må programlegge ut ifra hensynet til inntjening av reklameinntekter. Med 

tanke på innholdskravene, som gjelder for hovedkanalen TV 2, kan jeg forvente å finne en 

forskjell i fiksjonstilbudet på TV 2 sammenlignet med nisjekanalene, som forventes å ha et 

større fiksjonstilbud. Samtidig fant Ihlebæk et al. (2011) at kanalene i stor grad brukte 

nisjekanalene for å utvide valgmulighetene i beste sendetid, noe som kan være med på å 

utjevne forskjellene.  

 

Både på NRKs kanaler og på hovedkanalen til TV 2 er det særskilte krav om norsk og 

norskspråklig innhold, der det både i NRK-plakaten og i TV 2-avtalen er spesifisert at det 

skal sendes norsk film og TV-drama. I NRK-plakaten er det i tillegg eksplisitte krav om å 

vise nordisk innhold. Ut ifra dette kan man forvente at dette også skal være synlig i 

fiksjonstilbudet. Med tanke på at strømmetjenestene i stor grad konkurrerer om 

fiksjonsinnholdet og at norsk og nordisk fiksjonsinnhold er et ledd i allmennkringkasternes 

motstrategi, blir det interessant å se på utviklingen i fiksjonstilbudet fra Norge og Norden.  

 

Som vi har sett er innkjøpt utenlandsk innhold billigere enn egenproduksjoner. Særlig 

amerikansk innhold er svært tilgjengelig og har også vært viktig for TV 2 (se Enli et al. 2006 

& Enli et al. 2010). Den økte tilgangen på fiksjonsinnhold er i første omgang global, og har 

særlig økt tilgangen på blant annet amerikanske serier på nett. Derfor kan det forventes at det 

innkjøpte utenlandske fiksjonsinnholdet dominerer, og at det norske innholdet hovedsakelig 

kommer i beste sendetid. Analysen i denne studien gir ikke grunnlag for å konkludere med 

hva som er grunnlaget for endringene som skjer i løpet av analyseperioden, men mulige 

påvirkningsfaktorer vil diskuteres ut ifra funnene i analysen. Utviklingen i det geografiske 

mangfoldet i fiksjonstilbudet vil kunne gi et interessant bilde på hvordan TV-kanalene 

forholder seg til konkurransesituasjonen i TV-markedet. 
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3 Metodiske tilnærminger 
Vitenskapelige metoder er systematiske fremgangsmåter som skal gi svar på spørsmål og 

sikre at kunnskapen vi får er pålitelig og holder høy kvalitet (Østbye, Helland, Knapskog & 

Larsen, 2007, s. 12). En problemstilling skal forankres i teorien gjort på feltet og må stilles 

slik at den er mulig å undersøke ved hjelp av empiri (Grønmo, 2004, s. 63). Problemstillingen 

skal være retningsgivende for opplegget og gjennomføringen av undersøkelsen (ibid.). Derfor 

er det viktig at metoden velges ut ifra de føringene problemstillingen legger for 

forskningsopplegget og den empirien som foreligger. Metoden i denne studien er basert på 

problemstillingen og dataen som finnes om temaet som undersøkes. I dette kapittelet gjør jeg 

først rede for valg av metode, hvordan dataen er samlet inn og til slutt retter jeg et kritisk 

blikk mot oppgavens validitet og reliabilitet.  

	
	
3.1 Valg av metode  
Problemstillingen, som undersøker det geografiske mangfoldet i fiksjonstilbudet hos de 

norske allmennkringkasterne, legger premissene for valg av metode. For å svare på 

problemstillingen må jeg velge en metode som egner seg for å vise endring over tid. Der 

kvalitative metoder egner seg godt for å gå i dybden på begrensede områder for å få en 

helhetlig forståelse av spesifikke forhold, er kvantitative studier godt egnet til å få oversikt 

over generelle forhold (Grønmo, 2004, s. 337). Kvantitative analysemetoder er også godt 

egnet til å identifisere strukturer i et stort materiale (Østbye et al., 2007, s. 154). For å studere 

mangfold må begrepet operasjonaliseres. Å operasjonalisere går ut på å utvikle et mål for det 

du vil undersøke (Neuendorf, 2002, s. 118). Ved å operasjonalisere fiksjon og mangfold kan 

jeg tallfeste utviklingen ved å undersøke hvor mye sendetid fiksjonsinnhold fra ulike land får 

i analyseperioden. Perioden jeg har undersøkt ble valgt ut ifra at Netflix og HBO Nordic ble 

lansert i Norge i 2012 og utgjorde nye konkurrenter for de eksisterende TV-kanalene. Netflix 

og HBO Nordic ble lansert i slutten av 2012 og analyseperioden utgjør derfor tre år før, 

inkludert året Netflix ble lansert, og tre år etterpå, og blir dermed årene 2010 til 2016. Jeg har 

valgt å gjøre en nærstudie av denne situasjonen ved hjelp av kvantitativ innholdsanalyse. 

 

Det endelige datamaterialet er sammenlignbart på tvers av kanaler og over tid. 

Programloggene som utgjør datamaterialet er utformet som datamatriser som inkluderer en 

rekke variabler for hvert program. Dette gjør at det er hensiktsmessig å analysere dataene ved 
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hjelp av kvantitativ innholdsanalyse. I tillegg har jeg benyttet elementer fra sendeflateanalyse 

for å analysere funnene. 

	
3.1.1 Kvantitativ innholdsanalyse 
Metoden brukes ofte til å beskrive innholdet i en eller flere mediekanaler og kan gi et 

grunnlag for sammenligning av medietekster eller å se hvordan en spesifikk sak eller tema 

behandles i mediene (Østbye et al., 2007). I motsetning til kvalitativ innholdsanalyse, som er 

godt egnet til å gå i dybden på få tekster, er kvantitativ innholdsanalyse egnet til å se på et 

begrenset antall egenskaper ved et stort tekstmateriale. I kvantitativ innholdsanalyse 

utarbeides det en kodebok som definerer hvilke variabler enhetene skal måles på, og disse må 

være klart definerte og gjensidig utelukkende.  

 

For å kunne måle mangfold er det viktig med en klar definisjon av begrepet. Denne studien 

vil i hovedsak vektlegge geografisk mangfold, som diskutert og definert i innledningen. Når 

man skal studere endringer over tid hos NRK og TV 2 er det mange faktorer som kan påvirke 

endringer. Begge er store organisasjoner som reguleres ut ifra de betingelsene som settes for 

dem av Stortinget og regjeringen. Samtidig følger de hele tiden med på hvordan programmer 

og satsninger blir mottatt av publikum, og bruker seertallene for å vurdere fremtidige 

strategier. Dette gjør det vanskelig å isolere årsak og virkning. Denne oppgaven søker derfor 

å undersøke om det har skjedd en endring over tid i det materialet som foreligger. Videre 

studier kan undersøke årsaker til endringene og hvorvidt Netflix har bidratt til denne 

endringen.  

 

I kvantitativ innholdsanalyse kan man undersøke innholdet i en medietekst eller tekstens 

formal features, som refererer til egenskaper ved teksten som betinges av mediet som 

medieteksten formidles gjennom (Neuendorf, 2002, s. 24). For å undersøke mangfold i denne 

oppgaven ligger hovedvekten av analysen på disse egenskapene.  

	
Sendeflateanalyse 

For å analysere funnene har jeg benyttet elementer fra sendeflateanalyse. I en 

sendeflateanalyse undersøkes hele sendeflater på sjangernivå for å se på sammensetningen i 

programtilbudet i en gitt periode (se Syvertsen, 1997 og Ihlebæk et al., 2011). Et 

sendeskjema er et styringsverktøy når kanaler skal sette sammen et programtilbud som gir 

flest mulig seere (Syvertsen 1997). Her jobber kanalene ut ifra ulike slots med hensikt å nå 
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ulike målgrupper, og for kommersielle kanaler har det også betydning for plassering av 

reklamer som skal nå spesifikke forbrukergrupper. Syvertsen formulerer 

allmennkringkasternes dilemma slik: «Hvordan forene hensynet til variasjon og mangfold 

med det å lage et enhetlig sendeskjema som kan holde på seerne?» (1997 s. 131). Jeg 

diskuterer hvordan noen tidligere studier har brukt sendeflateanalyse nærmere i 

teorikapittelet. Disse studiene har sett på sammensetningen av programkategorier i beste 

sendetid. Materialet i denne studien inkluderer data fra hele sendedøgnet, og ser kun på én 

programkategori for å kunne gå nærmere inn på sammensetningen av denne. I analysen 

brukes elementer fra sendeflateanalyse for å sette funnene i en kontekst, noe som kommer 

tydelig fram i analysens del to der jeg ser nærmere på NRK1 og TV 2 i beste sendetid. 

	
3.1.2 Longitudinelle studier 
Denne studien undersøker endringer for å avdekke stabilitet eller forandring i mangfoldet i 

NRK og TV 2s lineære fiksjonstilbud. Longitudinelle studier analyserer utviklingsforløp over 

kortere eller lengre perioder og kan avgrenses til korte eller langvarige endringsprosesser 

(Grønmo, 2004, s. 378). Data kan samles inn kontinuerlig eller på ulike tidspunkt og slik 

analysere langsiktige prosesser. Vanligvis egner kvalitative studier seg bedre til å avdekke 

endringer over lang tid, men kvantitative analyser er godt egnet til å avdekke endringer 

gjennom sammenligning av data på ulike tidspunkt (Grønmo, 2004, s. 378). Datagrunnlaget i 

denne studien utgjør kontinuerlig data over en kort tidsperiode. Gjennom perioden har det 

vært en endringsprosess i analyseenhetenes klima, og denne studien søker å avdekke om det 

har ført til endringer også hos NRK og TV 2. Analysen er av longitudinell karakter da den ser 

på utvikling over tid. Analysens andre del er også komparativ, da den går nærmere inn på 

NRK1 og TV 2 og ser på utvikling over tid og samtidig sammenligner de to kanalene.  

	
3.1.3 Komparativ metode 
En komparativ studie sammenligner likheter og forskjeller mellom for eksempel ulike 

institusjoner eller organisasjoner (Grønmo, 2004, s. 384). For å sammenligne to enheter 

velges det enten en strategi for å finne hvordan de to er mest like, eller mest ulike (ibid). 

Dersom jeg skal kunne sammenligne NRK og TV 2 er det en forutsetning at jeg har 

ekvivalente data, som det gjøres rede for i dette kapittelet. Selv om dataene er ekvivalente, 

kan man ikke nødvendigvis sammenligne to ulike institusjoner. NRK og TV 2 har ulike krav, 

reguleringer og målgrupper. Hvordan de finansieres utgjør en vesentlig forskjell mellom dem. 

NRK finansieres gjennom lisensen og TV 2 må hovedsakelig skaffe finansiering gjennom 
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reklameinntekter, i tillegg til kompensasjon for merkostnader for å være allmennkringkaster. 

Samtidig har NRK og TV 2 status som allmennkringkastere og har dermed et særskilt ansvar 

overfor publikum. Særlig i sendeflateanalyser er det vanlig å sammenligne flere kanaler, både 

for å se på likheter og forskjeller, men også for å gi et bilde av det totale programtilbudet. I en 

komparativ studie av fiksjonstilbudet på NRK og TV 2 er det derfor viktig å ta de 

mediepolitiske omstendighetene i betraktning, som gjort rede for i teorikapittelet. Analysens 

har en komparativ komponent, der jeg blant annet i analysens del to setter kanalene NRK1 og 

TV 2 opp mot hverandre og sammenligner mangfoldet i fiksjonstilbudet på de to kanalene i 

beste sendetid. 

	
	
3.2 Datagrunnlaget 
Det er tre kilder til datagrunnlaget i denne studien. De tre er programlogger fra TV-

meterundersøkelsen, data fra NRKs PRF-database og uttak fra TV 2s database for tidligere 

sendte programmer. Datasettet for TV 2 er en programlogg hentet ut fra TV-

meterundersøkelsen, som inkluderer alle programmer som er kategorisert som dramainnhold 

sendt på TV 2s kanaler (utenom Filmkanalen) i perioden 2010 til 2016. For TV 2 

Filmkanalen, som ble avviklet i 2015, suppleres datagrunnlaget med programlogger fra TV 2. 

Datagrunnlaget for NRK bygger på rapporter fra NRKs PRF-database som inneholder all 

informasjon om hvert program som sendes (PRF står for Programplanlegging (og) 

Rapportering (for) Fjernsyn (og) radio). Data fra denne databasen brukes som datagrunnlag 

for NRKs kringkastingsregnskap. Her inngår også alle programmer som er kategorisert som 

fiksjonsinnhold på alle NRKs kanaler i perioden 2010 til 2016.  

	
Det er viktig at datainnsamlingen er systematisk utført for at dataen skal være pålitelig, og for 

at studien skal kunne gjentas og gi samme resultater (Neuendorf, 2002, s. 12) Når man 

analyserer på bakgrunn av datasett utarbeidet av andre må man være kritisk til dataene. Første 

steg er å identifisere om dokumentene er det de utgir seg for å være (Syvertsen 2004, s. 216). 

De tre kilder til datagrunnlaget i denne studien er av noe ulik karakter. TV-

meterundersøkelsen er en undersøkelse utført av Kantar TNS som gir offentlige seertall på 

oppdrag fra TV-kanalene. Hver dag sender TV kanalene programlogger til Kantar TNS som 

loggfører seertall til hvert enkelt program (Kantar TNS, 2015). Det er nedtegnet i avtalen 

mellom Kantar TNS og TV-kanalene at Kantar TNS skal sørge for korrekt kategorisering av 

programmer og har rutiner for å kvalitetssikre disse (Kantar TNS, 2015).  
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Datasettene fra NRKs og TV 2s databaser er dokumenter som brukes som grunnlag for 

statistikken som rapporteres i kanalenes kringkastingsregnskap. Disse sendes hvert år til 

Medietilsynet som på oppdrag fra Kulturdepartementet gjør tilsyn av at allmennkringkasterne 

opprettholder kravene som settes til dem. På bakgrunn av disse rapporterer Medietilsynet til 

Kulturdepartementet blant annet om kanalenes innholdstilbud (Medietilsynet, n.d.). Dette 

gjør at allmennkringkasterregnskapene er strategiske dokumenter der kanalene viser i hvilken 

grad de har oppfylt kravene. Dataene som er inkludert i mitt datamateriale er råmateriale fra 

databasene som ikke er bearbeidet med redaksjonelle hensyn. Dersom NRK eller TV 2 med 

overlegg hadde gjengitt feilaktig data for å gagne egen posisjon ville dette innebære en høy 

risiko for tap for organisasjonene, trolig både politisk og for deres troverdighet som 

allmennkringkastere. Det er derfor liten grunn til å tro at dataene ikke er en så riktig 

gjengivelse av virkeligheten som mulig. 

 

Siden problemstillingen begrenser utvalget til fiksjonsinnhold var det nødvendig å basere 

utvelgelsen på den eksisterende sjangerkategoriseringen i datasettene. Det at jeg selv ikke har 

hatt kontroll over sjangerkategoriseringen av programmene er en av svakhetene ved denne 

studien. Ved at datagrunnlaget baseres på kategoriseringen gjort av NRK og TV 2 ligger det 

til grunn en tillitt til at kategoriseringen er gjort med et høyt nivå av integritet. Allikevel har 

det forekommet noen feil i kategoriseringen, som jeg har oppdaget under arbeidet med å 

sammenstille dataene. Ved å benytte kategoriseringen har jeg fått tilgang til et materiale av et 

omfang som ellers hadde vært vanskelig å studere.  

 

I datamatrisen var programmene kodet med en sjanger og undersjanger. Dette gjorde at jeg 

kunne kontrollere at alle relevante sjangre ble inkludert og fikk utelukket for eksempel 

nyheter, sportsprogrammer og dokumentarer. Da denne prosessen var gjennomført, og jeg 

systematisk hadde sikret at jeg hadde fått med alle programmer som var kodet som 

fiksjonsinnhold, fant jeg noen programmer som var kodet feil. Noen programmer var for 

eksempel kodet med sjangeren «drama annet», mens undersjanger var «dokumentar». I slike 

tilfeller måtte jeg undersøke om programmet var fiksjon eller dokumentar og enten fjerne 

programmet eller kode det riktig. Fordi jeg har funnet avvik i mitt materiale kan jeg ikke 

utelukke at det har vært noen fiksjonsprogrammer som ikke har kommet med i mitt 

datamateriale. De feilkodede programmene som var i mitt materiale var derimot svært få og 
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hadde ingen systematikk, slik at man kan anta at det ikke hadde noen systematisk påvirkning 

på studien. 

	
3.2.1 Univers og utvalg 
Utvalget i denne studien er alle fiksjonsprogrammer sendt i perioden 2010 til 2016 på NRKs 

og TV 2s kanaler. Netflix og HBO Nordic ble begge introdusert på det norske TV-markedet i 

2012 og brakte ny konkurranse til det norske TV-markedet. For å undersøke om det også 

brakte med seg en endring i programtilbudet hos de lineære kanalene var det nødvendig å ta 

med en periode før de nye konkurrentene ble lansert i Norge for å kunne sammenligne med 

årene som fulgte. Det har på skrivende tidspunkt gått fem år siden Netflix ble introdusert i 

Norge. Å se etter endringer så kort tid etter at det har kommet ny konkurranse kan være i 

korteste laget. På den annen side blir Netflix omtalt som revolusjonerende for mediebransjen, 

både i akademiske og journalistiske framstillinger (se for eksempel McDonald & Smith-

Rowsey, 2016; Glans, 2016). Et nærstudie av perioden rundt introduksjonen vil kunne bidra 

til en forståelse av i hvilken grad det norske TV-markedet allerede har vist tendenser til 

endring.  

 

Problemstillingen begrenser oppgaven til det lineære tilbudet på NRK og TV 2. I dag foregår 

en stor del av TV-seingen på nett, også på NRK og TV 2s nett-TV. Hva som gjøres 

tilgjengelig på nett-TV-ene varierer og avhenger av hvilke rettigheter som er kjøpt for 

programmet. Ofte legges innholdet ut samtidig, men er naturligvis tilgjengelig over en lenger 

periode enn den lineære sendingen, og det kan være flere som velger å bruke online-

tjenestene fremfor å se programmene på TV. Å inkludere dette i studien vil innebære en 

tidkrevende kartlegging. Dette fører til at denne studien ikke dekker det totale fiksjonstilbudet 

som NRK og TV 2 tilbyr til enhver tid på alle plattformer, men gir et innblikk i hvordan de 

tolker sitt allmennkringkastingsoppdrag i et skiftende mediemarked. I en studie av seertall 

eller bruk ville det vært nærliggende å inkludere nett-TV, nettopp fordi TV-seing på nett 

utgjør en voksende del av det totale TV-konsumet.  

	
Kanalene i utvalget 

Denne studien analyserer det totale fiksjonstilbudet hos de norske allmennkringkastere i 

perioden 2010 til 2016. Derfor inkluderes alle NRKs og TV 2s kanaler som har sendt 

fiksjonsinnhold i perioden. Dette inkluderer kanaler som har sendt hele eller deler av 

analyseperioden. Inkludert i utvalget er ni norske kanaler. Dette inkluderer tre av NRKs 
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kanaler, NRK1, NRK2 og NRK3, men ekskluderer NRKSuper da barneinnhold ikke er med i 

denne analysen. Inkludert er også seks av TV 2s kanaler, TV 2, TV 2 Zebra, de nå nedlagte 

kanalene TV 2 Bliss og TV 2 Filmkanalen, og TV 2 Livsstil og TV 2 Humor som ble 

opprettet i 2015. TV 2s kanaler som ikke inngår i denne analysen er kanaler som har lite eller 

ingen dramainnhold, som TV 2 Nyhetskanalen og TV 2 Sportskanalen. To av kanalene, 

NRK1 og TV 2 regnes som breddekanaler, og er de største på det norske tv-markedet, både 

hele døgnet og i beste sendetid. 

 

Innhold rettet mot barn er utelatt i denne analysen. Mesteparten av innholdet rettet mot barn 

er kategorisert som barneprogram, og kommer derfor ikke med under kategoriseringen drama 

hos allmennkringkasterne. Det er allikevel noe barneinnhold som er kategorisert som 

«dramainnhold» og «barneinnhold», og dette er fjernet fra grunnlaget for å få et riktig 

materiale. I datainnsamlingsprosessen måtte jeg ta pragmatiske valg, og barneinnhold var 

praktisk sett en utfordring i datasettene jeg hadde som utgangspunkt. Mye av barneinnholdet 

var kategorisert som enten barneinnhold, animasjon eller dramainnhold. Dette er ikke 

eksklusivt utelukkende kategorier da programmer kan kategoriseres i flere kategorier. For 

eksempel var animasjonsserien Pokémon (1997-) kategorisert som «barneinnhold» mens 

animasjonsfilmen Elias og kongeskipet (2007) var kategorisert som «dramainnhold» og 

«animasjon». Ved å utelukke barneinnhold kan man gå glipp av interessante funn i og med at 

Netflix også tilbyr barneinnhold. Det kunne også vært interessant å se på om det blir mer 

norsk innhold for barn i analyseperioden. I omfanget av denne oppgaven var derimot 

barneinnhold ikke relevant problemstillingen og ville være en stor forøkning av materialet, 

som i utgangspunktet var svært stort allerede.  

	
	
3.3 Datainnsamlingen 
Datainnsamlingen ble gjort hos analyseavdelingen i NRK i juni 2017. Før jeg startet arbeidet 

med å samle inn data til datagrunnlaget gjorde jeg en pilotstudie. En pilotstudie er en 

reliabilitetstest med formål å avdekke problemer eller utfordringer med datamaterialet eller 

kodeboken, slik at det kan gjøres justeringer i opplegget til den endelige innsamlingen 

(Neuendorf, 2002, s. 146). Studiens reliabilitet drøftes nærmere senere i kapittelet. Med 

veiledning fra NRK Analyses analytikere gjorde jeg en testkjøring i analyseprogrammet 

Infosys+ som henter data fra TV-bransjens TV-meterundersøkelse som gir offisielle seertall. 

I pilotstudien inkluderte jeg variablene som skulle analyseres i studien. Under pilotstudien 
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fant jeg imidlertid ut det var mangelfull kategorisering av variabelen produksjonsland, som er 

en viktig variabel for analysen. Etter å ha undersøkt testuttaket og rådført meg med 

analytikerne i NRK kom det frem at det i NRK hadde vært ulik praksis i rapporteringen av 

denne informasjonen i Kantar TNS. Den informasjonen jeg trengte var derimot tilgjengelig 

gjennom NRKs PRF-database. PRF er en database som samler all metadata NRK har om 

hvert program (Holmstad, 2015). Etter å ha gjort pilotundersøkelsen måtte jeg derfor delvis 

endre datakilden. Ettersom informasjonen fra NRK om produksjonsland var mangelfull i TV-

meterundersøkelsen måtte jeg undersøke om den var riktig for TV 2. I tv-meterundersøkelsen 

var det heller ingen informasjon om TV 2 Filmkanalen. Jeg tok derfor kontakt med TV 2s 

informasjonsavdeling som kunne fortelle at kategoriseringen av produksjonsland var foretatt 

systematisk gjennom analyseperioden, og at det dermed ikke var noen grunn til å mene at 

produksjonsland var lagt inn feilaktig i TV-meterundersøkelsen. I tillegg fikk jeg tilsendt en 

oversikt over alle programmer som var sendt på alle TV 2s kanaler i analyseperioden, som 

jeg brukte som datagrunnlag for TV 2 Filmkanalen. 

 

Dermed startet jobben med å sammenstille de ulike datasettene på en systematisk måte for å 

sikre et datamateriale som var sammenlignbart over tid og på tvers av NRK og TV 2. 

Datasettene inneholdt en rekke variabler med metadata for hver av programmene. Dataene 

om TV 2 ble hentet ut fra programloggen i TV-meterpanelet, der jeg i ettertid manuelt kodet 

de variablene som manglet data. For TV 2 Filmkanalen brukte jeg dataen fra datasettet jeg 

ble tilsendt av TV 2, fordi det ikke var tilgjengelig informasjon om kanalen i TV-

meterpanelet. Dette dokumentet manglet derimot variabelen som indikerte hvilken ukedag 

programmet var sendt på. Å kode denne variabelen manuelt ville vært svært tidkrevende. 

Filmkanalen har ulik i utformingen sammenlignet med de andre kanalene i utvalget, ettersom 

de stort sett sender fiksjonsinnhold hele sendetiden hver dag hele året, og jeg vurderte det dit 

hen at det ikke tilførte analysen tilsvarende mye verdi i forhold til hvor tidkrevende det var å 

kode. Derfor er Filmkanalen utelatt i de delene av analysen der programmene er fordelt på 

ukedag.  

	
Datagrunnlaget for NRK satt jeg sammen av uttak fra PRF-databasen. Dataene er rådataen 

som brukes i NRKs allmennkrinkastingsregnskap og er kvalitetssikret av analyseavdelingen. 

På innsamlingstidspunktet var enda ikke variabelen for produksjonsland systematisk 

kvalitetssikret i dokumentet for 2016. Derfor kodet jeg produksjonsland manuelt ved hjelp 

NRKs eget arkiv på nett og International Movie Database (IMDb). I noen datasett måtte jeg 
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selv trekke ut fiksjonsinnholdet. I andre datasett var dramainnholdet allerede skilt ut. Derfor 

var det viktig å kvalitetssikre og vurdere dokumentene opp mot hverandre for å være sikker 

på å sitte igjen med sammenlignbar data fra år til år. 

 

Da jeg hadde satt sammen data for hele analyseperioden gikk jeg systematisk gjennom 

datamaterialet for å kontrollere for ugyldige og unormale verdier. I tillegg tok jeg stikkprøver 

fra ulike tidspunkt i analyseperioden for å sjekke at de var riktig kodet og at verdiene 

samsvarte med rådataene jeg hadde blitt tilsendt, og slik kontrollere at informasjonen ikke 

hadde blitt formatert feilaktig.  

 

Datainnsamlingen var en utfordrende prosess, særlig fordi det var vanskeligere å få tak i 

dataen jeg trengte enn det jeg opprinnelig trodde. Å rydde og kvalitetssikre datamaterialet tok 

også lenger tid enn antatt. Jeg vurderte underveis om jeg skulle ta et utvalg basert på dataene 

jeg hadde, men jeg var hele tiden nærme å ha et fullstendig materiale og derfor valgte jeg 

hver gang å fortsette som planlagt. I ettertid ser jeg at det kanskje hadde vært hensiktsmessig 

å fra starten av velge ut et utvalg som var statistisk generaliserbart for å spare tiden jeg brukte 

på å rydde i datamaterialet. Datagrunnlaget jeg til slutt stod igjen med er et fullverdig 

materiale for perioden som analyseres, basert på det materialet som er tilgjengelig. 

	
	
3.4 Enheter og variabler 
3.4.1 Enheter 
Analyseenheten er det elementet studiet tar utgangspunkt i, og må enkelt kunne identifiseres 

og avgrenses (Grønmo, 2004). Analyseenhetene i denne studien er det lineære tilbudet på alle 

NRKs og TV 2s kanaler, begrenset til tidsperioden 2010 til 2016 og videre avgrenset til 

fiksjonsprogrammer. Analyseenheten deles deretter opp i håndterlige og meningsfulle 

enheter, og hva som defineres som enheter er avhengig av problemstillingen (Østbye et al. 

2007, s 214). For å kunne undersøke om det har skjedd en endring i det geografiske 

mangfoldet i programtilbudet, vil undersøkelsesenhetene være de enkelte programmene sendt 

på lineær TV i perioden. For å kunne måle en økning eller nedgang av programmer fra et gitt 

land, vil det være utilstrekkelig å måle antall programmer som ble sendt. Ved å kun telle 

antall programmer fra hvert land vil en kortfilm på et kvarter veie like mye som en kinofilm 

på to timer. For å veie opp for denne ulikheten vil programmene måles etter lengde på 

programmene. Programmene er derfor avgrenset av pause, reklame eller selvpromotering før 
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og etter programmet. Dermed vil mangfoldet, definert og begrenset til i denne oppgaven, 

regnes ut ifra hvor mye sendetid programmer fra hvert produksjonsland får på skjermen. For 

å ta hensyn til reklamepauser på TV 2s kanaler, som skal utelukkes fra datamaterialet, vil et 

program kunne være flere enheter. En film sendt på TV 2 som er avbrutt av to reklamepauser 

vil dermed være tre enheter. Å regne hvert program som en enhet avgrenset av 

reklame/promotering vil gi et mer riktig bilde enn å regne fra start- til sluttidspunkt, fordi 

skjermtid brukt på reklame skal utelukkes fra datagrunnlaget.  

	
3.4.2 Variabler 
Dataen som er hentet fra de ulike databasene har en rekke metadata som er framstilt i en 

datamatrise. Fordi jeg endte opp med å sammenstille ulike datasett, ble variablene i analysen 

begrenset til de variablene som var sammenlignbare på tvers av dokumentene som ble 

sammenstilt. Det betød at jeg slettet variabler i noen dokumenter og omkodet variabler i 

andre. For eksempel var det i NRKs datasett variabelen «daginndeling». Denne var ikke en 

variabel i datasettet for TV 2s kanaler, men kunne enkelt konstrueres fra starttidspunktet for 

hvert enkelt program. Variablene som til slutt ble inkludert i datamaterialet kan deles inn i tre 

grupper. Den første gruppen inkluderer når og hvor programmet er sendt. Dette inkluderer 

hvilken kanal programmet er sendt på, år, dato og tidspunkt og ukedag for sending og lengde 

på programmet. Produksjonsdetaljene består av hvilket land programmet er produsert. Den 

tredje kategorien som går på innhold inkluderer sjanger (her vil alt være drama) og om det er 

serie, film eller kortfilm.  

	
Det var imidlertid variabler jeg gjerne ville ha med, men som ikke var pålitelige nok i 

datamateriale jeg hadde tilgang på. Den ene variabelen var om programmet hadde gått i 

reprise. Ved å kunne skille på repriser ville jeg kunne lettere skille på fyllstoff og kanalens 

nyproduserte eller nyinnkjøpte fiksjonsstoff. Reprisevariabelen vurderte jeg derimot som 

upålitelig ettersom det var ulik praksis i hvordan et program ble merket som reprise eller 

førstegangssending gjennom analyseperioden. I datasettene er også produksjonsår en 

variabel, som også kunne blitt benyttet for i noen grad å skille mellom fyllstoff og prioritert 

stoff. Her kunne jeg gjort en grovinndeling for å luke ut eldre produksjoner. Denne 

variabelen var også noe vilkårlig utfylt i datasettene og kunne derfor ikke brukes i analysen. 

Det ville vært nyttig å ha muligheten til å skille på det som brukes som fyllstoff og hva som 

er kanalenes satsninger. Derfor har jeg brukt variabelen daginndeling for å avgrense beste 

sendetid. I beste sendetid er det flest publikummere tilgjengelig for TV-kanalene og at det er 
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her kanalenes tilbud i best grad gjenspeiles. Derfor har jeg i deler av analysen supplert med 

tall for beste sendetid for å illustrere nettopp forholdet mellom fyllstoff og satsninger. Dette 

utelukker ikke repriser, men gir kanskje en enda bedre fremstilling av tilbudet, fordi det viser 

bredden i tilbudet på den tiden flest ser på TV.  

	
Produksjonsland 

Hvilket land programmet er produsert i er det som danner hovedgrunnlaget for denne 

analysen. Som nevnt ovenfor var det en utfordring å sammenstille og kvalitetssikre 

datamaterialet. Denne variabelen hadde stor nøyaktighet, men måtte allikevel ryddes og 

kvalitetssikres. I noen tilfeller var det oppført flere land og i noen tilfeller stod det kun 

«Europa». Da benyttet jeg NRKs arkiv på nett, i noen grad pressemeldinger fra TV 2 og 

IMDb for å finne hovedproduksjonslandet. En problemstilling som meldte seg var at flere av 

filmene var samproduksjoner. I de fleste tilfellene var det tatt en avgjørelse av TV 2 eller 

NRKs analyseavdelinger for hvilket av landene som ble stående som hovedland. Det er disse 

landene som til slutt ender opp i rapportene som brukes i årsregnskapet og som jeg derfor 

valgte å beholde. For å sikre en systematisk datainnsamling valgte jeg i tvilstilfeller å bruke 

landet som stod først av de samproduserende landene på IMDb. Et eksempel var den nordiske 

samproduksjonen Broen, som i NRKs materiale var kodet som «Norden». Broen er en 

svensk-dansk produksjon og etter mislykkede forsøk på å finne kilder som kunne identifisere 

hvilket land som egentlig var hovedproduksjonslandet, brukte jeg det første landet fra IMDb 

og kodet den som svensk. Denne spesifikke problemstillingen blir i liten grad avgjørende i 

analysen, ettersom jeg i analysen grupperer sammen land med geografisk nærhet og språklig 

fellesskap for å gi et mer oversiktlig bilde av fordelingen av produksjonsland. I svært få 

tilfeller skiller jeg Sverige og Danmark, og der dette forekommer vil det være merket slik at 

leseren er oppmerksom på problemstillingen. I min opprinnelige kodebok ønsket jeg å 

kategorisere samproduksjoner og eventuelt hvilke land som var samprodusenter. Dette kunne 

gitt en større nøyaktighet i analysen, men var også en praktisk utfordring. I datamaterialet jeg 

fikk fra NRK og TV 2 var det kun i få tilfeller oppført flere enn ett produksjonsland. Å kode 

dette i etterkant ville være svært tidkrevende. I datasettene var det også kodet om 

programmene var innkjøpte, samproduserte, eksternproduserte, egenproduserte eller 

enterprise-produserte. For NRKs tilfelle kunne det gitt interessant tilleggsinformasjon å se på 

mangfoldet av produksjonsformer, men siden disse kategoriene ikke er gjensidig utelukkende 

var det problematisk å benytte denne kategoriseringen. 
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3.5 Datakvalitet 
Datakvalitet vurderes ut ifra hvor egnet materialet er til å belyse en spesifikk problemstilling 

(Grønmo, 2004, s. 217). Det forutsettes også at arbeidet med datainnsamlingen må bygge på 

vitenskapelige prinsipper, gjennomføres på en systematisk og forsvarlig måte og i størst 

mulig grad gjenspeile virkeligheten (s. 218). Datakvaliteten vurderes ut ifra de to begrepene 

reliabilitet og validitet.   

	
3.5.1 Reliabilitet 
Studiens reliabilitet refererer til hvorvidt datainnsamlingen gir pålitelige data (Grønmo, 2004, 

s. 220). I dette kapittelet har jeg redegjort for svakhetene og styrkene i denne studien. 

Svakhetene ved studien er at den er basert på ulike datasett og at utvelgelsen av enheter er 

basert på en kategoriseringsprosess som jeg ikke har hatt kontroll over. Styrkene ved studien 

er at den er basert på et rikt datamateriale om det tema som problemstillingen søker å få svar 

på. Dette er et materiale jeg ikke hadde fått tilgang på uten å benytte meg av den eksisterende 

kategoriseringen.  

 

Datamaterialet er utarbeidet av NRKs analyseavdeling og TV 2s informasjonsavdeling, og 

jeg har ingen grunn til å mene at dataen er noe annet enn data som i størst mulig grad det er 

mulig gjenspeiler virkeligheten. Jeg vurderer derfor reliabiliteten som høy da jeg i dette 

kapittelet detaljert har gått gjennom hvordan datainnsamlingen har foregått og de 

vurderingene som er gjort underveis. 

	
3.5.2 Validitet 
Validitet refererer til i hvor stor grad datamaterialet er gyldig for å besvare problemstillingen 

(Grønmo, 2004, s. 221). Høy reliabilitet er en forutsetning for høy validitet, men reliabiliteten 

kan være høy selv om materialitet ikke egner seg til å besvare problemstillingen (ibid.). 

Validitet i sin mest spesifikke betydning refererer til «forholdet mellom teoretiske og 

operasjonelle definisjonen av begreper» (Grønmo, 2004, s. 232).  

 

I tråd med problemstillingen undersøker studien mangfoldet i fiksjonstilbudet på NRK og TV 

2. Å undersøke mangfold avhenger av at definisjonen av mangfold i denne oppgaven lar seg 

undersøke og tallfeste. Mangfold er som nevnt et begrep som kan kobles til mange aspekter 

ved mediene. I denne oppgaven avgrenses mangfoldet til geografisk mangfold, som i 
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datamaterialet måles ut ifra variasjon i produksjonsland. Det er også mange andre måter å 

måle mangfold på, men disse ligger utenfor denne studiens omfang.  

 

Svakhetene og styrkene som er nevnt i dette kapittelet må tas med i betraktning videre i 

oppgaven. På tross av svakhetene gir materialet et godt bilde av det lineære fiksjonstilbudet 

på NRKs og TV 2s kanaler i analyseperioden. Metoden som er valgt egner seg godt til å vise 

endring over tid. Ved å analysere hvor mye sendetid produksjoner fra ulike land får i 

analyseperioden vil materialet kunne si noe om det geografiske mangfoldet i 

fiksjonssjangeren på kanalene i utvalget. Tatt styrkene og svakhetene som er diskutert i dette 

kapittelet i betraktning, mener jeg at undersøkelsesopplegget egner seg godt til å besvare 

problemstillingen. Undersøkelsesopplegget har en høy validitet i form av at det kan gi et 

bilde av utviklingen av det geografiske mangfoldet i det lineære fiksjonstilbudet i 

analyseperioden, i tillegg til høy reliabilitet i datamaterialet.  

	
3.5.3 Generaliserbarhet 
Å generalisere er å trekke slutninger basert på en del av en helhet om helheten (Østbye et al. 

2007, s. 24). For eksempel kan det innebære å undersøke et visst antall medlemmer av en 

gruppe, og hvis studien har høy validitet og reliabilitet vil den kunne være statistisk 

generaliserbar for hele gruppen.  

 

Denne studien er en longitudinell studie av NRKs og TV 2s fiksjonstilbud i perioden 2010 til 

2016 og materialet baserer seg på all tilgjengelig informasjon i universet den undersøker. 

Denne studien har derfor ikke mål om å generalisere. Hensikten med studien er å vise 

strukturer og mønstre hos norske allmennkringkastere i en gitt tidsperiode. Derfor er studien 

lite egnet til å generalisere til andre tidsperioder eller kanaler.  

	
	
3.6 Om analysen  
I analysen fremstilles mange av funnene i figurer og tabeller og leseren forberedes derfor på å 

lese mange figurer. Del en av analysen tar for seg forskjellene mellom kanalene i TV 2s og 

NRKs kanalunivers. Her går jeg nærmere inn på funn som er interessante i forhold til 

problemstillingen. I analysens del to ser jeg nærmere på de to hovedkanalene NRK1 og TV 2 

og analyserer deres fiksjonstilbud i beste sendetid.  
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I analysen grupperes land etter verdensdel eller regional tilhørighet for å gi et oversiktlig 

bilde av det geografiske mangfoldet. Noen steder i analysen er også landene gruppert etter 

språklig fellesskap, der for eksempel engelske språk grupperes sammen. Dette er gjort for å 

tydeliggjøre hvor mye engelskspråklig innhold utgjør i fiksjonstilbudet. Her er land som har 

engelsk som offisielt språk gruppert sammen1. Denne grupperingen tydeliggjør særlig i 

hvilken grad kanalene sender fiksjonsinnhold fra europeiske land som ikke har engelsk som 

hovedspråk. Det er derfor viktig å merke seg at denne grupperingen er gjort på grunnlag av 

produksjonsland-variabelen. Derfor kan det forekomme at en film eller serie foregår på et 

annet språk enn det som er offisielt i landet det er produsert i. Dette kan for eksempel 

forekomme i samproduksjoner, der det også kan forekomme bruk av flere språk.  

	
	
3.7 Etikk  
Denne studien baserer seg på kvantitative data og er ikke basert på enkeltmenneskers 

beretning i form av intervjuer, eller på tolkning av innhold som kan forekomme i kvantitativ 

koding av tekst. Allikevel ønsker jeg å ta opp noen etiske betraktninger. I vitenskapelig 

arbeid er det viktig å være åpen og redelig for å gi innsyn i forskningsprosessen slik at den er 

etterprøvbar (Østbye et al., 2007, s. 29). Jeg har i dette kapittelet belyst studiens styrker og 

svakheter etter beste evne. 

 

Det bør nevnes at jeg under arbeidet med masteroppgaven har hatt et vikariat hos 

analyseavdelingen i NRK, og takket ja til et nytt vikariat i NRK Analyse etter at oppgaven er 

levert. Dette kan gi fordeler og ulemper. Jeg vurderer dette dithen at dette ikke har hatt noen 

innvirkning på min evne til å opptre som en uavhengig forsker. Om studien derimot la opp til 

å konkludere med en normativ vurdering av NRK i sammenligning med andre aktører, kunne 

det gitt et objektivitetsproblem. Mine kontakter i avdelingen har gitt meg kunnskap og tilgang 

til et datamateriale som ikke ligger allment tilgjengelig.  

 

																																																								
1 Med unntak fra India som har engelsk og hindi som offisielle språk. Grunnen til at India er plassert i gruppen 
«Asiatiske språk» og ikke «Engelske språk» er den sterke filmindustrien i Bollywood som hovedsakelig 
produserer filmer på hindi, og som også utgjør hoveddelen av det indiske fiksjonsinnholdet på NRKs kanaler. 
Landene i materialet i den engelske språkgruppen inkluderer USA, Canada, Storbritannia, Irland, Australia, 
New Zealand og Sør-Afrika. 
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4 Geografisk mangfold i fiksjonstilbudet på 
NRK og TV 2s kanaler 

I dette kapittelet presenteres funnene i datamaterialet som viser sammensetningen og 

utviklingen i det geografiske mangfoldet på NRKs og TV 2s kanaler fra 2010 til 2016. I 

innledningen og metodekapittelet ble det redegjorde for hvordan begrepet defineres og måles 

i denne oppgaven. I analysen vektlegges derfor variasjon i produksjonsland og språk i 

fiksjonstilbudet hos kanalene, samlet og i beste sendetid. Først gis det en presentasjon av 

aktørene i analysen. Her presenteres NRK og TV 2, og deres nisje- og søsterkanaler. Del én 

av analysen gir et overblikk over tendensene på de ulike kanalene i utvalget i 

analyseperioden. Analysen går nærmere i detalj på noen av aspektene som har vist seg 

interessante for problemstillingen. Del to av analysen går nærmere inn på de største kanalene, 

NRK1 og TV 2, og ser mer detaljert på deres fiksjonstilbud i beste sendetid. I dette kapittelet 

trekkes ulike aspekter fra teorikapittelet og metodekapittelet inn. I teorikapittelet ble det vist 

til hvordan fiksjonsinnhold reguleres og hvilke forutsetninger NRK og TV 2 har for 

utformingen av sitt fiksjonstilbud. Denne oppgaven vurderer eller dømmer ikke kanalene opp 

mot politikkens mål for mangfold, men skal fungere som et empiribasert bilde av mangfoldet 

i fiksjonstilbudet i perioden 2010 til 2016.  

	
	
4.1 Aktørene i analysen 
I denne delen presenteres aktørene i analysen. Tabell 4.1 viser fordelingen av markedsandeler 

hos kanalene i utvalget. Tabellen viser snittet i analyseperioden og viser tall for hele døgnet 

samt for klokkeslettet 18.30-23.00, som er det klokkeslettet i Medienorges oversikt som er 

nærmest perioden som defineres som beste sendetid i denne oppgaven (se kapittel 1.4.3) 

(Medienorge, n.d.). To av kanalene, NRK1 og TV 2 regnes som breddekanaler, og er de 

største på det norske TV-markedet, både hele døgnet og i beste sendetid. 
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Tabell 4.1: Gjennomsnittlig markedsandeler fordelt på kanal i perioden 2010-2016 for kanaler der ikke annet er 
oppført. Medienorge deler opp dagen fra 18.30-20.00 og 20.00-23.00, tallet er regnet ut fra gjennomsnittet for 
disse to tidsperiodene, og deretter snittet for alle årene. Kilde: Medienorge, n.d. 
Kanal Døgn Beste sendetid* 
NRK1 31,5 40,2 
NRK2 5,1 4,3 
NRK3/Super 3,6 3,1 
TV 2 19,4 20,8 
TV 2 Zebra 2,4 2,2 
TV 2 Filmkanalen (2010-2014*) 0,6 0,4 
TV 2 Humor (2016*) 0,7 0,6 
TV 2 Bliss (2011-2014*) 1,3 0,9 
TV 2 Livsstil (2016*) 1,5 1,3 
* Kun år der kanalen har sendt hele året er inkludert, for å ikke få unormalt lave tall i år der kanalene kun har 
sendt noen måneder av året. 
 

4.1.1 NRK 
NRK er en lisensbasert allmennkringkaster som reguleres ut ifra kravene i kringkastingsloven 

og i NRK-plakaten. NRK1 er en breddekanal med fakta- og kulturprogrammer (se Enli et al., 

2010, s. 196). Gjennom intervjuer Ihlebæk et al. har utført beskriver medarbeidere fra NRK 

NRK1 med ord som «nasjonalsamlende» og «familiesamlende» i beste sendetid, og at 

kanalen skal nå så bredt som mulig (Ihlebæk et. al. 2011 s. 226). NRK utvidet i 1996 med 

kulturkanalen NRK2 og opprettet ungdomskanalen NRK3 i 2007 (se Ihlebæk et al., 2011). 

NRK2 ble opprettet som en suppleringskanal til NRK1 og har av NRKs medarbeidere blitt 

beskrevet som en kanal med verdiordene «aktualitet, kultur, kunnskap», og en kanal som 

«går mer i dybden» (s. 226).  

 

Kanalen NRK3 er NRKs innsats i konkurransen om de unge seerne fra 20 til 30 år, og har en 

høy andel fiksjon og underholdning (Ihlebæk et. al., 2011, s. 226). Kanalen deler sendeflate 

med barnekanalen NRK Super. Selv om NRK3 har et mer utpreget målgruppefokus en de 

andre NRK-kanalene har de ikke et ønske om å være ledende i målgruppen, noe som kan 

være problematisk å gjennomføre innenfor rammene av allmennkringkasteroppdraget 

(Ihlebæk et al. 2011, s. 226). 

 

4.1.2 TV 2 
TV 2 er en kommersiell allmennkringkastingskanal og hadde fra 2010 til 2016 status som 

formidlingspliktig allmennkringkaster. Kanalen forpliktet seg til å sende norskspråklige 

program for barn og unge, norsk film og TV-drama, og daglige egenproduserte nyheter (se 

Kulturdepartementet, 2010). I 2017 inngikk TV 2 en ny avtale med staten, der TV 2 fra 2018 
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skal levere en TV-kanal i tillegg til en digital tjeneste som skal tilby innhold for barn og 

unge, daglige nyheter og norsk TV-drama (Zakariassen & Tolfsen, 2017).  

 

Siden oppstarten i 1992 har TV 2 utvidet sitt TV-tilbud med en rekke nisjekanaler. TV 2s 

første nisjekanal ble opprettet som sportskanalen TV 2 Xtra i 2004, men ble raskt relansert 

som TV 2 Zebra i 2005 (Enli et al., 2006, s. 14). Zebras kanalsjef uttalte ved lanseringen at 

navnet fikk opphav i en sendeskjemastrategi; å sende programmet i horisontale striper (i Enli 

et al. 2006). I 2013 ble TV 2 Zebra oppusset for å appellere tydeligere til sin målgruppe og 

fremstå mer moderne og maskulin, uttalte daværende kanaldirektør Nils Ketil Andresen i en 

pressemelding (i Nyman, 2013). Kanalen byttet profil både på design og på innhold, fikk 

flere egenproduserte sportsprogram og ble markedsført med store amerikanske serier.  

 

TV 2 Filmkanalen sendte fra 2006 til 2015 og sendte programmer ca. 18 timer i døgnet. 

Kanalen sendte hovedsakelig film, men også bakom-filmer og intervjuer med profiler i 

filmbransjen. Filmkanalen ble i 2007 kritisert for å ha lavt europeisk innhold og «svikte norsk 

film» (se Krogvold, 2008). Kanalen ble lagt ned da TV 2 omorganiserte sine nisjekanaler i 

2015, fordi TV 2 mente det ikke lenger var optimalt å ha en filmkanal, når filmer var lettere 

tilgjengelig på andre plattformer (se Jerijervi, 2015).  

 

TV 2 Bliss ble lansert i oktober 2010 som en underholdningskanal med realityserier og 

dramaserier (se Noer, 2010). Målgruppen var kvinner mellom 15 og 34 år. Kanalen ble lagt 

ned i 2015 og TV 2 Livsstil ble lansert (se Lunde, 2015). TV 2 Livsstil hadde et større fokus 

på sjanger enn målgruppe, men siktet seg allikevel inn på seere fra 20-49 år (se Lunde, 2015). 

Livsstil skulle også ha mer fokus på egenproduserte programmer. TV 2 lanserte samme år 

den rendyrkede humorkanalen TV 2 Humor, som i hovedsak skulle sende innkjøpte 

komiserier (Lunde, 2015). 

 

4.1.3 Oppsummering 
Kanalenes oppbygging legger noen føringer for hva man kan forvente av kanalenes 

fiksjonstilbud. NRK1 og TV 2s hovedkanal er breddekanaler som på grunn av kravet om 

mangfold i programkategorier, kan forventes å ha et lavere fiksjonstilbud enn de andre 

kanalene. NRK2 blir omtalt som en dybdekanal og suppleringskanal for NRK1, som også 

vitner om et begrenset fiksjonstilbud. NRK3 og TV 2s andre kanaler har derimot et større 
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fokus på fiksjon i sine kanalprofiler. Samtidig ønsker ikke NRK3 å være ledende i 

målgruppen 20-30 år, som uttrykkes som en målsetting som er i konflikt med 

allmennkringkastingsoppdraget. På TV 2s nisjekanaler kan det derimot forventes et stort 

fiksjonstilbud, med et bredt tilbudt av amerikansk fiksjonsinnhold.  

 

	
4.2 Hovedtendenser 2010-2016 
Denne delen skal se nærmere på sammensetningen i fiksjonstilbudet og hvordan denne endrer 

seg i løpet av analyseperioden. Denne delen vil ta for seg alle kanalene i utvalget for å si noe 

om den overordnede utviklingen hos de to allmennkringkasterne og se nærmere på noen 

kanaler som utpeker seg som interessante i forhold til problemstillingen. 

 

NRKs kanaler sender til sammen innhold med opphav i 44 forskjellige land i perioden 2010 

til 2016, mens TV 2s kanaler sender innhold fra 27 land. Allerede her kan vi se at det er 

antydninger til mer geografisk mangfold i fiksjonsinnholdet som sendes på NRKs 

kanalunivers i sammenligning med TV 2s kanalunivers. Landene kanalene sender mest 

innhold fra varierer noe fra kanal til kanal, men ikke uventet finner vi USA, Storbritannia og 

Norge på topp. Det sendes mest fiksjonsinnhold fra USA på de fleste kanalene i utvalget med 

unntak av NRK1 og NRK2 som sender mest fiksjonsinnhold fra henholdsvis Storbritannia og 

Tyskland. Hos NRKs kanalunivers ligger Norge som nummer fire av landene det sendes mest 

fiksjonsinnhold fra, mens fiksjonsinnhold fra Norge kommer på tredjeplass i TV 2s 

kanalunivers. TV 2-produksjonen Hotel Cæsar (1998-2017) er en sentral del av TV 2s norske 

fiksjonstilbud, og bidrar til at Norge befinner seg den tredje største produksjonslandet. 

Førstegangssendinger og reprise av Hotel Cæsar står for 31 prosent av TV 2s norske 

fiksjonsinnhold og fem prosent av det totale fiksjonstilbudet. 

 

Figur 4.1 viser fordelingen av antall timer med fiksjonsinnhold som er sendt på kanalene i 

utvalget i analyseperioden. Hos de fleste kanalene varierer innholdet fra år til år, allikevel er 

det en tendens til reduksjon av fiksjonstilbudet mot slutten av analyseperioden. Hos NRK1, 

NRK3 og TV 2 Zebra reduseres antallet timer sendt fiksjonsinnhold gradvis mot slutten av 

analyseperioden. TV 2 Zebra har en nedgang i antallet timer med fiksjonsinnhold hele 

analyseperioden, og særlig fra 2013. Verdiene i 2015 hos TV 2 Filmkanalen, TV 2 Bliss, TV 
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2 Humor og TV 2 Livsstil skyldes at de ikke sendte hele året, og kan derfor ikke 

sammenlignes med dette året.  

 

	
Figur 4.1: Antall timer fiksjonsinnhold fordelt på kanal og år, hele døgnet. TV 2 Filmkanalen, TV 2 Humor, TV 
2 Bliss og TV 2 Livsstil har ikke fulle sendeår i 2015 og antallet timer sendt er derfor kunstig lavt dette året. 
 

Figuren over viser en interessant trend. Hos kanalene som kan sammenlignes med året før 

(NRK1, NRK2, NRK3, TV 2 og TV 2 Zebra) går antallet sendte timer med fiksjonsinnhold 

ned i 2016 sammenlignet med 2015, med ett unntak. NRK2 øker fiksjonstilbudet med 121 

timer i 2016, mens alle de andre kanalene reduserer tilbudet. En mulig forklaring på 

nedgangen i timer sendt fiksjonsinnholdet kan være en forsinket reaksjon på 

strømmetjenestenes konkurranse. Programmer bestilles og planlegges et eller to år i forveien, 

og det er å forvente at tilpasninger til markedet blir forsinket i store og tunge 

medieorganisasjoner som NRK og TV 2. Sammenligning med data fra 2017 og utover vil 

eventuelt kunne vise en slik sammenheng. NRK2 blir, som tidligere nevnt, brukt som en 

avlastningskanal for NRK1, og det kan tenkes at NRK2 kan bli brukt som et alternativ for 

programmer som var tiltenkt NRK1. Dette kan være en forklaring på at timene på NRK2 

øker. Hva som er grunnen til dette vil derimot kun medarbeidere i NRK svare på, og er ikke 

mulig å konkludere med ut ifra dataene som foreligger i denne studien.   

	
4.2.1 Hovedtendenser på NRKs kanaler  
På NRKs kanaler øker det totale antallet timer sendt fiksjonsinnhold med over 1000 timer fra 

2010 til 2016 (se figur 4.2). Antallet timer øker raskt fram til 2013, men reduseres i 2014 og 

fram til 2016. I 2016 er antallet timer totalt på nivå med 2012. 
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Figur 4.2: NRKs totale fiksjonsinnhold fordelt på kanaler gjennom analyseperioden. 
	
NRK sender til sammen fiksjonsinnhold fra til sammen 44 land, hvor NRK1 og NRK3 sender 

innhold fra 29 land hver og NRK2 sender innhold fra 41 land (se tabell 4.2). NRK2 er 

dermed kanalen som sender fiksjonsinnhold fra flest land i analyseperioden. Dette til tross for 

at NRK2 sender færre timer med fiksjonsinnhold enn NRK1 og NRK3 alle årene i 

analyseperioden. Fram til og med 2014 sender NRK2 innhold fra flere land enn NRK1 og 

NRK3, mens kanalene i 2015 og 2016 ligger tilnærmet likt, som tyder på et redusert 

geografisk mangfold på NRK2 disse årene. Fortsatt er det totale antallet land det sendes 

fiksjonsinnhold fra høyere enn for hver enkelt kanal, som viser at NRK1 og NRK3 bidrar til 

det geografiske mangfoldet med fiksjonsinnhold fra ulike land. 

 
Tabell 4.2: Antall land det er sendt fiksjonsinnhold fra på NRKs kanaler. 
Kanaler 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totalt 
NRK1 15 11 18 17 19 15 20 29 
NRK2 22 26 26 26 31 16 21 41 
NRK3 12 16 20 17 21 14 21 29 
NRKs kanaler 25 30 31 32 35 23 30 44 
 

For å gi en oversikt over hvordan landene fordeler seg på hver kanal er landene gruppert etter 

verdensdel, og Norge og de nordiske landene er plassert i egne regionale grupper. Figur 4.3 

viser fordelingen av produksjonsland gruppert etter verdensdel. Hvis vi sammenligner de to 

kolonnene til høyre i figuren under, som viser total andel for NRKs kanaler i analyseperioden 

og fordelingen av antall land for NRKs kanaler i perioden, ser vi at hvor mange land som 

tilhører hver gruppe og hvor mye sendetid gruppen har i perioden ikke fordeles likt. Ut ifra 

regional tilhørighet og USAs posisjon på TV-markedet er det ikke overraskende at det er en 

overvekt av europeiske og nordamerikanske produksjoner på NRKs kanaler. Figuren viser 
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også at det i hovedsak er NRK3 som bidrar med en stor andel nordamerikansk 

fiksjonsinnhold. 
 
 

 
Figur 4.3: Fordeling av produksjonsland gruppert etter verdensdel/region hos NRKs kanaler. Søylen til høyre 
viser hvor mange land NRK sender fra i hver gruppe. 
	
NRK1 og NRK2 har en relativt lik profil når det kommer til fordeling gruppert etter 

verdensdeler, men NRK2 har en noe større andel innhold fra asiatiske land og noe mindre 

innhold fra USA. NRK3 har derimot en betydelig større andel innhold fra Nord-Amerika og 

en mindre andel fra andre europeiske land. Den større andelen amerikansk fiksjonsinnhold på 

NRK3 gjenspeiler NRKs strategi i å konkurrere om de unge seerne mellom 20 og 30, og 

NRK3 har derfor en fiksjonsprofil mer lik TV 2 sammenlignet med NRK1 og NRK2. 

Andelen norsk og nordisk innhold er relativt lik på tvers av de tre kanalene, med en noe 

høyere andel nordisk fiksjonsinnhold på NRK1. Til sammen er 73 prosent av 

fiksjonsinnholdet på NRK1 fra Europa, mens denne andelen på NRK2 og NRK3 utgjør 

henholdsvis 68 og 28 prosent. 

 

NRK2 trekker ned den engelskspråklige andelen 

For å illustrere språkmangfoldet, er land som har et språklig fellesskap gruppert sammen. De 

resterende språkene er gruppert etter regional tilhørighet. Da språk ikke er en variabel i 

datamaterialet i denne studien, er gruppene konstruert etter produksjonsland-variabelen. For å 

tydeliggjøre den norske andelen er Norge vist i en egen kategori. Dette tydeliggjør forholdet 

mellom norskspråklig innhold og de andre språkgruppene. 
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Når landene blir gruppert etter språk ser vi at det er innhold med engelsk språk som 

dominerer fiksjonsinnholdet på alle kanalene (se figur 4.4). Grafen under viser hvordan 

landene gruppert etter språkgrupper fordeler seg. Grafen viser at NRK1 og særlig NRK3 har 

en høyere andel fiksjonsinnhold fra engelskspråklige land. Dette tyder på at NRK1, som har 

en høy andel europeisk fiksjonsinnhold samtidig som en høy andel engelskspråklig innhold, 

har en høy andel fiksjonsinnhold som er produsert i Storbritannia. NRK3 holder en relativt lik 

fordeling når det kommer til fordeling etter verdensdel og etter språk. 

 

	

 
Figur 4.4: Produksjonsland fordelt etter språkgrupper på NRKs kanaler totalt for analyseperioden. 
Grupperingene er konstruert på grunnlag av produksjonsland-variabelen. 
 

NRK2 skiller seg lite fra NRK1 når vi ser på land gruppert etter verdensdel, selv om NRK2 

har høyere andel asiatisk innhold og en noe mindre europeisk andel. Når landene blir 

gruppert etter språk, ser vi derimot tydelig at språkmangfoldet er større på NRK2 enn på sine 

søsterkanaler. NRK2 sender i analyseperioden 51 prosent engelskspråklig fiksjonsinnhold. 

NRK1 sender i perioden 83 prosent engelskspråklig fiksjonsinnhold, som tre prosentpoeng 

høyere enn det TV 2 sender. På NRK3 er 91 prosent av fiksjonsinnholdet engelskspråklig og 

ligger dermed på et nivå mellom TV 2 og TV 2s nisjekanaler. 

 

NRK3 

Som vi så tidligere i analysen minsker NRK3 sitt totale fiksjonstilbud etter 2013. Det totale 

antall timer øker fram til 2013 og fra 2014 reduseres det igjen. Det samme mønsteret følger 

andelen nordamerikansk innhold på NRK3 (se figur 4.5). Figuren viser at det i hovedsak er 

amerikansk innhold som reduseres etter 2013, og norsk og nordisk øker og til en viss grad 
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fyller opp tiden det nordamerikanske innholdet reduseres. I beste sendetid følger 

fiksjonstilbudet samme mønster, med unntak at variasjonene er noe dempet. Det amerikanske 

fiksjonsinnholdet holder et mer stabilt nivå, men synker også fra 2014. Forholdet mellom 

verdensdelene holder også samme mønster i beste sendetid, der norsk og nordisk får utvidet 

sendetid, og NRK3 opprettholder tilbudet fra Afrika, Asia og Oseania i beste sendetid.  

 

 
Figur 4.5: Sammensetning av produksjonsland i NRK3s totale fiksjonstilbud per år. 
	
	
Kulturkanalen NRK2 

Som vi så innledningsvis i dette kapittelet ble NRK2 opprettet i 1996 for å være en 

suppleringskanal for NRK1, og kanalen overtok derfor mange av programmene fra NRK1 

som måtte vike av hensyn til seertallene i beste sendetid. Som konsekvens av dette ble NRK2 

en kanal som sendte de typiske allmennkringkaster-programmene og har lignet NRK1 slik 

kanalen var innrettet i monopoltiden (Ihlebæk et al., 2011, s. 232). Materialet i denne studien 

viser at NRK2 har et stort mangfold i produksjonsland. I analyseperioden viser NRK2 

fiksjonsinnhold fra til sammen 41 land og opprettholder det geografiske mangfoldet i stor 

grad i beste sendetid, hvor kanalen til sammen sender fiksjonsinnhold fra 37 land. Det er 

derfor interessant å se nærmere på hvordan fiksjonstilbudet har utviklet seg på NRK2 i 

analyseperioden. 

 

Synkende andel nordamerikansk innhold på NRK2 

Grafen nedenfor viser utviklingen i det totale fiksjonsinnholdet på NRK2 over tid (se figur 

4.6). Den blå linja viser antall timer med fiksjonsinnhold som er sendt på NRK2 for hvert år 

og følger aksen på høyre side av diagrammet. Den blå linja viser at det totale antallet 
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fiksjonstimer øker fra 2010 til 2013, og holder seg mer stabil fram til 2016. 2016 er året med 

høyest antall sendte timer med fiksjonsinnhold med 1170 timer. Stolpene som følger den 

venstre aksen viser samtidig at andelen innhold fra ikke-nordiske land i Europa øker gjennom 

analyseperioden og at andelen nordamerikansk fiksjonsinnhold reduseres. Det er særlig tysk 

og britisk innhold som øker i årene 2015 og 2016, og samtidig synker antall land det sendes 

fiksjonsinnhold fra. I 2015 sendes NRK2 fiksjonsinnhold fra 16 land, og i 2016 fra 21 land, 

som er de laveste i analyseperioden. I 2014 sender NRK2 innhold fra 31 land, som er det 

høyeste i perioden. 

	

 
Figur 4.6: Sammensetning av regionale grupper/verdensdeler på NRK2 over tid. 
	
I beste sendetid endres bildet noe (se figur 4.7). Den blå linja, som viser antall timer som er 

sendt per år, øker i årene 2010-2014, men antallet timer fiksjonsinnhold reduseres i 2015 og 

2016, og er tilbake på nivå med 2010-2012. Vi ser også at det er fiksjonsinnhold med 

produksjonsland utenfor Europa og Nord-Amerika som i hovedsak kuttes fra beste sendetid i 

2015 og 2016, og at det i disse årene er mindre variasjon i produksjonsland i beste sendetid 

på NRK2. Til sammen sender NRK2 fiksjonsinnhold fra 25 land i beste sendetid i 2014, som 

er det høyeste for perioden, mens i 2015 og 2016 sendes det henholdsvis 12 og 11 land, som 

er det laveste i perioden. Antallet produksjonsland i beste sendetid følger i hovedsak trenden 

for det totale NRK2. Tallene viser at det på NRK2 i 2015 og 2016 er et mindre geografisk 

mangfold både totalt sett og i beste sendetid. Det kan være mange grunner til den store 

forskjellen mellom 2014 og 2015. Det kan være mange grunner til den store forskjellen 

mellom 2014 og 2015. Mulige forklaringer er NRKs totale økonomi, valgte strategier og 

mengde selvprodusert fiksjonsinnhold. 
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Figur 4.7: Sammensetning av regionale grupper/verdensdeler på NRK2 i beste sendetid. 
 

Når vi ser på hele døgnet står de tre landene som bidrar mest til fiksjonsinnholdet, Tyskland, 

Storbritannia og USA, for 76 prosent av fiksjonsinnholdet, mens de tre største i beste 

sendetid, Storbritannia, USA og Norge, står for 56 prosent av fiksjonsinnholdet. Dermed er 

det mer plass til fiksjonsinnhold fra andre land i beste sendetid. Allikevel står USA for 25 

prosent av det totale innholdet og 42 prosent av fiksjonsinnholdet i beste sendetid. Dette viser 

at det er en stor bredde i tilbudet til NRK2 i beste sendetid, men at de samtidig gir 

amerikanske serier mer plass i beste sendetid. 36 prosent av fiksjonsinnholdet NRK2 sender 

fra USA får plass i beste sendetid. Av de andre store bidragsyterne til fiksjonsprogrammene 

på NRK2 totalt sett finner vi at 24 prosent av det norske fiksjonsinnholdet sendes i beste 

sendetid, mens 16 prosent av britisk fiksjonsinnhold sendes i beste sendetid. 

 

I beste sendetid preges det amerikanske andelen fiksjonsinnhold av HBO-serier som 

dramaseriene In Treatment (2008-2010) som sendes i 2010 og 2011, Treme (2010-2013) som 

sendes i 2011 og 2013, den historiske dramaserien Rome (2005-2007) som sendes i 2013 og 

2014 og The Newsroom (2012-) som sendes i 2014 og 2015. Samtidig sendes det i stor grad 

innhold fra ikke-nordiske europeiske land utenfor beste sendetid. Dette skyldes i stor grad 

den tyske krimserien Derrick (1974-1998) som på NRK2 ble sendt i tidsrommet 07.00-18.00 

fra 2011 til 2016. Derrick står for 27 prosent av NRK2s totale fiksjonsinnhold og for ca. 47 

prosent av fiksjonsinnholdet fra ikke-nordiske europeiske land. Det sendes derimot ingen 

Derrick-programmer i beste sendetid. 
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Flere serier på NRK2 

I NRK2s totale fiksjonstilbud øker antallet timer sendt med serier kraftig utover 

analyseperioden fram mot 2013, og holder seg mer stabilt fram til 2016. På NRK2 er det 

serier fra USA og Tyskland som dominerer. Fra USA er det særlig krimserien Jessica 

Fletcher (1984-1996) som dominerer, som NRK2 sendte i 2012, og sendte til sammen i 

analyseperioden i 245 timer. Dallas (1978-1991) ble også sendt i 2012 med til sammen 100 

timer sendetid. Det er derimot i hovedsak den tyske serien Derrick (1974-1998), som 

gjennom analyseperioden sendes i 1767 timer, og britiske Med hjartet på rette staden (1992-

2010), med sine totalt 908 timer, som bidrar til forøkelsen av serietilbudet fra 2013 til 2016. I 

perioden 2010 til 2015 sender NRK2 også et økende antall titler, fra ca. 200 titler i 2010 til 

ca. 210 titler i 2014. I 2015 og 2016 reduseres derimot antall titler til ca. 170 titler hvert år, 

som viser at det i stor grad er noen få serier som opprettholder nivået på antall timer som 

sendes. Dette viser at et høyt antall sendetimer ikke nødvendigvis fører til et mer mangfoldig 

tilbud, da det kan være ensidig hvis en serie for eksempel i stor grad dominerer sendetiden. 

 

	
Figur 4.8: Fordeling av film, kortfilm og TV-serier på NRK2s fiksjonstilbud. 
	
Syvertsen skrev i 1997 at NRK2 fra begynnelsen i 1996 ga stor plass til filmer fra ulike land 

(Syvertsen 1997, s. 188f). Sammenlignet med de andre kanalene i utvalget sender NRK2 i 

analyseperioden relativt lite film. I beste sendetid sender NRK2 i snitt 146 timer 

fiksjonsfilmer og nivået holder seg jevnt gjennom analyseperioden. I hele analyseperioden 

sender NRK2 film fra 41 ulike land og i beste sendetid sender NRK2 filmer fra 36 land. Også 

utenfor beste sendetid opprettholdes variasjonen, hvor NRK2 sender filmer fra alle landene 

kanalen sender fiksjonsinnhold fra (41 land). Selv om antallet timer film som sendes på 

NRK2 reduseres i beste sendetid, opprettholdes variasjonen i produksjonsland, hvor filmer 
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fra andre land i stor grad ikke «gjemmes» bort til mindre populære sendetider. NRK2 sender 

flest timer med film fra USA, med totalt 883 timer, deretter norsk film 315 timer totalt i 

analyseperioden. Hvordan disse fordeler seg utover perioden kommer frem i figur 4.9.  
 
 

 
Figur 4.9: Fordeling av produksjonsland i NRK2s totale filmtilbud. I parentes står antall land NRK2 sender fra 
den aktuelle gruppen, totalt i analyseperioden.  
 

 

4.2.2 Hovedtendenser på TV 2s kanaler 
På TV 2s kanaler øker det totale antallet timer sendt fiksjonsinnhold med over 1500 timer fra 

2010 til 2011 (se figur 4.10). Fra 2011 til 2015 holder nivået seg relativt stabilt, men 

reduseres gradvis. Som vi har sett reorganiserte TV 2 sine nisjekanaler i 2015. Fra 2015 til 

2016 reduserte TV 2s kanaler også sitt samlede fiksjonsinnhold med over 2500 timer, og 

ligger i 2016 1200 timer under nivået i 2010. Man kan tolke reorganiseringen, som var koblet 

til det nye klimaet i TV-markedet, dithen at den har gitt utslag i fiksjonsinnholdet på TV 2, og 

figuren viser en klar nedgang i 2016 på de fleste kanalene utenom TV 2s hovedkanal, der 

reduksjonen er noe mer forsiktig. 
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Figur 4.10: TV 2s totale fiksjonsinnhold fordelt på kanaler gjennom analyseperioden. 
	
I TV 2s kanalunivers sendes det fiksjonsinnhold fra 27 land (se tabell 4.3). TV 2 og TV 2 

Zebra holder en relativt jevn utvikling og sender i snitt fiksjonsinnhold fra henholdsvis 11 og 

12 land årlig gjennom analyseperioden. TV 2 Filmkanalen opprettholder i stor grad det 

geografiske mangfoldet i TV 2s kanalunivers, som også synker i 2015 og 2016 etter 

Filmkanalen legges ned.  

 
Tabell 4.3. Antall land TV 2s kanaler sender fiksjonsinnhold fra i analyseperioden. 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totalt 
TV 2 12 14 9 13 11 11 10 20 
TV 2 Zebra 13 16 12 12 11 14 8 21 
TV 2 Filmkanalen 12 19 16 20 17 11* - 24 
TV 2 Bliss 5* 6 5 9 8 9* - 12 
TV 2 Humor - - - - - 6* 5 7 
TV 2 Livsstil - - - - - 4* 9 9 
TV 2s kanaler 16 22 16 21 19 15 11 27 

* Kanalene har ikke sendt hele året, noe som kan påvirke antallet land. 
 

Hos TV 2s kanaler er størsteparten av fiksjonsinnholdet fra Nord-Amerika (se figur 4.11). På 

TV 2, som har den minste andelen nordamerikansk innhold på TV 2s kanaler i 

analyseperioden, er 69 prosent av fiksjonsinnholdet fra Nord-Amerika. TV 2 har også den 

høyeste andelen europeisk innhold, som tilsammen utgjør 23 prosent av kanalens totale 

fiksjonsinnhold i analyseperioden. TV 2 Zebra, TV 2 Bliss, TV 2 Humor og TV 2 Livsstil 

sendte alle over 90 prosent av sitt fiksjonsinnhold fra Nord-Amerika, der USA dominerer 

fiksjonstilbudet.  
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Figur 4.11 Fordeling av produksjonsland gruppert etter verdensdel/region hos TV 2s kanaler. Søylen til høyre 
viser hvor mange land TV 2 sender fra i hver gruppe. 
	
TV 2 Filmkanalen sender 81 prosent av sitt fiksjonsinnhold fra Nord-Amerika og er kanalen 

som sender fiksjonsinnhold fra flest ulike land i TV 2s kanalunivers. Til sammen sender TV 

2 Filmkanalen filmer fra 24 forskjellige land i analyseperioden. Fordelingen i figur 4.11 viser 

at TV 2 Filmkanalen har mer variasjon i produksjonsland og mindre nordamerikansk 

fiksjonsinnhold enn TV 2s andre nisjekanaler.  

	
Et av kravene som stilles til TV 2 som kommersiell allmennkringkaster er kravet om minst 50 

prosent europeisk innhold. Dette inkluderer annen norsk produksjon som underholdnings- og 

realityprogram. TV 2 Filmkanalen sender derimot i hovedsak fiksjon, og må dermed sende 

ca. halvparten av fiksjonsinnholdet fra europeiske land. Dette kan også være en av grunnene 

til at grafen over viser at Filmkanalen har en større andel ikke-amerikansk fiksjonsinnhold 

sammenlignet med resten av TV 2s nisjekanaler. Allikevel ligger andelen et godt stykke 

under 50 prosent. I analyseperioden varierer andelen mellom 10 prosent i 2011, som var 

laveste andel, og 16 prosent i 2015, som var høyeste andel i analyseperioden.  

 

Filmer skiller seg fra TV-serier ved å være lengre og ikke-serialiserte. Som vi har sett 

tidligere, sender Filmkanalen et høyere antall timer med fiksjonsinnhold enn sine 

søsterkanaler. På bakgrunn av kanalens oppbygging vil det grunn til å anta at Filmkanalen har 

bedre forutsetninger for å ha et relativt bredt mangfold i fiksjonssjangeren enn de andre 

nisjekanalene, i og med at fiksjonsinnholdet er kanalens hovedinnhold. Samtidig er USA et 

av landene som produserer flest filmer, og man kan anta at det er enklere og billigere å kjøpe 

filmer fra USA. Allikevel er det rimelig å sette spørsmålstegn ved den høye andelen nord-

amerikansk fiksjonsinnhold. TV 2 Bliss sendte i snitt 9 timer fiksjonsinnhold i døgnet i årene 
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2011-2014, mens Livsstil sendte i snitt 6,7 timer i 2016. I beste sendetid sendte Bliss i snitt 

65 minutter fiksjonsinnhold per dag i samme periode, mens Livsstil i snitt kun sendte 52 

minutter.  

	
Engelskspråklig fiksjonsinnhold dominerer på TV 2s kanaler 

Når vi ser på språkgrupperingen hos TV 2s kanaler viser det at engelskspråklig 

fiksjonsinnhold samlet sett står for 92 prosent av fiksjonsinnholdet (se figur 4.12). TV 2 har 

den laveste andelen engelskspråklig innhold og sender i analyseperioden 80 prosent av sitt 

fiksjonsinnhold fra engelsktalende land. Etter engelskspråklige land kommer andre 

europeiske språk med en andel på ca. 20 prosent til sammen. De afrikanske, asiatiske og 

latinamerikanske språkgruppene har en andel på under 1 prosent hos alle kanalene.  

	
	

 
Figur 4.12: Produksjonsland fordelt etter språkgrupper på TV 2s kanaler totalt for analyseperioden. 
Grupperingene er konstruert på grunnlag av produksjonsland-variabelen. 
 

TV 2 Zebra 

I og med at kanalene Filmkanalen, Humor, Livsstil og Bliss ikke har sendt kontinuerlig i hele 

analyseperioden, skal jeg her se nærmere på utviklingen på TV 2 Zebra. TV 2 analyseres 

grundigere i analysens del to. TV 2 Zebra sendte fram til 2014 mest fiksjonsinnhold av TV 2s 

kanaler etter Filmkanalen. TV 2 Zebra er også, som vi så i figur 4.1, den kanalen som 

reduserer sitt fiksjonstilbud i størst grad av alle kanalene i utvalget.  
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Figur 4.13: Timer fiksjonsinnhold sendt på TV 2 Zebra, gruppert etter verdensdel/region.  
 

Etter 2013 synker antallet timer fiksjonsinnhold på TV 2 Zebra (se figur 4.13), noe som 

sammenfaller med omprofileringen av kanalen i 2013. Omprofileringen tyder på at 

fiksjonsinnhold ble mindre viktig i kanalens programprofil. Andelen fiksjonsinnholdet fra 

Nord-Amerika holder seg rundt 90 prosent i hele analyseperioden og varierer mellom 87 og 

95 prosent. I årene etter omprofileringen ligger andelen mellom 93 og 90 prosent og 

opprettholdes også når antallet timer totalt sendt fiksjonsinnhold reduseres. Om vi ser 

nærmere på fiksjonstilbudet på TV 2 Zebra i beste sendetid, da det er flest TV-seere 

tilgjengelig for publikum, ser vi at utviklingen følger samme mønster som det totale antallet 

timer med sendt fiksjonsinnhold, og den totale mengden fiksjonsinnhold synker hvert år. Det 

totale antallet timer sendt fiksjonsinnhold i beste sendetid nærmest halveres fra 2010 til 2016, 

fra 712 timer til 374 timer i 2016. 
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4.2.3 Amerikanske og engelskspråklige serier dominerer fiksjonstilbudet 
 

 
Figur 4.14: Fordeling mellom filmer og serier på kanalene i utvalget totalt for hele analyseperioden per kanal. 
	
Ved å se på fordelingen mellom hvor mye film og serier som sendes på de ulike kanalene kan 

vi si noe om innholdet i fiksjonstilbudet, som er med på å skape variasjon innad 

programsjangeren. Figur 4.14 viser fordelingen mellom serier og film i hele analyseperioden 

per kanal. Kortfilmer ligger på under 1 prosent for alle kanalene. NRKs kanaler sender til 

sammen 54 timer med kortfilmer i hele analyseperioden og TV 2s kanaler sender 7 timer, 

men kun i årene 2010-2013. NRK viser eksamensfilmer ved den norske filmskolen på 

Lillehammer, samtidig som de under vignetten «Kortfilm:» hovedsakelig sender norske 

kortfilmer, og under vignetten «Korte grøss» sender australske kortfilmer. NRK sender også 

kortfilmer fra Sverige og Canada i analyseperioden. TV 2 er den eneste av TV 2s kanaler som 

sender kortfilmer, og alle disse er norske.  

	
Figur 4.15: Utviklingen av fordelingen mellom film og serier på NRKs og TV 2s kanaler. TV 2s kanaler i røde 
farger og NRKs kanaler i blå farger. 
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Figur 4.15 viser utviklingen i fordelingen mellom filmer og serier i det totale 

fiksjonsinnholdet på NRKs og TV 2s kanaler. Den rosa linja i figur 4.15 viser utviklingen i 

filmtilbudet på TV 2s kanaler uten Filmkanalen. Filmkanalen er her holdt utenfor for å 

synliggjøre de andre kanalenes filmtilbud. TV 2s filmtilbud uten Filmkanalen ligger i 

hovedsak lavt hele analyseperioden, men heves noe fra 2014. I figuren kan vi tydelig se når 

Filmkanalen legges ned i 2015, da filmtilbudet på de resterende TV 2-kanalene økes noe etter 

dette. Samtidig ser vi en økning i antall timer fiksjonsserier sendt på TV 2s kanaler, som TV 

2 Humor bidrar til, som ble etablert i 2015. Nedleggelsen av Bliss og etableringen av Livsstil 

senere samme år bidrar til at serietilbudet reduseres noe i 2016. 

 

TV 2s kanaler sender totalt flere timer med fiksjon enn NRKs kanaler, mye på grunn av at det 

er flere kanaler i TV 2s univers, men hver enkelt av NRKs kanaler sender også mindre 

fiksjonsinnhold enn hver av TV 2s kanaler. Når vi ser på andelen film og serier, sender TV 2s 

kanaler inkludert Filmkanalen og NRKs kanalunivers tilnærmet like stor andel film, med 

henholdsvis 37 og 39 prosent av det totale fiksjonstilbudet. Uten Filmkanalen utgjør filmer 

13 prosent av fiksjonsinnholdet på TV 2s kanaler. 

 

Stabilt filmtilbud 

Når det kommer til fiksjonstilbudet i filmformat sender NRKs kanalunivers filmer fra flere 

land enn TV 2s kanaler (se tabell 4.4), også når Filmkanalen inkluderes. Over halvparten av 

alle filmene som vises på NRKs kanaler fra 2010 til 2013 er fra USA, mens andelen synker i 

2014, da den er på 48 prosent, og ligger i 2016 på 42 prosent. Dette viser at USA dominerer 

filmtilbudet på NRKs kanaler, men at NRK-kanalene i den resterende andelen sender innhold 

fra 43 andre land. På TV 2s kanaler reduseres antallet produksjonsland i fra 2014 og til 2016. 

Interessant er det også at Filmkanalen i stor grad bidrar til å opprettholde det geografiske 

mangfoldet i TV 2s kanalunivers, og sender filmer fra 24 av de totalt sett 28 landene 

representert på TV 2 totalt.     

 
Tabell 4.4: Antall land det ble sendt filmer fra per år.  
Kanaler 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totalt 
NRKs kanalunivers 25 30 31 32 34 23 28 44 
TV 2s kanalunivers 17 22 17 22 20 16 11 28 
TV 2s kanaler uten Filmkanalen 15 15 12 16 13 14 11 25 
TV 2 Filmkanalen 12 19 16 10 17 11* - 24 
*Ikke fult sendeår. 



	 75	

Serietilbudet varierer 

Om vi ser nærmere på opprinnelsesland for TV-seriene som ble sendt i analyseperioden 

finner vi noen interessante funn. Figur 4.16 viser fordelingen av opprinnelsesland i 

serietilbudet i NRKs kanalunivers. Figuren viser at TV-serier fra Norge, Norden og særlig 

serier fra andre europeiske land øker gjennom analyseperioden, og øker kraftig fra 2010 til 

2013. Det er særlig britiske og tyske fiksjonsserier som øker, som vi også så når det gjaldt 

fiksjonsinnholdet på NRK2. Diagrammet viser også at TV-serier fra Nord-Amerika fikk mer 

sendetid i perioden 2012 til 2014, men reduseres etter 2014, og antallet timer i 2016 er det 

laveste i analyseperioden med 442 timer.   

	

	
Figur 4.16: Fordeling av produksjonsland av TV-serier sendt i NRKs kanalunivers. 
 

Selv om britiske serier øker i antall timer, ser vi i figur 4.17, at de engelskspråklige 

fiksjonsseriene får færre sendetimer, som forklares av reduksjonen i nordamerikanske serier. 

Figuren viser at serier med andre europeiske språk får mer sendetid gjennom 

analyseperioden. Språkfordelingen viser at det fortsatt i slutten av analyseperioden 

hovedsakelig er engelskspråklig innhold om dominerer på NRK, men viser også at innhold 

fra Norge og andre europeiskspråklige land får en noe sterkere posisjon mot slutten av 

analyseperioden. Fordelingen av timer sendt fiksjonsinnhold, som viste at NRK sendte mer 

fiksjonsinnhold i 2013 og 2014, er tydelig både når det kommer til film og serier, som viser at 

når NRK øker sitt fiksjonstilbud økes både film- og serietilbudet. Dette viser at NRK tar sitt 

oppdrag til følge og utvider tilbudet i stedet for å sende mer av det samme. Man kan derfor 

tolke dette som et tegn på at en økning i antallet timer fiksjonsinnhold også fører til et økt 

geografisk mangfold på NRKs kanaler. 
 

37 47 102 110 165
287 272

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

An
ta
ll	
tim

er

Norge Andre	nordiske	land	(4) Andre	europeiske	land	(6) Nord-Amerika	(2) Oseania	(2) Asia	(2)



	76	

 

 
Figur 4.17: Produksjonsland fordelt etter språkgrupper i TV-serier sendt i NRKs kanalunivers. Grupperingene er 
konstruert på grunnlag av produksjonsland-variabelen. 
 

I TV 2s kanalunivers er seriene mer dominert av nordamerikansk innhold, som vi ser i figur 

4.18. Diagrammet viser en kraftig økning av nordamerikanske serier på TV 2s kanaler i 2015. 

På grunn av nedleggelsen av Filmkanalen og åpningen av Humor, vil det være naturlig at det 

totale timer serier sendt på TV 2s kanaler samlet sett vil gjøre et hopp.  

	

	
Figur 4.18: Fordeling av produksjonsland av TV-serier sendt i TV 2s kanalunivers. 
	
TV 2s kanaler sender i analyseperioden lite fiksjonsserier fra andre europeiske land utenom 

Norden, Irland og Storbritannia. Språkfordelingen fordeler seg forholdsmessig likt som 

landfordelingen, med lite innhold i kategorien «Andre europeiske språk». I denne kategorien 

sender TV 2 Zebra i 2010 27 timer med den østerrikske politiserien Rex (1994). I perioden 

2011-2013 sendte TV 2 og TV 2 Zebra den tyske serien Stormens tid (2010), i 2011-2013 

sendte TV 2 og Filmkanalen russiske innspillinger av Krig og Fred (2007) og 2013-2015 
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sendte TV 2 og TV 2 Zebra de franskproduserte seriene Transporter (2012-2014) og Jo 

(2013), som er en franskprodusert engelskspråklig serie. Sammen står disse fem seriene for 

serieinnholdet på TV 2s kanaler som ikke er nordisk- eller engelskspråklig.  

	
4.2.4 Oppsummering 
I denne delen har jeg sett på det overordnede bildet som tegner seg av NRK og TV 2s kanaler 

i analyseperioden. Fiksjonstilbudet i 2016 synker på alle kanaler, utenom NRK2 som øker 

fiksjonstilbudet med 122 timer, men som også sender minst antall fiksjonsinnhold av NRKs 

og TV 2s kanaler.  

 

NRK2 sender fiksjonsinnhold fra flest land av NRKs kanaler og av alle kanalene i utvalget. 

Fiksjonsinnholdet på NRK2 fra Nord-Amerika reduseres gjennom analyseperioden, både i 

beste sendetid og totalt sett. Sammenlignet med fiksjonstilbudet totalt på NRK2, er andelen 

nordamerikansk innhold i beste sendetid høyere, men reduseres samtidig som det totale 

antallet timer fiksjonsinnhold som sendes i beste sendetid reduseres. Reduksjonen i det 

nordamerikanske innholdet bidrar dermed til reduksjonen i fiksjonstilbudet i beste sendetid 

på NRK2, og blir i liten grad erstattet av annet fiksjonsinnhold. Det amerikanske 

fiksjonsinnholdet blir imidlertid erstattet av britisk og tysk fiksjonsinnhold, men sendes 

utenfor beste sendetid. 

 

Kanalen som reduserer sitt fiksjonstilbud kraftigst i løpet av analyseperioden er TV 2 Zebra, 

som mer enn halverer fiksjonsinnholdet fra 2010 til 2016. I analyseperioden ble TV 2 Zebra 

omprofilert, som kan være en forklaring på den store reduksjonen i fiksjonstilbudet. Serier fra 

Nord-Amerika, og i størst grad serier fra USA, dominerer serietilbudet på NRK og TV 2. I 

NRKs kanalunivers synker andelen amerikanske serier som blir erstattet av serier fra Norge, 

Norden og andre europeiske land. Særlig norske og nordiske serier får en styrket posisjon i 

NRKs fiksjonstilbud mot slutten av analyseperioden. 

 

TV 2 Filmkanalen har mest variasjon i produksjonsland i sitt fiksjonstilbud av TV 2s kanaler, 

men tilbudet domineres også her i stor grad av fiksjonsinnhold fra Nord-Amerika. 

Filmkanalen legges ned i løpet av analyseperioden og TV 2 Humor lanseres, noe som bidrar 

til en nedgang i filmtilbudet og en økning i andelen serier. Vi har også sett at når NRK øker 

sitt totale fiksjonstilbud og sender flere timer fiksjon, økes tilbudet både i form av serier og 

filmer, samtidig som antall produksjonsland øker.  
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4.3 Mangfold i beste sendetid på NRK1 og TV 2 
I denne delen av analysen skal jeg se nærmere på de to hovedkanalene til TV 2 og NRK. TV 

2 og NRK1 er de to største kanalene i utvalget, og i landet forøvrig. NRK1 og TV 2 har, som 

vi så innledningsvis i dette kapittelet, sammen en gjennomsnittlig markedsandel på 51 

prosent hele døgnet og 61 prosent i beste sendetid (medienorge, n.d.). De to kanalene har 

ulike forutsetninger, da TV 2 i stor grad er kommersiell og må kjøpe inn fiksjonsprogrammer 

mens NRK har en egen produksjonsavdeling for dramaproduksjon.  

 

For å få fram nyansene i forskjellene mellom de to kanalene fokuserer denne delen 

hovedsakelig på fiksjonstilbud i beste sendetid. I denne studien er beste sendetid definert som 

tidsrommet mellom kl. 19.00 og kl. 23.00 på hverdager og fram til kl. 24.00 på fredag og 

lørdag (se kapittel 1.4.3 Beste sendetid). Ved å se nærmere på beste sendetid, vil det som 

analyseres inkludere hoveddelen av det som faktisk blir sett av publikum, og det beste 

kanalene har å by på. Dermed vil følgende analyse ikke inkludere det som brukes som 

fyllstoff og det som sendes i repriser på nattestid. Programmene som brukes som fyllstoff står 

for en stor del av fiksjonsinnholdet, men har en relativt lavere seerandel enn det som går i 

beste sendetid.  

	
Tabell 4.5: Antall timer fiksjonsinnhold sendt i beste sendetid (19.00-23.00/24.00) per kanal per år.  
Kanal 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
NRK1 365 370 352 350 347 291 285 
TV 2 386 354 321 301 360 384 343 
Totalt antall timer i beste sendetid per år* 1565 1565 1568 1564 1564 1564 1570 
*Grunnen til at det totale antallet timer tilgjengelig i beste sendetid per år varierer er på grunn av skuddår og at 
antallet fredager og lørdager fordeler seg ulikt. 
 

Når det kommer til det totale antallet timer fiksjon sendt på de to kanalene ligger TV 2 høyt 

over NRK1, som vi så i forrige kapittel. I snitt per år ligger antallet timer totalt på NRK1 

1575 timer, mens TV 2 i snitt sender 2729 timer fiksjonsinnhold. Totalt sett sender NRK1 

færre timer fiksjonsinnhold enn TV 2 hvert år i analyseperioden. I beste sendetid er derimot 

ikke forskjellene like store. NRK1 sender i snitt 337 timer fiksjonsinnhold og TV 2 sender i 

snitt 350 timer i beste sendetid hvert år (se tabell 4.5). Dette kan tyde på at TV 2 i større grad 

enn NRK1 bruker fiksjonsinnhold som fyllstoff utenom beste sendetid. TV 2 har også et 

tilbud til unge på tidlig ettermiddag, som bidrar til å øke mengden fiksjonsinnhold utenfor 

beste sendetid. Som vi så i teorikapittelet er utenlandsk fiksjonsinnhold dessuten 

lavkostnadsinnhold, som koster betydelig mindre enn selvprodusert fiksjonsinnhold. 
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I beste sendetid varierer det hvert år hvilken av kanalene som sender mer fiksjonsinnhold enn 

den andre. På TV 2 varierer fiksjonstilbudet sendt i beste sendetid fra år til år. NRK1 har en 

mer lineær utvikling, og reduserer sitt fiksjonstilbud jevnt fra 2011 til 2016. Antall timer 

fiksjonsinnhold sendt på NRK2 i beste sendetid reduseres med 80 timer fra 2010 til 2016. 

Tilsvarende reduserer TV 2 antall timer med 43 timer.  

	
Tabell 4.6: Snitt av antall minutter fiksjonsinnhold sendt i beste sendetid (19.00-23.00/24.00) per kanal per år. 
Snittet er regnet ut av summen per år delt på antall dager per år. 
Kanal 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
NRK1 43 43 39 41 40 36 35 
TV 2 54 49 44 43 51 55 49 
 

Om vi ser på en gjennomsnittsdag for hver av kanalene, sender NRK1 i snitt 43 minutter 

fiksjonsinnhold i beste sendetid i 2010 (se tabell 4.6). Antallet minutter fiksjonsinnhold i 

beste sendetid synker gjennom analyseperioden og i 2016 sender NRK1 i snitt 35 minutter 

med fiksjonsinnhold. TV 2 sender i 2010 54 minutter fiksjonsinnhold, og antall minutter 

varierer gjennom analyseperioden. Felles for begge kanalene er at de i 2016 sender noe 

mindre fiksjonsinnhold enn de gjorde i 2010, og det er på NRK1 at vi ser den jevneste og 

største reduksjonen i antall minutter per dag.  

 

	
Figur 4.19: Fordelingen viser utviklingen i antall minutter fiksjonsinnhold sendt i beste sendetid på NRK1. 
Snittet er regnet ut av summen per år delt på antallet av de ulike dagene i hvert år. 
 

Hvis vi ser nærmere på fordelingene i figurene 4.19 og 4.20 ser vi at fordelingen varierer fra 

dag til dag og mellom kanalene. I snitt sendte NRK1 mest fiksjonsinnhold i 2010, mens for 

TV 2 var 2015 året det i snitt ble sendt mest fiksjonsinnhold. Bildet som tegner seg i figurene 
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viser at NRK1 konsentrerer sitt fiksjonsinnhold i helgene, mens TV 2s fiksjonstilbud i større 

grad er spredt utover uka.  

 

	
Figur 4.20: Fordelingen viser utviklingen i antall minutter fiksjonsinnhold sendt i beste sendetid på TV 2. Snittet 
er regnet ut av summen per år delt på antallet av de ulike dagene i hvert år. 
 

På tirsdager ser vi at TV 2 gjennom hele analyseperioden sender relativt mye fiksjonsinnhold, 

nesten på høyde med lørdagskvelden (da beste sendetid er utvidet med en time). Tirsdager 

sender TV 2 i snitt mellom en time og en og en halv time fiksjonsinnhold. Hos NRK1 ser vi 

at tirsdag, sammen med torsdag er dagene med minst fiksjonsinnhold gjennom perioden. 

Dette viser at TV 2s befestede posisjon med fiksjonsinnhold på tirsdager fortsatt 

opprettholdes og gjenspeiles i programleggingen på NRK. Dette kan tyde på en 

motprogrammeringsstrategi der NRK1 sender annet type innhold på tirsdager for å gi mer 

valgfrihet til publikum. 

	
Det vil også være sesongavhengige variasjoner, som trekker ned snittet per dag per år. Noen 

dager er snittet lavere enn det man vil anta at er lengden på en film eller episode av en serie. 

NRK sender i større grad kortfilmer enn TV 2, men man kan anta at der snittet er lavere enn 

ca. 20 minutter har det vært perioder gjennom året hvor kanalen ikke har sendt 

fiksjonsinnhold i beste sendetid den aktuelle dagen. For NRK1 er dette synlig særlig på 

tirsdager og torsdager, mens for TV 2 er dette tilfellet for søndager i 2013 og 2014. Som vi så 

i tabell 4.2 er det ikke mye som skiller antallet timer fiksjonsinnhold NRK1 og TV 2 sender 

totalt i året fram til og med 2014, mens det er større forskjeller i 2015 og 2016, da NRK1 

ligger noe lavere enn TV 2. Man må også ta i betraktning at antallet timer per år kan variere 
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ut ifra store sportsarrangementer som OL, ulike EM og VM, og hvilken av kanalene som har 

rettighetene til arrangementene. 

 

Det er interessant å se på den store forskjellen på NRK1 og TV 2 på søndagene i 

analyseperioden. NRK1 har gjennom analyseperioden sendt mange av sine største 

seriesatsninger på søndag kveld som Himmelblå (2008-2010), Kampen om tungtvannet 

(2015) og Mammon (2014-). Det kan tenkes at TV 2 motprogrammerer med mindre 

fiksjonsinnhold denne dagen, for å slippe å konkurrere med NRK1, eller å skape mer 

variasjon for publikum. 

	
4.3.1 Tre land dominerer i beste sendetid 
Sammensetningen av fiksjonstilbudet på NRK1i beste sendetid viser en tydelig nedgang i 

andelen fiksjonsinnhold fra Nord-Amerika gjennom analyseperioden (se figur 4.21). I tillegg 

ser vi en økning i andelen norsk og nordisk fiksjonsinnhold. Antallet timer fiksjonsinnhold 

som blir sendt reduseres gjennom analyseperioden. Antallet timer norsk og nordisk innhold 

varierer også, men øker med henholdsvis 78 og 65 prosent fra 2010 til 2016. Innhold fra 

andre europeiske land og Nord-Amerika reduseres med henholdsvis 16 og 79 prosent fra 

2010 til 2016. Bildet som tegnes i grafen nedenfor er at fiksjonsinnhold blir mindre viktig i 

beste sendetid på NRK1 gjennom analyseperioden, og at NRK1 i større grad sender innhold 

fra Norge og Norden.  

	

	
Figur 4.21: Fordeling av land etter verdensdel/region på NRK1 i beste sendetid fordelt på år. Antall land som 
inngår i gruppen i parentes. Aksen til høyre viser antall timer fiksjonsinnhold sendt på NRK1 i beste sendetid 
hvert år. Den svarte linja hører til sekundæraksen på høyre side av diagrammet. 
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Når vi ser på TV 2 er ikke tendensene like tydelige som på NRK1 (figur 4.22). Andelen norsk 

og nordamerikansk innhold dominerer i stor grad fiksjonstilbudet i beste sendetid gjennom 

hele analyseperioden, men allikevel reduseres det nordamerikanske fiksjonstilbudet. Andelen 

Fiksjonsinnhold fra Norge og Norden øker mest på TV 2, og i perioden 2014 til 2016 er over 

halvparten av fiksjonsprogrammene som sendes i beste sendetid produsert i Norge eller 

Norden. Dette er en større andel nordisk innhold enn NRK1 sender, der nordisk innhold på 

NRK1 øker jevnt fra 14 prosent av fiksjonstilbudet i 2010 til 31 prosent i 2016. I motsetning 

til NRK1 øker TV 2 fiksjonstilbudet i beste sendetid mot slutten av analyseperioden. 

Økningen i norsk og nordisk andel kan tyde på at det er disse landene som står for økningen i 

fiksjonstilbudet. 

	

	
Figur 4.22: Fordeling av land etter verdensdel/region på TV 2 i beste sendetid fordelt på år. Antall land som 
inngår i gruppen i parentes. Aksen til høyre viser antall timer fiksjonsinnhold sendt på TV 2 i beste sendetid 
hvert år. Den svarte linja hører til sekundæraksen på høyre side av diagrammet. 
 

Begge kanaler reduserer altså sitt fiksjonsinnhold fra Nord-Amerika i analyseperioden. 

Samtidig ser vi at andelen timer fiksjonsinnhold fra Nord-Amerika til dels erstattes av norsk 

innhold og dels av annet nordisk innhold. Allikevel holder antallet produksjonsland seg 

relativt stabilt (se tabell 4.7). Det er interessant at NRK1 i perioden varierer mellom seks til 

elleve land, men både i 2010 og 2016 sender fiksjonsinnhold fra sju land. 2014 var landet 

med flest timer fiksjonsinnhold på NRK1 totalt, som også ser ut til å komme til uttrykk i 

antall produksjonsland i beste sendetid, selv om antallet timer fiksjonsinnhold i beste sendetid 

ikke øker. TV 2 sender i 2010 fiksjonsinnhold fra ni land, og ligger i perioden mellom fem og 

ni land. TV 2 holder seg stabil etter 2014 og tilbyr totalt sett fiksjonsinnhold fra færre land i 

beste sendetid i analyseperioden sammenlignet med NRK1. 
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Tabell 4.7: Antall produksjonsland for fiksjonsinnholdet sendt i beste sendetid i analyseperioden per kanal per 
år. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totalt 
NRK1 7 8 9 7 11 8 7 15 
TV 2 9 8 5 5 7 7 7 11 
	
	
Sammenlignet med antallet land NRK1 og TV 2 sendte fra hele døgnet, sender NRK1 i snitt 

innhold fra under halvparten av landene i beste sendetid hvert år (se tabell 4.7, og 4.2 for 

referanse). Høyeste andel er i 2011, da NRK1 sendte innhold fra 73 prosent av landene i 

beste sendetid. Dette var også året da NRK1 sendte innhold fra færrest land (11 land totalt). 

Laveste andel var i 2016, da NRK1 sendte innhold fra 35 prosent av landene i beste sendetid. 

Dette var året da NRK1 totalt sendte fra flest land (20 land totalt). Dette gjenspeiles i at 

fiksjonstilbudet fikk mindre sendetid på NRK1 i 2016, som viser en tendens til at når 

fiksjonstilbudet synker, blir det også mindre grad av geografisk mangfold. 

 

TV 2 sender i beste sendetid fiksjonsinnhold fra i snitt 60 prosent av alle landene kanalen 

sender fiksjonsinnhold fra. Høyeste andel finner i 2010, da TV 2 sendte fiksjonsinnhold fra 

75 prosent av landene i beste sendetid. Laveste andel var i 2013, da andelen ligger på 38 

prosent i beste sendetid. Ingen av disse årene skilte seg ut for det totale antallet land TV 2 

sendte fiksjonsinnhold fra.  

 

Denne fordelingen viser at NRK1 fordeler sitt fiksjonsinnhold fra ulike land tilnærmet likt 

mellom hele døgnet og beste sendetid. Ved å sende innhold fra i underkant av halvparten av 

alle landene de sender fiksjonsinnhold fra, viser det at de i stor grad opprettholder mangfoldet 

også utenfor beste sendetid. Fordelingen viser også at TV 2 har et større geografisk mangfold 

i beste sendetid enn utenfor beste sendetid. Til sammenligning har derimot NRK1 et større 

geografisk mangfold i beste sendetid enn TV 2, og NRK1 har også et større geografisk 

mangfold både innenfor og utenfor beste sendetid, enn det TV 2 har i beste sendetid. 

 

Både på NRK1 og TV 2 er det noen land som markerer seg som de største bidragsyterne når 

det kommer til fiksjonsinnholdet i beste sendetid. Disse er USA, Storbritannia og Norge. Jeg 

vil nå gå litt nærmere inn på disse landene, og i tillegg se på hvordan det nordiske 

fiksjonsinnholdet fordeler seg utover analyseperioden.  
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USA 

Som vi har sett i teorikapittelet ønsker EU å demme opp for amerikansk innhold blant annet 

ved hjelp av kravet om minst 50 prosent europeisk andel for TV og strømmetjenester. USA 

har hatt en dominerende rolle i film- og TV-industrien, der størrelsen på det nasjonale 

markedet og industrien har vært gode forutsetninger for eksport av audiovisuelt innhold. Da 

politikerne på Stortinget oppgjennom historien diskuterte frykten for den amerikanske TV-

kulturen var det først og fremst kommersialiseringen og game-showene de fryktet. Siden har 

man også snakket om kulturell imperialisme fra Vesten og senere globalisering og 

kulturpåvirkning. USAs dominans på fiksjonstilbudet er også tydelig når vi ser på 

landfordelingen på NRK og TV 2s kanaler. Som vi har sett tidligere er det en klar tendens 

mot mindre fiksjonsinnhold fra USA i beste sendetid på de to største norske kanalene, som 

også uttrykkes i figur 4.23. Antallet timer fiksjon fra USA reduseres mest på NRK1 i 

sammenligning med TV 2.  

 

	

	
Figur 4.23: Antall timer fiksjonsinnhold fra USA sendt i beste sendetid på NRK1 og TV 2. 
	
Tendensen på NRK1 er at det særlig er reduksjon i serier produsert i USA, og kanalen sender 

ingen amerikanske serier i beste sendetid i 2015 eller 2016. Antallet timer amerikansk film 

sendt på NRK1 holder seg mer stabilt, men reduseres også gjennom analyseperioden. På 

NRK1 er det legeserien House (2004-2012) som har flest sendetimer i beste sendetid. Serien 

ble sendt fram til 2013 og står i analyseperioden for 41 prosent av sendetiden for amerikanske 

serier med sine 66 timer på lufta. 
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På TV 2 er også nivået på antallet timer med film produsert i USA stabilt gjennom 

analyseperioden og det er også her hovedsakelig i serietilbudet vi ser endringer. Serier som 

sykehusserien Grey’s Anatomy (2005-) og krimserien Criminal Minds (2005-) har bidratt til å 

opprettholde andelen amerikansk innhold på TV 2, da disse seriene er de to eneste som har 

blitt sendt gjennom hele analyseperioden. Sammen står de for 25 prosent av det totale antallet 

timer sendt av fiksjonsinnhold fra USA på TV 2, og ble sendt i til sammen 213 timer i 

analyseperioden.  

	
I beste sendetid på tirsdager synker andelen serier fra USA gjennom analyseperioden, 

samtidig som mengden fiksjonsinnhold som sendes holder seg stabil. I 2010 ligger den 

amerikanske andelen på 66 prosent, mens den i 2010 ligger på 30 prosent. Fra 2012 sendes 

det flere svenske, danske og britiske serier på tirsdager, og i 2016 sendes det en like stor 

andel serier fra USA og Norge (30 prosent), mens Sverige (19 prosent), Storbritannia og 

Danmark (begge med 10 prosent) også får en styrket posisjon. 

 

Det er også en tendens til at amerikansk innhold hovedsakelig sendes sent heller enn tidlig i 

beste sendetid på begge kanaler, gjerne med start etter kl. 22.00 i ukedagene eller etter 23.00 

fredag og lørdag. På begge kanaler sendes mesteparten av fiksjonsinnholdet fra USA i beste 

sendetid på lørdager. Halvparten av alt fiksjonsinnholdet NRK1 sender i beste sendetid fra 

USA, sendes på lørdagene. Hos TV 2 fordeles fiksjonsinnholdet mellom lørdagene og 

tirsdagene, som gjenspeiler satsningen på amerikanske serier på tirsdagene. NRK1 sender 

minst amerikansk fiksjonsinnhold på torsdager, samtidig som mandager, tirsdag og søndager 

også har svært lav andel amerikansk innhold i beste sendetid. Hos TV 2 er det amerikanske 

innholdet i beste sendetid fordelt jevnere utover uka sammenlignet med NRK1, og TV 2 

sender minst fiksjonsinnhold fra USA på søndagskveldene.  

	
NRK sender mest amerikansk fiksjonsinnhold i beste sendetid i januar i analyseperioden, 

men fordelingen varierer i stor grad resten av året i alle årene i analyseperioden. TV 2 sender 

mest amerikansk fiksjonsinnhold i beste sendetid i desember, og nest mest i januar. TV 2 

sender mindre amerikansk innhold i beste sendetid om høsten, der september, oktober og 

november er månedene med minst amerikansk innhold.  
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Storbritannia 

Britisk TV og særlig BBC har hatt en tradisjon for produksjonen av periodestykker (period 

adaptions), som ble sett på som opplysende for unge (Nelson, 2015, s. 52). Dette kan bidra til 

å forklare den store tilknytningen NRK har til britisk fiksjon, som vi ser i analyseperioden. 

Kostymedramaene, som de britiske TV-kanalene er kjent for i dag, er et nyere fenomen og er 

ofte produksjoner med høye budsjetter (Nelson, 2015, s. 52). Når vi ser på fiksjonsinnholdet 

fra Storbritannia som er sendt i beste sendetid ser vi enda tydeligere forskjeller mellom 

NRK1 og TV 2, enn vi gjorde i det amerikanske fiksjonsinnholdet (se figur 4.24). Andelen 

britisk innhold på NRK1 i beste sendetid ligger på mellom 48 og 58 prosent i 

analyseperioden. NRK1 sender også mer innhold fra Storbritannia i beste sendetid enn TV 2 

sender fra USA. TV 2 sender derimot mindre britisk innhold i sammenligning med det NRK1 

sender fra USA. Andelen programmer fra Storbritannia holder seg mer stabil gjennom 

analyseperioden i sammenligning med fiksjonsinnholdet fra USA. Bildet som tegner seg i 

figuren under viser at det er en liten nedgang på NRK1, mens innholdet på TV 2 i større grad 

holder seg stabilt gjennom analyseperioden. Allikevel ser vi en økning i det britiske 

fiksjonsinnholdet på TV 2 i 2013 og 2014, samtidig som fiksjonsinnhold fra USA reduseres.  

	

	
Figur 4.24: Antall timer fiksjonsinnhold fra Storbritannia sendt i beste sendetid på NRK1 og TV 2. 
	
For NRK1s fordeling av filmer og serier fra Storbritannia sendes det en større andel britiske 

serier enn filmer i analyseperioden, da filmtilbudet i snitt utgjør 14 prosent av det britiske 

fiksjonstilbudet. Man kan forvente en overvekt at serier da serier har lenger sendetid enn 

enkeltfilmer. Sammensetningen mellom film og serier varierer gjennom analyseperioden, og 

det er også i serietilbudet vi ser størst endring. Blant de britiske seriene som sendes i beste 

sendetid på NRK1 finner vi de historiske dramaene Downton Abbey (2010-2015) og Nytt liv i 
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East End (2012-). Sammen står de to seriene for ni prosent av det britiske innholdet i beste 

sendetid på NRK1. At det ikke er noen serie som dominerer det britiske innholdet, vitner om 

en god bredde i NRK1s britiske fiksjonsinnhold. Storbritannia er også det landet som NRK1 

sender mest fra som derfor gir bedre forutsetninger for et bredere britisk tilbud, sammenlignet 

med tilbudet fra andre land. 

 

Andelen britiske fiksjonsprogrammer på TV 2 i beste sendetid er liten i forhold til på NRK1. 

TV 2 sender få filmer produsert i Storbritannia, og sender i løpet av analyseperioden i snitt tre 

timer per år, og som til sammen utgjør ti prosent av det britiske innholdet. Når det britiske 

fiksjonstilbudet øker på TV 2 i 2013 og 2014 er særlig serier som får mer sendetid.  

	
I 2014 sendte TV 2 14 britiske titler i beste sendetid, derav ni serier og fem filmer. I 2013 

sendte TV 2 derimot kun fem titler. Det i stor grad dramaserien Mord og Mysterier (1997-) 

som dominerer det britiske fiksjonsinnholdet i beste sendetid. Sammenlagt står serien med 

repriser for 61 prosent av alt britisk fiksjonsinnhold som sendes på TV 2 i beste sendetid i 

analyseperioden. Serien utgjør over 50 prosent av det britiske fiksjonsinnholdet fra 2010 og 

til og med 2015, mens den i 2016 reduseres til 35 prosent av det britiske fiksjonstilbudet på 

TV 2. Mange av titlene i de tidlige årene i analyseperioden er miniserier, mens det fra 2014 

sendes flere fullengdeserier som Breathless (2013-) og The Missing (2014-). 

 

På NRK blir fiksjonsinnhold fra Storbritannia i størst grad sendt på fredager og søndager, 

men er godt spredt gjennom uka. Onsdag er dagen da det sendes minst britisk fiksjonsinnhold 

på NRK1 i analyseperioden. TV 2 sender som vi har sett mindre britisk fiksjonsinnhold, og 

sender sitt britiske innhold mer konsentrert, da 65 prosent av programmene sendes på 

fredager. Mandager er dagen da det blir sendt minst britisk innhold i beste sendetid på TV 2. 

Gjennom året sender NRK1 britisk fiksjonsinnhold mer spredt, men på begge kanaler har en 

høyere konsentrasjon av britisk fiksjonsinnhold i sommermånedene. På NRK1 sendes det 

mest britisk fiksjonsinnhold i mai, mens det på TV 2 sendes mest britisk fiksjonsinnhold i 

juli. Begge kanalene sender minst britisk fiksjonsinnhold i februar, og sammenlagt er det 

minst britisk fiksjonsinnhold i høstsesongen.  
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Norge 

TV 2 sender mer norsk innhold enn NRK1 hvert år i analyseperioden. I 2014 ser vi en økning 

i norsk fiksjonsinnhold i beste sendetid både på NRK1 og TV 2 (se figur 4.25). Antallet timer 

norsk fiksjonsinnhold sendt i beste sendetid holder seg relativt stabilt på NRK1, men øker 

fram til 2014 og reduseres deretter noe, men ligger fortsatt på et høyere nivå enn før 2014. I 

perioden 2014-2016 ligger nivået på det norske fiksjonsinnholdet på TV 2 høyere enn nivået i 

perioden 2010-2013. Dette kan være et tegn på et økt fokus på norsk fiksjonsinnhold i denne 

perioden. Det totale antallet timer fiksjonsinnhold totalt i beste sendetid stiger fra 2014 til 

2016, mens andelen norsk innhold igjen synker i 2015 og 2016, og er derfor ikke alene 

forklaringen på økingen i det totale fiksjonstilbudet på TV 2 i beste sendetid disse årene.  

	

	
Figur 4.25: Antall timer fiksjonsinnhold fra Norge sendt i beste sendetid på NRK1 og TV 2, og TV 2 uten Hotel 
Cæsar. 
	
Figuren over viser både TV 2 totalt og TV 2 uten såpeserien Hotel Cæsar (1998-2017). Hotel 

Cæsar er en viktig del av TV 2s norskspråklige tilbud, og står for 68 prosent av TV 2s norske 

fiksjonstilbud i beste sendetid i analyseperioden. Når vi tar ut timene som Hotel Cæsar 

utgjør, er nivået i stor grad på lik linje med NRK1. Sett bort fra Hotel Cæsar utgjør de tre 

seriene med flest sendetimer; komiserien Dag (2010-2015), repriser av Hos Martin (2004-

2005) og TV-versjonene av Varg Veum (2007/2008), 22 prosent av det norske 

fiksjonsinnholdet i beste sendetid på TV 2 i analyseperioden. På NRK1 er det ingen serie som 

dominerer i like stor grad som på TV 2, og det er dramaserien Himmelblå (2008-2010), og 

komiseriene Lilyhammer (2012-2014) og Side om Side (2013-) som har flest sendetimer i 

analyseperioden. Disse seriene utgjør ca. 24 prosent av NRK1s norske fiksjonstilbud i beste 

sendetid i analyseperioden. 
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Figur 4.26: Fordeling av fiksjonsprogrammer i beste sendetid fra Norge per år på TV 2. 
	
Om vi ser nærmere på TV 2s norske fiksjonstilbud ser vi at sendetiden til Hotel Cæsar 

varierer fra år til år (se figur 4.26). Allikevel holder den seg ganske stabil fra 2010 til 2013, 

men øker i årene 2014 til 2016. I 2014 har vi sett en økning av norsk fiksjonsinnhold i beste 

sendetid på TV 2. På TV 2 ser vi at både antallet timer sendt med serien Hotel Cæsar og 

øvrig norsk fiksjonsinnhold øker i 2014. En av grunnene til den kraftige økningen antall 

sendetimer med Hotel Cæsar er at TV 2 fra 2014 begynte å sende repriser av serien kl. 19.00, 

et tidspunkt NRK står stekt med Dagsrevyen, og så sender TV 2 en ny episode kl. 19.30. 

Tabellen under (tabell 4.8) viser andelen Hotel Cæsar utgjør i det norske fiksjonsserietilbudet 

som ble sendt på TV 2 i beste sendetid i analyseperioden. Nederst i tabellen vises hvor mange 

timer det totalt ble sendt med norske fiksjonsserier i beste sendetid i perioden. Tabellen viser 

at antallet timer norsk fiksjonsinnhold reduseres fra 2010 til 2012, men øker igjen fra og med 

2013. I årene 2014 til 2016 ligger antallet timer høyere enn tidlig i analyseperioden.  

	
Tabell 4.8: Prosentfordeling mellom TV 2s norske serietilbud med og uten Hotel Cæsar. Totalt antall timer 
nederst.  
Norsk fiksjonsinnhold på TV 2 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totalt 
Serietilbudet på TV 2 uten 
Hotel Cæsar 39 % 23 % 17 % 21 % 31 % 25 % 25 % 27 % 

Hotel Cæsar 61 % 77 % 83 % 79 % 69 % 75 % 75 % 73 % 
Antall timer norske fiksjonsserier 
sendt på TV 2 i analyseperioden 105 82 79 83 161 127 119 757 

	
På NRK1 sendes det ikke uventet færrest norske fiksjonsprogrammer med starttid mellom 

19.00 og 20.00. Flest norske fiksjonsprogrammer blir derimot sendt med starttid mellom kl. 

21.00 og 22.00, hvert år i analyseperioden. Samlet sett begynner 60 prosent av alle de norske 

fiksjonsprogrammene i analyseperioden mellom kl. 21.00 og 22.00.  
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På NRK1 var det tidlig i analyseperioden mandager som var et sterkt vindu for norsk 

fiksjonsinnhold, da rundt halvparten av de norske fiksjonsprogrammene i beste sendetid i 

2010 og 2011 ble sendt på mandager. Fra 2012 og framover er det lørdager og søndager som 

overtar hovedvekten av det norske fiksjonsinnholdet i beste sendetid på NRK1. Totalt sett for 

hele analyseperioden er det lørdager og søndager da mest norsk innhold blir sendt i beste 

sendetid på NRK1. Dagen det blir sendt minst norsk fiksjonsinnhold på NRK1 i beste 

sendetid er fredager, som er en dag NRK har sin kjente serie med programmer som utgjør 

«Gullrekka», som består av en rekke underholdningsprogrammer med lange tradisjoner og 

høy oppslutning blant publikum.  

 

Hos TV 2 blir det norske fiksjonsinnholdet i beste sendetid i stor grad lagt til ukedagene 

gjennom hele analyseperioden. Fredag er dagen det sendes minst norsk fiksjonsinnhold, og 

andelen er også lav lørdag og søndag. Torsdager er dagen det oftest sendes norsk 

fiksjonsinnhold, mens det fra 2014 er mandager som har seilet opp som vinduet for norsk 

innhold i beste sendetid.  

 

Gjennom året er det stor variasjon i når det norske fiksjonsinnholdet sendes på NRK1. Bildet 

som tegnes er at det er minst norsk fiksjonsinnhold i beste sendetid på NRK1 i 

sommermånedene, mens høstmånedene og januar er månedene som får størst andel av det 

norske fiksjonsinnholdet. På TV 2 er det et klarere mønster. Her sendes det også minst 

fiksjonsinnhold i sommermånedene, og juli er måneden med minst norsk fiksjonsinnhold i 

beste sendetid. Fra 2010 til og med 2012 sendes det norske fiksjonsinnholdet oftest i 

høstmånedene, mens vi fra 2013 ser et skifte, da det norske fiksjonsinnholdet fra 2013 til 

2016 oftest sendes i vårmånedene. Dette mønsteret samsvarer med de tradisjonelle 

publiseringsvinduene til TV-kanalene, der høst- og vårsesongen er viktige lanseringsvinduer 

for kanalene. 

	
Norden 

Utover 2000-tallet har Nordic Noir fått økt internasjonal oppmerksomhet, som ble diskutert i 

teorikapittelet. Norsk og nordisk innhold har i de senere årene blitt trukket fram som et av 

midlene allmennkringkasterne bruker for å konkurrere med blant annet Netflix (se Michalsen, 

2016b).  
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Figur 4.27: Fordeling nordiske produksjonsland ekskludert Norge, i beste sendetid på NRK1. Den svensk-
danske dramaserien Broen er kodet som Sverige. Broen utgjør 9 timer og 42 minutter (9,7 timer) av Sveriges 
sendetid på NRK1 i beste sendetid i 2012, 2013 og 2015. 
	
Det nordiske innholdet får en styrket posisjon på NRK1 fra og med 2012. Figuren over (figur 

4.27) viser fordelingen av det nordiske innholdet uten Norge på NRK1 i beste sendetid. Som 

vi så i kapittel 4.3.1 (i figur 4.21: Fordeling av land etter verdensdel/region på NRK1 i beste 

sendetid fordelt på år) reduseres antallet timer fiksjonsinnhold på NRK1 i beste sendetid i 

2015 og 2016. Allikevel øker antallet timer sendt med nordisk innhold i disse årene.  

 

I 2011 sendte NRK1 kun tre timer svensk fiksjonsinnhold, som var krimserien Den Fordømte 

(2010) første sesong. Det danske fiksjonsinnholdet samme år var seks timer med sesong to av 

spenningsserien Livvaktene (2010). Finsk fiksjonsinnhold sendes i 2012 og 2014, med 

henholdsvis seriene Der vi ein gong gjekk (2012) og Intet lys i tunellen (2011), i tillegg 

sendes en finsk film i 2014. I 2010 viser NRK1 to islandske serier, Pressa (2007) og Klippen 

(2009) og en islandsk film, mens de i 2016 viser serien Innesperret (2015). De nordiske 

seriene med mest sendetid på NRK1 i beste sendetid er den prisbelønte svensk-danske serien 

Broen (2011), og de danske seriene Borgen (2010) og Bedrag (2016).   

 

På TV 2 holder nivået på det nordiske fiksjonsinnholdet uten Norge seg mer stabilt gjennom 

analyseperioden, men har en noe motsatt kurve sammenlignet med NRK1 (se figur 4.28). I 

kapittel 4.3.1 (i figur 4.22: Fordeling av land etter verdensdel/region på TV 2 i beste sendetid 

fordelt på år) så vi at antallet timer fiksjonsinnhold reduseres på TV 2 i beste sendetid i 2012 

og 2013, mens det øker igjen i 2014 og 2015. Dette er også synlig når viser på figuren under, 

der det nordiske fiksjonsinnholdet følger samme mønster.  
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Figur 4.28: Fordeling nordiske produksjonsland ekskludert Norge, i beste sendetid på TV 2. 
	
TV 2 har et sterkere svensk fiksjonstilbud i beste sendetid sammenlignet med det danske, 

som vi ser i figuren over. De svenske seriene som får mye sendetid gjennom analyseperioden 

inkluderer krimserier som Wallander (2005-2013), Maria Wern (2008-2016), Irene Huss 

(2007-2011), Millennium (2010) og Beck (1997-), samt Beck-filmene. Det danske 

fiksjonsinnholdet domineres av komiserien Rita (2012-) som samprodusert av dansk TV 2 og 

Netflix, og krimserien Dicte (2012-2016). TV 2 sender ikke fiksjonsinnhold fra Island eller 

Finland i beste sendetid i analyseperioden. 

 

Det nordiske innholdet på både NRK1 og TV 2 domineres av krim- og politi-serier, som 

samsvarer med den økte oppmerksomheten rundt disse seriene, både i og utenfor Norden. TV 

2 sender flere timer både norsk og annet nordisk innhold samlet i de fleste årene i 

analyseperioden. Allikevel har TV 2 en høy andel svensk fiksjonsinnhold, og ellers liten 

variasjon blant de nordiske landene. Med minst nordisk innhold på NRK1 i 2011 og på TV 2 

i 2012, økes det nordiske innholdet på begge kanaler og holder seg over nivået fra 2012 i 

resten av analyseperioden.  

	
4.3.2 Norsk og nordiskspråklig innhold får mer sendetid 
For å si noe om språksammensetningen hos de to kanalene, er land her gruppert sammen etter 

språklig likhet eller geografisk plassering. Norge er beholdt for seg selv for å tydeliggjøre den 

norske andelen.  
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Figur 4.29: Produksjonsland fordelt etter språkgrupper sendt i beste sendetid på NRK1. Tallverdiene er oppgitt i 
antall timer. Grupperingene er konstruert på grunnlag av produksjonsland-variabelen. 
	
Brorparten av fiksjonsinnholdet som vises i beste sendetid på NRK1 i analyseperioden er 

engelskspråklig innhold, men denne andelen reduseres mot slutten av analyseperioden (se 

figur 4.29). Samtidig øker fiksjonsinnhold fra de nordiske landene. Allikevel er den 

engelskspråklige andelen høyere enn andre språkgrupper i beste sendetid gjennom 

analyseperioden. Den høye andelen engelskspråklig fiksjonsinnhold på NRK1 består i stor 

grad av britisk fiksjonsinnhold. 

	
	

 
Figur 4.30: Produksjonsland fordelt etter språkgrupper sendt i beste sendetid på TV 2. Tallverdiene er oppgitt i 
antall timer. Grupperingene er konstruert på grunnlag av produksjonsland-variabelen. 
	
Engelskspråklig innhold reduseres også for TV 2 utover i analyseperioden, i likhet med 

NRK1 (se figur 4.30). Denne trenden tilsvarer mønsteret for det totale fiksjonsinnholdet på 

kanalen TV 2, men er noe mer begrenset i beste sendetid. Noe av grunnen til dette er at 
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innhold fra Storbritannia øker noe mens innhold fra USA reduseres. TV 2 har, som vi har 

sett, en høy andel norskspråklig fiksjonsinnhold som Hotel Cæsar i stor grad bidrar til. 

Dersom Hotel Cæsar fjernes fra utregningen ligger snittet for NRK1 og TV 2 i 

analyseperioden på det samme, med 34 minutter norsk fiksjonsinnhold i beste sendetid.  

 
Tabell 4.9: Prosentandel av fiksjonsinnholdet i beste sendetid som er engelskspråklig. 
Kanal 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
NRK1 84 % 88 % 77 % 69 % 67 % 64 % 66 % 
TV 2 59 % 61 % 65 % 59 % 42 % 46 % 44 % 
	
 

Gjennom analyseperioden reduserer NRK1 sitt engelskspråklige fiksjonsinnhold i beste 

sendetid med 18 prosentpoeng gjennom analyseperioden, mens hos TV 2 reduseres andelen 

med 15 prosentpoeng (se tabell 4.9). Tabellen tydeliggjør at det engelskspråklige 

fiksjonsinnholdet reduseres i beste sendetid både på NRK1 og TV 2.  

 

4.3.3 Oppsummering 
Denne delen av analysen har gått nærmere inn på fiksjonstilbudet til NRK1 og TV 2 i beste 

sendetid. Fiksjonstilbudet utvikler seg noe ulikt på de to kanalene gjennom analyseperioden.  

Vi ser at NRK1 reduserer antallet timer med fiksjonsinnhold som sendes i årene mot slutten 

av analyseperioden, mens TV 2 øker sine fiksjonstimer. Samtidig synker andelen 

nordamerikansk innhold fra 2010 til 2016 på begge kanaler, mens norsk og nordisk 

fiksjonsinnhold får økt sendetid. Fram til 2015 sender NRK1 fiksjonsinnhold fra flere land 

enn TV 2, mens begge kanalene sender fiksjonsinnhold fra sju land i 2016. 

 

Fiksjonsinnhold fra USA, Storbritannia og Norge dominerer fiksjonstilbudet på NRK1 og TV 

2 i beste sendetid i analyseperioden. Vi ser at den generelle tendensen for fiksjonsinnhold fra 

USA er at det får en svekket posisjon og mindre sendetid gjennom analyseperioden på begge 

kanalene. Det er særlig de amerikanske seriene som får mindre sendetid, mens filmene fra 

USA holder et jevnt nivå. Det britiske fiksjonstilbudet reduseres noe på NRK1, men holder 

fortsatt et høyt nivå. NRK1 sender mer britisk innhold i beste sendetid, enn TV 2 sender fra 

USA. Allikevel har TV 2 en større tendens til å sende noen få serier som opptar en stor andel 

av fiksjonsinnholdet både fra USA og Storbritannia.  
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Norsk og nordisk fiksjonsinnhold får en styrket posisjon mot slutten av analyseperioden, fra 

2013 på NRK1 og fra 2015 på TV 2. På TV 2 er mye av veksten i det norske fiksjonstilbudet 

grunnet repriser av Hotel Cæsar. Noe av økningen i fiksjonstilbudet i beste sendetid på TV 2 

i kan derfor forklares med at norsk og nordisk fiksjonsinnhold får en styrket posisjon i beste 

sendetid.  

 

Når det kommer til språk ser vi en klarere økning i det norsk- og nordiskspråklige 

fiksjonsinnholdet på begge kanaler. Samtidig er det det engelskspråklige fiksjonsinnholdet 

som i størst grad reduseres. NRK1 opprettholder samtidig andelen fiksjonsinnhold med andre 

europeiske språk. Funnene tyder på at selv om NRK mot slutten av analyseperioden reduserer 

sendetiden i fiksjonstilbudet og reduserer antallet land det sendes fiksjonsinnhold fra, blir det 

mer geografisk variasjon i programtilbudet da det i mindre grad domineres av fiksjonsinnhold 

fra noen få land. Denne tendenser ser vi også på TV 2, men i noe mindre grad.  
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5 Konklusjon 
Formålet med denne studien har vært å undersøke mangfoldet i fiksjonstilbudet på NRK og 

TV 2s kanaler i perioden 2010 til 2016, med vekt på det geografiske mangfoldet. Kanalenes 

programtilbud kan påvirkes av flere faktorer, som hvilket innhold som er tilgjengelig, 

strategier, reguleringer, økonomi og konkurranse. Denne analysen har undersøkt 

fiksjonstilbudet som har blitt sendt og sett av publikum i analyseperioden, og 

teorigjennomgangen har gitt en bakgrunn for faktorer som kan påvirke fiksjonstilbudet. For å 

undersøke det vide begrepet mangfold, har jeg avgrenset studien og i hovedsak undersøkt 

sammensetningen av det geografiske mangfoldet i fiksjonstilbudet, og utviklingen i tilbudet i 

analyseperioden. I denne avsluttende delen vil jeg sammenfatte funnene jeg har gjort i den 

foregående analysen, og diskutere disse opp mot problemstillingen. Problemstillingen som 

jeg presenterte i innledningskapittelet var:  

	
Hva kjennetegner utviklingen i det geografiske mangfoldet i det lineære fiksjonstilbudet på 

NRKs og TV 2s kanaler i perioden 2010-2016? 

	
For å belyse problemstillingen stilte jeg følgende forskningsspørsmål:  

1. Hvordan utvikler fiksjonstilbudet seg i løpet av analyseperioden? 

2. Hvilke betydelige forskjeller og likheter er det mellom TV 2 og NRK når det kommer 

til geografisk mangfold? 

3. I hvilken grad endres andelen amerikansk og nordisk fiksjonsinnhold gjennom 

analyseperioden? 

	
	
5.1 Oppgavens hovedfunn 
I denne analysen har jeg identifisert tre hovedfunn som kjennetegner fiksjonstilbudet på 

NRKs og TV 2s kanaler i analyseperioden, som er:  

1. Fiksjonsinnholdet øker mot 2013, men får mindre sendetid mot slutten av 

analyseperioden. 

2. NRKs kanaler har et mer geografisk mangfoldig fiksjonstilbud enn TV 2s kanaler i 

analyseperioden. 

3. Andelen fiksjonsinnhold fra USA reduseres mot slutten av analyseperioden, samtidig 

som norsk og nordisk fiksjonsinnhold får en styrket posisjon, særlig i beste sendetid 

på hovedkanalene NRK1 og TV 2. 
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5.1.1 Fiksjonstilbudet reduseres mot slutten av analyseperioden 
I analyseperioden har vi sett at det totale fiksjonsinnholdet på alle kanaler øker fra 2010 og 

mot midten av analyseperioden. Fra 2013 reduseres imidlertid det totale fiksjonsinnholdet, og 

synker deretter mot 2016. I TV 2s kanalunivers blir fiksjonstilbudet til en viss grad 

opprettholdt av de fiksjonsrettede kanalene TV 2 Filmkanalen og TV 2 Humor, men synker 

gradvis. I 2016 ser vi derimot en tydelig reduksjon i antall timer fiksjonsinnhold totalt sett, 

både i NRKs og TV 2s kanalunivers og på nesten alle enkeltkanaler, med unntak av NRK2. 

TV 2 gjør en reorganisering av nisjekanalene sine i to omganger i løpet av analyseperioden, 

noe som får konsekvenser for fiksjonstilbudet. I 2013 omorganiseres TV 2 Zebra, som i 

etterkant ytterligere reduserer sitt fiksjonsinnhold både totalt og i beste sendetid. Særlig 

nedleggelsen av Filmkanalen i 2015 reduserer filmtilbudet i TV 2s kanalunivers, mens 

etableringen av Humor øker andelen serier mot slutten av analyseperioden. 

 

Særlig på NRK1 og på TV 2 Zebra får fiksjonsinnhold mindre plass i beste sendetid. På TV 2 

og på NRK2 øker derimot fiksjonstilbudet i beste sendetid. TV 2s økning i beste sendetid må 

ses i sammenheng med at både norsk og nordisk innhold øker samtidig. 

 

Denne studien er en nærstudie av en kort tidsperiode, og det kan i det store bildet være at 

2010 var et år med spesielt lite fiksjonsinnhold, eller at 2013 og 2014 var år med unormalt 

mye fiksjonsinnhold. Allikevel viser kurven vi ser i analyseperioden, at fiksjonstilbudet 

begynner å synke i årene etter Netflix og HBO Nordic introduseres på det norske markedet. 

Man kan argumentere for at økningen fram mot 2013 gjenspeiler den økende interessen for 

TV-serier, både med en økt legitimitet og økt antall nye serier som produseres. At 

fiksjonstilbudet når en topp i 2013 kan også tyde på at det norske fiksjonsmarkedet møtte et 

punkt der allmennkringkasterne ikke lenger mente det var deres oppgave å tilby et 

fiksjonstilbud på nivå med det vi så i årene opp mot Netflix og HBO Nordic ble lansert.   

 

5.1.2 Et større geografisk mangfold på NRKs kanaler 
Funnene i analysen peker mot at det er et større geografisk mangfold på NRKs kanaler enn på 

TV 2s kanaler i analyseperioden. Selv om NRK sender færre timer fiksjonsinnhold hvert år i 

analyseperioden, kommer disse fra et større antall land enn på TV 2s kanaler. Særlig NRK2 

bidrar til å opprettholde det geografiske mangfoldet i NRKs kanalunivers. Funnene 

samstemmer med forventingene jeg hadde etter teorigjennomgangen. TV 2 er avhengig av å 
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trekke publikum til kanalene sine for å få dekket utgiftene sine, noe som kan forklare at TV 2 

ligger på et nivå mellom NRK1 og TV 2s nisjekanaler. Analysen viser også at TV 2s 

hovedkanal i større grad sender utenlandsk fiksjonsinnhold utenfor beste sendetid, enn det 

NRKs kanaler gjør.  

 

NRK2 bidrar i stor grad til det geografiske mangfoldet i NRKs kanalunivers, og er kanalen 

som sender innhold fra flest land av kanalene i analysen. I det geografiske mangfoldet på TV 

2s kanalunivers er det spesielt Filmkanalen som bidrar til å opprettholde variasjonen, som 

sender fra flest ulike land gjennom analyseperioden. Samtidig ser vi også at NRK1 i 

opprettholder et større geografisk mangfold enn TV 2 både innenfor og utenfor beste 

sendetid. På TV 2 er det oftere en eller flere serier som dominerer fiksjonstilbudet fra et gitt 

land i beste sendetid, enn på NRK 1, som opprettholder et større mangfold også i titler 

innenfor den geografiske variasjonen. NRK og TV 2 er innrettet for å gi en variasjon i det 

norske fjernsynstilbudet, noe som kommer frem i funnene i analysen. Gjennom å tilby mer 

mangfold enn TV 2, fungerer også NRK som et alternativ for kommersielle kanaler.  

 

5.1.3 Nordamerikansk innhold reduseres, mens nordisk innhold styrkes 
I beste sendetid reduseres andelen fiksjonsinnhold fra Nord-Amerika og USA på alle kanaler. 

Denne tendensen er mest tydelig på NRKs kanaler. Selv om fiksjonsinnholdet fra USA 

reduseres i beste sendetid på NRK1 og TV 2, er det liten tendens til at dette erstattes med 

fiksjonsinnhold fra nye land, men at det i større grad sendes mer innhold fra land som 

kanalene allerede sender innhold fra.  

 

Det amerikanske filmtilbudet holder seg noe mer stabilt, mens det i hovedsak er serietilbudet 

som reduseres. Denne tendensen er særlig tydelig på NRK1, som ikke sender noen 

amerikanske serier i beste sendetid i 2015 og 2016. Denne tiden fylles til en viss grad opp av 

fiksjonsinnhold fra Norden, men det tyder på at det i stor grad er andre programformer som 

får plassen til de amerikanske seriene i beste sendetid. På TV 2 synker også andelen 

fiksjonsinnhold fra USA mot slutten av analyseperioden, mens økt norsk og nordisk innhold 

gjør at fiksjonstilbudet øker på TV 2 i beste sendetid. 

 

Tirsdager opprettholdes fortsatt som en av dagene TV 2 sender mest fiksjonsinnhold på, som 

kan være en videreføring av TV 2 som «Norges seriemester». Denne dagen ser vi også at 



	 99	

NRK1 sender lite fiksjonsinnhold, som kan vitne om en motprogrammeringsstrategi og at TV 

2s fiksjonstilbud fortsatt har en sterk posisjon i beste sendetid denne dagen. Selv om 

størrelsen på fiksjonstilbudet holder seg stabil på tirsdagene, blir det mindre amerikansk og 

mer nordisk og britisk innhold på tirsdagene mot slutten av analyseperioden. Dette viser at 

TV 2 fortsatt opprettholder denne sloten som et viktig vindu for fiksjonsinnhold, men at det 

amerikanske fiksjonsinnholdet samtidig blir mindre viktig. 

 

Reguleringer på nasjonalt og overnasjonalt nivå har forsøkt å demme opp for amerikansk 

dominans, men vi har sett at fiksjonsinnhold fra USA har vært attraktivt for TV 2 på flere 

måter. Både tilgjengelighet, format og pris kan ha vært faktorer som har gjort at amerikansk 

fiksjonsinnhold har hatt en sterk posisjon på TV 2 (se Enli et al., 2006), noe det også har i 

analyseperioden. Denne analysen viser tendenser til at det amerikanske fiksjonsinnholdet 

reduseres på allmennkringkasterne. Man kan foreslå at den intensiverte 

konkurransesituasjonen etter introduksjonen av internasjonale strømmetjenester på det norske 

TV-markedet, har bidratt til å redusere amerikansk innflytelse, som også har vært et mål for 

norsk og europeisk medieregulering. Samtidig er det andre faktorer, som økt produksjon og 

fokus på norske og nordiske serier, som bidrar til at norsk og nordisk innhold er et alternativ 

til det amerikanske fiksjonsinnholdet. 

 

Å bidra til kunnskap om nordisk kultur og språk har vært en målsetting i mediepolitikken, og 

norsk og nordisk fiksjonsinnhold får i analyseperioden en styrket posisjon. På tvers av 

kanaluniversene får også særlig norsk fiksjonsinnhold en styrket posisjon gjennom å få mer 

sendetid. Det samme gjør nordisk fiksjonsinnhold, der det i hovedsak sendes innhold som 

identifiseres som Nordic Noir-serier. Dette vitner om at den intensiverte konkurransen i TV-

markedet har bidratt til å oppfylle enda en målsetting for mediepolitikken, ved å øke det 

norske og nordiske fiksjonsinnholdet. Funnene i denne analysen samsvarer med signalene gitt 

av både NRK og TV 2 på hvordan de skal møte konkurransen fra utenlandske 

strømmetjenester (se bl.a. Michalsen, 2016b). Denne strategien går ut på et økt fokus på 

underholdningsinnhold i tillegg til norske og nordiske dramaserier. Dette er en tendens som 

har vært under utvikling siden 90-tallet, som er dokumentert i studiene av Syvertsen (1997) 

og av Ihlebæk et al. (2011). Denne strategien bringer dermed en intensivering av allerede 

tilstedeværende endringstendenser i programleggingen.  
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Særlig er 2014 et interessant år i analysen, da amerikansk innhold reduseres kraftig i beste 

sendetid både på NRK1 og TV 2. Netflix og HBO Nordic ble lansert i Norge mot slutten av 

2012, og vokste utover 2013. En mulig grunn til at vi ser endringer i 2014 og 2015 kan være 

at fiksjonsinnhold ofte kjøpes inn over ett år i forveien, og kan derfor skape en forsinkelse i 

hvor fort endringer i mediemarkedet kommer til syne i programtilbudene. 2014 kan også ha 

vært et år med lite interessant eller relevant amerikansk fiksjonsinnhold for de norske 

allmennkringkasterne, men det virker mer trolig at det er en «umiddelbar» reaksjon på 

Netflix sitt inntog og vekst på det norske markedet. Totalt sett ble ikke fiksjonsinnholdet i 

beste sendetid i 2014 redusert på TV 2, og det ser ut til at det norske fiksjonsinnhold til en 

viss grad fyller opp sendetiden fra det amerikanske fiksjonsinnholdet. NRK1 økte i 2014 

antallet timer med fiksjonsinnhold fra Norge og Storbritannia, samtidig som NRK2 fikk økt 

andel amerikansk innhold samme år. Dette kan ha vært en strategi for å redusere det 

amerikanske innholdet som NRK og TV 2 allerede hadde forpliktet seg til, ved å omfordele 

slik at andre programmer fikk mer sendetid i beste sendetid. 

 

Hovedfunnene i analysen tyder på at det geografiske mangfoldet til en viss grad innskrenkes 

etter 2013. Antallet produksjonsland reduseres utover analyseperioden, både totalt og i beste 

sendetid. Også på NRK2 ser vi en tendens til at det bli mindre geografisk mangfold i beste 

sendetid mot slutten av analyseperioden. NRK2 sender innhold fra færre land samtidig som 

fiksjonsinnholdet øker i beste sendetid. Samtidig ser vi at andelen amerikansk 

fiksjonsinnhold synker totalt og i beste sendetid på NRK1 og TV 2, som til en viss grad 

erstattes av norsk og nordisk fiksjonsinnhold. Når ett land i mindre grad dominerer 

fiksjonstilbudet og skaper plass til fiksjonsinnhold fra andre ulike land, kan også dette også 

være et uttrykk for økt geografisk mangfold. Selv om fiksjonstilbudet innskrenkes fordeles 

tilbudet likere utover de ulike landene, som gir et større mangfold i det resterende 

fiksjonstilbudet.  

	
	
5.2 Avslutning og videre forskning 
Formålet med denne studien har vært å analysere sammensetningen i det geografiske 

mangfoldet på de to norske allmennkringkasterne i perioden 2010-2016, en periode hvor 

konkurransen om publikum har blitt intensivert som følge av de nye strømmetjenestene. 

Fiksjonstilbudet har blitt studert fordi det i stor grad er i denne sjangeren konkurransen har 

økt. Teorigjennomgangen har vist at det er viktig å opprettholde et mangfold også i 
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fiksjonssjangeren, og hvordan dette reguleres gjennom lover og reguleringer. Denne studien 

har vist at det geografiske mangfoldet endrer sammensetning over tid, med en synkende 

andel amerikansk innhold, som til en viss grad erstattes av norsk og nordisk innhold. Dette 

tyder på at den økte konkurransesituasjonen har blitt et insentiv for allmennkringkasterne til å 

bevege fiksjonstilbudet i retningen av mindre fiksjonsinnhold fra USA og mer norsk og 

nordisk innhold, som lenge har vært mediepolitiske mål.  

 

Denne studien dokumenterer utviklingen i fiksjonstilbudet på NRK og TV 2 i perioden 2010-

2016 og kan kun antyde årsakene som denne utviklingen vider. Mer omfattende case-studier 

av allmennkringkasterne eller strømmetjenestene kunne gitt verdifull innsikt i underliggende 

årsaker for utviklingen. Komparative studier av de nordiske allmennkringkasterne kan også 

gi interessante funn og si noe mer overordnet om strømmetjenestenes inngripen i markedet. 

For å sette denne studien i en større kontekst vil en sendeflateanalyse av den samme perioden 

være verdifull i å bidra til å forklare tendensene som ble tegnet av denne studien. For å belyse 

andre aspekter i konkurransesituasjonen kunne det også vært interessant å se på kvalitative 

eller kvantitative studier av produksjon eller distribusjon av fiksjonsinnhold på nett.  
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Vedlegg / Appendiks 
Vedlegg 1 Kodebok 
	
Variabel Nivå Verdi Kode Forklaring 
ID    En unik ID for å skille 

programmene 
Kanal Nominal NRK1 1 Kanalen programmet er 

sendt på NRK2 2 
NRK3 3 
TV2 4 
TV2 Zebra 5 
TV2 Filmkanalen 6 
TV2 Bliss 7 
TV2 Humor 8 
TV2 Livsstil 9 

Dato    Datoen programmet ble 
sendt 

År Intervall 2010 1 Hvilket år programmet ble 
sendt 2011 2 

2012 3 
2013 4 
2014 5 
2015 6 
2016 7 

Måned Nominal Januar 1 Hvilken måned 
programmet ble sendt Februar 2 

Mars 3 
April 4 
Mai 5 
Juni 6 
Juli 7 
August 8 
September 9 
Oktober 10 
November 11 
Desember 12 

Daginndeling Intervall 00.00 1 Innenfor hvilken hele time 
programmet ble sendt 01.00 2 

02.00 3 
03.00 4 
04.00 5 
05.00 6 
06.00 7 
07.00 8 
08.00 9 
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09.00 10 
10.00 11 
11.00 12 
12.00 13 
13.00 14 
14.00 15 
15.00 16 
16.00 17 
17.00 18 
18.00 19 
19.00 20 
20.00 21 
21.00 22 
22.00 23 
23.00 24 

Starttid Intervall   Klokkeslett for sendingens 
start 

Sluttid Intervall   Klokkeslett for sendingens 
slutt 

Ukedag Nominal Mandag 1 Ukedag 
Tirsdag 2 
Onsdag 3 
Torsdag 4 
Fredag 5 
Lørdag 6 
Søndag 7 

Duration Forholdstall   Programmets varighet i 
minutter 

Lengde timer Forholdstall   Programmets varighet i 
timer 

Reprise Nominal Ikke brukt   
Tittel Nominal   Tittel på programmet 
Genre Nominal Drama 1 Sjanger 
Innhold Nominal Serier drama 1 Type program 

Situasjonskomedier 2 
Miniserie 3 
Film 4 
Kortfilm 5 
Annet 9 

Undersjanger Nominal Ikke brukt   
Produksjonstype Nominal Ikke brukt   
Produksjonsland Nominal Argentina 1 Produksjonsland 

Afghanistan 2 
Australia 3 
Belgia 4 
Bosnia-
Hercegovina 

5 

Brasil 6 
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Canada 7 
Chile 8 
Colombia 9 
Cuba 10 
Danmark 11 
Egypt 12 
Finland 13 
Frankrike 14 
Hellas 15 
Hong Kong 16 
India 17 
Iran 18 
Irland 19 
Island 20 
Israel 21 
Italia 22 
Japan 23 
Kina 24 
Libanon 25 
Mexico 26 
Nederland 27 
New Zealand 28 
Norge 29 
Peru 30 
Polen 31 
Romania 32 
Russland 33 
Spania 34 
Storbritannia 35 
Sverige 36 
Sør-Afrika 37 
Sør-Korea 38 
Tadsjikistan 39 
Thailand 40 
Tsjekkia 41 
Tyrkia 42 
Tyskland 43 
USA 44 
Østerrike 45 
Annet 99 

Produksjonsselskap Nominal Ikke brukt  Produksjonsselskap 
Produksjonsår Intervall Ikke brukt  Produksjonsår 
	
 


