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Case: Netflix, NBC, TV2 og reklame 

Onsdag 12. januar gikk NBCUniversal overraskende ut med det de hevder er seertall på noen av 
Netflix sine serier i perioden september til desember 2015.

Variety skriver 13. januar på sine nettsider:

«Wurtzel cited ratings derived from San Francisco-based tech firm Symphony, which measures TV 
viewing using audio content recognition technology — software loaded on to users phones that 
tracks viewership by capturing the soundtrack of the program. The company has a sample size of 
about 15,000 at present, Wurtzel said.

From September through December, the average episode of Netflix’s “Jessica Jones” averaged 
4.8 million viewers in adults 18-49 during a 35-day viewing cycle, according to Wurtzel’s 
presentation. Aziz Ansari’s “Master of None” (produced by Universal TV) grabbed 3.9 million while 
“Narcos” grabbed 3.2 million during the same frame. Amazon’s “Man in the High Castle,” a show 
that Amazon has identified as its highest-rated original series, averaged 2.1 million.

Netflix på sin side svarer at disse tallene er gale og at de er irrelevante.

Våren 2015 ble det også spekulert i Netflix langsiktige lønnsomhet. The Guardian skriver 28. april 
på sine nettsider:

«Sir Martin Sorrell, the WPP chief executive, has said he believes that Netflix will have to look at 
introducing advertising to become profitable.
(…)
Netflix has focused on rapid expansion, passing 60 million global subscribers in the first quarter of 
this year.
While the company made almost $1.6bn in revenue in the first three months this year, net income 
was just $24m.

And Netflix’s international operations continue to make significant losses.

Sorrell said he spoke to Ted Sarandos, Netflix’s chief content officer, at an event in China and was 
told that the company has a production budget of “$4bn-plus”.

According to Netflix’s financial filing for last year it has about $9.5bn in “streaming content 
obligations”, effectively payments to rights owners for content on the service, due in the next five 
years.

Sorrell said: “In those circumstances Netflix will have to raise subscription prices, and we know 
what happened last time, or have alternative revenue generation opportunities, one of which will be 
advertising.”»

Tall fra 2015 bekrefter denne trenden med høye inntekter, men relativt lav profitt.

I Norge var TV2 ved oppstarten helt reklamefinansiert, men har i de seneste årene fått stadig 
større inntekter fra andre kilder. Dagens Næringsliv skriver 19.03.14:

«Av de 3,5 milliardene TV 2 tjente var to milliarder annonseinntekter, mens 1,4 milliarder var andre 
inntekter. TV 2 har hatt sterk vekst de siste årene, men mens reklameinntektene har vokst med 



omtrent 30 prosent siden 2009, har de andre inntektene økt med 70 prosent, eller nesten 600 
millioner kroner, siden 2009. 

De «andre inntektene» kommer fra to kilder. Den ene er brukerbetaling for TV 2s betal-tv-kanaler 
og nettjeneste TV 2 Sumo. Mange av kundene betaler for å få se engelsk fotball, som TV 2 har 
enerett til i Norge. Den andre kilden er betaling for distribusjon av TV 2 fra kabelleverandører som 
Get og Canal Digital. TV 2 spesifiserer ikke inntektene fra hver av disse kildene. 

Kabelleverandørene må betale TV 2 langt mer enn før, som følge av at kanalen inngikk en avtale 
med staten som gir en spesiell status som allmennkringkaster. Distributørene er pålagt av staten å 
formidle TV 2 og betale på «markedsmessige vilkår», mens TV 2 skal levere nyheter og 
aktualitetsprogrammer fra et hovedkvarter i Bergen.

Ønsker dialog
Get truet med søksmål for å bli kvitt regelverket, og Canal Digital Kabel-tv valgte å gå til sak. Men 
etter mange måneders munnhuggeri endte krangelen om kabelregningen i hemmelig forlik mellom 
Canal Digital og TV 2. Neste år løper avtalen mellom TV 2 og staten ut. Hildrum vil gjerne 
forlenge.»

Oppgaver:

Som NBCUniversal president of research and media development, hvorfor ville du gå ut med 
Netflix sine seertall?

Som Netflix president, hvorfor vil du ikke gå ut med dine egne seertall og hvordan vil du sikre 
langsiktig lønnsomhet for selskapet?

Som TV2-sjef, hvordan ville du sett på betydningen av de ulike inntekskildene i tiden framover?


