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Plan for forelesningen

• Hva er medieøkonomi - særtrekk ved mediemarkeder
• Economies of scale
• Economies og scope

• Mediebedriftenes strategier for ekspansjon
• Horisontal
• Vertikal
• Diagonal
• Transnasjonal

• Sentrale trekk ved ulike mediemarkeder
• Trykte medier
• Kringkasting
• Filmindustrien
• Internett/nye medier
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Medieøkonomi og mediebedriften

• Hva er medieøkonomi?
• Identifisere de økonomiske kreftene som påvirker mediebedrifter

• Knytter an til handel, konkurranse, konsentrasjon

• Hva kjennetegner en mediebedrift?
• Kommersiell vs ikke-kommersiell

• Kritikk mot modellen

• Markedsstrukturer
• Monopol, oligopol, perfekt konkurranse

Hva er spesielt med medienes økonomi?

• Medienes produkter - hva selger de?

• Publikum - til annonsørene

• Innhold - til publikum

• Hva er spesielt med innholdet?

• Public good
• Produktet brukes ikke opp når det forbrukes, i motsetning til de fleste andre

produkter
• ”Media output seems to defy the very premise on which the laws of economics

are based - scarcity”
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Hva er spesielt med mediemarkedene?

• Economies of scale

• ”are said to exist in any industry where marginal costs are lower
than average costs” og ”highly prevalent feature of the media
industry”

• Marginalkostnadene er lavere enn gjennomsnittskostnadene

• Gjør det mer lønnsomt å produsere for store enn for små markeder

• Innen mediebransjen eksisterer dette på grunn av produktenes
egenskaper av å være public goods

Hva er spesielt med mediemarkedene?

• Economies of scope
• ”arise when there are som shared overheads or other efficiency

gains available that make it more cost-effective for two or more
products to be produced (...) jointly”

• Reformatering av produkter til andre markeder
• Intervju tatt opp til nyhetssending brukes i aktualitetsprogram,

dokumentar, sendes i radio, vises på web eller som podcast, i tekst-tv,
o.l.

• Filmer vises på kino og fjernsyn, selges som DVD, videopodcast, o.l.

• Også karakteristisk for mediebedrifter, og henger sammen med
egenskapen som public good
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Hva er spesielt med mediemarkedene?

• Economies of scale + economies of scope

• Stordriftsfordeler i mange markeder

• Mot konsentrasjon?

• Lønnsomt å ekspandere

Ekspansjonsstrategier

• Ekspansjon og integrasjon

• Horisontal ekspansjon

• Vertikal ekspansjon

• Diagonal ekspansjon

• Transnasjonal ekspansjon
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Horisontal ekspansjon

• Bedriftene ekspanderer i samme marked

• Hensikten er å realisere economies of scale
• Dette gjelder ikke bare det ferdige produktet, men også

rasjonalisering av ressurser på alle plan i virksomheten

• Svært aktuelt for mediebedrifter grunnet economies
of scale

http://hugin.info/131/R/1096766/194839.pdf
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http://hugin.info/131/R/1096766/194839.pdf

http://hugin.info/131/R/1096766/194839.pdf
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Vertikal ekspansjon

• Vertikal dekonstruksjon

• Kontroll over verdikjeden

• Reduserte kostnader for den utvidete bedriften

Vertikal ekspansjon
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Diagonal ekspansjon

• Inn i nye markeder

• Realiserer både scale og scope

• Economies of multiformity

• Krysspromotering

• Spredning av risiko

Flere typer?

Fra TV2s årsrapport 2005
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Transnasjonal ekspansjon

• Generelt ønske om vekst, samt scale og scope

• Ekspanderer kundegrunnlaget horisontalt

• Demers’ ”paradox of capitalism”
• Økt global konkurranse fører til mindre konkurranse i et lengre

perspektiv.
• Fører til økt konsentrasjon - ”reflects the overwhelming advantages

that accrue to large scale firms” (Doyle, s.24)

Transnasjonal ekspansjon
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Særtrekk ved de ulike markedene

• Trykte medier

• Kringkasting

• Filmindustrien

• Internett/nye medier

Særtrekk ved de ulike markedene

• Trykte medier - særtrekk
• Produkter

• Avisen eller bladet  - til publikum
• Publikum, oppmerksomhet - til annonsører

• Forretningsmodeller
• Løssalg - her er salgsinntektene viktige
• Abonnement - annonser (Aftenposten)
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Særtrekk ved de ulike markedene

• Trykte medier - strategier

• Målgruppetenkning - annonseinntekter

• Horisontal ekspansjon - enten ved oppkjøp/fusjonering, eller
ved etablering av nye titler

• Merkevarebygging - med muligheter for diagonal ekspansjon

• Priselastisitet

Særtrekk ved de ulike markedene

• Kringkasting - særtrekk

• Produkter
• Programmer/innhold - til publikum
• Publikum/oppmerksomhet - til annonsørene

• Forretningsmodeller
• Lisens (NRK)
• Annonse (TV2)
• Abonnement, bestilling (Film, sport)
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Fjernsynsmarkedets gode sirkel

Økte prog.
budsjetter

Større
publikum

Flere abb./økt
annonsepris

Økt profitt

Fjernsynsmarkedets onde sirkler

Lave prog.
budsjetter

Mindre
publikum

Færre abb.
/lav ann.pris

Lav profitt

Lave budsj

Færre publ

Mindre innt.
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Særtrekk ved de ulike markedene

• Kringkasting - strategier
• Kanalene

• Motprogrammering
• Nettverk eller kjeder (horisontal integrering)
• Vertikal integrasjon og kontroll over verdikjeden

• Produsentene
• Diversifisering (diagonal ekspansjon)

• Windowing

• Internasjonalisering

Særtrekk ved de ulike markedene

• Filmindustrien - særtrekk og strategier
• Filmer er produkter - her er ikke annonsering så aktuelt
• Men mange ulike markeder etter hvert

• Kino, video, teve, relaterte produkter (eks: filmmusikk)
• Hollywood

• Stort hjemmemarked og verdensmarked
• Stor grad av vertikal integrasjon

• Europa
• Mer fragmenterte markeder pga språk
• I større grad uavhengige produksjoner - mindre grad av

integrasjon
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Særtrekk ved de ulike markedene

• Internett/nye medier - særtrekk og strategier

• En rekke svært forskjellige aktører
• Store bedrifter, organisasjoner, myndigheter

• Produkter
• Tjenester (innhold også her)
• Brukere - til annonsører

• Forretningsmodeller
• Salg av oppmerksomhet/annonseplass
• Salg av tilgang (abonnement/betalingstjenester)
• Andre produkter

Medieøkonomi og makt

• Medieselskapene kjemper om markedsmakt.
– Resultat:
• dominans og maktkonsentrasjon?
• konkurranse og mangfold?

• Problemstillinger ifht politikk, reguleringsregimer?

• Hva med demokratimodeller og syn på medienes makt i forskningen?

• Tenk gjennom om modellene vi var gjennom i maktsesjonen er
dekkende for problemstillinger dere kan identifisere
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Neste gang

• 28.02 - Elisabeth Staksrud foreleser om barn, unge
og nye medier

• 07.03 - er jeg tilbake med første forelesning i bolk 2


