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Innledning 
 
Norge er i deler et tynt befolket land. Med sine fjell og fjorder er antall personer per 

kvadratkilometer 14. I de andre nordiske landene har vi Danmark med 134, Finland med 18 

og Sverige med 34. forbrukermønstre Aviser er også annerledes: Ifølge WAN IFRA World 

Press trend rapport for 2016 hadde Norge en gjennomsnittlig rekkevidde for avislesning  på 

58%, Danmark 58%, Finland 66% og Sverige 67% (tall for 2014). Vi vet at også de nordiske 

landene er på toppen av listen på betaling for digitale nyheter: Norge 27%, Sverige 20%, 

Danmark 15% og Finland 15%. 

 Forbruksmønstre for nyhetslesning har endret seg dramatisk de siste årene - men 

ikke så mye oppmerksomhet har blitt gitt til den geografiske fordelingen av medieforbruket 

fordelt på by og land. Vi vet at papiravisenes lesertall er i tilbakegang, og at digital lesning er 

på vei oppover, men vi har til nå svært lite informasjon om hvordan disse mønstrene har 

fordelt seg på byene og på landsbygda. Lokale nyheter i media har en sterkere innflytelse på 

landsbygda enn de har i byene.  Derfor er rammen for denne analysen er å se på forskjellene 

mellom byene og landkommunene når det gjelder forbrukermønstre av medier. Vi har også 

med noen analyser etter kommunestørrelse for ytterligere å nyansere materialet. 

 

Bergen, februar 2017 

 

 

Erik Wilberg, DBA 

Førsteamanuensis 

Handelshøyskolen BI – campus Bergen 

erik.wilberg@bi.no    

mailto:Erik.wilberg@bi.no
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Metoder og datagrunnlag 
 
Dataene for denne studien kommer fra et nasjonalt representativ undersøkelse hvor 

datainnsamlingen er utført av et velkjent markedsundersøkelsesinstitutt (Respons Analyse i 

Bergen). Foruten å gjøre markedsundersøkelser leverer dette selskapet også offisielle politiske 

undersøkelser av politiske partibarometre, som gjennomføres hver måned i Norge. 

Oppdragsgiver for undersøkelsene har vært Mediebedriftenes Landsforening i Norge, og 

studien har hatt som formål å avdekke status og utviklingstrekk for nyhetskilder og 

mediebruk. 

Målingene i denne undersøkelsen er gjort to ganger i året - en i januar / februar og en 

annen i august. Disse to målingene har deretter blitt samlet i en aggregert fil for hvert år. 

Tabellen nedenfor viser antall intervjuer i byene og på landsbygda i løpet av årene 2011 til 

2016: 

 

 

Tabell 1: Antall intervjuer pr år 

 

Year 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Antall Antall Antall Antall Antall Antall 

Bykommune/land-

kommune 

By 1025 1039 1020 1074 1036 1009 

Land 989 963 977 929 963 993 

Total 2013 2001 1997 2002 1999 2002 

 

Vi ser for hvert år at vi har +/-  2000 respondenter, og at sammensetningen i utvalget er rundt 

50% / 50% for de to kategoriene. Befolkningens distribusjon i offisiell statistikk er også 

50/50, så det er ingen statistisk forskjell mellom utvalget og populasjonens fordeling. En 

Fisher Exact test ble utført på vårt utvalg og befolkningsdata, og det viste en tosidig p-verdi 

på 0,3421, og resultatet er ikke statistisk signifikant. 

Av hensyn til enkelhet og klarhet vil vi vise resultatene for årene 2011 og 2016, men også for 

hvert enkelt år der dette er hensiktsmessig. 

 Rent metodemessig har noen spørsmål blitt byttet ut i løpet av årene.  I 2016 har vi 

spørsmål for hvor man ville henvende seg med sin digitale lesning dersom hendelser inntrådte 

lokalt, i Norge eller i verden for øvrig.  Mer om dette senere. 
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Først en beskrivelse av alder fordelt på by og landkommuner. 

 

 

Tabell 2:  Aldersfordeling by og land

 

 

Rent demografisk ser vi at det er forskjell på by og landkommuner i 

befolkningssammensetningen. Dette har også betydning for mediekonsumet og 

nyhetspreferansene.  I begge årene var det slik at det var signifikant høyere andel eldre i 

landkommunene og signifikant høyere andel yngre i bykommunene.   

Grunnet en rekoding av datamaterialet kan vi ikke vise utviklingen i utdanning mellom de 

ulike årene, men vi har en tabell over fordelingen på utdanning i by og landkommuner for året 

2016:  

 
Tabell 3: Utdanningsnivå i by og landkommuner 

 

By/landkommune 

Bykommune Landkommune Total 

% %  % 

Hvor mange års utdanning 

utover grunnskolen har du? 

Inntil 3 år 30% 43% 36% 

4-6 år 34% 29% 32% 

Mer enn 6 år 37% 28% 32% 

N=2000 

 

Av tabellen fremgår det at det er flere med lavere utdanning på landet. Faktisk er det slik at 

bykommunene har signifikant høyere andel av folk med utdanning 4-6 år og mer enn 6 år 

etter grunnskole.  Dette er også viktig å ha med seg når man analyserer dataene videre. 

 

Følgende tabell viser oss en fordeling av kilder for lokale nyheter med utgangspunkt i by og 

landkommuner og alder. 
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Nyhetskilder 
 
Tabell 3: Kilder til lokale nyheter 2011 og 2016 

 

 

Ved å se på disse to tabellene i sammenheng får vi et bilde av hvilke endringer som har skjedd 

i løpet av disse fem årene fra 2011 til 2016. Vi ser at avisen (papiravisen) har gått ned som 

viktigste kilde til lokale nyheter fra 60% til 34% i byene, og fra 71% til 50% i 

landkommunene.  Vi ser også en dramatisk endring etter alder hvor nedgangen har vært 

spesielt stor (34 prosentpoeng) for aldersgruppen 30-44 år.  Nedgangen for 60 + segmentet 

har bare vært 8 prosentpoeng.  

 

Vi skal nå ta denne analysen videre og konsentrere oss om utviklingen fra 2011 til 2016 

mellom bykommuner og landkommuner. 
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Tabell 4: Kilder til generelle nyheter, 2011 og 2016 

 

År 

2011 2016 

By/landkommune By/landkommune 

By Land By Land 

 %  %  %  % 

Hva er din viktigste kilde til 

nyheter generelt? 

Avis 23% 22% 15% 17% 

TV 30% 38% 20% 24% 

Radio 8% 8% 7% 10% 

Internett 37% 31% 51% 42% 

Annet 0% 0% 6% 6% 

Ikke sikker 1% 1% 1% 1% 

 

Både avis og TV har gått tilbake som viktigste kilde til generelle nyheter, og internett har økt 

– noe mer i byene enn på landet.  

 
Tabell 5: Kilder til lokale nyheter, 2011 og 2016 

 

År 

2011 2016 

By/landkommune By/landkommune 

By Land By Land 

 %  %  %  % 

Hva er din viktigste kilde til 

lokale nyheter? 

Avis 60% 71% 34% 50% 

TV 8% 5% 9% 6% 

Radio 8% 6% 5% 4% 

Internett 21% 15% 41% 30% 

Annet 1% 1% 7% 5% 

Ikke sikker 2% 2% 4% 4% 

 

Ser vi igjen på de lokale nyhetskildene er disse mer dramatisk forandret. Avisene har gått 

kraftig tilbake i byene og ligger i 2016 i landkommunene på det nivået som av forskere har 

vært regnet som en kritisk grense: 50%. Internett har doblet seg, men spiller totalt sett ikke så 

stor rolle på landet som i byene, hvor nettet i 2016 er større enn papiravis.  Ved siden av den 

generelle medieutviklingen, har også avisene vært flinkere til å utvikle sine digitale tilbud. 

 

Vi har noen nye spørsmål som ble introdusert i 2015 og 2016 og som tar for seg digitale 

nyhetspreferanser.  Vi har stilt tre sett spørsmål – ett om lokale hendelser, ett om hendelser i 
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Norge og ett i verden for øvrig. Dette er et datasett med 3000 intervjuede fra august 2015, 

februar 2016 og august 2016.  

 

Digitale kilder ved nyhetshendelser lokalt, nasjonalt og internasjonalt 
 

 
Tabell 6: Digitale kilder ved hendelser i kommunen 

 

By/landkommune 

Bykommune Landkommune Total 

 %  %  % 

Dersom det i kommunen du 

bor hendte noe som du ville 

lese mer om, på hvilken 

nettside ville du da søke 

informasjon? 

Nettutgaven av lokalavis, 

regionavis 

49% 61% 55% 

VG.no 7% 3% 5% 

Dagbladet.no 1% 1% 1% 

Aftenposten.no 9% 1% 5% 

NRK.no 7% 3% 5% 

TV2.no 1% 1% 1% 

Sosiale medier som 

Facebook 

6% 7% 6% 

Annen nettside 14% 13% 13% 

Ingen spesiell nettside 8% 10% 9% 

 

Her ser vi at det er en stor forskjell (den er signifikant) mellom by og land på hvilke nettsider 

man går på,  I landkommunene er det den lokale avisens nettutgave som spiller en avgjørende 

rolle. I byene er bildet litt mer nyansert – her kommer VG inn og også Aftenposten og NRK.   
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Tabell 7: Digitale kilder ved hendelser i Norge 

 

By/landkommune 

Bykommune Landkommune Total 

 %  %  % 

Dersom det i Norge hendte 

noe som du ville lese mer 

om, på hvilken nettside ville 

du da søke informasjon? 

Nettutgaven av lokalavis, 

regionavis 

4% 5% 4% 

VG.no 33% 35% 34% 

Dagbladet.no 4% 5% 4% 

Aftenposten.no 14% 10% 12% 

NRK.no 20% 19% 20% 

TV2.no 3% 3% 3% 

Sosiale medier som 

Facebook 

4% 4% 4% 

Annen nettside 10% 10% 10% 

Ingen spesiell nettside 8% 10% 9% 

Om vi flytter oss til nasjonalt nivå ser vi at det ikke er særlige forskjeller, Her spiller 

riksmediene en større rolle – og da spesielt VG.  Den eneste signifikante forskjellen er på 

Aftenposten som naturlig nok har større oppslutning i byene.  

 

Ser vi på nyheter fra verden for øvrig ser bildet slik ut: 

 

 
Tabell 8: Digitale kilder ved hendelser i utlandet 

 

By/landkommune 

Bykommune Landkommune Total 

 %  %  % 

Dersom det i utlandet hendte 

noe som du ville lese mer 

om, på hvilken nettside ville 

du da søke informasjon? 

Nettutgave av lokalavis, 

regionavis 

2% 2% 2% 

VG.no 23% 27% 25% 

Dagbladet.no 3% 3% 3% 

Aftenposten.no 10% 7% 9% 

NRK.no 16% 17% 16% 

TV2.no 3% 3% 3% 

Sosiale medier som 

Facebook 

7% 4% 6% 

Nettutgave av utenlandske 

medier 

12% 10% 11% 

Annen nettside 15% 15% 15% 

Ingen spesiell nettside 9% 11% 10% 



 

9 
 

 

Ser vi statistisk på det er det signifikant forskjell på VG som ligger høyere på internasjonale 

nyheter på landet enn i byen, Aftenposten er høyere i byene og sosiale medier slår også ut.   

Legg også merke til at 10-12% går direkte til nettutgaven av utenlandske medier.  

 

 

Spesifikke papiraviser lest 
 

 
Tabell 9: Spesifikke aviser lest, 2011 og 2016 

 

År 

2011 2016 

By/landkommune By/landkommune 

By Land By Land 

 %  %  %  % 

Aviser lest Aftenposten 23% 18% 16% 14% 

Stavanger Aftenblad 4% 3% 3% 2% 

Fædrelandsvennen 3% 1% 1% 2% 

Bergens Tidende 10% 6% 4% 2% 

Adresseavisen 5% 2% 3% 2% 

VG 20% 23% 8% 7% 

Dagbladet 13% 10% 5% 4% 

Dagens Næringsliv 8% 5% 4% 3% 

Lokale og andre aviser 44% 63% 35% 48% 

Leste ingen aviser 19% 16% 43% 37% 

 

 

I denne tabellen ser vi på utviklingen av avislesning av en del titler og ikke-avislesning. Vi ser 

at i begge kategorier har det vært en vekst i ikke-lesning av aviser. Det er nedgang for alle 

aviser – minst for Aftenposten, men dramatisk for løssalgsavisene VG og Dagbladet. Vi ser 

også at lokale aviser har gått tilbake – og mest i landkommunene (fra 63% til 48%).  
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Bruk av internett i byer og i landkommuner 
 
Tabell 10: Bruk av internett, 2011 og 2016 - by og land 

 

År 

2011 2016 

By/landkommune By/landkommune 

By Land By Land 

 %  %  %  % 

Benyttet du internett i går? % Ja 82% 79% 89% 83% 

Benyttet du sosiale medier i 

går? 

% Ja 49% 40% 71% 64% 

 

Når det gjelder bruk av internett kan vi se at dette var meget vel utviklet allerede i 2011. Det 

har vært en vekst siden da, og vi legger merke til at nivået er noe høyere i byene enn på 

landet. Når det gjelder sosiale meder har det vært en sterk vekst i bruk og nivået er nå 

gjennomsnittlig i befolkningen på hele 71% i byene og 64% på landet.  

 

Ukeslesning på ulike plattformer 
 
Tabell 11: Ukeslesning av nyheter på ulike plattformer - by og land 

 

År 

2011 2016 

By/landkommune By/landkommune 

By Land By Land 

 %  %  %  % 

På hvilke 

plattformer 

har du lest 

nyheter 

siste uke? 

På papiravis 87% 87% 61% 68% 

På PC 76% 73% 69% 58% 

På mobiltelefon 23% 18% 65% 53% 

På nettbrett 9% 6% 36% 39% 

Ingen av delene 1% 2% 1% 2% 

 

Her ser vi også at det har vært samme tendens i plattformutviklingen. Spesielt er veksten stor 

innenfor mobiltelefon, hvor nivået var 65% i byene og 53% på landet i 2016.  Omskiftningen 

her har vært meget stor bare på fem år. Vi ser at mobiltelefonen har gått forbi papiravisen på 

ukebasis i byene.  Vi ser også at det har vært en stor vekst i bruk av nettbrett, og der er nivået 

faktisk litt høyere i landkommunene, sannsynligvis på grunn av et bedre digitalt tilbud fra 

lokalavisene. 
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Analyser etter kommunestørrelse 
 
Vi skal vri litt mer på disse dataene og belyse dem fra et perspektiv av kommunestørrelse 

også. 

 

Tabell 12: Sammenhengen mellom kommunestørrelse og by og landkommuner 

 

 

Tar vi for oss året 2016 ser vi at 68% av bybefolkningen bor i kommuner med mer enn 50.000 

innbyggere.  Ser vi på landkommuner ser vi at 47% av befolkningen bor i kommuner under 

10.000 innbyggere.  Samlet sett ser vi at 39% av befolkningen bor i kommuner med 50.000 

innbyggere eller fler og 25% bor i kommuner under 10.000 innbyggere.  Denne fordelingen 

skal vi nå belyse i medieforbruket. 
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Tabell 13: Generelle nyhetskilder etter kommunestørrelse 

 

Her ser vi utviklingen for generelle nyheter. Det første vi legger merke til er at TV spiller en 

større rolle i småkommunene, men vi ser at det har jevnet seg ut mot 2016. Og vi ser at 

internett spiller en mindre rolle i de minste kommunene (39% i 2016) mot de større 

kommunene.  

 

Tabell 14: Lokale nyhetskilder etter kommunestørrelse 

 

Ser vi på de lokale nyhetene så ser vi at det er en vesentlig og signifikant forskjell mellom de 

mindre og mellomstore kommunene og de største.  Det reflekteres både i avisenes stilling og i 

internett. Og vi ser spesielt at det er et markant skille (i 2016) mellom disse 

kommunekategoriene.  Avis og nett spiller helt ulike roller i små og store kommuner.  
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Tabell 15: Spesifikke aviser lest etter kommunestørrelse 

 

Ser vi på denne tabellen ser vi at lesingen av Aftenposten i stor grad er et storbyfenomen. 

Samtidig ser vi VGs og Dagbladets store tilbakegang. Men vi legger også merke til at lokale 

og andre aviser ligger vesentlig høyere i de minste kommunene (53% i 2016) enn i de største. 

Her er det signifikante forskjeller. Vi ser også at ikke-lesningen av aviser har hatt en 

dramatisk utvikling i alle kategorier. 
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Tabell 16: Bruk av internett og sosiale medier etter kommunestørrelse 

 

 

Når det gjelder sosiale medier og internett ser vi at det er i høyere grad et 

storkommunefenomen. Det handler nok om at befolkningen er yngre i de store byene.  

 

Vi ser at internettbruken er nesten lik i mindre og i store kommuner.  

 

 
Tabell 17: Ukeslesning pr plattform etter kommunestørrelse 

 
 

Ser vi på ukelesningen pr plattform så har avisene i 2011 en meget dominerende rolle.  Denne 

er sunket i takt med utviklingen, men selv i 2016 ligger den på nesten 70%. Vi ser at PC 

ligger lavere i 2016 for alle kategorier og spesielt i småkommunene. Her har nok mobilen og 
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nettbrettet tatt over, for her ser vi mindre forskjeller. Riktignok er mobilen lavere i de minste 

kommunene enn i de største, men her har også avisene en mer dominerende rolle. Det er også 

verd å merke seg at nettbrettet har samme utbredelse i alle kommunetyper.  Det må ha 

sammenheng med utviklingen av det digitale tilbudet i områder med større geografiske 

avstander.  

 

Avslutning 
Denne rapporten viser med tydelighet den dramatiske endringen i måter man tar til seg 

nyhetsinformasjon på i Norge.  Spesielt interessant har det vært å betrakte dette fra 

perspektivet om bykommuner og landkommuner, og små og store kommuner.  Vi ser tydelig 

at avis og lokale nyhetsmedier er viktigere i landkommuner enn i bykommuner.  Samtidig ser 

vi at måten man tar til seg informasjonen på er vesentlig forskjellig i de to kategoriene.   

 

 

 
 


