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• Dette er den syvende utgivelsen av Deloittes medieundersøkelse, som 
omhandler norske forbrukeres medievaner. Den internasjonale 
rapporten gis ut for ellevte året på rad, og den amerikanske rapporten 
for trettende år på rad

• Undersøkelsen gir innsikt i hvordan forbrukere i alderen 14 til 82 år 
bruker og forholder seg til media, digitale enheter og tjenester, 
mobilteknologi og internett

• Undersøkelsen gir også innblikk i norske forbrukeres holdninger og 
vaner knyttet til reklame og sosiale medier

• 1023 nordmenn har svart på undersøkelsen på nett i 2019. 
Undersøkelsen ble utført av YouGov, et uavhengig gallupbyrå. Vi 
bruker vektede tall i undersøkelsen. Dette er antallet respondenter 
vektet mot antall nordmenn som befinner seg i alderssegmentet

Medieundersøkelsen

Deloittes medieundersøkelse gir innsikt i hvordan norske forbrukere i alderen 14-82 år 
forholder seg til media 

216 259 255 49244

Gen-Z 
14-21

Millennials
22-35

Gen-X
36-52

Baby 
Boomers

53-71

Matures
72+

Antall i utvalg

142 300 305 82195 Vektet antall

514 681 1 234 830 1 164 909 405 6051 024 785 Folketelling
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Innhold - Hovedtemaer

TV og strømming 

Sosiale medier

Nyheter

Podkast
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(88%) (84%) (83%) (80%) (73%)

(67%) (66%) (69%) (66%) (73%)

(50%) (62%) (56%) (52%) (63%)

25%

43%

44%

44%

63%

69%

87%

88%

90%

0% 50% 100%

Bærbar spillkonsoll (Nintendo Switch,

Sony PlayStation® Vita osv.)

Spillkonsoll (PS4, Wii U, osv.)

Stasjonær PC

Digital videoopptaker (f.eks. Get HD
PVR)

DAB-radio

Nettbrett (Apple iPad® osv.)

Bærbar PC

Smarttelefon (Apple iPhone®

Samsung Galaxy osv.)

Flatskjerm-TV

Digitale enheter

Utvalg: Alle 1023 respondenter Utvalg: Alle 1023 respondenter

Enheter som rangeres som topp tre viktigste i norske husstander

Gen-Z 
14-21

Millennials
22-35

Gen-X
36-52

Baby 
Boomers

53-71
Matures

72+

Utbredelse av utvalgte digitale enheter blant norske 
husstander

Alle har TV, smarttelefon og PC, men smarttelefonen oppleves som viktigst
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Utvalg: EMEA/ utvalgte asiatiske land

Covid-19 kan påvirke hvilke digitale enheter vi foretrekker

Salg av videospill og konsoller tar av under Covid-19 – og kanskje får bærbar PC en 
oppsving?

44% økning i salg av 

videospill i uke 12 
sammenlignet med i 
fjor– 4,3 millioner spill 
på en uke

155% økning i salg av 

spillkonsoller i uke 12 –
260 000 enheter på en 
uke

I Norge ble det arrangert 17. mai-tog i nettspillet Minecraft

Kilde: NRKKilde: Deloitte rapport: Medier og COVID-19 – Bransjeperspektiv
Kilde: Forbes

60 millioner brukere 

lastet ned det nye Call 
of Duty-spillet i mars
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TV og strømming
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Forskjeller i hvordan generasjonene foretrekker å se 
programmer

Lineær TV er seiglivet, men strømming vinner til slutt

Strømmetjenester har økt på tvers av alle generasjoner 

Utvalg: Alle 1023 respondenter

Hvordan man velger å se programmer

Gen-Z 
14-21

Millennials
22-35

Gen-X
36-52

Matures
72+

(59%) (64%) (45%) (54%) (63%)

Baby Boomers
53-71

2017 2018 2019

29% 31% 32%

Strømmet (ikke direktesendt)

45% 41% 33%

Lineær TV

26% 28% 25%

Annet

Annet inkluderer programmer tatt opp på DVR, on demand-programmer og nedlastede programmer

Selv om lineær TV fortsatt er 
foretrukket hos eldre generasjoner, 
har strømming sett en økning 
fra 2018 hos alle generasjoner

2019 59% 64% 45% 26% 15%

2018 48% 51% 33% 13% 11%

10%

Strømmet (direktesendt)
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2,7

4,2

5,7

6,9

8,6

Videoklipp på sosiale
medieplattformer

Annet videoinnhold fra
nettplattformer

Filmer

Direktesendte hendelser

TV-serier

Hva vi velger å se på av videoinnhold påvirker hvordan vi ser 

Vi bruker mange timer foran skjermen, og det er store forskjeller i hva 
generasjoner bruker tid på 

19,9
18,4

16,2

7,2 8,5
5,1

7,6

15,5

20,5

38,5

(14-21) (22-35) (36-52) (53-71) (72+)

Youtube
e.l.

(34%)

TV-
serier
(38%)

Direkte-
sendt
(37%)

Direkte-
sendt
(45%)

TV-
serier
(33%)

Gen-Z Millennials Gen-X MaturesBaby Boomers

Utvalg: Alle 1023 respondenter

I løpet av en uke bruker vi

13,8 timer på strømmet videoinnhold (direkte og ikke direkte)

15,9 timer på lineær TV



9© 2020 Deloitte AS 9

Flere binger – og man binger alene 

Før var tv-titting forbundet med noe sosialt, mens nå gjør man det alene på sin 
egen enhet 

Nordmenn generelt

68%Andel som oppgir at de har binge-watchet

Antall episoder man i snitt ser når man binge-watcher
5

24%Andel som oppgir at de binge-watcher minst en gang i uken

Gen-Z (14-21)

84%

6

33%

8%Andel som oppgir at de i snitt ser 10+ episoder når de 
binge-watcher 16%

Fordeling av tid med binge-watching på ulike måter

Alene Med en 
partner

Med 
familie

Med 
venner

63 %
25 %

8 %

4 %

78 %
5 %

8 %

9 %

Utvalg: 719 respondenter (alle 1023 respondenter 
oppga om de har binge-watchet)
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Enkeltprogrammer lokker inn seere … 

En høy andel har opprettet abonnement på strømmetjenester for å få tilgang til 
originalt innhold

70%
71%

50%

24%
19%

(14-21) (22-35) (36-52) (53-71) (72+)

Gen-Z Millennials Gen-X MaturesBaby 
Boomers46%

oppgir at de har startet å 
abonnere på en 
strømmetjeneste 
hovedsakelig for å få 
tilgang til spesifikt 
originalt innhold

For de under 35 år tilsvarer 
dette tallet

71%

Utvalg: Alle 1023 respondenter
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0% 10% 20% 30% 40%

Bibliotek med filmer

Bibliotek med TV-serier

Tilgang til

eksklusivt/originalt innhold

Ingen reklame

Pris

Viktigste faktorer som har betydning for at man starter nytt 
abonnement av strømmetjeneste

… men pris og fri for reklame er fortsatt viktigste faktorer 

Nordmenn verdsetter pris og ingen reklame høyest, samtidig som unge bryr seg 
mer om innhold

0 % 50 % 100 %

(14-21)

(22-35)

(36-52)

(53-71)

(72+)

Utvalg: Alle 1023 respondenter

Pris og ingen reklame er de 
viktigste faktorene blant 
generasjonene
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Hvilke av følgende abonnementstjenester for strømming 
betaler du for å bruke?

Strømmeabonnement øker i popularitet, og reklamefinansierte modeller er på vei inn

Ulike drivere på tvers av generasjoner kan utnyttes i skjæringspunkt mellom 
strømmeabonnement og reklamefinansierte modeller

46%

21%

17% 16%

6%

3% 3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Netflix HBO

Nordic

Viaplay TV2

Sumo

Dplay C More Amazon

Prime

2018 2019

Utvalg: Alle 1023 respondenter Kilde: Deloitte TMT Predictions

I Storbritannia i 2020 vil 10% av all 
inntekt fra TV-reklamer være gjennom 
reklamefinansierte modeller

Innen 2025 er det forventet at de fleste 
strømmetjenester vil være avhengig av 
reklame som viktig eller eneste 
inntektskilde

Strømmepreferanser på tvers av 
generasjoner kan utnyttes i dette 
skiftet

Reklamefinansierte modeller er på vei inn i Europa
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Velge innhold som har høy

matchprosent for profilen din

Søke direkte etter navn på innhold

basert på anbefalinger

Liste over de mest populære

titlene på nettstedet

Søkemotor for strømmetjenesten

Liste over anbefalte titler for meg

Liste over innhold du har lagret for

å se på senere

Liste over innhold som er nytt eller
nylig lagt til

Søke gjennom innholdet basert på

sjanger

Når du leter etter noe å se på hos strømmetjenesten din, hvilke tre 
metoder er viktigst for å finne innholdet du ønsker å se på?

Personlig tilpasset innhold fenger ikke nok!

Det finnes flere viktigere inspirasjonskilder for å finne ønsket innhold

Hvordan lærer du vanligvis om nye serier/innhold?

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Surfe på video-

/strømmenettsider

Sosiale nettverk

Nettsurfing

Blader/aviser

Venner eller familie

TV-reklamer

Utvalg: Alle 1023 respondenter Utvalg: 599 respondenter
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Counter-Strike: Global Offensive-turnering

Nordmenn har hevet seg på e-sporttrenden

En av ti nordmenn ser på e-sport minst en gang i uken – og en tredjedel ser via 
lineær TV

Antall som oppgir at de ser ukentlig på e-sport

27%

14%

8%

5%

10%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

(14-21) (22-35) (36-52) (53-71) (72+)

11% betaler for abonnement, 14% har

inkludert tilgang i strømmeabonnement, 53%
ser gratis via strømmetjenester på nett, 

og 34% ser via lineær TV

Utvalg: Alle 1023 respondenter

Scan QR-koden for å se videoklippet
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Globalt vokser e-sport under Covid-19

Tradisjonelle idrettsgrener går over til digitalt

Formel 1

Kilde: Motorsportbroadcasting.com

Virtuelle F1-løp med ekte F1-sjåfører, flere 
kjendiser og med kommentatorer har blitt vist 
av Sky Sports.

Bahrain Virtual Grand Prix, arrangert 22.mars, 
hadde rundt 200 000 publikummere.

Hesteveddeløp

Virtual Grand National ble arrangert i 
Storbritannia 4.april, med 5 millioner 
publikummere på ITV.

Løpet var en simulering av 2020-løpet. 
Simuleringen var basert på førti løpere, CGI-
teknologi og spesialiserte algoritmer.

Kilde: Racingpost.com

eSerien

eSerien, en e-sportserie i FIFA, ble lansert i 
2019, og består av 18 toppserieklubber.

I forbindelse med Covid-19 har eSerien
#hjemmebane blitt lansert, hvor 
fotballspillere fra Eliteserien og OBOS-ligaen 
spiller mot hverandre. 

Kilde: Eliteserien.no
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Sosiale medier
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Hvor mange timer bruker du på sosiale medier hver dag i snitt?

De yngste er ikke overraskende de største brukerne av sosiale medier

Der hvor de yngre bruker mest tid på Snapchat og Instagram, holder de eldre 
seg til Facebook

37%
66% 78% 83% 90%

(14-21) (22-35) (36-52) (53-71) (72+)*

81%
53%

38% 37%
16%

(14-21) (22-35) (36-52) (53-71) (72+)*

70%
52%

36% 26% 23%

(14-21) (22-35) (36-52) (53-71) (72+)*

20%

2% 0% 0% 0%

(14-21) (22-35) (36-52) (53-71) (72+)*

Hvilke sosiale medier bruker du mest i løpet av en vanlig uke?

Utvalg: Alle 1023 respondenter Utvalg: 960 respondenter

3,7

2,5

2
1,8

1,2

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

(14-21) (22-35) (36-52) (53-71) (72+)
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Andel som vanligvis besøker følgende typer kontoer i sosiale medier ukentlig

Vi henter inspirasjon fra mat- og sportskontoer

Tradisjonelle kategorier som mote og sminke har falt i popularitet

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Sminke

Kroppspositive

Inspirerende reiser

Inspirerende sitater

Mote

Interiørdesign

Livsstil (LGBT, spill, musikk e.l.)

Trening

Kjendis

Sport

Mat

Utvalg: 960 respondenter

Kategorier med største kjønnsforskjeller

Mat 26%          17%

Sport 9%            28%

Kjendis 20%          14%

Livsstil 12%          20%

Sminke 12%          7%
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Fra «Bloggerne» til «Instagrammerne»

Blogg er ut blant influensere – Instagram, Youtube og Snapchat har tatt over

Utvalg: Alle 1023 respondenter

Generasjon Z er de største tilhengerne

6%

14%

16%

43%

54%

61%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Nettblogger

Podkaster

TikTok

Snapchat

YouTube

Instagram

24%

16%

5%

20%

Totalt oppgir 40% at de 

besøker influenserkontoer

besøker influensere på Instagram

besøker influensere på YouTube

besøker influensere på Snapchat

besøker influenserblogger
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Hvor ofte kjøper du produkter eller tjenester reklamert 
gjennom sosiale medier?

Influensere har en vei å gå på å skape tillit hos følgerne sine

Vi stoler mer på anbefalinger fra kjente

41% er delvis eller helt enig i 

at en anbefaling på sosiale medier 
fra en man personlig kjenner vil 
forbedre oppfatning av en 
merkevare, mot 

15% hvis det er en anbefaling 

fra en influenser

Utvalg: 960 respondenter Utvalg: Alle 1023 respondenter

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

(14-21) (22-35) (36-52) (53-71) (72+)

Ofte (hver

dag/ukentlig)

Av og til
(månedlig)
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Andel som oppgir at sponset reklame som presenteres av influensere i 
sosiale medier er litt/veldig relevant

… men samtidig er influensere flinke til å tilpasse innholdet

Vi syns at annen personlig rettet reklame er mindre relevant

Kun 27% er helt eller 

delvis enige med at 
personlig rettede reklamer 
på sosiale medier er 
relevante

For sponset reklame fra 
influensere, er dette tallet 

på 61%

Utvalg: Alle 1023 respondenter Utvalg: 482 respondenter

(14-21) (22-35) (36-52) (53-71) (72+)*

Gen-Z Millennials Gen-X MaturesBaby Boomers

63% 66%
59%

40%

74%
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Nyheter
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0% 10% 20% 30% 40% 50%

Jeg leser ikke nyheter

Radio

Papiravis

Sosiale medier

Nyhetskanaler på TV

Nettaviser

Hva er dine viktigste nyhetskilder?

Sosiale medier styrer nyhetsbildet til unge

Nettaviser er fortsatt den viktigste nyhetskilden, men sosiale medier står sterkt      
blant de yngre generasjonene

Gen-Z 
14-21

Millennials
22-35

Gen-X
36-52

Baby 
Boomers

53-71
Matures

72+

53% av Gen-Z sier sosiale 

medier påvirker dem til å lese mer 
nyheter enn tidligere

(40%) (59%) (48%) (44%) (37%)

(35%) (16%) (30%) (31%) (30%)

(9%) (13%) (12%) (10%) (20%)

Utvalg: Alle 1023 respondenter
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Andel respondenter som oppgir at de er villige til å betale for 
nyheter på nett

Folk innser at kvalitet koster

Økning i antall som er villige til å betale for nyheter på nett tyder på at medie-
husene har klart å overbevise lesere om at det er forskjell på kvaliteten på innhold

Hvorfor er man ikke villig til å betale

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

+20%

68%

25%

18%

9%

0% 20% 40% 60% 80%

Annen grunn

Brukeropplevelsen

rettferdiggjør ikke kostnadene

Kvaliteten på innholdet

rettferdiggjør ikke kostnadene

Det er så mye gratis

informasjon der ute at jeg ikke

trenger å betale

Utvalg: Alle 1023 respondenter

27% oppgir at de er villige til å betale for 

nyheter på nett, sammenlignet med 7% i 2014

Utvalg: 750 respondenter



25© 2020 Deloitte AS 25

Andel respondenter som faktasjekker informasjon i nyheter ukentlig

Eldre lever i god tro

Yngre generasjoner faktasjekker informasjon i nyheter oftere enn eldre

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Jeg går direkte til nettsteder for faktasjekking,
som Faktisk.no

Jeg leser faktasjekk-artikler som publiseres av
nyhetsnettsider (VG, Aftenposten, Dagbladet

e.l.)

Jeg bruker internasjonale medier for å sjekke

informasjonen jeg leser

Jeg leter etter andre meninger fra andre,

norske nyhetssider

(14-21) (22-35) (36-52) (53-71) (72+)

18% av Gen-Z 

faktasjekker daglig
nyheter de leser ved hjelp 
av internasjonale medier

Utvalg: Alle 1023 respondenter
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Økt spredning av feilinformasjon, muliggjort av nettsteder og avanserte verktøy for 
manipulering, driver en ny type informasjonskrig

Tilgang til sofistikerte verktøy 
som bruker maskinlæring, 
automatisering og 
robotteknologi, sammen med 
naturlig språkbehandling, gjør 

det enklere for de med 

begrenset teknisk kompetanse å 
lage og spre manipulert 
informasjon i stor skala.

Kilde: Deloitte rapport: Telecom og COVID-19 – Bransjeperspektiv
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Covid-19 påvirker nyhetskildene

Covid-19 har gitt flere brukere, men reduserte annonseinntekter

Pandemien har gitt en økning i daglige brukere av nyhetskilder, men samtidig har     
det ført til dramatiske fall i annonseinntekter

Nedgang i annonseinntekter

Kilde: Deloitte rapport: Medier og COVID-19 – Bransjeperspektiv; DN: Koronapandemien kan 
gi raskere kutt for papiravisene

Nettaviser opplever 30% flere 

daglige lesere under koronapandemien

TV, radio og sosiale medier 
opplever også en økning i daglige 
brukere

Salget av papiraviser har bremset 

opp

Storby- og lokalaviser har oppgitt en 
nedgang i annonseinntekter på opp 

mot 50% i april, mens riksaviser 

oppgir en nedgang på 37% i samme 

periode

I kjølvannet av pandemien opplever 

man en generell nedgang i 
annonseinntekter,både i 

tradisjonelle medier og på nett

Kilde: Deloitte rapport: Medier og COVID-19 – Bransjeperspektiv
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Podkast
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Hvor ofte hører du på podkaster?

Er podkast en hype?

Antall podkastlyttere vokser, men det er samtidig vanskelig å tjene penger på det

27% hører på podkast minst en gang i 

uken, en økning fra 18% i 2018.

Det globale markedet er forventet å 

passere 1 US$ milliarder i 2020 –

til sammenligning er radiomarkedet på 

42 US$ milliarder, og lydbøker på 

5 US$ milliarder

34% av de som hører, gjør det mens 

de reiser til/fra jobb.

Utvalg: Alle 1023 respondenter

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Gen-Z Millennials Gen-X Baby
Boomers

Matures

Daglig Ukentlig Månedlig Årlig

Kilde: Deloitte TMT Predivtions
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Hvilke er dine favorittemner når du hører på podkast? 

Kilde: Podtoppen.no (20. mai 2020)

Store variasjoner i favorittemner

Humor troner på topp, uavhengig av kjønn. Menn favoriserer også sport og 
vitenskap/teknologi, mens kvinner liker helse/utdanning og spenning/krim

0% 20% 40% 60%

Humor

Vitenskap og teknologi

Spenning/krim

Underholdning og kjendis

Helse og utdanning

Politikk

Sport

Internasjonale nyheter

Nasjonale nyheter

Kunst og kultur

Forretninger og finans/økonomi

Klimaendring og miljøvitenskap

Annet

Menn Kvinner

Friminutt med Herman og Mikkel

Radioresepsjonen

Lørdagsrådet

Jan Thomas og Einar blir venner

Misjonen med Antonsen og Golden

Podkast-topplisten

1

2

5

4

3

Utvalg: 539 respondenter
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Ville du betalt for dine favoritt-podkaster for å unngå reklame?

Reklame i podkast – ja takk! 

De fleste er ikke villige til å betale for å unngå reklame i podkaster, men                 
flere yngre er villige enn de eldre

8 %

7 %

4 %

81 %

Ja, samlet 
abonnement

Ja, 
enkeltabonnement

Ja, bestille 
enkeltepisoder

Nei

Unge er mer positive til 

abonnement på 

enkeltpodkast

De fleste er ikke villige 
til å betale for å unngå 
reklame

Utvalg: Alle 1023 respondenter
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