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Forord 
Samtidig med at SSBs intervjuundersøkelse om nordmenns kultur- og mediebruk 
for 2008 ble gjennomført, ble det også gjennomført en undersøkelse blant personer 
med innvandrerbakgrunn i alderen 9-59 år om samme emne.  
 
I denne rapporten blir resultatene av undersøkelsen lagt fram for første gang. 
Formålet med rapporten er å gi et overblikk over hva disse tallene viser om 
innvandrere både når det gjelder kultur- og mediebruk, og egenaktivitet på dette 
feltet.  
 
Innvandrerutvalget er delt i to: De med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika, Latin-
Amerika og Europa utenom EU/EØS og innvandrere fra EU/EØS, USA, Canada, 
Australia. Tall fra disse to gruppene sammenlignes med tall for befolkningen i 
Norge. I alle tre utvalgene gis det tall for aldersgruppen 9-59 år.  
 
I kapittel 1 blir datagrunnlaget for rapporten beskrevet. Der blir det også lagt fram 
noen av rapportens hovedresultater. I kapittel 2 blir språkbruk i hjemmet, 
språkopplæring og språkforståelse beskrevet. 
 
I kapittel 3 blir bruken av ulike medier totalt beskrevet, bruken av de enkelte 
medietilbudene, tilgang til medier og interessen for mediebruk. Kapittel 4 er viet til 
bruk av ulike kulturtilbud totalt, bruk av de enkelte kulturtilbudene, interesse for 
kulturtilbud, mangel på kulturtilbud, egen kulturaktivitet og kulturbruk i utlandet. 
 
Prosjektstøtte: Kultur- og kirkedepartementet 
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1. Datagrunnlag og hovedresultater 

1.1. Datagrunnlag 
I 2008 gjennomførte Statistisk sentralbyrå sin sjette intervjuundersøkelse siden 
1991 om kultur- og mediebruk blant befolkningen generelt i alderen 9-79 år. 
Samtidig ønsket Kulturdepartementet også en undersøkelse blant personer med 
innvandrerbakgrunn om deres kultur- og mediebruk. Det ble trukket to tilleggs-
utvalg til den ordinære undersøkelsen. Det ene var blant innvandrere og personer 
født i Norge med to utenlandsfødte foreldre fra Asia, Afrika, Latin-Amerika, 
Europa utenom EU/EØS og Oseania utenom New Zealand. Det andre, som var et 
mindre utvalg, ble trukket blant innvandrere fra EU/EØS, USA, Canada, Australia 
og New Zealand1. Denne fordelingen avviker noe fra det tidligere skillet 
vestlig/ikke-vestlig. Nye EU-land som Polen, Bulgaria og Romania, er nå med i 
gruppen som tidligere ble kalt vestlig. 
 
I utvalget blant befolkningen generelt er det også med innvandrere som en del av 
befolkningen. I dette utvalget er de så få at de ikke kan brukes som et eget utvalg 
for å gi gode tall om deres kultur- og mediebruk. De er ikke tatt med i utvalget 
blant dem som har innvandrerbakgrunn i denne rapporten.  
 
Innvandring og innvandrere 
Innvandrere i Norge består av personer med bakgrunn fra 214 ulike land og selv-
styrte regioner. De har kommet hit som flyktninger, som arbeidsinnvandrere, for å 
ta utdanning eller gjennom familierelasjoner til noen i Norge. 1. januar 2009 var 
det 508 000 personer bosatt i Norge som enten har innvandret selv eller er født i 
Norge med innvandrerforeldre. Til samme utgjør disse gruppene 10,6 prosent av 
befolkningen. Om lag 233 000 personer har bakgrunn fra Europa. Av disse er det 
60 500 fra land i Europa utenom EU/EØS. Det er 186 000 personer med bakgrunn 
fra Asia, 61 000 med bakgrunn fra Afrika og 17 000 med bakgrunn fra Sør- og 
Mellom-Amerika. I tillegg er det 10 500 personer med bakgrunn fra Nord-Amerika 
og Oseania. 
Innvandrere er personer som en eller annen gang har innvandret til Norge.  
Norskfødte med innvandrerforeldre er født i Norge, men har to foreldre som er 
innvandrere.  
Landbakgrunn er for innvandrere deres eget fødeland. For norskfødte er dette 
foreldres eventuelle utenlandske fødeland. 
 
Samtidig med hovedundersøkelsen ble det gjennomført intervju med disse to 
gruppene blant personer i alderen 9-59 år. 59 år ble valgt som høyeste alderstrinn 
fordi det er få innvandrere over denne alderen i Norge. I utvalget inngår innvand-
rere som har minst tre års botid i Norge. Spørreskjemaet til innvandrerbefolkningen 
er ikke oversatt til andre språk. Vi må derfor forvente at det i hovedsak er de som 
behersker norsk som deltok i undersøkelsen. Dette opplegget er valgt fordi en 
viktig del av undersøkelsen har vært å se i hvilken grad innvandrere bruker norsk-
språklige medier. Det kreves en viss tid og kunnskap før man kan gjøre seg nytte 
av disse tilbudene. 
 
Tabell 1.1 viser hvilke land personene som deltok i undersøkelsen er kommet fra. I 
dette nettoutvalget deltok det ingen fra Oseania, inkludert New Zealand. Disse er 
derfor ikke tatt med i benevnelsen av landgruppene i rapporten.  
 
Tabell 1.2 viser bruttoutvalg, frafall og nettoutvalg blant de to innvandrergruppene 
fordelt på kjønn, alder og landsdel. Tallene for dem med innvandrerbakgrunn fra 
Asia/Afrika med flere viser at det er liten skjevhet når det gjelder kjønn og lands-
del, ved at den prosentvise fordelingen for disse variablene er nokså lik i brutto-

                                                      
1 I denne gruppen ble personer født i Norge med utenlandskfødte foreldre utelatt, fordi det er svært få 
slike personer som bor i Norge. 
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utvalget og nettoutvalget. Når det gjelder alder er de to laveste aldersgruppene noe 
overrepresenter i nettoutvalget og de to høyeste aldersgruppene noe over-
representert.  

Tabell 1.1. Sammensetningen av nettoutvalget i de to utvalgene etter land. 

EU/EØS, Nord-Amerika, 
Australia 

Europa utenom EU/EØS, Asia, Afrika, Sør-Amerika 

Norden: Europa utenom EU/EØS:  Asia ellers forts.: Afrika forts.: 
Danmark Hviterussland Kasakhstan Sudan 
Grønland Kroatia Kina Sør-Afrika 
Finland Moldova Sør-Korea Tanzania 
Færøyene Russland Kirgisistan Togo 
Island Ukraina Malaysia Tunisia 
Sverige Bosnia-Hercegovina Nepal Uganda 
 Makedonia Pakistan Zambia 
 Serbia Thailand  
  Vietnam  
EU/EØS ellers/Nord-
Amerika/Australia: 

Midtøsten/Tyrkia: Afrika: Latin-Amerika: 

Belgia Tyrkia Algerie Cuba 
Bulgaria Irak Angola Den dominikanske rep. 
Estland Iran Burundi Guatemala 
Frankrike Israel Eritrea Mexico 
Hellas Jordan Etiopia Nicaragua 
Irland Libanon Djibouti El Salvador 
Italia Det palestinske området Gambia Argentina 
Nederland Syria Ghana Bolivia 
Polen  Kapp Verde Brasil 
Portugal Asia ellers: Kenya Chile 
Romania Afghanistan Kongo Colombia 
Litauen Aserbajdsjan Liberia Ecuador 
Spania Bangladesh Madagaskar Peru 
Storbritannia Sri Lanka Marokko Venezuela 
Tyskland Filippinene Mauritius  
Ungarn Taiwan Nigeria  
Østerrike Hongkong Rwanda  
Tsjekkia India Sierra Leone  
Canada Indonesia Somalia  
USA Japan   
Australia    

 
Tallene for innvandrerne fra EU/EØS med flere viser også bare liten skjevhet i 
nettoutvalget etter landsdel. Det er også mindre skjevhet i aldersfordelingen enn i 
det andre utvalget. Derimot er det en skjevhet i kjønnsfordelingen, ved at kvinner 
er blitt noe overrepresentert i nettoutvalget i forhold til bruttoutvalget, mens menn 
er blitt noe underrepresentert.  

Tabell 1.2. Bruttoutvalget, frafallet og nettoutvalget blant dem med innvandrerbakgrunn fra 
Asia, Afrika og Latin-Amerika, Europa utenom EU/EØS og blant Innvandrere fra 
EU/EØS, USA, Canada, Australia, etter kjønn, alder og landsdel. Prosent 

 Innvandrerbakgrunn fra Asia, 
Afrika, Latin-Amerika, Europa 

utenom EU/EØS 

Innvandrere fra EU/EØS,  
USA, Canada,  

Australia 

 Bruttoutvalg Frafall Nettoutvalg Bruttoutvalg Frafall Nettoutvalg
I alt ....................................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Kjønn:  
Menn .................................... 49,9 49,5 50,6 48,4 53,1 45,2
Kvinner ................................. 50,1 50,5 49,4 51,6 46,9 54,8
Alder:  
9-15 år .................................. 12,3 8,2 17,8 4,6 2,0 6,4
16-24 år ................................ 16,6 14,2 20,0 4,4 3,4 5,0
25-44 år ................................ 45,7 48,9 41,2 44,8 44,9 44,8
45-59 år ................................ 25,4 28,7 21,0 46,2 49,7 43,8
Landsdel:  
Oslo/Akershus ....................... 46,3 46,6 46,6 36,3 37,4 35,6
Hedmark/Oppland .................. 3,9 3,6 4,4 6,3 7,5 5,5
Østlandet ellers ...................... 19,9 21,4 17,9 16,4 15,0 17,4
Agder/Rogaland ..................... 13,3 13,1 13,6 14,8 17,0 13,2
Vestlandet ............................. 8,9 8,7 9,2 12,6 8,8 15,1
Trøndelag .............................. 4,3 4,0 4,6 6,3 8,2 5,2
Nord-Norge ............................ 3,4 3,1 3,8 7,4 6,1 8,2
  
Antall personer ....................... 1941 1116 825 366 147 219
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På grunnlag av antall personer på brutto- og nettoutvalg i tabell 1.2 kan vi regne ut 
at svarprosenten for dem med innvandrerbakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika 
og Europa utenom EU/EØS, var på 42,5 prosent. Blant innvandrere fra EU/EØS, 
USA, Canada og Australia var svarprosenten på 59,8 prosent.  
 
Blant dem fra Asia/Afrika med flere var 19 prosent av frafallet personer som ikke 
deltok på grunn av språkproblemer. Blant mennene var det 14 prosent og blant 
kvinnene var det 24 prosent. Av bruttoutvalget var det 11 prosent som ikke deltok 
på grunn av språkproblemer, 8 prosent blant menn og 14 prosent blant kvinnene. 
Dersom vi fjernet de med språkproblemer fra frafallsgruppen, fordi det ikke var 
intensjonen å få med dem som ikke behersket norsk, ville vi få en svarprosent på 
53,5 prosent. Blant innvandrere fra EU/EØS, USA, Canada og Australia var det i 
alt bare én person som hadde frafall på grunn av språkproblemer.  
 
Av nettoutvalget blant dem med innvandrerbakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-
Amerika, Europa utenom EU/EØS var 671, det vil si 81 prosent, innvandrere. 154, 
det vil si 19 prosent, var norskfødte med foreldre som hadde innvandret fra disse 
landene.  
 
Selv om det var et krav at de som deltok i undersøkelsen skulle ha bodd minst tre 
år i Norge, var det noen som trengte hjelp for å svare på spørsmålene. Tabell 1.3 
viser at de med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere trengte noe mer 
hjelp enn innvandrerne fra EU/EØS med flere. Blant dem med bakgrunn fra 
Asia/Afrika med flere var det en større andel som trengte hjelp blant dem som selv 
var innvandrere enn de norskfødte med foreldre fra disse landene. For alle 
gruppene var det minst 80 prosent som ikke trengte noen hjelp til å svare på 
spørsmålene.  

Tabell 1.3. Andel som måtte få språklig hjelp i løpet av intervjuet, etter innvandrerbakgrunn. 
Alder 9-59 år. 2008. Prosent 

 Innvandrerbak-
grunn fra Asia, 

Afrika, Latin-Am., 
Europa utenom 

EU/EØS 

Innvandrere fra 
EU/EØS, USA, 

Canada, 
Australia

Innvandrere fra 
Asia, Afrika, Latin-

Am., Europa 
utenom EU/EØS 

Norskfødte med 
innvandrerbakgrunn 

fra Asia, Afrika, 
Latin-Am., Europa 

utenom EU/EØS
Intervjuer .................. 16 7 17 9
Andre ...................... 2 0 2 1
Begge deler .............. 1 0 1 1
Ingen hjelp ............... 81 93 80 89
Antall svar ................ 821 217 668 153

 
Alle undersøkelsene Statistisk sentralbyrå gjennomfører om befolkningens kultur- 
og mediebruk, gjennomføres i fire perioder av året; mars, juni, september og 
desember. Dette blir gjort for å få data som fanger opp endringer i forskjellige 
sesonger av året og på den måten gi et bilde av kultur- og mediebruk som er 
gjennomsnittlig for året som helhet. Intervjuene blir også fordelt på alle dager i 
uka. Både hverdager, lørdager og søndager skal være med i datagrunnlaget. 
Intervjuing blant innvandrebefolkningen er gjennomført etter samme prinsipp. I 
alle utvalgene som brukes i denne rapporten er disse dataene vektet slik at alle de 
fire månedene og alle de sju ukedagene skal telle likt.  

Vekting i forhold til sammensettingen av innvandrergruppen 
Både nettoutvalget blant befolkningen i Norge, blant innvandrere fra EU/EØS med 
flere og de med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere er vektet i forhold 
til bruttoutvalget blant dem med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere 
etter kjønn, alder, utdanning og bosted. Dette medfører at utvalget for innvandrerne 
fra EU/EØS med flere og utvalget for befolkningen i Norge har de karakteristika i 
det veide utvalget som de med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere har. 
Dette er gjort for å eliminere at forskjellene mellom gruppene skyldes at de er ulikt 
fordelt på bakgrunnsvariable, for eksempel at de bor forskjellige steder, har ulik 
utdanning, kjønn eller er sammensatt forskjellige aldersmessig. Alle disse 
variablene har betydning for både mediebruk og kulturbruk. Forskjellen vi finner i 
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tabellene skal derfor i liten grad skyldes forskjeller i kjønn, alder, utdanning og 
bosted mellom de gruppene vi ser på, men ha andre forklaringer. 
 
Tabell 1.4 viser forskjellen i mediebruk blant befolkningen i Norge og innvandrere 
fra EU/EØS med flere når vi bruker den vekten som tar hensyn til sammen-
setningen av utvalget blant dem med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere 
og når vi ikke gjør det. De uvektede dataene er uansett vektet i forhold til skjev-
heter mellom bruttoutvalget og nettoutvalget med hensyn på kjønn, alder, 
utdanning og sentralitet (bostedets nærhet i forhold til landsdelssenter). 
 
Tabellen viser at det har liten betydning for svarfordelingen blant befolkningen i 
Norge om vi vekter eller ikke vekter dataene i forhold til fordelingen blant dem fra 
Asia/Afrika med flere. Blant innvandrere fra EU/EØS med flere ser vi at særlig når 
det gjelder avislesing og lesing av tegneserieblad, er det avvik mellom de uvektede 
og de vektede dataene. Dette skyldes nok i første rekke, slik vi ser i tabell 1.3, at 
gjennomsnittsalderen er mye høyere i utvalget blant dem som er innvandrere fra 
EU/EØS med flere enn blant dem med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med 
flere. Dette har mye å si både for avislesing og lesing av tegneserieblad.  

Tabell 1.4. Andel som har brukt ulike massemedier en gjennomsnittsdag, etter landgruppe, 
uvektet og vektet i forhold til sammensetningen av utvalget blant dem med 
innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere. Alder 9-59 år. 2008. Prosent  

 Befolkningen  
i Norge  

Innvandrere fra EU/EØS, USA, 
Canada, Australia 

 Uvektet Vektet Uvektet Vektet
Fjernsyn ................................ 79 79 68 68
Internett ................................. 78 77 81 79
Papiravis ............................... 64 63 69 62
Hjemme-PC ........................... 65 64 67 65
Radio .................................... 51 50 47 46
Plater/kassett/CD/MP3/lydfiler . 49 47 42 47
Bøker .................................... 22 24 33 31
Tidsskrift ............................... 13 12 18 16
Ukeblad ................................. 12 13 12 11
VHS/DVD/harddiskopptaker .... 14 12 15 16
Tegneserieblad ...................... 7 7 6 10
Antall svar ............................. 1623 1623 219 219

 
Tabell 1.5 viser at det heller ikke når det gjelder kulturbruk er store forskjeller 
blant befolkningen i Norge om vi vekter eller ikke vekter dataene i forhold til 
utvalget fra Asia/Afrika med flere. Blant innvandrere fra EU/EØS med flere ser vi 
at det er avvik mellom de uvektede og de vektede dataene, særlig for besøk på 
idrettsarrangement, folkebibliotek og teater/musikal/revy. Her har nok 
aldersfordelingen en betydning, men også utdanning.  

Tabell 1.5. Andel som har brukt ulike kulturtilbud siste 12 måneder, etter landgruppe, uvektet 
og vektet i forhold til sammensetningen av utvalget blant dem med 
innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere. Alder 9-59 år. 2008. Prosent  

 
Befolkningen i Norge  

Innvandrere fra EU/EØS, USA, 
Canada, Australia 

 Uvektet Vektet Uvektet Vektet
Kino .................................. 77 76 74 76
Idrettsarrangement ............... 59 58 50 46
Folkebibliotek ...................... 51 51 51 56
Museum ............................. 43 43 55 51
Teater/musikal/revy .............. 53 54 51 46
Kunstutstilling ...................... 40 40 49 45
Konsert .............................. 65 63 63 62
Ballett-/danseforestilling ........ 13 14 16 18
Opera/operette .................... 5 5 9 10
Kulturfestival ....................... 36 34 26 27
Tros-/livssynsmøte ............... 38 38 41 39
Antall svar .......................... 1632 1623 219 219

 
Det er de vektede tallene slik de framgår i tabell 1.4 og 1.5 som brukes videre i 
rapporten.  
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I noen tabeller i rapporten brukes alle tre gruppene for sammenligning. I andre 
tabeller brukes ikke gruppen EU/EØS, Nord-Amerika, Australia, fordi tall-
materialet er for lite. I teksten blir de to innvandregruppene i de fleste tilfellene 
benevnt henholdsvis ”innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere” og 
”innvandrere fra EU/EØS med flere”. Hovedutvalget blant nordmenn blir benevnt: 
”Befolkningen i Norge”. I noen få tabeller er personene med innvandrerbakgrunn 
delt inn i mindre landområder. Det samme gjelder for noen få enkeltland, der antall 
deltakere i undersøkelsen var så mange at det statistisk var mulig å gjengi svarene.  

1.2. Hovedresultater 
I tallene i rapporten er nettoutvalget blant befolkningen i Norge og blant inn-
vandrere fra EU/EØS, USA, Canada og Australia vektet i forhold til bruttoutvalget 
blant dem med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika, Latin-Amerika og Europa 
utenom EU/EØS, etter kjønn, alder, utdanning og bosted. Dette er gjort for å 
eliminere forskjellene mellom gruppene når det gjelder disse bakgrunnsvariablene, 
som har mye å si både for folks mediebruk og kulturbruk (se side 7). 
 
Kapittel 2 om språkbruk, opplæring og språkforståelse viser at omtrent halvparten 
av dem med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere og innvandrere fra 
EU/EØS med flere snakker mest norsk hjemme sammenlignet med andre språk. 
Også blant norskfødte med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere er det 
omtrent halvparten som snakker mest norsk hjemme.  
 
Norskopplæring er mest utbredt blant dem som kommer fra Asia/Afrika med flere. 
Når det gjelder språkforståelse syns de aller fleste i begge landgrupper at nyhetene 
i radio og TV er lett å oppfatte. De fleste syns også norske aviser er lett å lese. Et 
stort flertall syns også at det er lett å snakke med nordmenn på gata.  
 
Kapittel 3 om mediebruk viser at fjernsyn og Internett er de mediene som har 
høyest brukerandel en gjennomsnittsdag i alle tre landgruppene, det vil si både 
blant befolkningen i Norge, blant dem med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika 
med flere og innvandrere fra EU/EØS med flere i alderen 9-59 år. De fra 
Asia/Afrika med flere er den gruppen som i minst grad bruker radio og papiraviser. 
I det hele tatt er det færre brukere av trykte medier blant dem fra Asia/Afrika med 
flere enn fra de andre gruppene. De bruker også minst tid på disse mediene.  
 
Andelen som ser på fjernsyn er høy blant både menn og kvinner i alle landgrupper. 
Dette er det mediet både menn og kvinner bruker mest tid på. Det er en lav andel 
papiravislesere og radiolyttere både blant menn og kvinner blant dem fra 
Asia/Afrika med flere. Kvinner fra Asia/Afrika med flere bruker spesielt liten tid 
på radiolytting.  
 
Barn og unge med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere bruker mye tid til 
fjernsyn og Internett sammenlignet med samme aldersgrupper blant befolkningen i 
Norge. Mens de eldste er blant dem som i størst grad ser på TV blant befolkningen 
i Norge, er det lavest andel TV-seere blant de eldste blant dem med innvandrerbak-
grunn fra Asia/Afrika med flere. I alle aldersgrupper er det lavere andel papir-
avislesere blant dem fra Asia/Afrika med flere enn blant befolkningen i Norge.  
 
Andelen som bruker de ulike mediene øker stort sett med økende utdanning både 
blant dem fra Asia/Afrika med flere og blant befolkningen i Norge. Den forskjellen 
vi finner i mediebruken mellom de to landgruppene totalt, viskes likevel ikke ut om 
vi bare ser på dem med høy utdanning. Vi finner stort sett klare forskjeller også 
der. Mediebruken øker også med økt husholdningsinnekt i begge landgruppene. 
 
Bosted har liten betydning for mediebruken. Det brukes mest tid til boklesing i 
storbyer både blant befolkningen og blant dem med innvandrerbakgrunn.  
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Det er nokså sammenfallende mediebruk mellom befolkningen i Norge og inn-
vandrere fra nordiske land. Blant enkeltland med mange innvandrere i Norge, er 
andelen som bruker avis og radio særlig lav blant irakere. De fra Vietnam og 
Pakistan bruker Internett mest.  
 
Det er klare likheter i mediebruken blant innvandrere og norskfødte med inn-
vandrerbakgrunn. Det er bare en liten forskjell i mediebruk mellom familieinn-
vandrere og flyktninger. Botid i Norge har liten betydning for innvandreres bruk av 
ulike medier.  
 
Det er liten forskjell i mediebruken om man mest snakker norsk eller sitt opprinne-
lige/foreldres morsmål i hjemmet. Derimot er det en klar positiv sammenheng 
mellom mediebruk og å synes det er svært lett å oppfatte nyheter på norsk radio og 
TV. Det samme gjelder dersom man syns det er svært lett å lese norske aviser. 
 
Ser vi på hvordan de ulike mediene brukes, finner vi at det er lite lesing av 
distrikts- og lokalaviser blant dem med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med 
flere. Nær 60 prosent av dem fra Asia/Afrika med flere leser ikke papiravis i løpet 
av dagen. Likevel er det norske papiraviser som blir mest lest. Det abonneres 
hovedsakelig på norske aviser. Det er også først og fremst norske blad som blir 
lest, når de med innvandrerbakgrunn leser ukeblad og tegneserieblad. 
 
Av bøker er det romaner/noveller som helst blir lest i alle landgruppene. Kvinner 
leser mest romaner uansett landbakgrunn. I alle gruppene leser nær 50 prosent 
bøker med norsk som originalspråk. Flertallet i alle gruppene leser helst boka på 
norsk.  
 
Det er en større andel som har avisabonnement blant befolkningen i Norge enn i de 
andre landgruppene. Fire at ti med innvandrerbakgrunn kan se TV-sendinger fra 
hjemlandet. Innvandrergruppene ser mindre på NRK og TV2 enn befolkningen i 
Norge. Menn ser mest på andre kanaler enn de vanlige ”norske” kanalene. Det er 
de med innvandrerbakgrunn som har bodd lenge i Norge som ser mest på NRK. 
Alle tre landgruppene ser mest nyheter på TV. Når det gjelder radiolytting, er det 
befolkningen i Norge som helst hører på NRK. 
 
Internett brukes nokså likt i alle tre gruppene. Nyheter på Internett fra opp-
rinnelseslandet benyttes i betydelig grad både blant dem med innvandrerbakgrunn 
fra Asia/Afrika med flere og blant innvandrere fra EU/EØS med flere. I valget 
mellom de ulike mediene er det mest interesse for å bruke Internett blant alle tre 
landgruppene.  
 
Kapittel 4 om kulturbruk viser at flest har vært på kino i alle tre gruppene. De fra 
Asia/Afrika med flere har vært flest ganger på bibliotek og tros-/livssynsmøter. 
Aktive blant befolkningen i Norge går 12 ganger på idrettsarrangement per år, 
mens aktive fra Asia/Afrika med flere går 17 ganger på tros-/ eller livssynsmøte.  
 
Barn og unge er mest kulturaktive både blant befolkningen i Norge og blant dem 
med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere. Flest brukere er det blant dem 
med høyest husholdningsinntekt i begge landgrupper. Det er likevel forskjeller i 
andelen som bruker kulturtilbud mellom gruppene også blant dem med høy inntekt.  
 
Det er klarere sammenheng mellom utdanning og kulturbruk blant befolkningen i 
Norge enn blant dem fra Asia/Afrika med flere. Størst forskjell i kulturbruken 
mellom de to gruppene finner vi blant dem med høy utdanning. Det er også klarest 
sammenheng mellom bosted og andelen som bruker kulturtilbud blant 
befolkningen i Norge.  
 
Når vi ser på innvandrere oppdelt etter verdensdeler, finner vi at kulturbruken jevnt 
over noe lavere blant dem fra Asia og Afrika enn dem fra andre deler av verden. 
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Blant noen enkeltland med mange innvandrere i Norge, er det de med bakgrunn fra 
Bosnia-Hercegovina som har brukt flest kulturtilbud.  
Splitter vi de med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere i norskfødte og de 
som er født i det opprinnelige hjemlandet, ser vi at de norskfødte med 
innvandrerbakgrunn i noe større grad er kulturbrukere enn innvandrerne. Det er 
derimot ingen klar forskjell i kulturbruken mellom familieinnvandrere og 
flyktninger. Botid i Norge har heller ingen sammenheng med andelen som bruker 
kulturtilbudene. Når vi ser på dem som aldri har benyttet de ulike kulturtilbudene, 
finner vi at andelen er størst blant dem fra Asia/Afrika med flere.  
 
I kinosalen ser flest krim og action både blant befolkningen i Norge og dem fra 
Asia/Afrika med flere. Befolkningen i Norge ser likevel mest norsk film. På idretts-
banen ser alle landgruppene mest på fotball.  
 
Det er betydelig låneaktivitet på biblioteket blant alle tre gruppene. Både befolk-
ningen i Norge og de fra Asia/Afrika med flere går mest på folkemuseer og 
kunstmuseer når de går på museum. De fra Asia/Afrika med flere går mer på 
musikaler og barneteater enn befolkningen i Norge gjør når de går på teater/ 
musikal/revy.  
 
På kunstutstillinger er det mest maleriutstillinger for begge grupper. Når de går på 
konserter, går de fra Asia/Afrika med flere i større grad på konserter med folke-/ 
etnisk musikk enn befolkningen i Norge. De fra Asia/Afrika med flere går også 
mer enn andre på festivaler med folkemusikk når de går på kulturfestivaler.  
 
Selv om det er ulike kulturinteresser i de tre landgruppene, er det kvinner som har 
størst interesse for teater, opera og ballett i alle landgruppene. På spørsmål om det 
er noen kulturturtilbud de ville brukt oftere om de hadde det i nærheten av hjem-
stedet, er det ikke noe enkelt tilbud som særlig skiller seg ut. De fleste kan ikke 
peke på noe bestemt kulturtilbud, eller de er fornøyd med det tilbudet de har på 
hjemstedet.  
 
Når det gjelder egen kulturaktivitet, er det mindre egenaktivitet blant dem fra 
Asia/Afrika med flere enn i de andre landgruppene. Dette gjelder både musikk- og 
idrettaktiviteter.  
 
Det store flertall har vært i utlandet siste år i alle landgruppene. Blant alle tre 
grupper har flest vært på utstillinger når de har vært i utlandet. Kvinner ser mer på 
sceneforestillinger enn menn, mens menn ser mer på idrettsarrangement også når 
de er i utlandet.  
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2. Språkbruk, opplæring og språkforståelse  

2.1. Språkbruk og språkopplæring 

Nær halvparten snakker mest norsk hjemme 
I undersøkelsen ble intervjuobjektene spurt om hvilket språk de snakker mest 
hjemme; norsk, et av foreldrenes morsmål, eller et annet språk. Blant dem som har 
innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere, er det et knapt flertall som mest 
snakker foreldrenes morsmål hjemme (tabell 2.1). Blant innvandrere fra EU/EØS 
med flere er det et knapt flertall som snakker norsk hjemme. I begge grupper er det 
altså grovt regnet omtrent halvparten som snakker mest norsk og halvparten som 
snakker mest foreldrenes morsmål i hjemmet. Andelen som snakker mest norsk er 
høyest blant kvinner som er innvandrere fra EU/EØS med flere. Andelen som 
snakker mest foreldres morsmål er høyest blant menn med innvandrerbakgrunn fra 
Asia/Afrika med flere. Kun et lite mindretall snakket mest et annet språk enn norsk 
eller foreldres morsmål hjemme. 

Tabell 2.1. Hvilket språk som snakkes mest hjemme, etter landgruppe og kjønn. Alder 9-59 
år. 2008. Prosent 

 Alle Menn Kvinner 

 Innvandrer-
bakgrunn fra 
Asia, Afrika, 

Latin-Am., 
Europa utenom 

EU/EØS 

Innvandrere 
fra EU/EØS,

USA, 
Canada, 
Australia

Innvandrerbak
grunn fra Asia, 

Afrika, Latin-
Am., Europa 

utenom 
EU/EØS 

Innvand-
rere fra 

EU/EØS, 
USA, 

Canada, 
Australia 

Innvandrer-
bakgrunn fra 
Asia, Afrika, 

Latin-Am., 
Europa 
utenom 

EU/EØS 

Innvand-
rere fra 

EU/EØS,
USA, 

Canada, 
Australia

Norsk ........................ 40 55 33 48 48 62
Foreldres morsmål ..... 53 40 59 45 46 34
Annet språk ............... 4 5 4 6 4 3
Ubesvart ................... 3 1 4 1 2 0
Antall svar ................. 822 218 415 99 407 119

 
I tabell 2.2 er de med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere delt opp i en 
gruppe innvandrere fra disse landene og en gruppe med personer som er født i 
Norge med foreldre fra disse landene. Tallene viser at det er en større andel som 
snakker mest norsk hjemme blant de norskfødte enn blant dem som har innvandret. 
Forskjellen er likevel ikke svært stor: Blant innvandrerne er det fire av ti som 
snakker mest norsk hjemme, blant de norskfødte er det fem av ti.  

Tabell 2.2. Hvilket språk som snakkes mest hjemme, etter landgruppe og kjønn. Alder 9-59 
år. 2008. Prosent 

 Innvandrere fra Asia, Afrika, 
Latin-Amerika., Europa 

utenom EU/EØS 

Norskfødte med innvandrer-
bakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-

Amerika., Europa utenom EU/EØS 
Norsk .................................... 39 50
Foreldres morsmål ................. 54 45
Annet språk ........................... 4 2
Ubesvart ............................... 2 2
Antall svar ............................. 668 153

Norskopplæring mest utbredt blant dem som kommer fra Asia/Afrika 
med flere 
Tabell 2.3 viser at en atskillig større del av dem med innvandrerbakgrunn fra 
Asia/Afrika med flere har gjennomgått opplæring i norsk enn innvandrere fra 
EU/EØS med flere. Andelen er 77 prosent mot 41 prosent. De som i størst grad har 
hatt opplæring er kvinner fra Asia/Afrika med flere, med 79 prosent. De som i 
minst grad har hatt opplæring er kvinner fra EU/EØS med flere, med 37 prosent. 
Andelen som har hatt språkopplæring i norsk er altså dobbelt så høy blant kvinner 
fra Asia/Afrika med flere som blant kvinner fra EU/EØS med flere. Blant de 
sistnevnte innvandrerne er mange som er fra andre skandinaviske land og ellers 
land som er i nært språklig slektskap med norsk. Det er derfor kanskje ikke så stort 
behov for betydelig norskopplæring.  
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Tabell 2.3. Gjennomgått opplæring i norsk1, etter landgruppe og kjønn. Alder 9-59 år. 2008. 
Prosent 

 Alle Menn Kvinner 

 Innvandrer-
bakgrunn fra 
Asia, Afrika, 

Latin-Am., 
Europa utenom 

EU/EØS 

Innvandrere 
fra EU/EØS,

USA, 
Canada, 
Australia

Innvandrer-
bakgrunn fra 
Asia, Afrika, 

Latin-Am., 
Europa 
utenom 

EU/EØS 

Innvand-
rere fra 

EU/EØS, 
USA, 

Canada, 
Australia 

Innvandrer-
bakgrunn fra 
Asia, Afrika, 

Latin-Am., 
Europa 
utenom 

EU/EØS 

Innvand-
rere fra 

EU/EØS,
USA, 

Canada, 
Australia

Ja ............................. 77 41 75 45 79 37
Nei ............................ 21 58 21 53 19 63
Ubesvart ................... 3 1 4 2 2 0
Antall svar ................. 617 202 321 89 296 113
1Bare de som er født utenfor Norge. 

 
Blant dem som har hatt opplæring i norsk er det dem med innvandrerbakgrunn fra 
Asia/Afrika med flere som har hatt lengst opplæring (tabell 2.4). I denne gruppen 
er det 43 prosent som har hatt norskopplæring i 500 timer eller mer. Blant inn-
vandrere fra EU/EØS med flere er andelen 13 prosent. Forskjellen mellom menn 
og kvinner i de to gruppene er ikke så stor. Det er likevel blant mannlige innvand-
rere fra EU/EØS med flere at andelen med minst 500 timer norskopplæring er 
lavest. Den er høyest blant kvinner med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med 
flere. Disse tallene er basert på et lite utvalg, og må dermed tolkes med 
forsiktighet.  

Tabell 2.4. Antall timer norskundervisning1, etter landgruppe og kjønn. Alder 9-59 år. 2008. 
Prosent 

 Alle Menn Kvinner 

 Innvandrer-
bakgrunn fra 
Asia, Afrika, 

Latin-Am., 
Europa utenom 

EU/EØS 

Innvandrere 
fra EU/EØS,

USA, 
Canada, 
Australia

Innvandrer-
bakgrunn fra 
Asia, Afrika, 

Latin-Am., 
Europa 
utenom 

EU/EØS 

Innvand-
rere fra 

EU/EØS, 
USA, 

Canada, 
Australia 

Innvandrer-
bakgrunn fra 
Asia, Afrika, 

Latin-Am., 
Europa 
utenom 

EU/EØS 

Innvand-
rere fra 

EU/EØS,
USA, 

Canada, 
Australia

1-249 timer ................ 28 69 28 71 29 68
250-499 timer ............ 29 18 31 20 28 14
500 timer eller mer ..... 43 13 41 9 44 18
Antall svar ................. 316 64 154 30 162 34
1Bare de som er født utenfor Norge og som har svart ja på spørsmål om at de har gjennomgått opplæring på norsk. 

2.2. Språkforståelse 
Før vi skal se på hvordan innvandrerbefolkningen bruker mediene, skal vi se på 
hva de svarte på noen generelle spørsmål om bruk av medier og om sitt forhold til 
det norske språk. 

De aller fleste syns nyhetene i radio og TV er lett å oppfatte  
Et spørsmål dreide seg om hvor vanskelig man syntes det var å oppfatte nyheter på 
norsk radio og TV (tabell 2.5). De alle fleste syntes at det var svært lett eller ganske 
lett å oppfatte nyhetene. Dette gjelder personer fra begge landgrupper. Mens i over-
kant av 40 prosent blant dem med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere 
syntes det var svært lett, var det over 70 prosent som syntes det blant innvandrerne 
fra EU/EØS med flere.  
 
Blant dem med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere var det omtrent hver 
tiende som syntes dette var ganske vanskelig. Blant innvandrerne fra EU/EØS med 
flere var det et svært lite mindretall som hadde denne oppfatningen. Ikke i noen av 
gruppene var det mange personer som syntes det var svært vanskelig å oppfatte 
nyhetene.  
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Tabell 2.5. Hvor vanskelig det er å oppfatte nyheter på norsk radio og TV, etter landgruppe 
og kjønn. Alder 9-59 år. 2008. Prosent 

 Alle Menn Kvinner 

 Innvandrer-
bakgrunn fra 
Asia, Afrika, 

Latin-Am., 
Europa utenom 

EU/EØS 

Innvandrere 
fra EU/EØS,

USA, 
Canada, 
Australia

Innvandrer-
bakgrunn fra 
Asia, Afrika, 

Latin-Am., 
Europa 
utenom 

EU/EØS 

Innvand-
rere fra 

EU/EØS, 
USA, 

Canada, 
Australia 

Innvandrer-
bakgrunn fra 
Asia, Afrika, 

Latin-Am., 
Europa 
utenom 

EU/EØS 

Innvand-
rere fra 

EU/EØS,
USA, 

Canada, 
Australia

Svært lett ................... 42 72 47 70 36 74
Ganske lett ................ 47 27 46 29 48 24
Ganske vanskelig ....... 11 1 7 0 15 2
Svært vanskelig ......... 0 0 0 1 0 0
Ubesvart .................... 0 1 0 0 0 0
Antall svar ................. 822 218 415 99 407 119

 
Det er ingen store forskjeller mellom menn og kvinner i synet på dette spørsmålet. 
Blant dem med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere var det en noe større 
andel kvinner enn menn som syntes det var ganske vanskelig å oppfatte nyhetene, 
og tilsvarende færre som syntes det var svært lett. Blant innvandrerne fra EU/EØS 
med flere er forskjellen mellom menn og kvinner så liten at det ikke er grunnlag å 
si at det er en reell forskjell, tallgrunnlaget tatt i betraktning.  

Norske aviser er lett å lese 
Synet på å lese norske aviser er nokså parallelt til å oppfatte nyheter i radio og TV: 
Blant dem med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere er det 42 prosent 
som syns det er svært lett og 46 prosent som syns det er ganske lett (tabell 2.6). 
Igjen er det 10 prosent som syns det er ganske vanskelig. Blant innvandrere fra 
EU/EØS med flere det 72 prosent som syns det er svært lett å lese norske aviser. 24 
prosent syns det er ganske lett. Heller ikke blant dem er det noen store forskjeller 
mellom kjønn. Blant både menn og kvinner i denne gruppen er det en større andel 
som syns det er svært lett å lese norske aviser enn det er blant dem med 
innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere. 
 
Alt i alt gir svarene et klart inntrykk av at den helt dominerende delen av de land-
gruppene som er representert i undersøkelsen takler norske eter- og avismedier bra.  

Tabell 2.6. Hvor vanskelig er det å lese norske aviser, etter landgruppe og kjønn. Alder 9-59 
år. 2008. Prosent 

 Alle Menn Kvinner 

 Innvandrer-
bakgrunn fra 
Asia, Afrika, 

Latin-Am., 
Europa utenom 

EU/EØS 

Innvandrere 
fra EU/EØS,

USA, 
Canada, 
Australia

Innvandrer-
bakgrunn fra 
Asia, Afrika, 

Latin-Am., 
Europa 
utenom 

EU/EØS 

Innvand-
rere fra 

EU/EØS, 
USA, 

Canada, 
Australia 

Innvandrer-
bakgrunn fra 
Asia, Afrika, 

Latin-Am., 
Europa 
utenom 

EU/EØS 

Innvand-
rere fra 

EU/EØS,
USA, 

Canada, 
Australia

Svært lett ................... 42 72 44 69 41 76
Ganske lett ................ 46 24 46 24 45 24
Ganske vanskelig ....... 10 1 8 2 12 0
Svært vanskelig ......... 1 0 1 1 2 0
Ubesvart .................... 2 2 1 4 0 0
Antall svar ................. 822 218 415 99 407 119

Lett også å snakke med nordmenn på gata 
Tabell 2.7 stadfester at de fleste i begge landgrupper har nokså små problemer med 
å forstå nordmenn og det norske språk, når de har bodd her i minst tre år. Det 
overveiende flertall blant menn og kvinner syns det er svært lett eller ganske lett å 
snakke med nordmenn på gata. Det er likevel forskjeller. Mens hele 83 prosent av 
kvinner som har innvandret fra EU/EØS med flere syns det er svært lett å snakke 
med nordmenn på gata, gjelder det 42 prosent av kvinner blant dem som har 
innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere.  
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Tabell 2.7  Hvor vanskelig det er å snakke med nordmenn på gata, etter landgruppe og 
kjønn. Alder 9-59 år. 2008. Prosent 

 Alle Menn Kvinner 

 Innvandrer-
bakgrunn fra 
Asia, Afrika, 

Latin-Am., 
Europa utenom 

EU/EØS 

Innvandrere 
fra EU/EØS,

USA, 
Canada, 
Australia

Innvandrer-
bakgrunn fra 
Asia, Afrika, 

Latin-Am., 
Europa 
utenom 

EU/EØS 

Innvand-
rere fra 

EU/EØS, 
USA, 

Canada, 
Australia 

Innvandrer-
bakgrunn fra 
Asia, Afrika, 

Latin-Am., 
Europa 
utenom 

EU/EØS 

Innvand-
rere fra 

EU/EØS,
USA, 

Canada, 
Australia

Svært lett ................... 45 77 48 71 42 83
Ganske lett ................ 44 19 45 23 43 15
Ganske vanskelig ....... 9 3 6 3 13 2
Svært vanskelig ......... 2 1 2 3 2 0
Ubesvart .................... 0 1 0 3 0 0
Antall svar ................. 822 218 415 99 407 119
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3. Mediebruk 

3.1. Bruk av ulike medier totalt 
Tabell 3.1 viser andelen som har brukt ulike massemedier en gjennomsnittsdag i 
2008 blant befolkningen i Norge i alderen 9-59 år, blant dem med innvandrer-
bakgrunn fra Asia/Afrika med flere og blant innvandrere fra EU/EØS med flere. 
 

Fjernsyn og Internett har høyest brukerandel i alle tre gruppene  
I alle tre landgruppene er det bruk av fjernsyn og Internett som er de mediene flest 
bruker en gjennomsnittsdag. Andelen som ser fjernsyn er noe lavere blant 
innvandregruppene enn blant befolkningen i Norge. Internett blir i noe større grad 
brukt blant innvandrere fra EU/EØS med flere og befolkningen i Norge enn blant 
dem med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere. Et stort flertall bruker 
også hjemme-PC i løpet av en dag og andelen er like stor i alle tre gruppene. 

Tabell 3.1. Andel som har brukt ulike massemedier en gjennomsnittsdag, etter landgruppe. 
Alder 9-59 år. 2008. Prosent  

 Befolkningen i 
Norge

Innvandrerbakgrunn fra Asia, 
Afrika, Latin-Am., Europa 

utenom EU/EØS 

Innvandrere fra 
EU/EØS, USA, 

Canada, Australia
Fjernsyn ................................ 79 70 68
Internett ................................. 77 71 79
Papiravis ............................... 63 43 62
Hjemme-PC ........................... 64 61 65
Radio .................................... 50 25 46
Plater/kassett/CD/MP3/lydfiler . 47 44 47
Bøker .................................... 24 19 31
Tidsskrift ............................... 12 7 16
Ukeblad ................................. 13 8 11
VHS/DVD/harddiskopptaker .... 12 13 16
Tegneserieblad ...................... 7 4 10
Antall svar ............................. 1623 825 219

De fra Asia/Afrika med flere bruker i minst grad radio og papiraviser 
Andelen som leser papiraviser per dag er betydelig lavere blant dem med 
innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere enn blant både befolkningen i Norge 
og innvandrere fra EU/EØS med flere. Blant de to siste gruppene er andelen nokså 
identisk, i overkant av 60 prosent. Blant dem fra Asia/Afrika med flere er andelen i 
overkant av 40 prosent. Levekårsundersøkelsen blant innvandrere i Norge 
2005/2006 viser også at andelen avislesere er lavere i innvandrerbefolkningen enn 
blant befolkningen i Norge (Blom 2008).  
 
Lignende forhold gjelder radiolytting. Mens andelen radiolyttere en gjennomsnitts-
dag er på henholdsvis 50 og 46 prosent blant befolkningen i Norge og innvandrere 
fra EU/EØS med flere, er andelen på 25 prosent blant dem med innvandrerbak-
grunn fra Asia/Afrika med flere. 

Færre brukere av trykte medier blant dem fra Asia/Afrika med flere 
I tillegg til avislesing ligger de med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere 
også lavest når det gjelder de andre trykte mediene slik som boklesing, lesing av 
tidsskrifter, ukeblad og tegneserieblad. Det er innvandrerne fra EU/EØS med flere 
som har høyest brukerandel av de tre gruppene både når det gjelder bøker, tidsskrift 
og tegneserieblad. Andelen som leser ukeblad er nokså lik mellom befolkningen i 
Norge og innvandrere EU/EØS med flere. 
 
For de resterende mediene i tabellen er brukerandelen nokså lik i alle tre grupper. 
Mellom 60 og 65 prosent bruker hjemme-PC, rundt 45 prosent bruker ulike lydav-
spillingssystemer, og rundt 15 prosent bruker bilde/film avspillingssystemer slik 
som VHS, DVD og harddiskopptaker.  
 



 

 

Rapporter 2009/29 Kultur- og mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn

Statistisk sentralbyrå 17

Totalt sett kan man si at innvandrerne fra EU/EØS med flere ligger tettere opptil 
den generelle norske befolkningen når det gjelder andelen mediebrukere enn det de 
med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere gjør. Dette gjelder spesielt 
trykte medier.  

Alle bruker mest tid på fjernsynsseing  
Gjennomsnittlig tid brukt til ulike medier en gjennomsnittsdag er en annen 
dimensjon ved mediebruken. Tabell 3.2 viser den fordelingen i de ulike gruppene 
totalt. Fjernsyn er det mediet som alle tre gruppene bruker mest tid på en gjennom-
snittsdag, inkludert hverdager og helgedager. Befolkningen i Norge og de fra 
Asia/Afrika med flere bruker omtrent to timer og et kvarter, mens de fra EU/EØS 
med flere bruker en time og tre kvarter.  

Tabell 3.2. Tid brukt til ulike massemedier en gjennomsnittsdag, etter landgruppe. Alder 9-59 
år. 2008. Minutter 

 Befolkningen i 
Norge

Innvandrerbakgrunn fra Asia, 
Afrika, Latin-Am., Europa 

utenom EU/EØS 

Innvandrere fra 
EU/EØS, USA, Canada, 

Australia
Fjernsyn ................................ 137 133 105
Internett ................................. 73 84 90
Papiravis ............................... 22 13 18
Hjemme-PC ........................... 64 74 81
Radio .................................... 76 30 52
Plater/kassett/CD/MP3/lydfiler . 44 46 54
Bøker .................................... 13 13 15
Tidsskrift ............................... 3 2 6
Ukeblad ................................. 3 3 2
VHS/DVD/harddiskopptaker .... 11 10 16
Tegneserieblad ...................... 2 1 3
Antall svar ............................. 1623 825 219

Mye tid til Internett 
Alle tre gruppene bruker også godt over en time på Internett. Innvandrere fra 
EU/EØS med flere bruker mest tid, befolkningen i Norge bruker minst tid. Et 
tilsvarende forhold gjelder bruken av hjemme-PC. Mens den gjennomsnittlige tiden 
per dag brukt på radiolytting er en time og et kvarter blant befolkningen i Norge, 
bruker de med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere bare en halv time. 
Den tiden innvandrere fra EU/EØS med flere bruker på radiolytting ligger omtrent 
midt mellom de to andre gruppene. Befolkningen i Norge bruker også mest tid på 
avislesing, 22 minutter, fulgt av innvandrere fra EU/EØS med flere med 18 
minutter og de med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere med 13 
minutter.  
 
De med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere og befolkningen i Norge 
bruker omtrent like mye tid på lydavspillingssystemer bilde-/filmavspillings-
systemer og bøker. Innvandrere fra EU/EØS med flere bruker noe mer tid enn de to 
andre gruppene på alle disse mediegruppene.  

De med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere bruker minst tid 
til trykte medier 
Tid brukt til trykte medier en gjennomsnittsdag totalt sett viser at befolkningen i 
Norge bruker 43 minutter, innvandrere fra EU/EØS med flere bruker 44 minutter 
og de fra Asia/Afrika med flere bruker 32 minutter.  
 
Tabell 3.3 viser tid brukt til ulike massemedier blant dem som bruker mediene en 
gjennomsnittsdag. Den gir et noe annet bilde av tid brukt til ulike medier enn 
tabellen over. Den viser at de med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere er 
de som ser mest på fjernsyn en gjennomsnittsdag de dagene de ser på fjernsyn. Det 
er også de som bruker mest tid på boklesing når de først leser bøker. De bruker 
også mest tid på Internett når de er brukere av dette mediet.  
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Tabell 3.3. Tid brukt til ulike massemedier blant brukerne en gjennomsnittsdag, etter 
landgruppe. Alder 9-59 år. 2008. Minutter 

 Befolkningen i 
Norge

Innvandrerbakgrunn fra Asia, 
Afrika, Latin-Am., Europa 

utenom EU/EØS 

Innvandrere fra 
EU/EØS, USA, Canada, 

Australia
Fjernsyn ................................ 176 193 156
Internett ................................. 96 120 112
Papiravis ............................... 34 32 30
Hjemme-PC ........................... 101 122 123
Radio .................................... 153 121 112
Plater/kassett/CD/MP3/lydfiler . 95 106 116
Bøker .................................... 56 68 48
Tidsskrift ............................... 26 33 37
Ukeblad ................................. 24 31 21
VHS/DVD/harddiskopptaker .... 89 82 101
Tegneserieblad ...................... 25 27 30

 
Innvandrere fra EU/EØS med flere er de som bruker mest tid per dag på lydav-
spillingssystemer og bilde-/filmavspillingssystemer når de bruker slike medier. 
Befolkningen i Norge er den av de tre gruppene som bruker mest tid til radiolytting 
når de er radiolyttere.  

Alle tre gruppene bruker like mye tid på avislesing når de først leser avis 
Verd å merke seg er at alle tre gruppene bruker omtrent like mye tid på papir-
avislesing når de bruker tid på den typen aktiviteter. Det er derfor andelen som 
leser papiravis per dag er lavere blant dem med innvandrerbakgrunn fra 
Asia/Afrika med flere i forhold til de to andre gruppene, slik tabell 3.1 viser. Når 
de først leser papiraviser, er tidsbruken omtrent like stor i alle tre grupper.  

Andelen TV-seere er høy blant både menn og kvinner i alle landgrupper  
Både blant menn og kvinner i alle de tre landgruppene er det en stor majoritet som 
ser på fjernsyn i løpet av en dag (tabell 3.4). Høyest andel finner vi blant både 
menn og kvinner blant befolkningen i Norge. Lavest andel har menn fra EU/EØS 
med flere og kvinner fra Asia/Afrika med flere.  
 
Andelen som bruker Internett en gjennomsnittsdag er også høy blant både menn og 
kvinner i alle gruppene. Blant menn er andelen rundt 80 prosent i alle gruppene. 
Blant kvinner er andelen lavest blant dem fra Asia/Afrika med flere og høyest blant 
dem fra EU/EØS med flere.  

Lav andel papiravislesere både blant menn og kvinner blant dem fra 
Asia/Afrika med flere 
Andelen som leser papiraviser per dag ligger i overkant av 60 prosent blant både 
menn og kvinner blant befolkningen i Norge og blant innvandrere fra EU/EØS med 
flere. Blant dem med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere er andelen 
papiravislesere omtrent 20 prosentpoeng lavere både blant menn og kvinner. 
 
Andelen som bruker hjemme-PC en gjennomsnittsdag er også i overkant av 60 
prosent i de fleste gruppene, uavhengig av kjønn. Unntaket er kvinner fra 
Asia/Afrika med flere, hvor andelen er 55 prosent.  
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Tabell 3.4. Andel som bruker ulike medier en gjennomsnittsdag, etter landgruppe og kjønn. 
Alder 9-59 år. 2008. Prosent 

 Menn Kvinner 

 Befolk-
ningen 
i Norge

Innvandrer-
bakgrunn fra 
Asia, Afrika, 

Latin-Am., 
Europa utenom 

EU/EØS 

Innvandrere 
fra 

EU/EØS, 
USA, 

Canada, 
Australia 

Befolk-
ningen i 

Norge 

Innvandrer-
bakgrunn fra 
Asia, Afrika, 

Latin-Am., 
Europa 
utenom 

EU/EØS 

Innvand-
rere fra 

EU/EØS,
USA, 

Canada, 
Australia

Fjernsyn ................................ 79 73 65 79 65 71
Internett ................................. 81 77 77 73 65 82
Papiravis ............................... 64 43 61 63 43 62
Hjemme-PC ........................... 68 66 65 60 55 66
Radio .................................... 54 29 46 47 21 47
Plater/kassett/CD/MP3/lydfiler . 51 46 52 44 42 41
Bøker .................................... 18 15 34 29 22 29
Tidsskrift ............................... 14 7 13 10 6 19
Ukeblad ................................. 7 6 8 18 11 15
VHS/DVD/harddiskopptaker .... 15 14 18 9 12 14
Tegneserieblad ...................... 9 4 13 5 4 6
Antall svar ............................. 821 417 99 802 408 120

Lav andel radiolyttere blant kvinner fra Asia/Afrika med flere 
Radiolytterandelen er betydelig lavere blant dem med innvandrerbakgrunn fra 
Asia/Afrika med flere enn i de andre to gruppene. Dette gjelder både menn og 
kvinner, men i særlig grad kvinnene. Godt under halvparten av disse kvinnene 
hører på radio en gjennomsnittsdag i forhold til kvinner i de andre to gruppene. 
Lytting på lydavspillingssystemer er derimot nokså jevnt fordelt mellom menn og 
kvinner i alle de tre gruppene. 
 
Andelen som leser bøker har tradisjonelt vært høyere blant kvinner enn blant menn 
i Norge (Vaage, 2009). Dette gjenspeiles til dels i disse dataene, både for 
befolkningen i Norge og blant dem som har innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika 
med flere. Blant innvandrere fra EU/EØS med flere finner vi derimot ikke denne 
fordelingen. Her er det større likhet mellom menn og kvinner. Det er viktig å merke 
seg at det er et lite utvalg personer i denne gruppen, og det fører til at disse 
resultatene er noe usikre. Det er også tradisjon for at kvinner i større grad enn menn 
leser ukeblad. Dette gjelder tydeligvis alle tre gruppene.  
 
Tidsskrift-, tegneseriebladlesing og bruk av VHS/DVD/harddiskopptaker har i 
Norge vært typiske aktiviteter for menn mer enn for kvinner. Vi finner dette ganske 
tydelig igjen for befolkningen i Norge og blant innvandrere fra EU/EØS med flere. 
Blant dem med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere er ikke denne 
forskjellen mellom kjønn så tydelig. 

I alle grupper bruker både menn og kvinner mest tid til TV-seing 
Uansett gruppe og kjønn er det fjernsynsseing alle bruker mest tid på en gjennom-
snittsdag. Mest tid bruker menn fra Asia/Afrika med flere, minst tid bruker menn 
fra EU/EØS med flere. Både blant menn og kvinner er det innvandrere fra EU/EØS 
som bruker minst tid til slike aktiviteter. Forskjellen mellom menn og kvinner er 
størst blant dem fra Asia/Afrika med flere. He bruker menn en halv time mer per 
dag på fjernsynsseing enn det kvinnene gjør. Blant befolkningen i Norge er 
forskjellen på 6 minutter.  
 
Internett er også et medium som alle gruppene bruker mye tid på. I alle gruppene 
bruker menn mer tid enn kvinner. Forskjellen er mer enn en halv time mellom 
menn og kvinner blant dem som har innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere. 
Det er også stor forskjell mellom kjønnene blant befolkningen i Norge. 
 
Bruk av Internett og hjemme-PC henger i en viss grad sammen. Tallene viser at det 
også her er menn som bruker mest tid, både blant befolkningen i Norge og blant 
dem med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere. Blant innvandrere fra 
EU/EØS med flere er det kvinnene som bruker mest tid på hjemme-PC.  
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Tabell 3.5. Tid brukt til ulike medier en gjennomsnittsdag, etter landgruppe og kjønn. Alder 
9-59 år. 2008. Minutter 

 Menn Kvinner 

 Befolk-
ningen 
i Norge 

Innvandrer-
bakgrunn fra 
Asia, Afrika, 

Latin-Am., 
Europa utenom 

EU/EØS 

Innvandrere 
fra 

EU/EØS, 
USA, 

Canada, 
Australia 

Befolk-
ningen i 

Norge 

Innvandrer-
bakgrunn fra 
Asia, Afrika, 

Latin-Am., 
Europa 
utenom 

EU/EØS 

Innvand-
rere fra 

EU/EØS,
USA, 

Canada, 
Australia

Fjernsyn ................................ 140 148 100 134 117 110
Internett ................................. 86 100 98 61 67 82
Papiravis ............................... 23 14 17 20 12 20
Hjemme-PC ........................... 74 85 66 55 62 96
Radio .................................... 85 40 56 67 20 48
Plater/kassett/CD/MP3/lydfiler . 49 50 39 40 42 70
Bøker .................................... 9 11 15 17 14 15
Tidsskrift ............................... 3 3 4 3 1 8
Ukeblad ................................. 1 1 2 4 4 2
VHS/DVD/harddiskopptaker .... 14 11 21 8 10 11
Tegneserieblad ...................... 2 1 5 1 1 1
Antall svar ............................. 821 417 99 802 408 120

Kvinner fra Asia/Afrika med flere bruker liten tid på radiolytting 
Det er tydelig at menn bruker mer tid til radiolytting enn kvinner. Det gjelder alle 
tre gruppene. Det er den mannlige befolkningen i Norge som bruker mest tid til 
radiolytting en gjennomsnittsdag, mens kvinner fra Asia/Afrika med flere bruker 
minst tid. De bruker under en tredel av det den kvinnelige befolkningen i Norge 
bruker på radiolytting.  
 
Blant befolkningen i Norge og blant dem med innvandrerbakgrunn fra Afrika/Asia 
med flere er det menn som bruker mest tid per dag på lydavspillingssystemer, men 
forskjellen er ikke så stor. Det ser derimot ut til at det er stor forskjell mellom 
kjønnene blant innvandrere fra EU/EØS med flere, men med den forskjell at det er 
kvinnene som er de mest ivrige. 
 
Både for boklesing og ukebladlesing er det en viss tendens til at kvinner gjennom-
snittlig bruker mer tid enn menn, både blant befolkningen i Norge og de fra 
Asia/Afrika med flere. Dette gjelder ikke for dem fra EU/EØS med flere. Her 
bruker menn og kvinner like mye tid. 
 
Både blant befolkningen i Norge og blant innvandrere fra EU/EØS med flere er det 
slik at menn bruker noe mer tid enn kvinner på VHS/DVD/harddiskopptaker. Dette 
ser ikke ut til å gjelde for dem fra Asia/Afrika med flere.  

De eldste har lavest TV-seerandel blant dem med innvandrerbakgrunn 
fra Asia/Afrika med flere 
Tabell 3.6 viser at mediebruk varierer med alder både for befolkningen i Norge og 
blant dem med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere. Andelen som ser på 
fjernsyn en gjennomsnittsdag har tradisjonelt vært høy blant barn og godt voksne, 
men noe lavere blant de andre aldersgruppene, særlig de unge. Tallene for 
befolkningen i Norge bekrefter denne tendensen. Slik er det ikke for dem fra 
Asia/Afrika med flere. Blant dem er andelen på høyde med befolkningen i Norge 
når det gjelder barn og unge. Deretter synker den. Andelen er lavest blant de eldste.  
 
Andelen som bruker Internett per dag er nokså lik blant befolkningen i Norge og de 
fra Asia/Afrika med flere blant barn og unge. Mens andelen holder seg på noen-
lunde samme nivå blant aldersgruppen 25-44 år og 45-59 år blant befolkningen i 
Norge, synker den tydelig med alderen blant dem med innvandrerbakgrunn fra 
Asia/Afrika med flere. Andelen som bruker hjemme-PC har derimot noenlunde 
samme aldersprofil i begge grupper: Økning fra barn til unge, deretter synker 
andelen med alderen. 
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Tabell 3.6. Andel som bruker ulike medier en gjennomsnittsdag, etter landgruppe og alder. Alder 9-59 år. 2008. Prosent 

 9-15 år 16-24 år 25-44 år 45-59 år 

 Befolk-
ningen i 

Norge 

Innvandrerbak-
grunn fra Asia, 

Afrika, Latin-
Am., Europa 

utenom 
EU/EØS

Befolk-
ningen i 

Norge

Innvandrerbak-
grunn fra Asia, 

Afrika, Latin-
Am., Europa 

utenom 
EU/EØS

Befolk-
ningen i 

Norge

Innvandrerbak-
grunn fra Asia, 

Afrika, Latin-
Am., Europa 

utenom 
EU/EØS 

Befolk-
ningen i 

Norge 

Innvandrerbak-
grunn fra Asia, 

Afrika, Latin-
Am., Europa 

utenom 
EU/EØS

Fjernsyn ................................ 86 87 77 73 75 66 82 64
Internett ................................ 72 77 87 89 81 71 69 55
Papiravis ............................... 41 28 53 38 64 45 81 52
Hjemme-PC ........................... 64 72 75 77 67 58 53 48
Radio .................................... 26 9 40 24 56 30 61 26
Plater/kassett/CD/MP3/lydfiler . 49 56 71 76 49 37 31 27
Bøker .................................... 29 36 14 10 24 17 24 18
Tidsskrift ............................... 4 3 6 7 17 7 13 8
Ukeblad ................................ 9 9 8 8 14 7 13 11
VHS/DVD/harddiskopptaker .... 16 18 26 21 10 11 6 7
Tegneserieblad ...................... 25 16 8 2 4 3 2 1
Antall svar ............................. 414 147 239 165 583 340 287 173

Lavere andel papiravislesere i alle aldersgrupper 
Andelen som leser papiravis øker med alderen i begge landgrupper. I alle 
aldersgrupper er den likevel på et atskillig lavere nivå blant dem fra Asia/Afrika 
med flere enn blant befolkningen i Norge. Noe av samme tendensen har vi for 
radiolytting.  
 
Andelen som lytter på plater/kassetter/CD og så videre øker fra barn til ungdom, 
for så å synke med økende alder. Dette gjelder begge grupper. Andelen som bruker 
VHS/DVD/harddiskopptaker har samme aldersprofil. 
 
Andelen som leser bøker har nokså lik aldersprofil i begge grupper: Relativt høy 
andel blant barn, men lav andel blant de unge. Barna er de ivrigste bokleserne i 
begge grupper. Mens andelen som leser tidskrift og ukeblad øker fra ungdom til 
voksne blant befolkningen i Norge, er den mer stabil over alderen blant dem med 
innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere. Det er naturlig nok barn som i størst 
grad leser tegneserieblad i begge befolkningsgrupper. Andel er høyest blant 
befolkningen i Norge.  

Mye tid til TV og Internett blant barn og unge med 
innvandrerbakgrunn 
Barn og unge med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere bruker ifølge 
tabell 3.7 mer tid per dag enn befolkningen i Norge i samme aldersgrupper på 
fjernsynsseing, hjemme-PC og Internett. Selv om utvalget er forholdsvis lite, er 
forskjellene så store at det med stor sannsynlighet er en reel forskjell. Blant de 
voksne er det befolkningen i Norge som bruker mest tid til fjernsynsseing. I 
aldersgruppen 45-59 år bruker de med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med 
flere noe mer tid på hjemme-PC og Internett enn befolkningen i Norge.  
 
I alle aldersgrupper bruker befolkningen i Norge mer tid på lesing av papiraviser 
enn dem fra Afrika/Asia med flere. For begge gruppene øker tiden til avislesing 
med alderen. De samme tendensene gjelder stort sett også for radiolytting.  
 
Blant barn og unge er det de med innvandrerbakgrunn som bruker mest tid per dag 
på lydavspillingssystemer. Barn med innvandrerbakgrunn bruker minst like mye tid 
på boklesing som befolkningen i Norge i samme aldersgruppe. Og i begge grupper 
er det de unge som bruker minst tid til boklesing. 
 
Det er stort sett nokså små forskjeller mellom de to landgruppene, når det gjelder 
tid brukt på VHS/DVD/harddiskopptaker, tidsskrift, ukeblad og tegneserieblad en 
gjennomsnittsdag i forhold til aldersgruppene. 
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Tabell 3.7. Tid brukt til ulike medier en gjennomsnittsdag, etter landgruppe og alder. Alder 9-59 år. 2008. Minutter 

 9-15 år 16-24 år 25-44 år 45-59 år 

 Befolk-
ningen i 

Norge 

Innvandrerbak-
grunn fra Asia, 

Afrika, Latin-
Am., Europa 

utenom 
EU/EØS

Befolk-
ningen i 

Norge

Innvandrerbak-
grunn fra Asia, 

Afrika, Latin-
Am., Europa 

utenom 
EU/EØS

Befolk-
ningen i 

Norge

Innvandrerbak-
grunn fra Asia, 

Afrika, Latin-
Am., Europa 

utenom 
EU/EØS 

Befolk-
ningen i 

Norge 

Innvandrerbak
grunn fra Asia, 

Afrika, Latin-
Am., Europa 

utenom 
EU/EØS

Fjernsyn ................................ 116 134 136 143 138 125 148 138
Internett ................................ 56 70 102 131 87 79 48 64
Papiravis ............................... 7 5 14 8 21 14 36 21
Hjemme-PC ........................... 54 72 98 119 69 67 44 53
Radio .................................... 11 7 59 30 81 36 115 34
Plater/kassett/CD/MP3/lydfiler . 35 50 81 113 50 31 21 22
Bøker .................................... 11 16 9 8 14 15 15 10
Tidsskrift ............................... 1 0 1 2 4 3 4 2
Ukeblad ................................ 2 3 2 3 4 2 3 3
VHS/DVD/harddiskopptaker .... 13 13 30 20 7 9 4 5
Tegneserieblad ...................... 6 5 2 1 1 1 0 0
Antall svar ............................. 414 147 239 165 583 340 287 173

Økt mediebruk med økt inntekt i begge gruppene 
Tabell 3.8 viser i hvilken grad husholdningsinntekt har sammenheng med medie-
bruk i de to landgruppene. I begge gruppene er det slik at andelen som bruker både 
fjernsyn, Internett, papiravis, hjemme-PC, radio og bøker en gjennomsnittsdag øker 
med økende husholdningsinntekt. Blant dem som har enn husholdningsinntekt på 
600 000 kr eller mer er det likevel ganske klare forskjeller i bruken av papiravis, 
radio og bøker slik at de med innvandrerbakgrunn har lavere brukerandel. Et høyt 
inntektsnivå eliminerer derfor ikke forskjellene.  

Tabell 3.8. Andel som har brukt ulike medier en gjennomsnittsdag, etter landgruppe og 
husholdningsinntekt. Alder 9-59 år. 2008. Prosent 

 Under 400 000 kr 400 000-599 000 kr 600 000 kr eller mer 

 Befolk-
ningen 
i Norge

Innvandrer-
bakgrunn fra 
Asia, Afrika, 

Latin-Am., 
Europa 
utenom 

EU/EØS 

Befolk-
ningen i 

Norge

Innvandrer-
bakgrunn fra 
Asia, Afrika, 

Latin-Am., 
Europa 
utenom 

EU/EØS 

Befolk-
ningen i 

Norge 

Innvandrer-
bakgrunn fra 
Asia, Afrika, 

Latin-Am., 
Europa 
utenom 

EU/EØS 
Fjernsyn ............................... 76 66 78 77 82 77
Internett ................................ 75 68 76 77 80 84
Papiravis .............................. 50 39 59 44 72 61
Hjemme-PC .......................... 62 58 64 70 67 67
Radio ................................... 44 19 51 30 56 41
Plater/kassett/CD/MP3/lydfiler 54 41 46 51 46 49
Bøker ................................... 30 23 21 20 25 17
Tidsskrift ............................... 10 4 14 14 14 10
Ukeblad ................................ 13 7 12 9 13 11
VHS/DVD/harddiskopptaker ... 11 13 10 13 12 13
Tegneserieblad ..................... 6 5 9 4 7 5
Antall svar ............................ 253 215 279 152 880 196

 
Disse trekkene finner vi nokså tydelig igjen i tiden som brukes til de ulike mediene 
i forhold til husholdningsinntekt (tabell 3.8). Dette er særlig tydelig i tiden til radio-
lytting: Blant dem som har en husholdningsinntekt på 600 00 kr eller mer, bruker 
de med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere under halvparten av den 
tiden som befolkningen i Norge gjør. Også tiden brukt til papiravislesing er lavere i 
denne gruppen. Ellers er det tydelig at det blant dem med innvandrerbakgrunn er 
særlig stor aktivitet på Internett blant dem som ligger i midtskiktet inntektsmessig. 



 

 

Rapporter 2009/29 Kultur- og mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn

Statistisk sentralbyrå 23

Tabell 3.9. Tid brukt til ulike medier en gjennomsnittsdag, etter landgruppe og 
husholdningsinntekt. Alder 9-59 år. 2008. Minutter 

 Under 400 000 kr 400 000-599 000 kr 600 000 kr eller mer 

 Befolk-
ningen 
i Norge

Innvandrer-
bakgrunn fra 
Asia, Afrika, 

Latin-Am., 
Europa 
utenom 

EU/EØS 

Befolk-
ningen i 

Norge

Innvandrer-
bakgrunn fra 
Asia, Afrika, 

Latin-Am., 
Europa 
utenom 

EU/EØS 

Befolk-
ningen i 

Norge 

Innvandrer-
bakgrunn fra 
Asia, Afrika, 

Latin-Am., 
Europa 
utenom 

EU/EØS 
Fjernsyn ............................... 143 146 142 132 132 135
Internett ................................ 78 76 66 104 73 90
Papiravis .............................. 21 13 18 16 24 19
Hjemme-PC .......................... 68 74 64 95 62 66
Radio ................................... 73 23 63 54 85 37
Plater/kassett/CD/MP3/lydfiler 62 45 43 52 40 50
Bøker ................................... 21 20 11 11 13 11
Tidsskrift ............................... 2 1 3 4 4 4
Ukeblad ................................ 4 3 3 2 3 3
VHS/DVD/harddiskopptaker ... 9 10 9 10 9 11
Tegneserieblad ..................... 2 1 2 1 2 1
Antall svar ............................ 253 215 279 152 880 196

Forskjell i mediebruken mellom gruppene også blant dem med høy 
utdanning  
Blant både dem med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere og befolk-
ningen i Norge er det en klar positiv sammenheng mellom andelen som bruker en 
del medier og utdanningsnivå (tabell 3.10). Det gjelder både bruk av Internett, 
papiravis, hjemme-PC, radio og til dels tidsskrift. Også når det gjelder boklesing 
finner vi en klar sammenheng blant befolkningen i Norge, men ikke blant dem med 
innvandrerbakgrunn. Blant dem er sammenhengen ikke særlig sterk. Det er derfor 
atskillig færre daglige boklesere blant dem med innvandrerbakgrunn enn blant 
befolkningen i Norge også blant dem med høyere utdanning. Dette gjelder også 
papiravislesing og radiolytting.  

Tabell 3.10. Andel som har brukt ulike medier en gjennomsnittsdag, etter landgruppe og 
utdanning. Alder 16-59 år. Prosent 

 
Grunnskole Videregående skole 

Universitets- eller 
høgskoleutdanning 

 Befolk-
ningen 
i Norge

Innvandrer-
bakgrunn fra 
Asia, Afrika, 

Latin-Am., 
Europa 
utenom 

EU/EØS 

Befolk-
ningen i 

Norge

Innvandrer-
bakgrunn fra 
Asia, Afrika, 

Latin-Am., 
Europa 
utenom 

EU/EØS 

Befolk-
ningen i 

Norge 

Innvandrer-
bakgrunn fra 
Asia, Afrika, 

Latin-Am., 
Europa 
utenom 

EU/EØS 
Fjernsyn ............................... 75 69 78 66 78 72
Internett ................................ 70 69 80 72 86 82
Papiravis .............................. 55 41 70 48 78 59
Hjemme-PC .......................... 58 59 65 54 71 70
Radio ................................... 50 21 57 29 61 42
Plater/kassett/CD/MP3/lydfiler 47 50 46 41 49 44
Bøker ................................... 15 15 22 16 36 19
Tidsskrift ............................... 4 5 14 4 24 22
Ukeblad ................................ 9 6 15 12 11 8
VHS/DVD/harddiskopptaker ... 15 16 18 12 16 8
Tegneserieblad ..................... 7 2 2 3 4 4
Antall svar ............................ 259 209 477 167 414 148

 
Mediebruksundersøkelser viser generelt at det er en klarere sammenheng mellom 
andel mediebrukere og utdanning enn mellom tid brukt til ulike medier og ut-
danning (Vaage, 2009). Dette ser vi også i tabell 3.11 sammenlignet med 3.10. 
Blant befolkningen i Norge er det bare for bruk av Internett, papiravis og bøker at 
vi finner en nokså klar sammenheng mellom lang tid brukt til mediet og høy 
utdanning. Blant dem med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere finner vi 
slik sammenheng bare for boklesing. For øvrig er tiden brukt på boklesing omtrent 
like lang i begge grupper på alle utdanningsnivåer. Blant dem med høy utdanning 
ser vi ellers at de med innvandrerbakgrunn er de ivrigste brukerne av fjernsyn, 
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hjemme-PC og tidsskrift, mens befolkningen i Norge er de ivrigste brukerne av 
papiravis, radio og VHS/DVD/harddiskopptakere.  

Tabell 3.11. Tid brukt til ulike medier en gjennomsnittsdag, etter landbakgrunn og utdanning. 
Alder 16-59 år. 2008. Minutter 

 
Grunnskole Videregående skole 

Universitets- eller 
høgskoleutdanning 

 Befolk-
ningen 
i Norge

Innvandrer-
bakgrunn fra 
Asia, Afrika, 

Latin-Am., 
Europa 
utenom 

EU/EØS 

Befolk-
ningen i 

Norge

Innvandrer-
bakgrunn fra 
Asia, Afrika, 

Latin-Am., 
Europa 
utenom 

EU/EØS 

Befolk-
ningen i 

Norge 

Innvandrer-
bakgrunn fra 
Asia, Afrika, 

Latin-Am., 
Europa 
utenom 

EU/EØS 
Fjernsyn ............................... 149 152 150 124 103 134
Internett ................................ 70 83 75 98 86 81
Papiravis .............................. 16 13 27 20 28 19
Hjemme-PC .......................... 65 75 63 87 71 79
Radio ................................... 102 35 96 35 63 39
Plater/kassett/CD/MP3/lydfiler 61 65 42 44 39 34
Bøker ................................... 10 10 13 14 19 20
Tidsskrift ............................... 1 1 4 1 5 9
Ukeblad ................................ 3 2 4 3 2 2
VHS/DVD/harddiskopptaker ... 15 15 7 9 12 4
Tegneserieblad ..................... 1 1 1 0 1 1
Antall svar ............................ 259 209 477 167 414 148

Bosted har liten betydning for mediebruken 
I mange sammenhenger er det slik at nye aktiviteter som introduseres i samfunnet 
først får fotfeste i de tett befolkede byene, for så å spre seg utover i resten av 
landet. Slik har det også vært på mediefronten. Vi ser også dette i en viss grad i 
våre tall (tabell 3.12). I tallene for befolkningen i Norge er både bruk av Internett 
og hjemme-PC mer vanlig i de store byene enn i mindre byer og mindre tett 
befolkede strøk. I tillegg er boklesing mest vanlig i de store byene. Blant dem med 
innvandrerbakgrunn er det bare for boklesing vi finner en slik sammenheng. 
Bruken av de andre mediene er nokså uavhengig av befolkningstetthet.  

Tabell 3.12. Andel som har brukt ulike medier en gjennomsnittsdag, etter landbakgrunn og 
bosted. Alder 9-59 år. 2008. Prosent 

 Tettbygd 100 000 
eller flere 

Tettbygd 20 000 – 
99 000 

Tettbygd under 20 000 
og spredtbygd 

 Befolk-
ningen 
i Norge

Innvandrer-
bakgrunn fra 
Asia, Afrika, 

Latin-Am., 
Europa 
utenom 

EU/EØS 

Befolk-
ningen i 

Norge

Innvandrer-
bakgrunn fra 
Asia, Afrika, 

Latin-Am., 
Europa 
utenom 

EU/EØS 

Befolk-
ningen i 

Norge 

Innvandrer-
bakgrunn fra 
Asia, Afrika, 

Latin-Am., 
Europa 
utenom 

EU/EØS 
Fjernsyn ............................... 79 68 80 70 79 72
Internett ................................ 83 71 79 78 73 70
Papiravis .............................. 62 40 67 45 64 50
Hjemme-PC .......................... 69 61 64 66 61 61
Radio ................................... 51 23 51 26 51 27
Plater/kassett/CD/MP3/lydfiler 50 43 45 50 45 43
Bøker ................................... 29 22 24 20 19 14
Tidsskrift ............................... 11 6 14 13 12 5
Ukeblad ................................ 12 8 11 7 13 10
VHS/DVD/harddiskopptaker ... 13 14 15 14 10 10
Tegneserieblad ..................... 8 4 5 6 8 3
Antall svar ............................ 371 356 337 164 881 259

Mest tid til boklesing i storbyer både blant befolkningen og blant dem 
med innvandrerbakgrunn  
Tabell 3.13 som viser tid brukt til ulike medier, bekrefter at det er liten sammen-
heng mellom bosted og mediebruk. For begge gruppene er det bare tid brukt til 
boklesing en gjennomsnittsdag som viser at det er en sammenheng mellom høy 
aktivitet og bosted i store byer. For befolkningen i Norge finner vi likevel en slik 
sammenheng også for Internettbruk og bruk av VHS/DVD/harddiskopptaker.  
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Tabell 3.13. Tid brukt til ulike medier en gjennomsnittsdag, etter landgruppe og bosted. Alder 
9-59 år. Minutter 

 Tettbygd 100 000 
eller flere 

Tettbygd 20 000 – 
99 000 

Tettbygd under 20 000 
og spredtbygd 

 Befolk-
ningen 
i Norge

Innvandrer-
bakgrunn fra 
Asia, Afrika, 

Latin-Am., 
Europa 
utenom 

EU/EØS 

Befolk-
ningen i 

Norge

Innvandrer-
bakgrunn fra 
Asia, Afrika, 

Latin-Am., 
Europa 
utenom 

EU/EØS 

Befolk-
ningen i 

Norge 

Innvandrer-
bakgrunn fra 
Asia, Afrika, 

Latin-Am., 
Europa 
utenom 

EU/EØS 
Fjernsyn ............................... 137 138 143 122 136 136
Internett ................................ 86 89 79 92 61 73
Papiravis .............................. 24 14 22 12 20 15
Hjemme-PC .......................... 70 78 75 82 56 68
Radio ................................... 76 33 76 25 78 31
Plater/kassett/CD/MP3/lydfiler 49 49 41 49 39 43
Bøker ................................... 16 16 12 14 11 8
Tidsskrift ............................... 3 2 4 4 3 1
Ukeblad ................................ 2 3 3 2 3 3
VHS/DVD/harddiskopptaker ... 12 13 12 10 9 8
Tegneserieblad ..................... 2 1 1 2 2 1
Antall svar ............................ 371 356 337 164 881 259

Sammenfallende mediebruk mellom befolkningen i Norge og 
innvandrer fra nordiske land  
I tabell 3.14 er landgruppene som hittil er brukt, delt opp i mindre landgrupper og 
blir sammenlignet med befolkningen i Norge. Tallene for hver gruppe er basert på 
et nokså lite antall svar, så resultatene må vurderes med forsiktighet. Tabellen viser 
likevel tydelig at det er innvandrere fra de andre nordiske landene som ligger 
nærmest den mediebruken vi finner blant befolkningen i Norge. Det er ikke 
betydelige skiller for noen av mediene.  
 
Det er også påfallende likheter i mediebruken mellom befolkningen i Norge og 
innvandrere fra EU-land utenom Norden, USA, Canada og Australia. De klareste 
avvikene er en mindre andel som ser på fjernsyn en gjennomsnittsdag og en større 
andel som leser bøker og tidsskrift. 

Tabell 3.14. Andel som har brukt ulike medier en gjennomsnittsdag, etter landgrupper. Alder 
9-59 år. 2008. Prosent  

 Innvandrere fra: Innvandrerbakgrunn fra: 

 

Befolk-
ningen i 

Norge Norden EU 
ellers/
USA/
Can./ 

Australia

Europa 
utenom 

EU/EØS 

Midt-
Østen/
Tyrkia 

Asia 
ellers 

Afrika Latin-
Amerika

Fjernsyn ................................ 79 76 62 77 67 68 69 63
Internett ................................. 77 80 79 74 67 68 74 85
Papiravis ............................... 63 65 59 45 34 44 43 53
Hjemme-PC ........................... 64 63 67 62 60 59 59 76
Radio .................................... 50 50 43 26 26 24 21 39
Plater/kassett/CD/MP3/lydfiler . 47 47 47 46 40 49 32 49
Bøker .................................... 24 23 38 21 19 18 18 15
Tidsskrift ................................ 12 10 21 5 5 8 6 7
Ukeblad ................................. 13 12 10 11 6 9 7 6
VHS/DVD/harddiskopptaker .... 12 15 17 12 8 16 11 11
Tegneserieblad ...................... 7 8 11 4 2 4 6 5
Antall svar ............................. 1623 101 118 168 160 317 125 55

 
I alle de fem undergruppene blant dem med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika 
med flere er det en atskillig lavere andel som har lest papiraviser, hørt på radio og 
lest tidsskrift en gjennomsnittsdag enn blant befolkningen i Norge og blant 
nordiske innvandrere. I fire av de fem gruppene er dessuten andelen som ser på 
fjernsyn en gjennomsnittsdag lav. Dette gjelder ikke dem med innvandrerbakgrunn 
fra Europa utenom EU/EØS, der andelen fjernsynsseere er omtrent på høyde med 
befolkningen i Norge. Personer med innvandrerbakgrunn fra Latin-Amerika skiller 
seg ellers ut ved at de har høye brukerandeler når det gjelder Internett og hjemme-
PC. Dessuten er det en relativt høy andel som bruker VHS/DVD/harddiskopptaker 
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blant dem fra Asia utenom Midt-Østen/Tyrkia i forhold til andre med innvandrer-
bakgrunn fra Asia/Afrika med flere.  
 
I tabell 3.15, som viser tid brukt til ulike medier, går noen av de samme trekkene 
igjen som tabell 3.14 viste. I de aller fleste landgruppene er tiden som brukes til 
fjernsynsseing per dag lavere enn blant befolkningen i Norge. Det samme gjelder 
lesing av papiraviser og radiolytting.  

Tabell 3.15. Tid brukt til ulike medier en gjennomsnittsdag, etter landgrupper. Alder 9-59 år. 
2008. Minutter  

 Innvandrere fra: Innvandrerbakgrunn fra: 

 

Befolk-
ningen i 

Norge Norden EU 
ellers/
USA/
Can./ 

Australia

Europa 
utenom 

EU/EØS 

Midt-
Østen/
Tyrkia 

Asia 
ellers 

Afrika Latin-
Amerika

Fjernsyn ................................ 137 117 95 172 123 116 148 110
Internett ................................. 73 83 96 95 70 87 82 80
Papiravis ............................... 22 18 19 13 12 14 13 16
Hjemme-PC ........................... 64 93 70 84 65 71 72 90
Radio .................................... 76 58 47 30 27 30 26 53
Plater/kassett/CD/MP3/lydfiler . 44 69 43 58 38 47 36 57
Bøker .................................... 13 12 17 17 10 11 14 10
Tidsskrift ................................ 3 4 8 2 2 3 3 1
Ukeblad ................................. 3 2 3 4 3 2 1 2
VHS/DVD/harddiskopptaker .... 11 12 20 8 6 14 11 10
Tegneserieblad ...................... 2 3 3 2 1 1 1 1
Antall svar ............................. 1623 101 118 168 160 317 125 55

 
Tabell 3.16 viser andelen som bruker medier per dag for personer med 
innvandrerbakgrunn fra en del enkeltland. Svarantallet er til dels betydelig høyere 
enn 25, så det er grunnlag for å gjengi svarene. Tallene må likevel brukes med 
forsiktighet.  
 
 Andelen som ser på fjernsyn en gjennomsnittsdag ligger lavere enn for 
befolkningen i Norge for alle enkeltlandene. Lavest er andelen for dem med 
innvandrerbakgrunn fra Iran, nærmest opptil andelen blant befolkningen i Norge er 
Bosnia-Hercegovina og Pakistan. 

Blant dem med innvandrerbakgrunn fra Irak er andelen som bruker 
avis og radio særlig lav  
Andelen som bruker Internett og hjemme-PC per dag ligger nært opptil eller noe i 
underkant av Norges befolkning for alle landene. For lesing av papiravis og 
radiolytting ligger de med innvandrerbakgrunn fra alle enkeltlandene betydelig 
lavere en for befolkningen i Norge. Det er derfor grunnlag for å si at det er en reell 
forskjell. Irakere ligger særlig lavt i bruken av begge mediene.  

Tabell 3.16. Andel som bruker ulike medier en gjennomsnittsdag, blant personer med 
innvandrerbakgrunn fra noen ulike land. Alder 9-59 år. 2008. Prosent  

 Innvandrerbakgrunn fra: 

 

Befolk-
ningen i 

Norge Bosnia-
Hercegovina

Pakistan Sri Lanka Irak Iran Vietnam

Fjernsyn ................................ 79 76 75 65 68 61 68
Internett ................................. 77 76 69 76 66 68 71
Papiravis ............................... 63 48 49 37 24 37 46
Hjemme-PC ........................... 64 64 60 57 58 63 63
Radio .................................... 50 33 22 27 21 26 24
Plater/kassett/CD/MP3/lydfiler . 47 55 60 44 44 44 51
Bøker .................................... 24 15 21 11 15 19 16
Tidsskrift ................................ 12 2 3 9 1 7 13
Ukeblad ................................. 13 17 4 5 8 7 16
VHS/DVD/harddiskopptaker .... 12 12 24 13 8 8 24
Tegneserieblad ...................... 7 6 2 3 5 0 11
Antall svar ............................. 1623 60 84 48 60 51 49

 
Andelen som bruker lydavspillingssystemer, som leser bøker og som ser på 
VHS/DVD/harddiskopptaker er særlig høy blant dem fra Pakistan, sammenlignet 
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med dem som har innvandrerbakgrunn fra andre enkeltland. Det siste er også høyt 
blant dem fra Vietnam. Utvalget er likevel lite, så disse tallene er usikre.  

De fra Vietnam og Pakistan bruker Internett mest 
Tiden som brukes til ulike medier per dag, slik tabell 3.17 viser, gir et lignende 
inntrykk av forholdet mellom disse landene som det tabell 3.16 gjør. Det er de med 
innvandrerbakgrunn fra Bosnia-Hercegovina som bruker mest tid på fjernsyns-
seing. De fra Vietnam bruker mest tid på Internett og Hjemme-PC, det siste 
sammen med dem fra Pakistan. De fra Pakistan og Vietnam bruker også mest tid på 
å lese papiraviser. Her er likevel forskjellen mellom landene liten. Det er også 
personer fra de landene som bruker mest tid til å lese bøker og å se på VHS/DVD/ 
harddiskopptaker. De med innvandrerbakgrunn fra Bosnia-Hercegovina og Sri 
Lanka bruker mest tid på radiolytting. Alle landene ligger likevel langt under den 
tiden befolkningen i Norge bruker på dette mediet en gjennomsnittsdag. Også i 
denne tabellen er utvalget for de ulike landene lite, og resultatene må brukes med 
forsiktighet.  

Tabell 3.17. Tid brukt til ulike medier blant personer med innvandrerbakgrunn fra noen ulike 
land. Alder 9-59 år. 2008. Minutter 

 Innvandrerbakgrunn fra: 

 

Befolk-
ningen i 

Norge Bosnia-
Hercegovina

Pakistan Sri Lanka Irak Iran Vietnam

Fjernsyn ................................ 137 166 140 103 130 116 105
Internett ................................. 73 97 88 75 59 71 130
Papiravis ............................... 22 12 17 12 9 14 15
Hjemme-PC ........................... 64 79 82 47 53 74 82
Radio .................................... 76 47 36 47 28 30 24
Plater/kassett/CD/MP3/lydfiler . 44 61 67 30 35 32 44
Bøker .................................... 13 8 13 5 9 11 14
Tidsskrift ................................ 3 0 1 2 1 2 7
Ukeblad ................................. 3 5 1 1 4 2 4
VHS/DVD/harddiskopptaker .... 11 10 20 9 6 4 25
Tegneserieblad ...................... 2 2 0 0 1 0 3
Antall svar ............................. 1 623 60 84 48 60 51 49

 
Den største gruppen som er med i undersøkelsen, er personer som har innvandrer-
bakgrunn fra Pakistan. Derfor har vi valgt å se på fordelingen mellom menn og 
kvinner i denne gruppen når det gjelder andelen som bruke ulike medier en 
gjennomsnittsdag. Utvalget er lite, men gir likevel et hint om forskjeller og 
likheter.  
 
Den klareste forskjellen finner vi i radiolytting. Her er brukerandelen betydelig 
høyere blant menn enn blant kvinner. Det ser også ut til at menn er noe mer aktive 
enn kvinner i å bruke Internett, lese papiraviser og lese tidsskrifter. Kvinner er de 
som i størst grad benytter hjemme-PC og leser bøker. Disse forskjellene er likevel 
så små at de ikke kan regnes for å være signifikante i forhold til utvalgets størrelse. 
For de andre mediene er det liten forskjell mellom menns og kvinners bruk.  

Tabell 3.18. Andel som bruker ulike medier en gjennomsnittsdag, blant dem med 
innvandrerbakgrunn fra Pakistan, alle og etter kjønn. Alder 9-59 år. 2008. Prosent 

 Pakistanere 

 Alle Menn Kvinner
Fjernsyn ................................ 75 75 76
Internett ................................. 69 72 62
Papiravis ............................... 49 53 43
Hjemme-PC ........................... 60 56 68
Radio .................................... 22 29 10
Plater/kassett/CD/MP3/lydfiler . 60 60 60
Bøker .................................... 21 17 27
Tidsskrift ................................ 3 5 0
Ukeblad ................................. 4 3 5
VHS/DVD/harddiskopptaker .... 24 23 24
Tegneserieblad ...................... 2 3 0
Antall svar ............................. 84 50 34
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 Gruppen med innvandrerbakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika, Europa 
utenom EU/EØS er det mulig å dele i to: De som er født i disse landene og de som 
er født i Norge men med foreldre fra disse landene. Tabell 3.19 viser fordelingen i 
bruk av ulike medier mellom disse to gruppene. I nettoutvalget er norskfødte 154 
personer i aldersgruppen 9-59 år og 142 personer i alderen 9-24 år. Gruppen er 
derfor i svært stor grad sammensatt av yngre mennesker og med en mediebruk som 
står i stil til det. Derfor må samme aldersgruppe også velges ut blant innvandrerne 
når man skal sammenligne. I tabellen er også befolkningen i Norge i samme 
aldersgruppe tatt med.  

Klare likheter i mediebruken blant innvandrere og norskfødt med 
innvandrerbakgrunn  
I aldersgruppen 9-24 år er det klare likheter mellom de to gruppene i andelen som 
bruker de ulike mediene en gjennomsnittsdag. De klareste forskjellene gjelder 
lesing av bøker og tegneserieblad. Her er andelen noe større blant de norskfødte 
enn blant innvandrerne. Forskjellene er likevel så små at det er usikkert om det er 
noen reell forskjell.  

Tabell 3.19.  Andel som bruker ulike medier en gjennomsnittsdag blant befolkningen i Norge, 
innvandrere fra Asia, Afrika, Latin-Am., Europa utenom EU/EØS og norskfødte 
med bakgrunn fra denne landgruppen. Alder 9-24 år. 2008. Prosent 

 9-24 år 

 Befolkningen
I Norge

Innvandrere fra Asia, 
Afrika, Latin-Am., 

Europa utenom 
EU/EØS 

Norskfødte med
bakgrunn fra Asia, Afrika, 

Latin-Am., Europa 
utenom EU/EØS

Fjernsyn ................................ 82 77 82
Internett ................................. 79 88 78
Papiravis ............................... 47 35 32
Hjemme-PC ........................... 69 77 73
Radio .................................... 33 18 17
Plater/kassett/CD/MP3/lydfiler . 59 66 69
Bøker .................................... 22 17 26
Tidsskrift ................................ 5 7 4
Ukeblad ................................. 9 7 9
VHS/DVD/harddiskopptaker .... 21 20 20
Tegneserieblad ...................... 17 5 11
Antall svar ............................. 653 170 142

 
Tabellen viser også at de norskfødte har en mediebruk som er noe mer lik befolk-
ningen i Norge enn innvandrerne har. Det gjelder bruk av Internett, fjernsynsseing 
og lesing av tegneserieblad. Derimot er det stor forskjell i andelen mellom 
befolkningen i Norge og begge de to gruppene med innvandrerbakgrunn. Også her 
er forskjellene stort sett så små at det er usikkert om det er noen reel forskjell. 
 
Tabell 3.20 viser mediebruk fordelt på innvandringsbakgrunn blant dem som har 
innvandret fra Asia/Afrika med flere. Bare familieinnvandrere og personer som har 
innvandret på grunn av flukt er tatt med i tabellen. Personer med annen 
innvandringsgrunn er så få i uvalget, at det ikke er grunnlag for å gjengi 
fordelinger.  

Liten forskjell i mediebruk mellom familieinnvandrere og flyktninger 
Tabellen viser at det jevnt over ikke er noen store forskjeller mellom disse to 
innvandringsgruppene når det gjelder andelen som bruker ulike medier en 
gjennomsnittsdag. Likevel ligger flyktningene noen prosent under familieinn-
vandrerne i bruken av en del medier. Særlig gjelder det bruken av Internett og 
hjemme-PC.  
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Tabell 3.20. Andel som bruker ulike medier en gjennomsnittsdag blant innvandrere fra Asia, 
Afrika, Latin-Am., Europa utenom EU/EØS, etter innvandringsbakgrunn. Alder 9-
59 år. 2008. Prosent 

 Familie-innvandrere Flukt
Fjernsyn ................................ 70 68
Internett ................................. 74 66
Papiravis ............................... 44 40
Hjemme-PC ........................... 66 53
Radio .................................... 20 23
Plater/kassett/CD/MP3/lydfiler . 43 39
Bøker .................................... 21 15
Tidsskrift ................................ 6 3
Ukeblad ................................. 7 10
VHS/DVD/harddiskopptaker .... 11 12
Tegneserieblad ...................... 3 3
Antall svar ............................. 230 216

Botid i Norge har liten betydning for andelen innvandrere som bruker 
ulike medier 
Botid i Norge og alder er nokså klart knyttet sammen. For å få et rimelig bilde av 
botidens betydning for mediebruk blant innvandrerne har vi i tabell 3.21 valgt å 
utelate de unge og bare se på dem som er i alderen 30-59 år. Det eneste eksempelet 
på at bruken i en viss grad øker med botidens lengde, er ifølge tallene i tabellen 
lesing av papiravis. For de andre mediene er det vanskelig å påvise noen slik 
sammenheng. Likevel er det slik at andelen mediebrukere er høyest for dem som 
har bodd lengst i Norge, i tillegg til papiravislesing, også for radiolytting, bruk av 
lydavspillingssystemer og lesing av tidsskrift. Forskjellene er likevel ikke særlig 
store. Det er derfor liten grunn, ut fra disse tallene, til å si at bruken av ulike medier 
øker med økende botid.  

Tabell 3.21. Andel som har brukt ulike medier en gjennomsnittsdag blant innvandrere fra 
Asia, Afrika, Latin-Am., Europa utenom EU/EØS, etter botid i Norge. Alder 30-59 
år. 2008. Prosent 

 4-6 år 7-11 år 12-17 år 18 år +
Fjernsyn ................................ 64 64 68 64
Internett ................................. 70 59 62 64
Papiravis ............................... 42 37 49 55
Hjemme-PC ........................... 60 45 51 55
Radio .................................... 28 21 27 34
Plater/kassett/CD/MP3/lydfiler . 27 31 29 33
Bøker .................................... 18 23 15 16
Tidsskrift ................................ 3 7 4 11
Ukeblad ................................. 6 8 12 8
VHS/DVD/harddiskopptaker .... 14 6 7 10
Tegneserieblad ...................... 1 1 5 2
Antall svar ............................. 84 80 102 181

Liten forskjell i mediebruken om man mest snakker norsk eller 
opprinnelig morsmål i hjemmet 
Tabell 3.22 viser at det i veldig liten grad har noe å si for andelen som bruker ulike 
medier om det mest snakkes norsk i hjemmet eller det snakkes innvanderes/for-
eldres opprinnelige morsmål. Forskjellene i tabellen er så små at det ikke er grunn-
lag for å si at det å bruke foreldres morsmål har noen positiv eller negativ 
betydning for mediebruken.  
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Tabell 3.22. Andel som har brukt ulike medier en gjennomsnittsdag blant personer med 
innvandrerbakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika, Europa utenom EU/EØS, etter 
språk som snakkes mest hjemme. Alder 30-59 år. 2008. Prosent 

 Norsk Foreldres morsmål
Fjernsyn ................................ 70 72
Internett ................................. 75 71
Papiravis ............................... 46 42
Hjemme-PC ........................... 66 61
Radio .................................... 29 23
Plater/kassett/CD/MP3/lydfiler . 46 45
Bøker .................................... 19 18
Tidsskrift ................................ 9 5
Ukeblad ................................. 9 9
VHS/DVD/harddiskopptaker .... 12 13
Tegneserieblad ...................... 5 3
Antall svar ............................. 334 435

Klar sammenheng mellom mediebruk og å synes det er svært lett å 
oppfatte nyheter på norsk og å lese norske aviser 
Det har stor betydning for bruken av de fleste mediene om man oppfatter det som 
lett eller vanskelig å oppfatte nyheter på norsk radio og TV (tabell 3.23). Det 
samme gjelder evnen til å lese norske aviser. De som oppfatter at dette er svært lett 
har en større bruksandel av nesten alle mediene i forhold til dem som oppfatter det 
som ganske lett og særlig overfor dem som synes det er ganske eller svært 
vanskelig. Dette gjelder både fjernsynsseing, radiolytting og lesing av papiraviser. 
Vi finner også en slik sammenheng for bruk av Internett, hjemme-PC, lesing av 
tidsskrift, lydavspillingssystemer og VHS/DVD/harddiskopptaker. Det er derimot 
ingen klar sammenheng med lesing av bøker, ukeblader og tegneserieblader.  

Tabell 3.23. Andel som har brukt ulike medier en gjennomsnittsdag blant personer med 
innvandrerbakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika, Europa utenom EU/EØS, etter 
hvor lett/vanskelig det er å oppfatte nyheter på norsk radio og TV og hvor 
lett/vanskelig er det å lese norske aviser. Alder 30-59 år. 2008. Prosent 

 Hvor lett/vanskelig det er å opp-
fatte nyheter på norsk radio og TV

Hvor lett/vanskelig er det å lese 
norske aviser 

 Svært 
lett

Ganske 
lett

Ganske/svært 
vanskelig 

Svært 
lett 

Ganske 
lett 

Ganske/svært 
vanskelig

Fjernsyn ................................ 74 69 55 76 70 48
Internett ................................. 82 70 41 83 68 42
Papiravis ............................... 49 39 41 49 42 30
Hjemme-PC ........................... 73 57 36 74 57 34
Radio .................................... 30 22 20 30 24 13
Plater/kassett/CD/MP3/lydfiler . 57 35 34 59 36 23
Bøker .................................... 20 17 22 21 16 24
Tidsskrift ................................ 8 6 1 8 6 1
Ukeblad ................................. 8 10 4 10 9 1
VHS/DVD/harddiskopptaker .... 17 9 11 17 9 11
Tegneserieblad ...................... 3 5 4 4 4 4
Antall svar ............................. 360 381 80 370 369 80

Lavest ukentlig bruk av trykte medier blant dem med 
innvandrebakgrunn fra Asia/Afrika med flere 
I tillegg til at det i mediebruksundersøkelsen blir stilt spørsmål om daglig medie-
bruk, stilles det også spørsmål om ukentlig bruk for noen av medier. Slike spørsmål 
blir særlig stilt om medier som blir brukt nokså lite i løpet av en dag, for derved å 
få et bedre tallgrunnlag. Tabell 3.24 viser svarene fordelt på landgruppene. Når det 
gjelder ukentlig bruk av trykte medier, har de med innvandrerbakgrunn fra 
Asia/Afrika med flere lavere andel enn både befolkningen i Norge og innvandrere 
fra EU/EØS med flere. Særlig er skillet stort for lesing av tidsskrift. I tillegg har 
innvandrere fra EU/EØS med flere en betydelig høyere ukentlig leserandel av 
bøker enn befolkningen i Norge.  

Noe mindre ukentlig bruk av PC og Internett blant dem fra Asia/Afrika 
med flere enn andre 
Ukentlig bruk av PC, både totalt, hjemme, på arbeid og på skole, er temmelig 
identisk mellom befolkningen i Norge og innvandrere fra EU/EØS med flere. De 
med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere har stort sett en noe lavere 
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brukerandel, men ikke når det gjelder bruk av PC på skole. Her er brukerandelen 
temmelig identisk i alle tre gruppene. 
 
Ukentlig bruk av Internett har et nokså parallelt mønster som bruk av PC. Andelen 
ligger noe lavere blant dem med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere enn 
for de to andre gruppene. Når det gjelder ukentlig bruk av Internett i utdanning, har 
derimot de fra Asia/Afrika med flere en noe høyere ukentlig brukerandel enn de to 
andre gruppene.  

Tabell 3.24. Andel som har brukt ulike medier en gjennomsnittlig uke, etter landgruppe. Alder 
9-59 år. 2008. Prosent 

 Befolkningen i 
Norge

Innvandrerbakgrunn fra Asia, 
Afrika, Latin-Am., Europa 

utenom EU/EØS 

Innvandrere fra 
EU/EØS, USA, 

Canada, Australia
Bok ....................................... 43 37 59
Tidsskrift ................................ 42 28 49
Ukeblad ................................. 38 27 32
Tegneserieblad ...................... 19 11 18
  
PC ........................................ 93 86 93
PC hjemme ............................ 88 80 88
PC på arbeid .......................... 52 40 52
PC på skole ........................... 22 24 24
  
Internett ................................. 90 82 90
Internett i arbeid ..................... 45 35 50
Internett i utdanning ................ 20 26 21
Internett privat ........................ 84 76 84
  
E-post ................................... 71 63 77
Nyhetsgrupper ....................... 27 24 25
Chat ...................................... 25 25 20
Nettsider ................................ 75 67 79
  
Bruk av Internett:   
Lese nyheter .......................... 71 66 70
Fakta/bakgrunnsstoff .............. 56 42 64
Se på annonser ...................... 43 38 34
Info om arrangementer osv. ..... 36 27 38
Banktjenester/innkjøp osv. ...... 57 47 63
Høre radio ............................. 11 14 20
Se film, TV, videoklipp ............ 41 41 42
Spille spill .............................. 17 19 12
Annen underholdning .............. 25 22 26
Nettsamfunn .......................... 33 27 26
Antall svar ............................. 1623 825 219

Klare paralleller i bruken av Internett 
Hvordan er så den ukentlige bruken av Internett? Siden de med innvandrerbak-
grunn fra Asia/Afrika med flere har en noe lavere ukentlig brukerandel enn de 
andre to gruppene, slår det også ut i lavere andel brukere av de fleste tilbudene som 
fins på Internett. Denne forskjellen finner vi derimot ikke når det gjelder bruk av 
tilbud som nyhetsgrupper og chat. Det er også nokså identiske tall for radiolytting, 
se på film/TV/videoklipp og å spille spill og annen underholdning. Ellers ser 
innvandrerne fra EU/EØS med flere ut til å være de flittigste ukentlige brukerne av 
Internett for å søke etter fakta/bakgrunnsstoff, benytte banktjenester/gjøre innkjøp 
og å høre på radio. Befolkningen i Norge er den gruppen som i størst grad er innom 
et nettsamfunn når de bruker Internett i løpet av uka.  

3.2. Bruken av de enkelte medietilbudene  

Lite lesing av distrikts- og lokalaviser blant dem fra Asia/Afrika med 
flere  
På de neste sidene skal vi se nærmere på hvordan de ulike massemediene blir 
brukt. Først skal vi se på lesing av papiraviser. Tabell 3.25 viser at langt under 
halvparten av dem med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere leser 
distriktsaviser en gjennomsnittsdag i forhold til befolkningen i Norge i alders-
gruppen 9-59 år. Færre leser også lokalaviser. Dessuten er det færre som leser 
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løssalgsavisene VG og Dagbladet og andre Oslo-aviser, men forskjellene er ikke så 
store som for de andre avisene. Man kan ikke se bort fra at disse forskjellene 
skyldes at en stor del av dem som tilhører denne innvandregruppen bor i Oslo-
området og at de derfor leser aviser som utgis i Oslo i større grad enn andre aviser. 
Ellers er det svært få som leser andre aviser. Tabellen viser at denne fordelingen i 
stor grad gjelder begge kjønn.  

Tabell 3.25. Andel som har lest ulike avistyper en gjennomsnittsdag, etter landgruppe og 
kjønn. Alder 9-59 år. 2008. Prosent 

 Alle Menn Kvinner 

 Befolk-
ningen i 

Norge

Innvandrerbak-
grunn fra Asia, 

Afrika, Latin-Am., 
Europa utenom 

EU/EØS 

Befolk-
ningen i 

Norge

Innvandrerbak-
grunn fra Asia, 

Afrika, Latin-Am., 
Europa utenom 

EU/EØS 

Befolk-
ningen i 

Norge 

Innvandrerbak-
grunn fra Asia, 

Afrika, Latin-Am., 
Europa utenom 

EU/EØS 
Distriktsavis .......... 39 16 39 17 40 16
VG/Dagbladet ....... 20 16 23 20 17 12
Annen Oslo-avis .... 18 13 19 13 17 13
Lokalavis .............. 9 5 8 4 10 6
Andre aviser ......... 1 1 1 1 0 0
Antall svar ............ 1623 825 821 417 802 408

Nær 60 prosent av dem fra Asia/Afrika med flere leser ikke papiravis i 
løpet av dagen  
Nærmere 60 prosent av dem med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere 
leser ikke papiraviser en gjennomsnittsdag (tabell 3.26). Dette gjelder begge kjønn. 
Blant befolkningen i Norge i aldersgruppen 9-59 år er andelen godt under 40 
prosent. Blant dem fra Asia/Afrika med flere leser 15 prosent mer enn en avis per 
dag. Blant befolkningen i Norge er andelen 28 prosent. I begge gruppene leser 
menn noen flere aviser per dag enn det kvinnene gjør.  

Tabell 3.26. Andel som har lest ulikt antall aviser en gjennomsnittsdag, etter landgruppe og 
kjønn. Alder 9-59 år. 2008. Prosent 

 Alle Menn Kvinner 

 Befolk-
ningen i 

Norge 

Innvandrerbak-
grunn fra Asia, 

Afrika, Latin-
Am., Europa 

utenom 
EU/EØS 

Befolk-
ningen i 

Norge 

Innvandrerbak-
grunn fra Asia, 

Afrika, Latin-
Am., Europa 

utenom 
EU/EØS 

Befolk-
ningen i 

Norge 

Innvandrerbak-
grunn fra Asia, 

Afrika, Latin-
Am., Europa 

utenom 
EU/EØS 

Ingen avis .................. 37 57 36 57 37 57
En avis ...................... 36 28 34 25 37 31
To aviser ................... 18 12 17 14 18 9
Tre aviser eller flere .... 10 3 12 4 8 3
Antall svar ................. 1623 825 821 417 802 408

Norske papiraviser leses mest  
De aller fleste papiraviser som innvandrergruppene leser i løpet av en dag er norske 
og lest på norsk (tabell 3.27). Kun en liten gruppe leser norske aviser på et annet 
språk enn norsk eller utenlandske aviser. Dette gjelder både de med innvandrerbak-
grunn fra Asia/Afrika med flere og innvandrere EU/EØS med flere. Det kan for 
øvrig være slik at norske aviser på annet språk og utenlandske aviser i så liten grad 
blir nevnt fordi de ikke blir gitt ut eller lest så ofte som hver dag. 

Tabell 3.27. Nasjonalitet for avis lest en gjennomsnittsdag, etter landgruppe. Alder 9-59 år. 
2008. Prosent 

 Innvandrerbakgrunn fra Asia, Afrika, 
Latin-Am., Europa utenom EU/EØS 

Innvandrere fra EU/EØS, USA, 
Canada, Australia

Lest norsk avis på norsk ......... 99 100
Lest norsk avis på annet språk 1 1
Lest utenlandsk avis ............... 2 3
Antall svar ............................. 355 136

Abonnement hovedsakelig på norske aviser 
Også når det gjelder avisabonnement er det de norske avisene som dominerer. (Se 
andel som abonnerer på papiraviser i tabell 3.43) Mer enn 95 prosent av dem som 
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abonnerer på en papiravis i begge innvandrergruppene abonnerer på en eller flere 
norske aviser (tabell 3.28). Det er likevel 7 prosent av innvandrere fra EU/EØS 
med flere som abonnerer på en utenlandsk papiravis og 4 prosent blant dem med 
innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere.  

Tabell 3.28. Nasjonalitet for papiravis man abonnerer på, etter landgruppe. Alder 9-59 år. 
2008. Prosent 

 Innvandrerbakgrunn fra Asia, 
Afrika, Latin-Am., Europa 

utenom EU/EØS 

Innvandrere fra 
EU/EØS, USA, 

Canada, Australia
Abonnerer på norsk avis på norsk ................... 96 99
Abonnerer på norsk avis på annet språk .......... 1 0
Abonnerer på utenlandsk avis ........................ 4 7
Antall svar .................................................... 206 110

Også mest norske ukeblad og tegneserieblad 
Godt over 90 prosent av dem med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere 
som leser ukeblad eller tegneserieblad en gjennomsnittsdag leser norske blader. 
Selv om det er et lite antall svar i tabell 3.29, er fordelingen så klar at den gir klare 
holdepunkter for en slik påstand. Under 10 prosent svarer at de leser utenlandske 
blad.  

Tabell 3.29. Nasjonalitet for ukeblad eller tegneserieblad lest en gjennomsnittsdag, blant dem 
som har innvandrerbakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika, Europa utenom 
EU/EØS etter landgruppe. Alder 9-59 år. 2008. Prosent 

 Ukeblader Tegneserieblader
Utenlandsk ............................ 4 7
Norsk .................................... 96 93
Antall svar ............................. 64 39

 
Tabell 3.30 og de andre tabellene som viser boklesing er til dels basert på et lite 
antall svar. De må derfor tolkes med forsiktighet, men gir likevel et visst inntrykk 
av hvordan boklesing er fordelt mellom landgruppene.  

Mest romanlesing i alle landgruppene  
Blant dem som leser bøker en gjennomsnittsdag er det flest i alle de tre land-
gruppene som leser romaner eller noveller (tabell 3.30). Likevel er andelen større 
blant befolkningen i Norge enn i de andre to gruppene. Lavest er andelen blant dem 
med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere. Til gjengjeld har de en høy 
andel boklesere som leser sakprosa og barne-/ungdomslitteratur.  

Tabell 3.30. Typer bøker lest en gjennomsnittsdag, etter ulike landgrupper. Alder 9-59 år. 
2008. Prosent 

 Befolkningen i 
Norge

Innvandrerbakgrunn fra 
Asia, Afrika, Latin-Am., 

Europa utenom EU/EØS 

Innvandrere fra 
EU/EØS, USA, 

Canada, Australia
Roman/novelle ....................... 61 47 52
Biografi/memoarer .................. 4 3 9
Samfunn/politikk/kunst/historie . 5 9 7
Natur/teknikk/friluft .................. 1 8 2
Religiøs litteratur .................... 2 3 1
Skuespill/dikt .......................... 0 1 0
Barne-/ungdomslitteratur ......... 14 19 12
Annet .................................... 13 10 16
Antall svar ............................. 382 166 75

Kvinner leser mest romaner uansett landbakgrunn 
I alle landgruppene leser kvinner i mye større grad enn menn romaner/noveller når 
de leser bøker (tabell 3.31). I særlig grad er forskjellen stor blant dem som er 
innvandrere fra EU/EØS med flere. Mennene i denne gruppen er særlig opptatt 
med biografier/memoarer barne- og ungdomslitteratur og boksjangere som ikke er 
spesifisert i tabellen.  
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Tabell 3.31. Typer bøker lest en gjennomsnittsdag, etter landgruppe og kjønn. Alder 9-59 år. 
2008. Prosent 

 Menn Kvinner 

 Befolk-
ningen i 

Norge

Innvandrer-
bakgrunn fra 
Asia, Afrika, 

Latin-Am., 
Europa 
utenom 

EU/EØS

Innvandrere 
fra EU/EØS,

USA, 
Canada, 
Australia

Befolk-
ningen i 

Norge 

Innvandrer-
bakgrunn fra 
Asia, Afrika, 

Latin-Am., 
Europa 
utenom 

EU/EØS

Innvandr
ere fra 

EU/EØS,
USA, 

Canada, 
Australia

Roman/novelle ....................... 45 32 27 70 57 81
Biografi/memoarer .................. 8 4 12 2 2 6
Samfunn/politikk/kunst historie . 8 11 11 2 7 3
Natur/teknikk/friluft .................. 3 10 1 0 7 3
Religiøs litteratur .................... 3 2 1 2 4 0
Skuespill/dikt .......................... 0 2 0 1 0 0
Barne-/ungdomslitteratur ......... 15 19 21 13 18 1
Annet .................................... 18 18 26 9 5 5
Antall svar ............................. 149 65 32 233 101 43

Nær 50 prosent leser bøker med norsk som originalspråk 
I alle tre landgruppene er det flest som svarer at norsk er originalspråket på den 
boka de sist har lest (tabell 3.32). Mellom 40 og 50 prosent svarer det. Rundt 30 
prosent svarer engelsk/amerikansk. Også her er det liten forskjell mellom 
gruppene. Forskjellen kommer når det gjelder andre språk: Mens 5 prosent av 
befolkningen i Norge svarer at den boka de sist leste hadde et annet europeisk 
språk som originalspråk, var andelen 17 prosent blant innvandrere fra EU/EØS 
med flere. Og mens 2 prosent av befolkningen i Norge nevnte et ikke-europeisk 
språk, var andelen 17 prosent blant dem med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika 
med flere.  

Tabell 3.32. Originalspråk på boka som ble lest en gjennomsnittsdag, etter landgruppe. 9-59 
år. 2008. Prosent 

 Befolkningen i 
Norge

Innvandrerbakgrunn fra 
Asia, Afrika, Latin-Am., 

Europa utenom EU/EØS 

Innvandrere fra 
EU/EØS, USA, 

Canada, Australia
Norsk .................................... 47 43 43
Annet nordisk ......................... 14 3 8
Engelsk/amerikansk ............... 30 26 29
Annet europeisk ..................... 5 10 17
Ikke-europeisk ....................... 2 17 3
Ukjent ................................... 3 2 0
Antall svar ............................. 382 166 75

Sist leste bok ble helst lest på norsk 
Blant bokleserne var det i alle gruppene et flertall som leste den siste boka på norsk 
(tabell 3.33). Men mens denne andelen var 84 prosent blant befolkningen i Norge, 
var den atskillig lavere i de to andre gruppene. Blant dem hadde mer enn 40 pro-
sent lest boka på et annet språk enn norsk.  

Tabell 3.33. Hvilket språk boka som ble lest en gjennomsnittsdag ble lest på, etter 
landgruppe. Alder 9-59 år. 2008. Prosent 

 Befolkningen i 
Norge

Innvandrerbakgrunn fra 
Asia, Afrika, Latin-Am., 

Europa utenom EU/EØS 

Innvandrere fra 
EU/EØS, USA, 

Canada, Australia
Bokmål .................................. 84 58 53
Nynorsk ................................. 2 2 1
Annet språk ........................... 14 41 46
Antall svar ............................. 382 166 75

Alle leser helst boka på norsk 
Blant dem som leste sist leste bok på et annet språk enn norsk, var engelsk/ 
amerikansk det helt dominerende språket for befolkningen i Norge (tabell 3.34). 
For innvandrere fra EU/EØS med flere var også engelsk/amerikansk det viktigste 
språket, men et annet europeisk språk hadde også en høy andel lesere. Blant dem 
med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere hadde et ikke-europeisk språk 
en minst like stor andel som engelsk/amerikansk, noe som derimot i svært liten 
grad var tilfelle blant boklesere i Norges gjennomsnittlige befolkning.  
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Tabell 3.34. Hvilket annet språk boka ble lest på en gjennomsnittsdag, etter landgruppe. Alder 
9-59 år. 2008. Prosent 

 Befolkningen i 
Norge

Innvandrerbakgrunn fra 
Asia, Afrika, Latin-Am., 

Europa utenom EU/EØS 

Innvandrere fra 
EU/EØS, USA, 

Canada, Australia
Annet nordisk ......................... 1 1 9
Engelsk/amerikansk ............... 85 38 49
Annet europeisk ..................... 11 20 36
Ikke-europeisk ....................... 2 40 6
Ukjent ................................... 2 2 0
Antall svar ............................. 52 58 36

Hvor er boka skaffet? 
Tabell 3.35 viser hvor sist leste bok ble skaffet. Befolkningen i Norge er den 
gruppen som i størst grad har skaffet boka gjennom bokklubb eller lånt av andre. 
De med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere er de som i størst grad har 
lånt boka på bibliotek/bokbuss. De som er innvandrere fra EU/EØS med flere er de 
som i størst grad har kjøpt boka i bokhandel.  

Tabell 3.35. Hvordan man har skaffet seg boka man har lest en gjennomsnittsdag, etter 
landgruppe. Alder 9-59 år. 2008. Prosent 

 Befolkningen i 
Norge

Innvandrerbakgrunn fra 
Asia, Afrika, Latin-Am., 

Europa utenom EU/EØS 

Innvandrere fra 
EU/EØS, USA, 

Canada, Australia
Kjøpt gjennom bokklubb ............... 9 5 4
Kjøpt i bokhandel ........................ 27 32 43
Kjøpt i kiosk, på bensinstasjon e.l. . 7 3 4
Kjøpt i antikvariat ......................... 1 0 0
Fått i gave .................................. 13 9 13
Lånt på bibliotek/bokbuss ............. 15 29 15
Lånt av andre .............................. 17 7 7
Fått tak i på annen måte .............. 9 15 13
Vet ikke/husker ikke ..................... 2 0 1
Antall svar .................................. 382 166 75

 
På de neste sidene skal vi se på bruk av fjernsynet i de ulike landgruppene. Først 
skal vi ta for oss i hvilken grad de er i stand til å se fjernsyn fra sitt 
tidligere/foreldrenes hjemland. Dette spørsmålet er bare stilt til personer fra land 
utenom Norden. Vi ser derfor bare på svarene fra dem med innvandrerbakgrunn fra 
Asia/Afrika, Latin-Amerika og Europa utenom EU/EØS. 

Fire at ti kan se TV-sendinger fra hjemlandet  
Totalt er det omtrent 40 prosent som har denne muligheten, sannsynligvis i første rekke 
via privat parabolantenne (tabell 3.36). Tabell 3.43 viser at 45 prosent i denne gruppen 
har privat parabolantenne. Denne muligheten er ikke jevnt fordelt. Mens 50 prosent fra 
Midt-Østen/Tyrkia kan se fjernsyn fra hjemladet og 45 prosent fra Asia ellers, er 
andelen bare 20 prosent for dem fra Afrika og 17 prosent fra Latin-Amerika.  

Tabell 3.36. Andelen som har mulighet til å ta inn fjernsynskanaler fra sitt eller sine foreldres 
hjemland, etter landbakgrunn. Alder 9-59 år. 2008. Prosent 

 Antall svar
Innvandrerbakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika, Europa utenom EU/EØS totalt .... 39 825
Europa utenom EU/EØS ....................................................................................... 41 169
Midt-Østen/Tyrkia ................................................................................................. 50 183
Asia ellers ............................................................................................................ 45 293
Afrika .................................................................................................................. 20 125
Latin-Amerika ...................................................................................................... 17 55

Innvandrergruppene ser mindre på NRK og TV2 enn befolkningen i 
Norge 
Tabell 3.37 viser andelen av totalen i de tre landgruppene som har sett på ulike 
fjernsynskanaler en gjennomsnittsdag. En atskillig mindre andel av både dem med 
innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere og EU/EØS med flere ser på NRK1, 
NRK totalt og TV2 en gjennomsnittsdag enn befolkningen i Norge. Når det gjelder 
TVNorge og særlig TV3 er de mer på linje med befolkningen i Norge. De ser mer 
på andre kanaler enn de tradisjonelt norske kanalene enn det befolkningen i Norge 
gjør. Særlig gjelder dette de fra Asia/Afrika med flere. 
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Tabell 3.37. Andel som har sett på ulike fjernsynskanaler en gjennomsnittsdag, etter landgruppe. Alder 9-59 år. 2008. Prosent 

 NRK1 NRK2 NRK3/
Super

NRK
totalt

Andre
totalt

TV2 TV2 
Nyhetsk.

TV
Norge

TV3 Svensk 
TV 

Lokal-
TV

Andre
kanaler

Antall
svar

Befolkningen i Norge .............. 37 4 2 39 67 46 3 16 14 0 0 25 1623
Innvandrerbakgr. fra Asia, 
Afrika, Latin-Am., Europa 
utenom EU/EØS .................... 27 5 4 29 62 28 3 17 16 0 0 38 825
Innvandrere fra EU/EØS, USA, 
Canada, Australia .................. 23 3 2 24 59 25 1 11 17 2 1 31 219

Menn ser mest på ”andre kanaler” 
Tabell 3.38 viser hvilke fjernsynskanaler befolkningen i Norge og de med inn-
vandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere har sett på en gjennomsnittsdag, etter 
kjønn og alder. Tallene viser at fordelingen mellom kjønn er nokså lik mellom de 
to landgruppene. Det betyr at forskjellene ikke er så store mellom menn og kvinner 
i noen av gruppene, unntatt for seing på ”andre kanaler”. I begge gruppene ser 
menn i betydelig større grad på slike kanaler enn kvinner gjør. Menn ser også i noe 
større grad på NRK1, mens kvinner i større grad enn menn ser på TVNorge. Blant 
dem fra Asia/Afrika ser menn i noe større grad på TV2 enn kvinner. Denne 
forskjellen er ikke tydelig blant befolkningen i Norge. 

Tabell 3.38. Andel som har sett på ulike fjernsynskanaler en gjennomsnittsdag, etter landgruppe, kjønn og alder. Alder 9-59 år. 
2008. Prosent 

 
NRK1 NRK2 

NRK3/
Super

NRK
totalt

Andre
totalt

TV2 TV2 
Nyhetsk.

TV
Norge

TV3 Svensk 
TV 

Lokal-
TV 

Andre
kanaler

Antall
svar

Befolkningen i Norge:      
Menn ....................................... 39 5 2 39 67 45 4 12 12 0 0 31 821
Kvinner .................................... 36 4 2 38 68 46 2 19 15 0 0 19 802
      
9-15 år ..................................... 26 2 5 29 81 43 1 26 17 0 0 48 414
16-24 år ................................... 17 2 0 18 72 43 4 21 28 0 0 25 239
25-44 år ................................... 37 4 3 37 64 46 3 15 13 0 0 24 583
45-59 år ................................... 56 8 0 58 63 48 3 10 6 0 0 13 387
      
Innvandrerbakgr. fra Asia, Afrika, 
Latin-Amerika, Europa utenom 
EU/EØS: 

     

Menn ....................................... 30 5 3 30 65 31 5 16 16 1 0 42 417
Kvinner .................................... 24 4 5 27 59 25 2 19 15 0 0 33 408
      
9-15 år ..................................... 21 3 7 24 80 25 0 30 23 0 0 55 147
16-24 år ................................... 13 2 2 13 66 24 2 28 32 1 0 40 165
25-44 år ................................... 28 4 3 31 58 32 4 11 12 0 0 35 340
45-59 år ................................... 39 10 5 39 57 26 5 14 6 1 0 31 173

 
Aldersfordelingen for de ulike fjernsynskanalene er nokså lik i begge land-
gruppene. Eldre i større grad enn unge ser på NRK1 og 2. Unge i større grad enn 
eldre ser på TVNorge, TV3 og andre kanaler. TV2 ses omtrent i like stor grad i alle 
aldersgrupper.  

Mest seing på NRK blant dem som har bodd lenge i Norge 
Tabell 3.39 viser hvilke fjernsynskanaler personer fra Asia/Afrika med flere velger 
å se på etter hvor lenge man har bodd i Norge. Det er igjen aldersgruppen 30-50 år 
vi ser på. Tabellen viser at andelen som ser på NRK øker noe med botid. For de 
andre kanalene er det ingen klar økning eller nedgang i forhold til botid. 

Tabell 3.39. Andel blant dem med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere som har sett på ulike fjernsynskanaler en 
gjennomsnittsdag, etter botid. Alder 30-59 år. 2008. Prosent 

 
NRK1 NRK2 

NRK3/ 
Super 

NRK
totalt

Andre
totalt TV2

TV2 
Nyhetsk.

TV
Norge TV3

Svensk 
TV 

Lokal- 
TV 

Andre
kanaler

Antall
svar

4-6 år ......................... 25 2 1 26 57 31 4 11 11 0 0 28 84
7-11 år ....................... 25 6 1 25 53 24 3 17 7 1 0 39 80
12-17 år ..................... 36 8 6 42 56 29 3 6 9 0 0 31 102
18 år + ....................... 39 7 3 39 58 30 6 13 8 1 0 35 181
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Alle tre landgruppene ser mest nyheter på TV 
Nyheter er den typen fjernsynsprogram flest ser på en gjennomsnittsdag i alle de 
tre landgruppene (tabell 3.40). Andelen som ser på slike program er likevel høyere 
blant befolkningen i Norge og blant dem med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika 
med flere enn blant innvandrere fra EU/EØS med flere.  
 
Den nest mest populære programtype er TV-serier. Disse er temmelig jevnt fordelt 
mellom landgruppene. Dernest følger spille-/TV-filmer og sport. Befolkningen i 
Norge er mest opptatt av sport og underholdning, mens de med innvandrerbak-
grunn fra Asia/Afrika med flere er mest opptatt av spille-/TV-filmer. Ellers er 
programtypene nokså jevnt fordelt mellom landgruppene. 

Tabell 3.40. Andel fjernsynsseere som har sett på ulike typer fjernsynsprogram en 
gjennomsnittsdag. Alder 9-59 år. 2008. Prosent 

 Befolkningen 
i Norge

Innvandrerbakgrunn fra 
Asia, Afrika, Latin-Am., 

Europa utenom EU/EØS 

Innvandrere fra EU/EØS,
USA, Canada, Australia

Nyheter .............................. 51 53 42
TV-serier ............................ 39 39 38
Spille-/TV-filmer ................... 15 22 13
Sport ................................. 23 15 17
Barne-/ungdomsprogram ....... 10 13 12
Debatter ............................. 4 4 5
Spørrekonkurranser .............. 1 1 1
Annen underholdning ............ 18 13 8
Samfunnsinformasjon ........... 5 4 5
Naturinformasjon ................. 6 5 2
Kulturinformasjon ................. 1 2 1
Annen informasjon ............... 8 6 9
Pop-musikk ........................ 3 5 2
Annet ................................ 9 10 9
Antall svar .......................... 1300 587 151

NRK radio mest for befolkningen i Norge 
Blant befolkningen i Norge er det en overvekt av personer som lytter på NRK P1 
en gjennomsnittsdag (tabell 3.41). Blant dem med innvandrerbakgrunn fra 
Asia/Afrika med flere og innvandrere fra EU/EØS med flere er det like stor andel 
som lytter til P4. Det er kun en liten andel som lytter til andre kanaler enn de som 
er nevnt i tabellen, for eksempel utenlandske radiokanaler. 

Tabell 3.41. Andelen av befolkningen som har hørt på ulike radiokanaler en 
gjennomsnittsdag, etter landgruppe. Alder 9-59 år. 2008. Prosent 

 NRK 
P1

NRK 
P2

NRK 
P3

NRK
totalt

P4 Radio 
Norge 

Lokal-
radio 

Andre 
kanaler

Antall 
svar

Befolkningen i Norge .............. 20 4 7 29 15 4 9 7 1623
Innvandrerbakgr. fra Asia, 
Afrika, Latin-Am., Europa 
utenom EU/EØS .................... 8 1 3 12 9 1 4 2 825
Innvandrere fra EU/EØS, USA, 
Canada, Australia ................... 10 3 4 18 11 1 13 2 219

Internett brukes nokså likt i alle tre landgruppene 
Vi har allerede sett (tabell 3.1) at de to innvandrergruppene ligge omtrent på nivå 
med befolkningen i Norge når det gjelder bruk av Internett. Som tabell 3.42 viser, 
gjelder det også hvordan Internett brukes. Forskjellene er små, men likevel er det et 
visst grunnlag for å si at Internett-brukere blant befolkningen i Norge i noe større 
grad enn de andre gruppene bruker nettaviser og nettsamfunn en gjennomsnittsdag. 
Innvandrere fra EU/EØS med mer bruker i noe større grad E-post, Internett til 
fakta/bakgrunnsstoff, banktjenester/varekjøp eller lignende og nyheter fra andre 
Internett-kilder enn papiravisene nettsider, når de bruker Internett.  



 

 

Kultur- og mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn Rapporter 2009/29

38 Statistisk sentralbyrå

Tabell 3.42. Andel Internett-brukere som har brukt Internett til ulik type informasjon og 
tjenester en gjennomsnittdag, etter landgruppe. Alder 9-59 år. 2008. Prosent 

 Befolkningen i 
Norge

Innvandrerbakgrunn fra 
Asia, Afrika, Latin-Am., 

Europa utenom EU/EØS 

Innvandrere fra 
EU/EØS, USA, 

Canada, Australia
Sendt/mottatt E-post .......................... 62 60 76
Fakta/bakgrunnsstoff ......................... 33 25 40
Se på annonser ................................. 27 27 24
Info om arr./restauranter osv. .............. 19 14 18
Bruke banktjenester, varekjøp e.l. ....... 29 29 37
Høre radio ........................................ 6 10 11
Se film, TV, videoklipp ....................... 24 29 25
Spille spill ......................................... 11 12 9
Annen underholdning ......................... 17 16 15
Lese nyheter totalt ............................. 61 64 61
Nyheter fra papiravisers nettsider ........ 52 49 43
Nyheter fra andre kilder ...................... 39 37 48
Nettsamfunn ..................................... 29 26 23
Antall svar ........................................ 1275 601 177

Nyheter på Internett fra opprinnelseslandet benyttes i betydelig grad 
I de tre landgruppene er det i overkant av en tredel som leser nyheter fra 
papiravisers nettsider en gjennomsnittsdag (tabell 3.43). Tallet er noe høyere for 
befolkningen i Norge enn i de andre to gruppene. Disse gruppene benytter i 
vesentlig grad nyhetstilbudet på Internett fra sine opprinnelsesland. Dette tilbudet 
benyttes i dobbelt så stor grad blant innvandrere fra EU/EØS med flere enn de med 
innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere. 

Tabell 3.43. Andel som har brukt Internett til å se på nyheter fra papiravisers nettsider og 
nyheter fra sitt opprinnelige/foreldres hjemland, etter landgruppe. Alder 9-59 år. 
2008. Prosent 

 Befolkningen 
i Norge

Innvandrerbakgrunn 
fra Asia, Afrika, Latin-

Amerika, Europa 
utenom EU/EØS 

Innvandrere fra 
EU/EØS, USA, 

Canada, Australia

Nyheter fra papiravisers nettsider .................... 40 35 34
Nyheter fra sitt opprinnelige/foreldres hjemland . 15 29
Antall svar .................................................... 1623 825 219

3.3. Tilgang til medier  

Mer parabol blant innvandrerne, mer avisabonnement blant 
befolkningen i Norge  
Tabell 3.44 viser at ulike medietilbud er nokså jevnt fordelt i husholdningene til de 
tre landgruppene. For svært mange av tilbudene har befolkningen i Norge en litt 
bedre tilgang enn de to andre gruppene. Det er likevel noen klare avvik. De med 
innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere har en høyere andel med privat 
parabolantenne enn de to andre gruppene. Befolkningen i Norge har en betydelig 
høyere andel med avisabonnement enn de to andre gruppene, spesielt i forhold til 
dem med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere.  
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Tabell 3.44. Andel som har tilgang til ulike medier og elektroniske tilbud i husholdningen, 
etter landgruppe. Alder 9-59 år. 2008. Prosent 

 Befolkningen i 
Norge

Innvandrerbakgrunn fra 
Asia, Afrika, Latin-Amerika, 

Europa utenom EU/EØS 

Innvandrere fra 
EU/EØS, USA, 

Canada, Australia
NRK1 ............................................... 98 94 93
NRK2 ............................................... 89 83 84
NRK3 ............................................... 81 70 75
TV2 .................................................. 93 86 86
TVNorge ........................................... 90 83 85
TV 3 ................................................. 82 78 78
Lokal-TV ........................................... 61 56 48
Svensk TV ........................................ 55 62 58
Antall TV .......................................... 2,0 1,8 1,6
Videospiller ....................................... 62 60 54
DVD-spiller ....................................... 91 86 85
Harddiskopptaker .............................. 27 24 27
Lokalradio ......................................... 87 76 90
DAB-radio ......................................... 19 16 16
CD-spiller ......................................... 97 94 98
Minidisc-spiller .................................. 26 26 22
MP3-spiller ....................................... 66 63 62
Privat parabolantenne ........................ 32 45 34
Kabelanlegg ..................................... 52 56 56
Fellesantenne ................................... 6 10 9
Ordinær antenne m. flere kanaler ........ 28 23 18
Digital bakkeantenne ......................... 28 26 24
Hjemme-PC ...................................... 96 94 94
TV-spill ............................................. 61 51 49
DVD-spiller på PC ............................. 79 74 77
Internett ............................................ 92 89 91
Bredbånd ......................................... 78 73 77
Tekst-TV .......................................... 94 86 89
Egen mobiltelefon ............................. 97 94 95
Avisabonnement ............................... 65 25 50
Antall avisabonnement ....................... 0,9 0,3 0,7
Antall svar ........................................ 1623 825 219

3.4. Interesse for mediebruk 

Mest interesse for å bruke Internett blant alle tre gruppene  
I alle tre landgruppene er det stor interesse for å bruke Internett (tabell 3.45). Minst 
tre av fire er meget eller ganske interessert i å bruke dette medietilbudet. Det viser 
også brukertallene (tabell 3.1). Svært mange er også interessert i å se på fjernsyn, 
selv om innvandrere fra EU/EØS med flere er noe mindre interessert enn de andre 
to gruppene. Rundt 60 prosent er også interessert i å lese aviser. Her er interessen 
noe lavere blant dem med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere, noe som 
også gjenspeiles i brukertallene. Det samme gjelder radiolytting.  
 
Mens tre av fire blant innvandrere fra EU/EØS med flere er meget eller gangske 
interessert i å lese bøker, gjelder det to av fire i de andre to gruppene. Færrest, 
omtrent en av fire, er meget eller ganske interessert i å lese ukeblad. Dette gjelder 
alle tre gruppene.  

Tabell 3.45. Andelen som er meget eller ganske interessert i å bruke ulike medietilbud, etter 
landgruppe. Alder 9-59 år. 2008. Prosent 

 Befolkningen i 
Norge

Innvandrerbakgrunn fra Asia, 
Afrika, Latin-Amerika, Europa 

utenom EU/EØS 

Innvandrere fra 
EU/EØS, USA, 

Canada, Australia
Høre på radio ...................... 55 40 52
Se på TV ............................ 69 70 59
Lese aviser ......................... 63 56 67
Lese bøker ......................... 51 50 74
Lese ukeblad ...................... 25 29 25
Bruke Internett .................... 78 74 79
Antall svar .......................... 1623 825 219
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Kvinner er mer interessert enn menn i å lese bøker i alle landgrupper 
Den generelle interessen for de ulike mediene gjelder stort sett også når vi ser på 
fordelingen mellom menn og kvinner (tabell 3.46). Det er likevel noen forskjeller. I 
alle tre gruppene er kvinner i mye større grad interessert i å lese bøker enn menn er. 
Det gjelder også for lesing av ukeblad, med unntak for innvandrere fra EU/EØS 
med flere. Blant dem er det liten forskjell i interessen for å lese ukeblader mellom 
menn og kvinner.  

Tabell 3.46. Andelen som er meget eller ganske interessert i å bruke ulike medietilbud, etter 
kjønn. Alder 9-59 år. 2008. Prosent 

 Menn Kvinner 

 Befol-
kningen i 

Norge

Innvandrerbakg
runn fra Asia, 
Afrika, Latin-

Amerika,
Europa utenom 

EU/EØS

Innvandrer
e fra 

EU/EØS,
USA, 

Canada, 
Australia

Befolk-
ningen i 

Norge 

Innvandrerbakg
runn fra Asia, 
Afrika, Latin-

Amerika,
Europa utenom 

EU/EØS

Innvandrer
e fra 

EU/EØS,
USA, 

Canada, 
Australia

Høre på radio ............. 52 41 44 57 40 60
Se på TV ................... 68 69 56 70 71 62
Lese aviser ................ 63 55 61 63 56 73
Lese bøker ................ 33 38 66 68 63 81
Lese ukeblad ............. 11 18 27 38 41 23
Bruke Internett ........... 83 79 77 74 69 80
Antall svar ................. 821 417 99 802 408 120
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4. Kulturbruk 

4.1. Bruk av ulike kulturtilbud totalt 
I tabell 4.1 går det fram hvilke kulturtilbud som regnes med når vi snakker om 
kultur i kulturbruksundersøkelsene. Tabellen viser hvor stor andel som har brukt 
ulike kulturtilbud siste 12 måneder blant befolkningen i Norge i alderen 9-59 år, 
blant dem med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere og blant innvandrere 
fra EU/EØS med flere i samme aldersgruppe. 

Flest har vært på kino i alle tre landgruppene 
I alle tre gruppene har flest vært på kinobesøk siste 12 måneder, men andelen er 
noe lavere blant dem med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere enn de to 
andre gruppene. Dette er en tendens som gjelder flere av kulturtilbudene. Andelen 
brukere er klart lavest i denne gruppen både for besøk på teater/musikal/revy, 
kunstutstilling og konsert. Derimot er besøksandelen høyest for denne gruppen 
både for tros- livssynsmøte, bibliotek (sammen med innvandrere fra EU/EØS med 
flere) og kulturfestival (sammen med befolkningen i Norge). Levekårsunder-
søkelsen blant innvandrere i Norge 2005/2006 viser også at innvandrere er ivrige 
brukere av bibliotek (Blom 2008).  
 
Befolkningen i Norge skiller seg ut som den gruppen som i størst grad har vært på 
idrettsarrangement og teater/musikal/revy. Innvandrere fra EU/EØS med flere er de 
som i størst grad har vært på museum, kunstutstilling, ballett-/danseforestilling og 
opera/operette. Her er forskjellene så små i forhold til utvalgsstørrelsen at de ikke 
kan ses på som signifikante forskjeller. Den siste typen kulturtilbud er det færrest 
som har vært på siste 12 måneder i alle de tre gruppene.  

Tabell 4.1. Andel som har brukt ulike kulturtilbud siste 12 måneder, etter landgruppe. Alder 
9-59 år. 2008. Prosent  

 Befolkningen i 
Norge

Innvandrerbakgrunn fra Asia, 
Afrika, Latin-Amerika, Europa 

utenom EU/EØS 

Innvandrere fra 
EU/EØS, USA, 

Canada, Australia
Kino .................................. 76 65 76
Idrettsarrangement ............... 58 43 46
Folkebibliotek ...................... 51 57 56
Museum ............................. 43 40 51
Teater/musikal/revy .............. 54 30 46
Kunstutstilling ...................... 40 28 45
Konsert .............................. 63 49 62
Ballett-/danseforestilling ........ 14 14 18
Opera/operette .................... 5 4 10
Kulturfestival ....................... 34 35 27
Tros-/livssynsmøte ............... 38 43 39
Antall svar .......................... 1623 825 219

De fra Asia/Afrika med flere har vært flest ganger på bibliotek og  
tros-/livssynsmøter.  
Antall besøk på ulike kulturtilbud varierer mye mellom gruppene. Befolkningen i 
Norge har høyest antall besøk på idrettsarrangement og konsert. De med innvand-
rerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere har høyest antall besøk på folkebibliotek og 
tros- livssynsmøter. Innvandrere fra EU/EØS med flere har høyest antall besøk på 
museum og kunstutstilling. Aktiviteten er nokså like høy i alle tre gruppene for 
kinobesøk, besøk på ballett-/danseforestilling, opera/operette og til dels 
kulturfestival.  
 
Ved å legge sammen antall ganger de ulike gruppene har vært på alle tilbud til 
sammen får vi et tall for totalt antall kulturbesøk i gjennomsnitt. Vi ser da bort fra 
kulturfestival, som kan inneholde andre kulturtilbud, slik som for eksempel konser-
ter, ballett-/danseforestillinger og teaterforestillinger. Til sammen ender vi da opp 
med et antall på 27,6 for befolkningen i Norge, 29,9 for dem med innvandrer-
bakgrunn fra Asia/Afrika med flere og 26,7 for innvandrere fra EU/EØS med flere. 
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Årsaken til at de fra Asia/Afrika med flere har flest besøk skyldes at en stor andel 
gjelder bibliotek og tros-/ livssynsmøter.  

Tabell 4.2. Gjennomsnittlig antall besøk på ulike kulturtilbud siste 12 måneder, etter 
landgruppe. Alder 9-59 år. 2008 

 Befolkningen i 
Norge

Innvandrerbakgrunn fra Asia, 
Afrika, Latin-Amerika, Europa 

utenom EU/EØS 

Innvandrere fra 
EU/EØS, USA, 

Canada, Australia
Kino .................................. 4,3 4,2 4,2
Idrettsarrangement ............... 7,4 3,6 3,6
Folkebibliotek ...................... 5,1 9,3 6,3
Museum ............................. 1,1 1,2 1,7
Teater/musikal/revy .............. 1,5 0,7 1,2
Kunstutstilling ...................... 1,2 0,8 1,6
Konsert .............................. 3,6 1,9 2,9
Ballett-/danseforestilling ........ 0,3 0,3 0,3
Opera/operette .................... 0,1 0,1 0,1
Kulturfestival ....................... 0,6 0,7 0,4
Tros-/livssynsmøte ............... 3,0 7,8 4,8
Antall svar .......................... 1623 825 219

Aktive blant befolkningen i Norge går 12 ganger på 
idrettsarrangement per år....  
Tabell 4.3 gir tall for hvor ofte de som går på ulike kulturtilbud besøker disse 
tilbudene i løpet av et år. For en god del av tilbudene er forskjellene mellom 
gruppene ganske små. For andre tilbud er forskjellene betydelige. Blant dem i 
befolkningen i Norge som går på idrettsarrangement er gjennomsnittlig besøk per 
år på mer enn 12 ganger. I de to andre gruppene er besøksantallet i underkant av 8. 
Befolkningen i Norge går også oftere på konsert enn de andre gruppene når de 
deltar i slike aktiviteter. 

....mens aktive fra Asia/Afrika med flere går 17 ganger på tros-/ eller 
livssynsmøte 
Blant personer som går på folkebibliotek og tros-/livssynsmøter er de med inn-
vandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere de ivrigste. De er i gjennomsnitt nesten 
16 ganger på bibliotek i året. Dette er betydelig høyere enn for de to andre 
gruppene, selv om de også benytter biblioteket ofte. De er dessuten mer enn 17 
ganger på tros-/livssynsmøter når de er aktive på det feltet. Dette er også betydelig 
høyere enn for de andre gruppene selv om de aktive på dette feltet i de gruppene 
også er ganske aktive møtedeltakere. Innvandrere fra EU/EØS med flere skiller seg 
ikke ut i samme grad som de to andre gruppene som lidenskapelige brukere av noe 
tilbud. De går likevel noe mer enn de andre gruppene på museum og kunstutstilling 
når de benytter seg av slike tilbud.  

Tabell 4.3. Gjennomsnittlig antall besøk på ulike kulturtilbud siste 12 måneder blant 
brukerne, etter landgruppe. Alder 9-59 år 2008 

 Befolkningen i 
Norge

Innvandrerbakgrunn fra Asia, 
Afrika, Latin-Amerika, Europa 

utenom EU/EØS 

Innvandrere fra 
EU/EØS, USA, 

Canada, Australia
Kino .................................. 5,6 6,3 5,3
Idrettsarrangement ............... 12,6 7,9 7,4
Folkebibliotek ...................... 9,9 15,9 11,1
Museum ............................. 2,6 3,0 3,3
Teater/musikal/revy .............. 2,8 2,2 2,6
Kunstutstilling ...................... 3,0 2,9 3,5
Konsert .............................. 5,6 3,8 4,5
Ballett-/danseforestilling ........ 2,0 2,1 1,5
Opera/operette .................... 1,2 1,9 1,5
Kulturfestival ....................... 1,8 1,8 1,4
Tros-/livssynsmøte ............... 7,6 17,2 12,1

 
Andelen som går på kino i løpet av et år er nokså lik mellom menn og kvinner i de 
ulike landgruppene (tabell 4.4). Blant befolkningen i Norge går menn i større grad 
enn kvinner på idrettsarrangement og kulturfestival. Kvinner går i større grad på 
folkebibliotek, teater/musikal/revy, kunstutstilling og ballett-/danseforestilling.  
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I en viss grad finner vi de samme skillene mellom menn og kvinner blant dem med 
innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere. Også blant dem er det menn som i 
størst grad går på idrettsarrangement. Blant kvinner er det en større andel som går 
på folkebibliotek og på teater/musikal/revy. Likevel er det noen større likehetstrekk 
i andelen som bruker kulturtilbudene mellom menn og kvinner i denne gruppen enn 
blant befolkningen i Norge. Blant innvandrere fra EU/EØS med flere kan det med 
nokså stor sikkerhet slås fast at det er en større andel kvinner enn menn som går på 
tros-/livssynsmøte i løpet av året. Ellers er det en viss tendens til at kvinner i større 
grad enn menn er brukere av museer og kunstutstillinger.  

Tabell 4.4. Andel som har brukt ulike kulturtilbud siste 12 måneder, etter landgruppe og 
kjønn. Alder 9-59 år. 2008. Prosent 

 Menn Kvinner 

 Befolk-
ningen i 

Norge

Innvandrer-
bakgrunn fra 
Asia, Afrika, 

Latin-Am.,
Europa 
utenom 

EU/EØS

Innvandrere 
fra EU/EØS,

USA, Canada, 
Australia

Befolk-
ningen i 

Norge 

Innvandrer-
bakgrunn fra 
Asia, Afrika, 

Latin-Am.,
Europa 
utenom 

EU/EØS

Innvandrere 
fra EU/EØS,

USA, 
Canada, 
Australia

Kino ............................. 77 66 76 75 64 75
Idrettsarrangement ........ 65 49 41 51 36 52
Folkebibliotek ................ 45 54 52 57 59 60
Museum ....................... 45 39 45 40 41 57
Teater/musikal/revy ....... 49 27 43 59 34 50
Kunstutstilling ............... 35 25 38 45 30 52
Konsert ........................ 65 51 61 61 46 63
Ballett-/danseforestilling . 10 12 18 18 15 19
Opera/operette .............. 5 3 5 5 4 14
Kulturfestival ................. 38 36 25 30 33 28
Tros-/livssynsmøte ........ 38 43 30 39 43 47
Antall svar .................... 821 417 99 802 408 120

 
Tabell 4.5 viser at gjennomsnittlig antall besøk på ulike kulturtilbud ikke er helt 
likt fordelt på kjønn som andelen som bruker tilbudene. Blant både befolkningen i 
Norge og blant dem med innvandrebakgrunn fra Asia/Afrika med flere er det menn 
som går oftest på kino og idrettsarrangement. Blant dem fra Asia/Afrika med flere 
går i tillegg menn oftest på konsert og på tros-/livssynsmøter. Blant befolkningen i 
Norge er det kvinner som oftest går på folkebibliotek og på teater/musikal/revy. 
Blant innvandrere fra EU/EØS med flere er det kvinnene som oftest går på kino,  
folkebibliotek, museum, teater/musikal/revy og kunstutstilling.  

Tabell 4.5. Gjennomsnittlig antall besøk på ulike kulturtilbud siste 12 måneder, etter 
landgruppe og kjønn. Alder 9-59 år. 2008. 

 Menn Kvinner 

 Befolk-
ningen i 

Norge

Innvandrer-
bakgrunn fra 
Asia, Afrika, 

Latin-Am.,
Europa 
utenom 

EU/EØS

Innvandrere 
fra EU/EØS,

USA, Canada, 
Australia

Befolk-
ningen i 

Norge 

Innvandrer-
bakgrunn fra 
Asia, Afrika, 

Latin-Am.,
Europa 
utenom 

EU/EØS

Innvandrere 
fra EU/EØS,

USA, 
Canada, 
Australia

Kino ............................. 4,8 4,5 3,7 3,9 3,9 4,7
Idrettsarrangement ........ 7,9 4,8 3,6 7,0 2,4 3,6
Folkebibliotek ................ 4,6 9,6 5,8 5,6 8,9 6,8
Museum ....................... 1,2 1,3 1,0 1,0 1,1 2,4
Teater/musikal/revy ....... 1,3 0,6 0,9 1,7 0,8 1,5
Kunstutstilling ............... 1,1 0,8 1,0 1,4 0,9 2,1
Konsert ........................ 3,8 2,2 2,5 3,4 1,6 3,2
Ballett-/danseforestilling . 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3
Opera/operette .............. 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2
Kulturfestival ................. 0,7 0,7 0,4 0,5 0,7 0,4
Tros-/livssynsmøte ........ 2,8 9,5 5,0 3,2 6,0 4,5
Antall svar .................... 821 417 99 802 408 120

Barn og unge mest kulturaktive i begge landgrupper 
Blant både befolkningen i Norge og blant dem med innvandrerbakgrunn i 
Asia/Afrika med flere er det blant barna i alderen 9-15 år vi finner dem som har 
høyest andel kulturbrukere på flest områder. Det gjelder idrettsarrangement, 
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folkebibliotek, museum, ballett-/danseforestillinger tros-/livssynsmøter og 
teater/musikal/revy. Det siste til dels sammen med de godt voksne. Blant unge i 
alderen 16-24 år finner vi dem som har høyest andel på kino, konsert og kultur-
festival. Disse tallene gir et inntrykk av at kulturbruken er fordelt på nokså samme 
måte aldersmessig i de to landgruppene. 

Tabell 4.6. Andel som har brukt ulike kulturtilbud siste 12 måneder, etter landgruppe og alder. Alder 9-59 år. 2008. Prosent 

 9-15 år 16-24 år 25-44 år 45-59 år 

 Befolk-
ningen i 

Norge

Innvandrer-
bakgr. fra Asia, 

Afrika, Latin-
Am., Europa 

utenom 
EU/EØS 

Befolk-
ningen i 

Norge

Innvandrer-
bakgr. fra Asia, 

Afrika, Latin-
Am., Europa 

utenom
EU/EØS

Befolk-
ningen i 

Norge

Innvandrer-
bakgr. fra Asia, 

Afrika, Latin-
Am., Europa 

utenom 
EU/EØS 

Befolk-
ningen i 

Norge 
Innvandrer-

bakgr. fra Asia, 
Afrika, Latin-
Am., Europa 

utenom EU/EØS
Kino ........................... 89 83 95 87 76 60 59 47
Idrettsarrangement ...... 70 56 57 55 58 41 50 31
Folkebibliotek ............. 68 71 55 56 52 53 39 57
Museum ..................... 60 52 37 38 44 36 33 42
Teater/musikal/revy ..... 56 55 45 29 54 27 56 24
Kunstutstilling ............. 41 33 30 34 41 22 44 30
Konsert ...................... 55 51 71 69 67 46 57 37
Ballett-/danseforest. .... 25 28 11 16 15 12 6 7
Opera/operette ........... 6 8 2 4 5 2 7 4
Kulturfestival ............... 26 32 48 40 36 35 28 31
Tros-/livssynsmøte ...... 54 46 44 39 34 43 32 44
Antall svar .................. 414 147 239 165 583 340 287 173

Tabell 4.7. Gjennomsnittlig antall besøk på ulike kulturtilbud siste 12 måneder, etter landgruppe og alder. Alder 9-59 år. 2008 

 9-15 år 16-24 år 25-44 år 45-59 år 

 Befolk-
ningen i 

Norge

Innvandrer-
bakgr. fra Asia, 

Afrika, Latin-
Am., Europa 

utenom 
EU/EØS 

Befolk-
ningen i 

Norge

Innvandrer-
bakgr. fra Asia, 

Afrika, Latin-
Am., Europa 

utenom 
EU/EØS

Befolk-
ningen i 

Norge

Innvandrer-
bakgr. fra Asia, 

Afrika, Latin-
Am., Europa 

utenom 
EU/EØS 

Befolk-
ningen i 

Norge 
Innvandrer-

bakgr. fra Asia, 
Afrika, Latin-
Am., Europa 

utenom EU/EØS
Kino ........................... 4,3 5,0 6,5 8,2 4,6 3,6 2,7 1,9
Idrettsarrangement ...... 6,0 4,9 4,8 4,0 10,1 3,5 5,7 2,8
Folkebibliotek ............. 10,9 12,0 5,6 10,6 3,7 8,5 3,7 8,1
Museum ..................... 1,3 1,5 0,8 1,8 1,2 0,9 1,0 1,3
Teater/musikal/revy ..... 1,3 1,2 1,1 0,7 1,6 0,6 1,7 0,6
Kunstutstilling ............. 0,8 0,8 1,0 1,0 1,3 0,7 1,5 1,0
Konsert ...................... 1,7 1,6 4,6 3,8 4,5 1,7 2,8 1,0
Ballett-/danseforest. .... 0,4 0,7 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2
Opera/operette ........... 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1
Kulturfestival ............... 0,5 0,7 0,9 1,0 0,6 0,6 0,5 0,5
Tros-/livssynsmøte ...... 4,5 10,7 4,2 7,4 2,5 6,4 2,3 9,2
Antall svar .................. 414 147 239 165 583 340 287 173

 
Tabell 4.7 viser at vi i stor grad finner igjen den samme aldersprofilen når det 
gjelder antall besøk på ulike kulturtilbud som når det gjelder andel som har 
benyttet tilbudene. Både blant befolkningen i Norge og blant dem som har 
innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere er det barn eller unge som er de 
mest aktive brukerne av de fleste kulturtilbudene. For barnas del gjelder det 
folkebibliotek, ballett-/danseforestilling og tros-/livssynsmøter. For de unges del 
gjelder det kino, konsert og kulturfestival. I begge landgrupper er det aldersg-
ruppen 45-59 år, altså de eldste i dette utvalget, som er mest aktive brukere av 
kunstutstilling.  

Flest brukere blant dem med høyest inntekt i begge landgrupper  
Det er ikke noen automatikk i at andelen som bruker ulike kulturtilbud øker med 
økt husholdningsinntekt (tabell 4.8). For befolkningen i Norge gjelder det bare 
ballett-/danseforestilling og opera/operette. For dem med innvandrerbakgrunn fra 
Asia/Afrika med flere gjelder det for kino, idrettsarrangement, kunstutstilling, 
konsert og ballett-/danseforestilling. Likevel er det slik for begge grupper at det 
nesten uten unntak er de med høyest husholdningsinntekt som i størst grad er 
brukere av tilbudene. Vi kan dermed si at det er en nokså klar sammenheng mellom 
inntekt og brukerandelen for de fleste tilbudene.  
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Forskjeller i andelen som bruker kulturtilbud mellom gruppene også 
blant dem med høy inntekt 
Forskjellene mellom de to gruppene når det gjelder andelen som bruker de ulike 
tilbudene forsvinner ikke om vi ser på dem med høy husholdningsinntekt. Også 
blant dem er brukerandelen høyere for befolkningen i Norge enn for dem med 
innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere når det gjelder kinobesøk, besøk på 
teater/musikal/revy og til dels kunstutstilling, konsert og opera/operette. Omvendt 
er det for besøk på folkebibliotek, kulturfestival og tros-/livssynsmøte. For disse 
kulturtilbudene er det de fra Asia/Afrika med flere som har høyest andel i denne 
inntektsgruppen. Forskjellene er likevel ikke så store.  

Tabell 4.8. Andel som har brukt ulike kulturtilbud siste 12 måneder, etter landgruppe og 
husholdningsinntekt. Alder 9-59 år. 2008. Prosent  

 Under 400 000 kr 400 000-599 000 kr 600 000 kr eller mer 

 Befolk-
ningen i 

Norge

Innvandrer-
bakgrunn fra 
Asia, Afrika, 

Latin-Am., 
Europa utenom 

EU/EØS 

Befolk-
ningen i 

Norge

Innvandrer-
bakgrunn fra 
Asia, Afrika, 

Latin-Am., 
Europa utenom 

EU/EØS 

Befolk-
ningen i 

Norge 

Innvandrer-
bakgrunn fra 
Asia, Afrika, 

Latin-Am., 
Europa utenom 

EU/EØS 
Kino ........................... 75 58 71 68 82 74
Idrettsarrangement ...... 47 38 59 39 66 61
Folkebibliotek .............. 51 58 47 48 53 60
Museum ..................... 44 39 41 37 46 46
Teater/musikal/revy ..... 48 28 47 27 61 41
Kunstutstilling ............. 41 23 34 29 46 38
Konsert ...................... 66 44 66 49 64 59
Ballett-/danseforestilling 10 12 12 13 17 17
Opera/operette ............ 3 3 5 3 7 4
Kulturfestival ............... 37 37 33 38 34 40
Tros-/livssynsmøte ...... 38 45 38 41 41 48
Antall svar .................. 253 215 279 152 880 196

Høy inntekt betyr mest for antall besøk på idrettsarrangement 
Det er ikke i like stor grad sammenheng mellom høy aktivitet i kulturbruken når 
det gjelder antall besøk, som for andelen som besøker tilbudene (tabell 4.9). En 
klar økning i bruken i forhold til høy husholdningsinntekt gjelder bare for 
idrettsarrangement. Dette gjelder begge landgrupper. I begge grupper er det også 
slik at de som tjener mest også går oftest på teater/musikal/revy. Det er likevel verd 
å merke seg at det er de som tjener minst i begge landgruppene som går oftest på 
folkebibliotek og på konsert.  

Tabell 4.9. Gjennomsnittlig antall besøk på ulike kulturtilbud siste 12 måneder, etter 
landgruppe og husholdningsinntekt. Alder 9-59 år. 2008 

 Under 400 000 kr 400 000-599 000 kr 600 000 kr eller mer 

 Befolk-
ningen i 

Norge

Innvandrer-
bakgrunn fra 
Asia, Afrika, 

Latin-Am., 
Europa utenom 

EU/EØS 

Befolk-
ningen i 

Norge

Innvandrer-
bakgrunn fra 
Asia, Afrika, 

Latin-Am., 
Europa utenom 

EU/EØS 

Befolk-
ningen i 

Norge 

Innvandrer-
bakgrunn fra 
Asia, Afrika, 

Latin-Am., 
Europa utenom 

EU/EØS 
Kino ........................... 4,7 4,1 4,1 3,6 4,4 4,1
Idrettsarrangement ...... 3,7 2,5 7,9 3,0 9,7 5,8
Folkebibliotek .............. 6,7 9,2 4,5 5,0 4,5 8,8
Museum ..................... 1,1 1,6 1,1 1,0 1,2 0,8
Teater/musikal/revy ..... 1,1 0,7 1,6 0,5 1,7 1,0
Kunstutstilling ............. 1,3 0,6 1,2 0,9 1,4 1,1
Konsert ...................... 4,4 2,2 3,8 1,7 2,9 1,6
Ballett-/danseforestilling 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4
Opera/operette ............ 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1
Kulturfestival ............... 0,7 0,6 0,5 0,7 0,6 0,7
Tros-/livssynsmøte ...... 2,4 7,2 3,4 8,3 2,5 7,4
Antall svar .................. 253 215 279 152 880 196

Størst sammenheng mellom utdanning og kulturbruk blant 
befolkningen i Norge  
Tabell 4.10 viser at det er en helt klar sammenheng mellom andelen som bruker 
ulike kulturtilbud og høy utdanning blant befolkningen i Norge. Dette gjelder 
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nesten alle tilbudene. Denne sammenhengen er ikke så klar blant dem med 
innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere. For dem er det bare for bruk av 
teater/musikal/revy, kunstutstilling og tros-/livssynsmøte at vi finner en slik klar 
sammenheng. Men også for dem er andelen brukere høyest blant dem med høyest 
utdanning når det gjelder besøk på folkebibliotek og museum. Bruk av kulturtilbud 
ser altså ikke i så stor grad ut til å være knyttet til utdanning i denne gruppen som 
for befolkningen i Norge.  

Størst forskjell i kulturbruken blant dem med høy utdanning  
Et interessant trekk å merke seg at det er større forskjell i andelen som bruker 
kultur mellom de to gruppene når det gjelder de som har høy utdanning enn de som 
har lav utdanning. Det er stort sett klarere forskjell blant dem med høy utdanning. 
Det gjelder særlig for kinobesøk, idrettsarrangement, kunstutstilling, konsert og 
opera/operette.  

Tabell 4.10. Andel som har brukt ulike kulturtilbud siste 12 måneder, etter utdanning. Alder 
16-59 år. 2008. Prosent  

 
Grunnskole 

Videregående  
skole 

Universitets- eller 
høgskoleutdanning 

 Befolk-
ningen i 

Norge

Innvandrer-
bakgrunn fra 
Asia, Afrika, 

Latin-Am., 
Europa utenom 

EU/EØS 

Befolk-
ningen i 

Norge

Innvandrer-
bakgrunn fra 
Asia, Afrika, 

Latin-Am., 
Europa utenom 

EU/EØS 

Befolk-
ningen i 

Norge 

Innvandrer-
bakgrunn fra 
Asia, Afrika, 

Latin-Am., 
Europa utenom 

EU/EØS 
Kino ........................... 68 68 73 64 86 68
Idrettsarrangement ...... 50 41 57 48 59 45
Folkebibliotek .............. 46 56 42 49 65 66
Museum ..................... 29 35 38 34 56 51
Teater/musikal/revy ..... 40 23 56 25 62 41
Kunstutstilling ............. 29 25 38 28 61 40
Konsert ...................... 55 53 65 50 75 51
Ballett-/danseforestilling 8 13 10 12 17 11
Opera/operette ............ 3 4 4 2 13 5
Kulturfestival ............... 36 36 36 37 35 36
Tros-/livssynsmøte ...... 31 38 35 40 36 47
Antall svar .................. 259 209 477 167 414 148

Tabell 4.11. Gjennomsnittlig antall besøk på ulike kulturtilbud siste 12 måneder, etter 
landgruppe og utdanning. Alder 16-59 år. 2008 

 
Grunnskole 

Videregående  
skole 

Universitets- eller 
høgskoleutdanning 

 Befolk-
ningen i 

Norge

Innvandrer-
bakgrunn fra 
Asia, Afrika, 

Latin-Am., 
Europa utenom 

EU/EØS 

Befolk-
ningen i 

Norge

Innvandrer-
bakgrunn fra 
Asia, Afrika, 

Latin-Am., 
Europa utenom 

EU/EØS 

Befolk-
ningen i 

Norge 

Innvandrer-
bakgrunn fra 
Asia, Afrika, 

Latin-Am., 
Europa utenom 

EU/EØS 
Kino ........................... 4,1 4,9 4,4 4,1 4,8 4,3
Idrettsarrangement ...... 5,5 4,3 8,6 4,1 8,6 3,3
Folkebibliotek .............. 4,0 9,3 3,4 8,4 5,5 11,3
Museum ..................... 0,6 0,7 0,9 1,7 2,0 1,6
Teater/musikal/revy ..... 0,8 0,6 1,7 0,5 2,1 0,9
Kunstutstilling ............. 0,9 0,6 1,1 1,0 2,3 1,3
Konsert ...................... 2,3 2,7 4,9 2,0 3,8 1,6
Ballett-/danseforestilling 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3
Opera/operette ............ 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1
Kulturfestival ............... 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6
Tros-/livssynsmøte ...... 3,3 7,1 2,4 6,0 2,9 8,5
Antall svar .................. 259 209 477 167 414 148

 
Også når det gjelder antall besøk er det klarere sammenheng mellom utdanning og 
kulturbruk blant befolkningen i Norge enn blant dem med innvandrerbakgrunn fra 
Asia/Afrika med flere. Det er en sammenheng både når det gjelder antall kinobesøk 
per år, museumsbesøk, besøk på teater/musikal/revy og på kunstutstillinger. For 
dem fra Asia/Afrika med flere finner vi en slik sammenheng bare for besøk på 
kunstutstilling.  
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Ellers finner vi de største forskjellene mellom de to gruppene blant dem med høy 
utdanning. Befolkningen i Norge med universitets- eller høgskoleutdanning har de 
siste 12 måneder vært på 5,5 folkebibliotekbesøk, 2,9 tros-/livssynsmøter og 8,6 
idrettsarrangement. Blant dem fra Asia/Afrika med flere i samme utdannings-
gruppe er disse tallene henholdsvis 11,3, 8,5 og 3,3.  

Bosted betyr mest for andelen som bruker kulturtilbud blant 
befolkningen i Norge  
Det er også en klarere sammenheng mellom bosted og andelen som bruker ulike 
kulturtilbud blant befolkningen i Norge enn blant dem som har innvandrerbakgrunn 
fra Asia/Afrika med flere. Blant befolkningen i Norge er det en større andel som 
har vært på kino, museum, teater/musikal/revy og på ballett-/dansforestilling blant 
dem som bor i de store byene enn blant dem som bor i de mindre tett befolkede 
områdene. Det er ingen helt klare slike eksempler blant dem fra Asia/Afrika med 
flere. Blant dem er det et svakt, men ganske gjennomgående trekk at andelen 
kulturbrukere er høyest blant dem som bor i mindre byer.  

Også store forskjeller mellom de to gruppene blant dem som bor i de 
større byene 
Ellers er det verd å merke seg at andelen som bruker ulike kulturtilbud er betydelig 
høyere blant befolkningen i Norge enn blant dem med innvandrerbakgrunn fra 
Asia/Afrika med flere også når vi bare ser på dem som bor i de større byene, hvor 
kulturtilbudet er best. Det er stor forskjell i andelen som går på kino, idretts-
arrangement, teater/musikal/revy, kunstutstilling, konsert og i en viss grad også på 
ballett-/danseforestillinger.  

Tabell 4.12. Andel som har brukt ulike kulturtilbud siste 12 måneder, etter landgruppe og 
bosted. Alder 9-59 år. 2008. Prosent  

 Tettbygd 100 000  
eller flere 

Tettbygd 20 000 –  
99 000 

Tettbygd under 20 000 
og spredtbygd  

 Befolk-
ningen i 

Norge

Innvandrer-
bakgrunn fra 
Asia, Afrika, 

Latin-Am., 
Europa utenom 

EU/EØS 

Befolk-
ningen i 

Norge

Innvandrer-
bakgrunn fra 
Asia, Afrika, 

Latin-Am., 
Europa utenom 

EU/EØS 

Befolk-
ningen i 

Norge 

Innvandrer-
bakgrunn fra 
Asia, Afrika, 

Latin-Am., 
Europa utenom 

EU/EØS 
Kino ........................... 83 66 79 70 71 62
Idrettsarrangement ...... 56 42 60 44 60 46
Folkebibliotek .............. 53 55 50 67 50 55
Museum ..................... 47 44 46 36 39 39
Teater/musikal/revy ..... 58 26 57 34 50 35
Kunstutstilling ............. 44 27 44 33 37 28
Konsert ...................... 65 50 65 53 60 45
Ballett-/danseforestilling 18 12 14 19 10 13
Opera/operette ............ 7 4 7 4 3 3
Kulturfestival ............... 36 36 35 37 33 32
Tros-/livssynsmøte ...... 39 46 33 43 41 39
Antall svar .................. 371 356 337 164 881 259

Mest kulturaktivitet i store byer, men også i mindre tett befolkede 
områder  
Både blant befolkningen i Norge og blant dem med innvandrerbakgrunn fra 
Asia/Afrika med flere er det gjennomsnittlig flest besøk på en del kulturtilbud blant 
dem som bor i de store byene. Blant befolkningen i Norge gjelder det ikke antall 
besøk siste 12 måneder på idrettsarrangement og folkebibliotek. Blant dem fra 
Asia/Afrika med flere gjelder det ikke antall besøk siste 12 måneder på kino, 
idrettsarrangement, teater/musikal/revy og ballett/danseforestillinger. For disse 
tilbudene har de som bor i mindre byer eller mindre tett befolkede steder vært de 
mest aktive.  
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Tabell 4.13.  Gjennomsnittlig antall besøk på ulike kulturtilbud siste 12 måneder, etter 
landgruppe og bosted. Alder 9-59 år. 2008 

 Tettbygd 100 000  
eller flere 

Tettbygd 20 000 –  
99 000 

Tettbygd under 20 000 
og spredtbygd  

 Befolk-
ningen i 

Norge

Innvandrer-
bakgrunn fra 
Asia, Afrika, 

Latin-Am., 
Europa utenom 

EU/EØS 

Befolk-
ningen i 

Norge

Innvandrer-
bakgrunn fra 
Asia, Afrika, 

Latin-Am., 
Europa utenom 

EU/EØS 

Befolk-
ningen i 

Norge 

Innvandrer-
bakgrunn fra 
Asia, Afrika, 

Latin-Am., 
Europa utenom 

EU/EØS 
Kino ........................... 5,6 4,5 4,1 5,3 3,3 2,9
Idrettsarrangement ...... 7,3 3,1 8,9 4,0 7,2 4,2
Folkebibliotek .............. 4,5 10,2 5,1 10,0 5,2 6,6
Museum ..................... 1,3 1,7 1,3 1,1 0,9 0,7
Teater/musikal/revy ..... 2,0 0,6 1,5 0,9 1,1 0,7
Kunstutstilling ............. 1,6 0,9 1,3 0,8 0,9 0,9
Konsert ...................... 5,2 2,4 3,0 1,7 2,4 1,2
Ballett-/danseforestilling 0,4 0,2 0,2 0,4 0,2 0,3
Opera/operette ............ 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1
Kulturfestival ............... 0,7 0,6 0,6 1,0 0,6 0,5
Tros-/livssynsmøte ...... 3,6 9,6 2,6 6,0 2,6 5,9
Antall svar .................. 371 356 337 164 881 259

Varierende kulturbruk i ulike landgrupper 
I tabell 4.14 og 4.15 er innvandrergruppene delt opp i mindre landgrupper, på 
samme måte som i tabellene 3.14 og 3.15. For noen av landgruppene er tallene 
basert på et lite antall svar, så resultatene må tolkes med forsiktighet.  
 
Tallene for andelen som bruker de ulike kulturtilbudene viser at kino er det tilbudet 
flest har besøkt i alle landgruppene. I de fleste gruppene ligger andelen på mellom 
70 og 80 prosent. I Asia utenom Midt-Østen/Tyrkia og i Afrika ligger det noe 
lavere, i underkant av 60 prosent. Besøk på idrettsarrangement varierer noe mellom 
landgruppene. Andelen er høyest blant befolkningen i Norge og lavest i Asia uten-
om Midt-Østen/Tyrkia. Andelen som går på folkebibliotek i løpet av et år ligger på 
et jevnt høyt nivå, omtrent på nivå med befolkningen i Norge. Høyest andel finner 
vi blant dem med innvandrerbakgrunn fra Midt-Østen/Tyrkia og Latin-Amerika. 
 
For de fleste landgruppene ligger også andelen som går på museum omtrent på 
høyde med befolkningen i Norge. Lavest ar andelen igjen blant dem med inn-
vandrerbakgrunn fra Asia utenom Midt-Østen/Tyrkia og Afrika. Andelen som har 
vært på teater/musikal revy siste 12 måneder er høyest i befolkningen i Norge og 
blant innvandrere fra Norden ellers. Lavest er andelen blant dem med innvandrer-
bakgrunn fra Asia og Afrika.  

Tabell 4.14. Andel som har brukt ulike kulturtilbud siste 12 måneder, etter mindre 
landgrupper. Alder 9-59 år. 2008. Prosent 

 Innvandrere fra: Innvandrerbakgrunn fra: 

 

Befolk-
ningen i 

Norge Norden EU 
ellers/USA/

Can./ 
Australia

Europa
utenom

EU/EØS

Midt-
Østen/
Tyrkia 

Asia 
ellers 

Afrika Latin-
Amerika

Kino ............................. 76 71 80 75 72 59 55 71
Idrettsarrangement ........ 58 52 41 50 41 37 45 55
Folkebibliotek ................ 51 53 57 59 63 50 59 64
Museum ....................... 43 51 52 46 41 38 32 47
Teater/musikal/revy ....... 54 51 43 36 28 28 28 40
Kunstutstilling ............... 40 52 40 41 23 22 25 42
Konsert ........................ 63 65 60 57 49 44 44 62
Ballett-/danseforestilling . 14 20 17 14 14 14 11 18
Opera/operette .............. 5 11 8 4 3 4 5 3
Kulturfestival ................. 34 26 27 31 31 39 31 40
Tros-/livssynsmøte ........ 38 44 34 29 30 53 52 40
Antall svar .................... 1623 101 118 168 160 317 125 55

 
Andelen som har vært på kunstutstilling siste 12 måneder er høyest blant inn-
vandrere fra Norden. Andelen er lavest blant dem med innvandrerbakgrunn fra 
Asia og Afrika. Andelen som har vært på konsert siste 12 måneder er høyest blant 
befolkningen i Norge og innvandrere fra Norden og EU/EØS ellers, USA, Canada, 
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Australia og Latin-Amerika. Andelen som har vært på ballett-/danseforestilling er 
høyest blant innvandrere fra Norden. Ellers ligger andelen fra 11 til 18 prosent.  
 
Andelen som har vært på opera/operette ligger stort sett rundt 5 prosent, med 
innvandrere fra Norden med høyest andel. Besøk på kulturfestival ligger for de 
fleste landgrupper mellom 30 og 40 prosent, med innvandrere fra Norden og 
EU/EØS ellers med flere på i underkant av 30 prosent. Andelen som har vært på 
tros-/livssynsmøter siste 12 måneder, ligger for de fleste landgrupper mellom 30 og 
40 prosent, med dem med innvandrerbakgrunn fra Asia utenom Midt-Østen/Tyrkia 
og Afrika i overkant av 50 prosent.  

Kulturbesøk jevnt over noe lavere blant dem fra Asia og Afrika 
Tabell 4.15 viser antall besøk på de ulike kulturtilbudene siste 12 måneder i de 
ulike landgruppene. Kinobesøket er nokså jevnt fordelt mellom landgruppene, men 
er høyest blant dem med innvandrerbakgrunn fra Latin-Amerika. Antall besøk på 
idrettsarrangement er mer varierende, men høyest blant befolkningen i Norge. 
Høyest antall besøk på folkebibliotek finner vi blant innvandrere fra Europa uten-
om EU/EØS, Midt-Østen/Tyrkia og Latin-Amerika. Mens innvandrere fra Norden 
har vært 2 ganger på museum siste 2 måneder, har de med innvandrerbakgrunn fra 
Afrika vært på slike tilbud 0,9 ganger i gjennomsnitt.  
 
Befolkningen i Norge har i gjennomsnitt vært på 1,5 forestillinger med teater/ 
musikal/revy siste 12 måneder. Blant dem med innvandrerbakgrunn fra Europa 
utenom EU/EØS, Asia, Afrika og Latin-Amerika er besøksantallet godt under 1,0 i 
gjennomsnitt. Besøksantallet på kunstutstillinger og konserter er også gjennom-
snittlig lavt blant dem med innvandrerbakgrunn fra Asia og Afrika. Antall besøk er 
nokså jevnt fordelt mellom landgruppene når det gjelder ballett-/danseforestilling, 
opera/operette og kulturfestival. Besøket på tros-/livssynsmøter er høyest blant dem 
med innvandrerbakgrunn fra Asia utenom Midt-Østen/Tyrkia og Afrika. Lavest er 
tallet blant dem med innvandrerbakgrunn fra Europa utenom EU/EØS.  

Tabell 4.15. Antall besøk på ulike kulturtilbud siste 12 måneder, etter mindre landgrupper. 
Alder 9-59 år. 2008 

 Innvandrere fra: Innvandrerbakgrunn fra: 

 

Befolk-
ningen i 

Norge Norden EU 
ellers/USA/

Can./ 
Australia

Europa
utenom 

EU/EØS

Midt-
Østen/
Tyrkia 

Asia 
ellers 

Afrika Latin-
Amerika

Kino ............................. 4,3 3,9 4,4 4,6 4,0 4,1 3,7 5,1
Idrettsarrangement ........ 7,4 4,9 2,6 5,0 4,3 2,5 2,8 5,5
Folkebibliotek ................ 5,1 5,6 6,9 10,3 11,0 7,8 8,8 10,3
Museum ....................... 1,1 2,0 1,5 1,3 1,2 1,3 0,9 1,7
Teater/musikal/revy ....... 1,5 1,4 1,1 0,8 0,6 0,7 0,6 0,8
Kunstutstilling ............... 1,2 1,8 1,4 1,4 0,7 0,6 0,4 1,6
Konsert ........................ 3,6 3,5 2,4 1,9 1,6 1,5 1,9 4,8
Ballett-/danseforestilling . 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4
Opera/operette .............. 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0
Kulturfestival ................. 0,6 0,3 0,4 0,6 0,5 0,7 0,7 0,8
Tros-/livssynsmøte ........ 3,0 5,0 4,5 2,1 5,7 11,0 10,8 4,8
Antall svar .................... 1623 101 118 168 160 317 125 55

 
I Tabell 4.16 og 4.17 er det på samme måte som i tabellene 3.16 og 3.17 tatt med 
tall for personer med innvandrerbakgrunn fra noen enkeltland, der svarantallet er så 
stort at det er mulig å gjengi svarfordelingen. Svarene er likevel så få at resultatene 
må tolkes med forsiktighet.  

De med bakgrunn fra Bosnia-Hercegovina har brukt flest kulturtilbud 
Blant dem med innvandrerbakgrunn er det de som kommer fra Bosnia-Hercegovina 
som har høyest andel besøk siste 12 måneder på flest kulturtilbud. De er blant dem 
som i størst grad har vært på kino, idrettsarrangement, folkebibliotek, museum, 
teater/musikal/revy, kunstutstilling, konsert og ballett-/danseforestilling. De med 
bakgrunn fra Pakistan har i størst grad vært på opera/operette, kulturfestival, og 
tros-/livssynsmøte. De med innvandrerbakgrunn fra Sri Lanka har stort sett i 
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mindre grad enn de med bakgrunn fra andre land vært på kino, folkebibliotek, 
museum og kunstutstilling. De fra Iran har i mindre grad enn de andre vært på 
teater/musikal/revy, opera/operette, kulturfestival og tros-/livssynsmøte. De med 
bakgrunn fra Vietnam har også i relativt liten grad vært på folkebibliotek, konsert, 
ballett-/danseforestilling og opera/operette.  

Tabell. 4.16. Andel som har brukt ulike kulturtilbud siste 12 måneder blant personer med 
innvandrerbakgrunn fra noen ulike land. Alder 9-59 år. 2008 Prosent  

 Befolkningen 
i Norge

Bosnia-
Hercegovina

Pakistan Sri 
Lanka 

Irak Iran Vietnam

Kino ................................ 76 83 67 53 71 77 75
Idrettsarrangement ........... 58 52 43 54 40 32 41
Folkebibliotek ................... 51 66 53 49 66 61 49
Museum .......................... 43 46 44 29 44 38 33
Teater/musikal/revy .......... 54 39 26 30 33 20 26
Kunstutstilling .................. 40 47 29 13 18 16 24
Konsert ........................... 63 71 52 50 54 50 41
Ballett-/danseforestilling .... 14 18 17 18 14 12 10
Opera/operette ................. 5 3 5 2 2 1 1
Kulturfestival .................... 34 30 58 51 26 26 30
Tros-/livssynsmøte ........... 38 26 59 67 26 18 48
Antall svar ....................... 1  623 60 84 48 60 51 49

 
De med innvandrebakgrunn fra Bosnia-Hercegovina er også blant dem som har 
vært flest ganger på kino, idrettsarrangement, folkebibliotek, kunstutstilling og 
konsert siste 12 måneder (tabell 4.17). De fra Vietnam er også blant dem som har 
vært mye på kino, kunstutstilling og vært mye på teater/musikal/revy i forhold til 
de andre. Iranere har vært mye på idrettsarrangement og på museer. De fra Irak har 
i særlig stor grad vært på idrettsarrangement. De fra Pakistan har vært atskillig flere 
ganger på tros-/livssynsmøter en de fra andre land som er med i tabellen. De har 
vært 16,8 ganger på slike møter siste 12 måneder, mot 0,8 ganger blant dem som er 
fra Bosnia-Hercegovina.  

Tabell 4.17. Antall besøk på ulike kulturtilbud siste 12 måneder blant personer med 
innvandrerbakgrunn fra noen ulike land. Alder 9-59 år. 2008 

 Befolkningen 
i Norge

Bosnia-
Hercegovina

Pakistan Sri 
Lanka 

Irak Iran Vietnam

Kino ................................ 4,3 6,6 5,5 2,9 5,9 3,6 7,6
Idrettsarrangement ........... 7,4 4,9 2,6 4,1 2,0 6,4 2,8
Folkebibliotek ................... 5,1 11,2 5,4 7,7 12,5 8,6 8,1
Museum .......................... 1,1 0,8 1,3 0,9 0,8 1,4 0,7
Teater/musikal/revy .......... 1,5 0,8 0,6 0,6 0,6 0,5 1,0
Kunstutstilling .................. 1,2 1,0 0,8 0,8 0,3 0,3 1,0
Konsert ........................... 3,6 2,5 1,9 1,5 1,8 1,8 1,4
Ballett-/danseforestilling .... 0,3 0,3 0,3 0,5 0,2 0,4 0,2
Opera/operette ................. 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kulturfestival .................... 0,6 0,7 0,8 1,1 0,4 0,6 0,5
Tros-/livssynsmøte ........... 3,0 0,8 16,8 11,5 4,7 3,4 10,3
Antall svar ....................... 1623 60 84 48 60 51 49

Menn fra Pakistan i større grad enn kvinner på tros-/livssynsmøter  
Tabell 4.18 viser tall for andelen som har vært på ulike kulturtilbud siste 12 
måneder blant dem som har innvandrerbakgrunn fra Pakistan. Utvalget er også 
nokså lite og tabellen må derfor tolkes med forsiktighet. Tallene viser at det stort 
sett er en ganske jevn fordeling mellom menn og kvinner i andelen som bruker de 
ulike kulturtilbudene. Det som særlig skiller seg ut er besøk på tros-/livssynsmøter. 
Mens 34 prosent av kvinnene har vært på tros-/livssynsmøte siste 12 måneder, er 
andelen 74 prosent blant mennene.  
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Tabell 4.18. Andel som har brukt ulike kulturtilbud siste 12 måneder blant dem med 
innvandrerbakgrunn fra Pakistan, alle og etter kjønn. Alder 9-59 år. 2008. Prosent 

 Alle Menn Kvinner
Kino .................................. 67 69 63
Idrettsarrangement ............... 43 43 42
Folkebibliotek ...................... 53 52 55
Museum ............................. 44 45 43
Teater/musikal/revy .............. 26 24 31
Kunstutstilling ...................... 29 26 33
Konsert .............................. 52 54 49
Ballett-/danseforestilling ........ 17 15 22
Opera/operette .................... 5 7 1
Kulturfestival ....................... 58 62 52
Tros-/livssynsmøte ............... 59 74 34
Antall svar .......................... 84 50 34

Norskfødte med innvandrerbakgrunn noe større kulturbrukere enn 
innvandrerne 
På samme måte som i tabell 3.19 kan gruppen med innvandrerbakgrunn fra Asia, 
Afrika, Latin-Amerika, Europa utenom EU/EØS deles i to når det gjelder kultur-
bruk: De som er født i disse landene og de som er født i Norge men med foreldre 
fra disse landene. Befolkningen i Norge i samme alder er også tatt med i tabellen 
(tabell 4.19).  
 
Også her sammenligner vi bare dem som er i alderen 9-24 år. Tallene viser at det er 
klare likheter i andelen som har brukt ulike kulturtilbud siste 12 måneder. Det 
gjelder besøk på kino, idrettsarrangement, folkebibliotek, konsert, opera/operette 
og til dels museum og ballett-/danseforestilling. Den helt klare forskjellen finner vi 
for andelen som har gått på tros-/livssynsmøter. Her har de norskfødte vært mer 
aktive enn innvandrerne. Tallene gir også et visst grunnlag for å si at de norskfødte 
i større grad går på teater/musikal/revy, kunstutstilling og kulturfestival. Totalbildet 
gir grunnlag for å si at de norskfødte i alderen 9-24 år er noe mer aktive 
kulturbrukere enn innvandrerne i samme aldersgruppe.  

Tabell 4.19. Andel som har brukt ulike kulturtilbud siste 12 måneder blant befolkningen i 
Norge, innvandrere fra Asia, Afrika, Latin-Amerika, Europa utenom EU/EØS og 
norskfødte med bakgrunn fra samme landgruppe. Alder 9-24 år. Prosent 

 Alder 9-24 år 

 Befolkningen 
i Norge

Innvandrere fra Asia, 
Afrika, Latin-Am., 

Europa utenom 
EU/EØS 

Norskfødte med bak-
grunn fra Asia, Afrika, 

Latin-Am., Europa 
utenom EU/EØS

Kino ...................................... 92 83 88
Idrettsarrangement ................. 64 57 53
Folkebibliotek ......................... 61 61 64
Museum ................................ 49 41 48
Teater/musikal/revy ................ 51 35 46
Kunstutstilling ........................ 35 29 39
Konsert ................................. 63 60 64
Ballett-/danseforestilling .......... 18 18 25
Opera/operette ....................... 4 6 6
Kulturfestival .......................... 37 32 43
Tros-/livssynsmøte ................. 49 35 51
Antall svar ............................. 653 170 142

De norskfødte mest lik befolkningen i Norge 
Tabellen viser ganske tydelig at i denne aldersgruppen er de norskefødte mer på 
linje med befolkningen i Norge enn innvandrerne er. Det gjelder både for besøk på 
museum, teater/musikal/revy, kunstutstilling og gros/livssynsmøte.  

Ingen klar forskjell i kulturbruken mellom familieinnvandrere og 
flyktinger 
Det er ikke grunnlag for å si at det er store forskjeller i andelen som har brukt ulike 
kulturtilbud siste 12 måneder mellom dem som har kommet til Norge som 
familieinnvandrere og de som har kommet som flyktninger (tabell 4.20). 
Forskjellen er størst for museumsbesøk, men den er likevel for liten til å kunne 
fastslå at det er en klar forskjell i denne aktiviteten mellom de to gruppene. 
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Tabell 4.20. Andel som har vært på ulike kulturtilbud siste 12 måneder blant innvandrere fra 
Asia, Afrika, Latin-Am., Europa utenom EU/EØS, etter innvandringsbakgrunn. 
Alder 9-59 år. 2008. Prosent 

 Familie-innvandrere Flukt
Kino ...................................... 64 61
Idrettsarrangement ................. 42 45
Folkebibliotek ......................... 56 57
Museum ................................ 42 36
Teater/musikal/revy ................ 30 30
Kunstutstilling ........................ 26 21
Konsert ................................. 46 49
Ballett-/danseforestilling .......... 14 12
Opera/operette ....................... 3 3
Kulturfestival .......................... 33 30
Tros-/livssynsmøte ................. 39 36
Antall svar ............................. 230 216

Botid i Norge har ingen betydningsfull sammenheng med andelen 
som bruker kulturtilbudene 
På samme måte som for mediebruk (tabell 3.21), er det også mulig å se på kultur-
bruk i forhold til innvandreres botid i Norge. Dette vises i tabell 4.21. Også her er 
det aldersgruppen 30-59 år det gis tall for. Tabellen viser at det ikke er grunnlag for 
å si at det er noen sammenheng mellom bruk av kulturtilbud og botid i Norge. For 
ingen at tilbudene er det en økende andel som har brukt dem siste 12 måneder når 
botiden øker. Det er også i veldig liten grad slik at de som har bodd lengst i Norge 
har en høyere andel brukere enn de som har bodd i Norge i en kortere periode. Det 
eneste eksempelet er tros-/livssynsmøte. Forskjellen er likevel så liten i forhold til 
dem som har bodd i Norge kortere at det ikke er grunn til å si at det er noen 
sammenheng mellom bruk og botid heller her.  

Tabell 4.21. Andel som har brukt ulike kulturtilbud siste 12 måneder blant innvandrere fra 
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Europa utenom EU/EØS, etter botid i Norge. Alder 30-
59 år. 2008. Prosent 

 4-6 år 7-11 år 12-17 år 18 år +
Kino ...................................... 46 53 58 53
Idrettsarrangement ................. 34 23 53 37
Folkebibliotek ......................... 59 48 56 55
Museum ................................ 36 43 40 38
Teater/musikal/revy ................ 23 30 29 23
Kunstutstilling ........................ 24 15 29 26
Konsert ................................. 34 45 44 40
Ballett-/danseforestilling .......... 9 12 13 8
Opera/operette ....................... 5 1 3 3
Kulturfestival .......................... 32 26 38 35
Tros-/livssynsmøte ................. 43 48 31 50
Antall svar ............................. 84 80 102 181

Størst andel av dem fra Asia/Afrika med flere som aldri har vært på 
kulturtilbudene  
Det er betydelige forskjeller i andelen som aldri har vært på ulike kulturtilbud 
mellom de tre landgruppene som er tatt med i tabell 4.22. I forhold til befolkningen 
i Norge er det særlig blant dem med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere 
der det er en stor andel som ikke har benyttet tilbudene. I varierende grad gjelder 
det alle tilbudene. Det største avviket gjelder teater/musikal revy. I befolkningen i 
Norge er det 5 prosent som aldri har benyttet seg av et slikt tilbud blant dem fra 
Asia/Afrika med flere er andelen 24 prosent, det vil si nesten fem ganger så stor 
andel.  
 
Innvandrere fra EU/EØS med flere har også en høyere andel ikke-brukere enn blant 
befolkningen i Norge for en del tilbud. Det gjelder for eksempel idrettsarrange-
ment, museum og teater/musikal/revy. På den annen side har de lavere andel for 
besøk på ballett-/dansforestillinger og opera/operette. Det er altså flere i denne 
innvandrergruppen som har benyttet seg av slike tilbud enn det er i befolkningen i 
Norge.  
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Tabell 4.22. Andel som aldri har vært på ulike kulturtilbud, etter landgruppe. Alder 9-59 år. 
2008. Prosent 

 Befolkningen 
i Norge

Innvandrerbakgrunn fra 
Asia, Afrika, Latin-Am., 

Europa utenom EU/EØS 

Innvandrere fra 
EU/EØS, USA, 

Canada, Australia
Kino .................................. 0 6 2
Idrettsarrangement ............... 6 22 12
Folkebibliotek ...................... 2 6 4
Museum ............................. 3 8 10
Teater/musikal/revy .............. 5 24 11
Kunstutstilling ...................... 19 34 19
Konsert .............................. 4 18 12
Ballett-/danseforestilling ........ 54 64 47
Opera/operette .................... 69 75 50
Kulturfestival ....................... 23 32 26
Tros-/livssynsmøte ............... 14 26 23
Antall svar .......................... 1 623 825 219

4.2. Bruk av de enkelte kulturtilbudene  
Videre skal vi se på hvordan landgruppene bruker ulike kulturtilbud. I en del av de 
neste tabellene er det bare tatt med tall for befolkningen i Norge og de med inn-
vandrerbakgrunn fra Asia/Afrika. Tallgrunnlaget for innvandrere fra Eu/EØS med 
flere er noe spinkelt i tilknytning til en del av disse temaene. 

Mest krim og action på kino både for befolkningen i Norge og for dem 
fra Asia/Afrika med flere 
Befolkningen i Norge og de med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere er 
temmelig like i valget at type filmer de ser på når de går på kino (tabell 4.3). Sist de 
var på kino valgte de omtrent samme sjangere, det vil si at de i størst grad så på krim-
/actionfilmer, dernest komedier og barne-/familiefilmer. Innvandrere fra EU/EØS 
med flere ser ut til velge komedier i minst like stor grad som krim/action. For-
skjellene er likevel ikke store, det er derfor ikke riktig å slå fast dette med sikkerhet. 

Tabell 4.23. Andel som var på ulike type filmer sist de var på kino, etter landgruppe. Alder 9-59 år. 2008. Prosent 

 
Krim, 

action 
Kome-

die 

Barne-/
familie.

film
Sosial-
drama

Roman-
tisk film

Science
fict.

Historisk
film

Katastrofe, 
skrekk 

Krigs-
film 

Wes-
tern 

Annen
film

Antall 
svar

Befolkningen i Norge ...................... 30 17 20 11 4 2 2 1 1 0 6 1 288
Innvandrerbakgrunn fra Asia, Afrika, 
Latin-Am., Europa utenom EU/EØS . 32 19 18 10 4 4 3 3 0 0 3 558
Innvandrere fra EU/EØS, USA, 
Canada, Australia .......................... 20 24 16 18 5 4 2 0 1 0 8 161

Befolkningen i Norge ser mest norsk film 
Tabell 4.24 viser at det er en større andel blant befolkningen i Norge som ser 
norske filmer når de går på kino enn de med innvandringsbakgrunn fra Asia/Afrika 
med flere gjør. Til gjengjeld ser disse noe mer film fra India og andre land utenom 
Vest-Europa og USA.  

Tabell 4.24. Andel som var på filmer fra ulike land sist de var på kino, etter landgruppe. Alder 
9-59 år. 2008. Prosent 

 Norge Norden 
ellers

Storbrit-
tannia

Frank-
rike

Tysk-
land 

USA India Annet 
land

Antall 
svar

Befolkningen i Norge .............. 19 2 6 1 0 67 0 5 1137
Innvandrerbakgrunn fra Asia, 
Afrika, Latin-Am., Europa 
utenom EU/EØS .................... 10 2 4 0 0 69 4 11 554
Innvandrere fra EU/EØS, USA, 
Canada, Australia ................... 14 2 7 2 3 60 0 12 160

Alle gruppene ser mest på fotball 
Når de går på idrettsarrangement går alle tre landgruppene i størst grad og ser på 
fotball (tabell 4.25). Både blant befolkningen i Norge og blant dem med innvandrer-
bakgrunn fra Asia/Afrika med flere så mer enn 60 prosent av dem som hadde vært på 
idrettsarrangement siste 12 måneder på fotballkamp sist de var på et idretts-
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arrangement. Dette gjelder omtrent 50 prosent av innvandrere fra EU/EØS med flere. 
Til gjengjeld gikk de i noe større grad på annen lagidrett enn de to andre gruppene. 

Tabell 4.25. Andel som var tilskuere til ulike idrettsaktiviteter sist de var på idrettsarrangement, etter landgruppe. Alder 9-59 år. 
2008. Prosent 

 Fot-
ball 

Hånd-
ball

Ishoc-
key

Annen 
lagidrett

Løping Annen 
friidrett

Ski-
idrett 

Skøyte-
løp 

Annen 
indivi-
duell 
idrett

Antall
svar

Befolkningen i Norge ......................... 63 13 2 4 1 3 3 0 8 987
Innvandrerbakgrunn fra Asia, Afrika, 
Latin-Am., Europa utenom EU/EØS .... 67 8 1 6 1 4 1 0 11 366
Innvandrere fra EU/EØS, USA, 
Canada, Australia ............................. 49 13 2 17 0 2 4 0 11 111

Betydelig låneaktivitet på biblioteket blant alle tre gruppene 
Det er ikke svært store forskjeller mellom de tre landgruppene når det gjelder bruk 
av bibliotek (tabell 4.26). Mens det blant befolkningen i Norge var 51 prosent som 
hadde vært på folkebibliotek eller filial, var tallet noe høyere for de andre to 
gruppene. 36 prosent av befolkningen i Norge hadde lånt bok på bibliotek siste 12 
måneder og gruppen som helhet hadde i gjennomsnitt lånt 5,5 bøker i denne 
perioden. Blant dem med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere var disse 
tallene henholdsvis 41 prosent og 5,7 bøker. Blant innvandrer fra EU/EØS med 
flere var disse tallene henholdsvis 43 prosent og 6,2 bøker.  

Tabell 4.26. Andel som har benyttet ulike bibliotekstilbud siste 12 måneder, etter landgruppe. 
Alder 9-59 år. 2008. Prosent 

 Befolk-ningen i 
Norge

Innvandrerbakgrunn fra 
Asia, Afrika, Latin-Am., 

Europa utenom EU/EØS 

Innvandrere fra 
EU/EØS, USA, 

Canada, Australia
Folkebibliotek/filial ..................... 51 57 53
Bokbuss .................................. 2 3 2
Allmennskolebibliotek ................ 21 25 14
Fag-, universitets bedriftsbibliotek . 13 17 17
Lånt bok på bibliotek .................. 36 41 43
Antall bøker lånt på bibliotek ........ 5,5 5,7 6,2
Antall svar ............................... 1623 825 219

Både befolkningen i Norge og de fra Asia/Afrika med flere går mest på 
folkemuseer og kunstmuseer  
Når de går på museer, velger befolkningen i Norge og de med innvandrerbakgrunn 
fra Asia/Afrika med flere å gå på omtrent samme typer museum (tabell 4.27). I 
begge gruppene velger omtrent en av fire å gå på folkemuseum. Omtrent hver 
femte går på kunstmuseum. 

Tabell 4.27. Andel som var på ulike typer museer sist de var på museum, etter landgruppe. 
Alder 9-59 år. 2008. Prosent 

 Befolkningen i Norge Innvandrerbakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-
Am., Europa utenom EU/EØS 

Folkemuseum ..................... 26 25
Teknisk museum .................. 19 16
Naturhistorisk museum .......... 15 17
Kunstmuseum ..................... 20 22
Arkeologisk museum ............ 5 6
Annet museum .................... 12 11
Antall svar .......................... 736 345

Mest musikaler og barneteater for dem fra Asia/Afrika med flere  
Når befolkningen i Norge går på teater/musikal/revy er det en noe større andel av 
dem som går på revyer og komedier enn teatergjengere blant dem med innvand-
ringsbakgrunn fra Asia/Afrika med flere. De går til gjengjeld i noe større grad på 
musikaler og barneteater. 
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Tabell 4.28. Andel som var på ulike typer forestillinger sist de var på teater, musikal eller revy, 
etter landgruppe. Alder 9-59 år. 2008. Prosent 

 Befolkningen i Norge Innvandrerbakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-
Am., Europa utenom EU/EØS 

Revy ................................. 22 13
Komedie ............................ 22 13
Drama ............................... 16 17
Musikal .............................. 19 23
Barneteater ........................ 14 20
Dukketeater ........................ 0 0
Annet ................................ 6 7
Antall svar .......................... 886 268

Mest maleriutstillinger for begge grupper 
Blant de to gruppene er det svært liten forskjell i valg av kunstart når de går på 
kunstutstilling. For begge gruppene går tre av fire på maleriutstilling.  

Tabell 4.29. Andel som var på ulike typer utstillinger sist de var på utstilling av billedkunst 
eller kunsthåndverk, etter landgruppe. Alder 9-59 år. 2008. Prosent 

 Befolkningen i Norge Innvandrerbakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-
Am., Europa utenom EU/EØS 

Maleri ................................ 75 76
Tegning ............................. 11 9
Grafikk ............................... 12 8
Skulptur ............................. 14 8
Foto eller video .................... 15 12
Annen billedkunst ................. 6 3
Kunsthåndverk .................... 14 12
Antall svar .......................... 665 232

Folke-/etnisk musikk mest for dem fra Asia/Afrika med flere 
For alle tre gruppene er det pop eller rock de fleste går og hører på når de går på 
konsert (tabell 4.30). Likevel skiller de med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika 
med flere seg ut ved at de i mindre grad enn de andre gruppene går på den type 
konserter. De går også i mindre grad på visekonserter. Til gjengjeld går de mer på 
konserter med folke- og etnisk musikk enn de to andre gruppene gjør. Ellers går 
befolkningen i Norge noe mindre på klassiske konserter enn de andre to gruppene 
når de går på konsert.

Tabell 4.30. Andel som var på ulike typer konserter sist de var på konsert, etter landgruppe. Alder 9-59 år. 2008. Prosent 

 Klassisk/ 
opera 

Kirke-
musikk

Samtids-
musikk

Pop/
rock

Janit-
sjar

Jazz Viser Blues Folk/ 
etnisk 

Coun-
try 

Inneholdt
korsang

Antall
svar

Befolkningen i Norge .......................... 6 4 1 61 4 3 6 5 6 2 15 1043
Innvandrerbakgrunn fra Asia, Afrika, 
Latin-Am., Europa utenom EU/EØS ..... 11 1 2 49 1 4 0 2 22 1 18 412
Innvandrere fra EU/EØS, USA, 
Canada, Australia .............................. 11 1 2 60 0 4 4 2 7 1 18 142

 
Når innvandrerne fra EU/EØS med flere går på konsert, går nær 80 prosent på 
konserter med artister fra vesteuropeiske land (tabell 4.31). Blant dem med 
innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere, går 50 prosent på konserter med 
slike artister. Til gjengjeld går de i større grad enn den andre gruppen på konserter 
med artister fra asiatiske og afrikanske land.  
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Tabell 4.31. Hvilket land artisten(e) var fra sist de var på konsert, etter landgruppe. Alder 9-59 
år. 2008. Prosent 

 Innvandrerbakgrunn fra Asia, 
Afrika, Latin-Am., Europa utenom 

EU/EØS 

Innvandrere fra EU/EØS,
USA, Canada, Australia

Vesteuropeisk land ............................ 50 79
Østeuropeisk land ............................. 8 3
Latinamerikansk land ......................... 3 1
Asiatisk land ..................................... 16 1
Afrikansk land ................................... 5 0
USA, Canada, Australia, New Zealand 15 15
Vet ikke ............................................ 3 1
Antall svar ........................................ 403 141

De fra Asia/Afrika med flere går mer enn andre på kulturfestivaler med 
folkemusikk  
Når befolkningen i Norge går på kulturfestival går nær 80 prosent av dem på en 
musikkfestival, helst pop/rock eller jazz/blues. Blant dem med innvandrerbakgrunn 
fra Asia/Afrika med flere går i underkant av 70 prosent på musikkfestival. I denne 
gruppen går like mange på kulturfestival med folkemusikk som på pop/rock. De 
går også i større grad enn den andre gruppen på festivaler med blandete 
kulturformer når de går på kulturfestival.  

Tabell 4.32.  Andel som var på ulike typer arrangement sist de var på kulturfestival, etter 
landgruppe. Alder 9-59 år. 2008. Prosent 

 Befolkningen i Norge Innvandrerbakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-
Am., Europa utenom EU/EØS 

Musikk totalt ....................... 78 67
 Klassisk ............................ 7 6
 Pop/rock ........................... 42 22
 Jazz/blues ......................... 12 7
 Folkemusikk ....................... 4 22
 Annen musikk .................... 13 10
Teater/revy ......................... 3 2
Dans ................................. 1 1
Annet ................................ 3 4
Blandet .............................. 9 20
Antall svar .......................... 553 283

4.3. Interesse for kulturtilbud  

Ulike kulturinteresser i de tre landgruppene  
Det er ikke noe fullt samsvar mellom de tre landgruppene når det gjelder interesse 
for å bruke de ulike kulturtilbudene (tabell 4.33). Blant befolkningen i Norge er det 
størst andel som er meget eller ganske interessert i å gå på konsert, idrettsarrange-
ment og kino. Blant dem med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere er det 
konsert og bibliotek som står øverst på listen. Blant innvandrere fra EU/EØS med 
flere er det kino, konsert og museum som settes høyest.  
 
Ellers peker befolkningen i Norge seg ut som de som er mest interessert i å gå på 
idrettsarrangement og minst på opera, ballett og bibliotek. De med innvandrerbak-
grunn fra Asia/Afrika med flere er de som er minst interessert i å gå på konsert. 
Innvandrere fra EU/EØS med flere er de med mest interesse for å gå på kino, 
teater, kunstutstilling og museum.  
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Tabell 4.33. Andelen som er meget eller ganske interessert i å bruke ulike kulturtilbud, etter 
landgruppe. Alder 9-59 år. 2008. Prosent 

 Befolk-ningen 
i Norge

Innvandrerbakgrunn fra Asia, 
Afrika, Latin-Am., Europa 

utenom EU/EØS 

Innvandrere fra EU/EØS,
USA, Canada, Australia

Kino .................................. 45 42 58
Teater ............................... 20 18 30
Opera ................................ 5 10 11
Ballett ................................ 7 13 15
Konsert .............................. 61 48 58
Kunstutstilling ...................... 23 27 33
Museum ............................. 29 32 50
Bibliotek ............................. 29 44 44
Idrettsarrangement ............... 48 41 41
Kulturfestival ....................... 43 43 41
Antall svar .......................... 1623 825 219

Størst interesse for teater, opera og ballett blant kvinner i alle 
landgruppene  
Interessen for å gå på teater, opera, ballett og i en viss grad konsert, er større for 
kvinner enn for menn i alle tre landgruppene. Interessen for å gå på kino, museum 
og kulturfestival er nokså lik mellom menn og kvinner i de tre gruppene. Når det 
gjelder interessen for å gå på kunstutstilling og bibliotek er det bare blant 
befolkningen i Norge at interessen er betydelig større blant kvinner enn menn. Den 
store interessen for å gå på idrettsarrangement for menn i forhold til kvinner gjelder 
også bare befolkningen i Norge.  

Tabell 4.34. Andelen som er meget eller ganske interessert i å bruke ulike kulturtilbud, etter 
landgruppe og kjønn. Alder 9-59 år. 2008. Prosent 

 Menn Kvinner 

 Befolk-
ningen i 

Norge

Innvandrer-
bakgrunn fra 
Asia, Afrika, 

Latin-Am., 
Europa 
utenom 

EU/EØS 

Innvandrere 
fra EU/EØS,

USA, 
Canada, 
Australia

Befolk-
ningen i 

Norge 

Innvandrer-
bakgrunn fra 
Asia, Afrika, 

Latin-Am., 
Europa 
utenom 

EU/EØS 

Innvandrere 
fra EU/EØS,

USA, 
Canada, 
Australia

Kino ........................ 44 40 61 45 44 55
Teater ..................... 11 10 27 28 26 34
Opera ...................... 3 8 8 8 13 15
Ballett ...................... 3 5 6 10 22 23
Konsert .................... 58 43 54 63 52 61
Kunstutstilling ............ 17 20 24 28 20 42
Museum ................... 26 26 49 31 26 51
Bibliotek ................... 20 37 47 37 37 41
Idrettsarrangement ..... 57 47 44 40 47 38
Kulturfestival ............. 42 40 41 44 47 42
Antall svar ................ 821 417 99 802 408 120

4.4. Mangel på kulturtilbud 

Ikke noe kulturturtilbud det i særlig grad er mangel på  
Det er liten forskjell mellom de tre landgruppene i svarene på spørsmål om det er 
kulturtilbud som er langt fra hjemstedet deres som de ville benytte oftere hvis de 
hadde dem i nærheten (tabell 4.35). Det er ikke noe enkelt tilbud som peker seg 
tydelig ut. De tilbudene som i en viss grad peker seg ut i alle gruppene er kino, 
konsert og teater. Mer enn 40 prosent svarer at det ikke er noen tilbud de ville 
benytte mer dersom de hadde det i nærheten. Mer enn 20 prosent svarer at de har 
de fleste kulturtilbud i nærheten.  
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Tabell 4.35. Andel som har kulturtilbud som er langt fra hjemstedet sitt, og som de ville 
benytte oftere hvis de hadde det i nærheten, etter landgruppe. Alder 9-59 år. 2008. 
Prosent  

 Befolkningen i 
Norge

Innvandrerbakgrunn 
fra Asia, Afrika, Latin-
Am., Europa utenom 

EU/EØS 

Innvandrere fra 
EU/EØS, USA, 

Canada, 
Australia

Kino ....................................................... 10 11 13
Teater .................................................... 9 8 13
Opera ..................................................... 5 4 8
Ballett ..................................................... 2 3 2
Bibliotek .................................................. 3 4 4
Museum .................................................. 3 6 3
Kunstutstilling ........................................... 3 4 5
Idrettsarrangement .................................... 5 5 4
Konsert ................................................... 15 9 14
Kulturfestival ............................................ 10 6 4
Andre tilbud ............................................. . 3 0
Nei ........................................................ 41 43 41
Har de fleste/alle kulturtilbud i nærheten ......... 23 21 23
Antall svar ............................................... 1623 825 219

 
Blant dem med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere var det 3 prosent, til 
sammen 32 personer, som nevnte at det var andre kulturtilbud enn dem som er 
nevnt i tabellen som de ville benytte oftere dersom de hadde dem nærmere 
hjemstedet. Disse svarene gjengis i tabell 4.36.  

Tabell 4.36. Antall personer som nevnte at det er andre kulturtilbud som er langt fra 
hjemstedet deres, og som de ville benytte oftere hvis de hadde det i nærheten, 
blant dem med innvandrerbakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Europa 
utenom EU/EØS 

Kulturtilbud  Antall personer som svarte
Kultur generelt fra hjemlandet .................................................. 6
Etnisk kultur/kultursenter ......................................................... 5
Dans/dansesteder/dansekurs  ................................................. 5
Dans fra hjemlandet  ............................................................... 3
Diskotek ................................................................................ 3
Bowling ................................................................................. 2
Etnisk mat/restaurant .............................................................. 2
Dyrehage .............................................................................. 1
Bokmesse ............................................................................. 1
Musikkundervisning ................................................................ 1
Svømmehall .......................................................................... 1
Ungdomskafé ........................................................................ 1
Kultur til hjelp for integrering .................................................... 1

4.5. Egen kulturaktivitet 

Mindre egenaktivitet blant dem fra Asia/Afrika med flere enn i de 
andre landgruppene  
Tabell 4.37 viser at det er mange likhetspunkter, men også noen forskjeller, 
mellom de tre landgruppene i kulturell egenaktivitet. Det gjennomgående trekket er 
at befolkningen i Norge og innvandrere fra EU/EØS med flere ligger på noenlunde 
samme nivå på de fleste aktivitetene, mens de med innvandrerbakgrunn fra 
Asia/Afrika med flere ligger et hakk under. De er i mindre grad aktive innenfor 
både musikk og idrett. Levekårsundersøkelsen blant innvandrere i Norge 
2005/2006 gir et lignende bilde av fordelingen av medlemskap i idrettslag/forening 
(Blom 2008). Sammenlignet med befolkningen i Norge er de likevel minst like 
aktive innen billedkunst/kunsthåndverk og organisert dans.  
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Tabell 4.37. Andelen som har deltatt i egne kulturaktiviteter, etter landgruppe. Alder 9-59 år. 
2008. Prosent 

 Befolkningen 
i Norge

Innvandrerbakgrunn fra 
Asia, Afrika, Latin-Am., 

Europa utenom EU/EØS 

Innvandrere fra 
EU/EØS, USA, 

Canada, Australia

Medlem i:  

Bokklubb ................................................ 17 7 11
Filmklubb ................................................ 4 3 4
Amatørteater/revygruppe ......................... 2 2 1
Kunstforening ......................................... 4 2 5
Idrettslag ................................................ 33 19 28

Abonnerer på:  

Teater .................................................... 0 0 0
Opera .................................................... 0 0 0
Konsert .................................................. 1 0 0

Aktiviteter:  

Kan spille instrument ............................... 36 27 36
Spiller instrument regelmessig .................. 12 7 12
Med i kor/orkester eller lignende ............... 8 4 7
Driver med billedkunst/kunsthåndverk ....... 11 10 17
Driver med organisert dans ...................... 4 7 3

Aktiviteter siste to år:  

Opptrådt offentlig med teater/revygruppe ... 1 0 1
Opptrådt offentlig med sang/musikk .......... 14 8 18
Stilt ut billedkunst/kunsthåndverk .............. 2 1 3
Deltatt på idrettsarrangement ................... 33 27 36
Antall svar .............................................. 1623 825 219

Forskjeller mellom menn og kvinner i valg av aktiviteter i alle 
landgruppene 
I alle tre landgruppene er kvinner i større grad enn menn med i bokklubb (tabell 
4.38). De driver også i større grad med billedkunst/kunsthåndverk og organisert 
dans enn menn gjør. Derimot er de i mindre grad med i idrett. Selv om kvinner i 
nesten like stor grad som menn kan spille et instrument, spiller de ikke i like stor 
grad et instrument regelmessig. Det gjelder særlig befolkningen i Norge og 
innvandrere fra EU/EØS med flere. 

Tabell 4.38. Andelen som har deltatt i egne kulturaktiviteter, etter landgruppe. Alder 9-59 år. 2008. Prosent 

 Menn Kvinner 

 Befolk-
ningen i 

Norge 

Innvandrer-bakgrunn 
fra Asia, Afrika, Latin-

Amerika, Europa 
utenom EU/EØS 

Innvandrere fra 
EU/EØS, USA, 

Canada, 
Australia

Befolk-
ningen i 

Norge

Innvandrer-bakgrunn 
fra Asia, Afrika, Latin-

Amerika, Europa 
utenom EU/EØS 

Innvandrere fra 
EU/EØS, USA, 

Canada, 
Australia

Medlem i:   

Bokklubb ................................... 8 5 4 24 9 18
Filmklubb .................................. 2 2 2 5 4 6
Amatørteater/revygruppe ............ 2 2 1 2 2 1
Kunstforening ............................ 3 2 3 5 1 7
Idrettslag ................................... 41 22 30 25 15 27

Abonnerer på:   
Teater ....................................... 0 0 0 1 0 0
Opera ....................................... 0 0 0 0 0 0
Konsert ..................................... 1 0 0 0 0 0

Aktiviteter:   
Kan spille instrument .................. 38 31 32 34 24 39
Spiller instrument regelmessig ..... 16 8 17 8 7 8
Med i kor/orkester eller lignende .. 8 3 10 8 5 4
Driver med 
billedkunst/kunsthåndverk ........... 7 7 11 16 13 23
Driver med organisert dans ......... 2 4 1 6 10 5

Aktiviteter siste to år:   
Opptrådt offentlig med 
teater/revygruppe ....................... 2 0 1 1 1 0
Opptrådt offentlig med 
sang/musikk .............................. 13 7 23 14 8 13
Stilt ut billedkunst/kunsthåndverk . 2 1 2 3 2 4
Deltatt på idrettsarrangement ...... 41 35 50 26 20 23
Antall svar ................................. 821 417 99 802 408 120
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4.6. Kulturbruk i utlandet 

Det store flertall i alle landgruppene har vært i utlandet siste år  
Omtrent tre av fire har vært i utlandet siste 12 måneder, både menn og kvinner, 
blant befolkningen i Norge og blant dem med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika 
med flere. Blant innvandrere fra EU/EØS med flere har godt over 90 prosent vært i 
utlandet siste 12 måneder.  

Tabell 4.39. Andel som har vært i utlandet siste 12 måneder, etter landgruppe. Alder 9-59 år. 
2008. Prosent 

 Befolk-
ningen i 

Norge

Innvandrerbakgrunn fra Asia, 
Afrika, Latin-Amerika, Europa 

utenom EU/EØS 

Innvandrere fra 
EU/EØS, USA, 

Canada, Australia
Alle ................................... 77 75 95
Menn ................................ 78 72 96
Kvinner .............................. 76 78 94
Antall svar .......................... 1623 825 219

Mest på utstillinger i utlandet blant alle tre grupper 
Når de har vært i utlandet, er det kulturtilbudet alle tre landgruppene i størst grad 
har besøkt vært ulike utstillinger, slik som museum, kunstutstilling, kunstgalleri 
eller lignende (tabell 4.40). Befolkningen i Norge og de med innvandrerbakgrunn 
fra Asia/Afrika med flere har i omtrent like stor grad besøkt ulike kulturtilbud i 
utlandet siste 12 måneder. Den sistnevnte gruppen har i noe større grad vært på 
kino og konserter eller annet musikkarrangement i utlandet. Siden innvandrerne fra 
EU/EØS med flere i større grad har vært i utlandet siste år, er andelen som har 
besøkt kulturtilbud også større. Det gjelder både kino, sceneforestillinger, 
museum/utstilling/kunstgalleri/eller lignende, og idrettsarrangement.  

Tabell 4.40. Andel som har vært på ulike typer kulturtilbud i utlandet siste 12 måneder, etter 
landgruppe. Alder 9-59 år. 2008. Prosent 

 Befolk-
ningen i 

Norge

Innvandrer-bakgrunn fra 
Asia, Afrika, Latin-Amerika, 

Europa utenom EU/EØS 

Innvandrere fra 
EU/EØS, USA, 

Canada, Australia
Kinoforestillinger .................................... 6 14 30
Teater, musikal, opera eller annen 
sceneforestilling ..................................... 11 13 22
Konserter eller annet musikkarrangement .... 14 20 21
Museum, utstilling, kunstgalleri eller lignende
........................................................... 30 27 43
Idrettsarrangement ................................. 9 9 14
Antall svar ............................................ 1623 825 219

Kvinner mer på sceneforestillinger, menn mer på idrettsarrangement 
også når de er i utlandet  
Både blant befolkningen i Norge og blant dem med innvandrerbakgrunn fra 
Asia/Afrika med flere har kvinner vært på sceneforestillinger i noe større grad enn 
menn i utlandet (tabell 4.41). Menn har i større grad vært på idrettsarrangement. 
Blant innvandrere fra EU/EØS med flere har menn og kvinner i nokså like stor 
grad vært på idrettsarrangement i utlandet siste 12 måneder. 

Tabell 4.41. Andel som har vært på ulike typer kulturtilbud i utlandet siste 12 måneder, etter landgruppe og kjønn. Alder 9-59 år. 
2008. Prosent 

 Menn Kvinner

 Befolk-
ningen i 

Norge 

Innvandrerbakgrunn 
fra Asia, Afrika, Latin-

Amerika, Europa 
utenom EU/EØS 

Innvandrere fra 
EU/EØS, USA, 

Canada, 
Australia

Befolk-
ningen i 

Norge

Innvandrerbakgrunn 
fra Asia, Afrika, Latin-

Amerika, Europa 
utenom EU/EØS 

Innvandrere fra 
EU/EØS, USA, 

Canada, 
Australia

Kinoforestillinger ................................. 7 12 30 4 15 30
Teater, musikal, opera eller annen 
sceneforestilling ..................................

10 10 19 13 16 25

Konserter eller annet musikkarrangement . 13 18 21 14 23 22
Museum, utstilling, kunstgalleri eller 
lignende ............................................

30 24 38 30 31 48

Idrettsarrangement .............................. 12 12 15 6 7 14
Antall svar ......................................... 821 417 99 802 408 120
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