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Barns och ungdomars 
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Sveriges radios avdelning för publik- och programforskning (vilket 
förkortas SR-PUB) samlar årligen in data i tre mätserier för att – utöver 
gängse mätningar av radio- och TV-publiken – också i ett vidare 
perspektiv belysa svenskarnas massmedie- och kulturanvändning. Des-
sa är Mediebarometern, Kulturbarometern och Kulturbarometern i 
detalj, och görs i samarbete med Institutionen för journalistik och 
masskommunikation vid Göteborgs universitet och Statens kulturråd. 

Vårt syfte med denna artikel är att använda data från dessa mätseri-
er för att särskilt belysa barns och ungdomars massmedie- och kultur-
användning under 1980- och det tidiga 1990-talet. Det samlade mate-
rialet är så stort att det ger möjligheter till en finfördelning på olika 
åldersgrupper och en samtidig uppdelning på kön. Vi har alltså valt att 
koncentrera redovisningen till uppdelningen på kön och – så långt det 
går – ålder, och lämnar andra uppdelningar därhän.  

Bearbetningen för denna artikel gäller åldrarna 10-24 år, där 10-15 
åringar definieras som barn och 16-24 åringar som ungdomar. Data om 
hela befolkningen används dock för jämförelse. En teknisk beskrivning 
av undersökningarna återfinns i appendix. 

 
 

Fyra till sju timmar med massmedier 
 
Majoriteten barn och ungdomar mellan 10 och 24 år eller närmare 80 
procent, lyssnar en vanlig dag på skivor/kassetter, tittar på TV och läser 
någon dagstidning, d v s morgontidning och/eller kvällstidning. Unge-
fär 60 procent lyssnar på radio och närmare hälften läser i någon bok. 
Veckotidningar/tidskrifter, serietidningar och video är de minst ut-
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nyttjade medierna av barn och ungdomar om man ser till det dagliga 
perspektivet.  

Den totala tid som barn och ungdomar i åldrarna 10-24 år ägnar åt 
olika massmedier varierar från ca 4 timmar per dag för de yngre till 
närmare 7 timmar för de äldre ungdomarna. Ett sätt som brukar an-
vändas när man beskriver konsumtionen av massmedier är att dela upp 
dem efter hur de används: att lyssna, att titta och att läsa. Mönstret för 
hur man fördelar tiden växlar i olika åldrar. Av barnens massmedietid 
upptar tittandet ungefär hälften av tiden medan lyssnande och läsning 
delar på återstoden. I ungdomsgruppen är lyssnande den dominerande 
aktiviteten, därefter kommer tittande och sist läsning. 

 
Diagram 1.   
Total massmedietid en genomsnittlig dag i olika åldrar.  

 
Källa: SR/PUB TV-publikräkningar, Mediebarometern. 

Pojkar har totalt en högre massmediekonsumtion än flickor och skillna-
den varierar mellan 25 och 50 minuter beroende på ålder. Denna 
skillnad i tid beror främst på att tittandet är mer omfattande bland poj-
kar under hela skolåldern än bland jämnåriga flickor och på att den 
sammanlagda lyssnartiden på skivor/kassetter och på radio är något 
längre för pojkar än för flickor.  
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Diagram 2.  
Lyssnartid, tittartid och lästid en genomsnittlig dag uppdelat på ålder och kön.  

2a) Lyssnartid.  

 
2b) Tittartid.  

 
2c) Lästid.  

Källa: SR/PUB TV-publikräkningar, Mediebarometern.  
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Tittandet 
 
De flesta barn och ungdomar tittar regelbundet på TV. I de yngre ton-
åren är tittandet störst. Pojkar tittar något mer på TV än vad flickor gör, 
men de största skillnaderna gäller valen av program. 

 
TV 
 
Dagligen ser mellan 70 och 85 procent av barn och ungdomar mellan 
10 och 24 år på TV eller video och de ägnar 1 1/2 till drygt 2 timmar åt 
tittandet. Det största TV-tittandet bland barn och ungdomar ligger nu-
förtiden något högre upp i åldrarna än tidigare, ungefär i 14-årsåldern. 
Satellitkanalerna har tillfört ett utbud som tilltalar tonåringarna, som 
tittar mer än tidigare. Efter 18 år trappas TV-tittandet ned väsentligt för 
att sedan åter öka i vuxen ålder. Vuxna ser i genomsnitt närmare 2 
timmar om dagen men även där med stora åldersvariationer. 
Pensionärer ser mer än samtliga andra (Filipson 1991a).  

 
Tabell 1.  
TV: Tittarandelar och tittartid en genomsnittlig dag. 1990 (procent och antal 
minuter). 

Ålder 10-12 13-15 16-18 19-24 25-79 
Procent som tittar  86 86 78 67 77 
  Pojkar 87 88 80 69 78 
  Flickor 85 83 76 66 77 
Tittartid i minuter totalt 98 108 93 81 111 
  Pojkar 106 118 99 87 115 
  Flickor 89 97 85 76 107 
Tittartid bland tittare  114 126 119 121 144 
  Pojkar 122 134 124 126 147 
  Flickor 105 117 112 115 139 
Bas (n) 852 892 952 1758 17450 

Källa: SR/PUB TV-publikräkningar.1 

           
1 Det finns flera sätt att mäta användningen av medier. Den andel som använder ett 
visst medium en genomsnittlig dag är ett sätt. Den sammanlagda tid befolkningen 
använder till ett visst medium är ett annat sätt att mäta. Ett tredje sätt är att bara 
räkna den sammanlagda tid som användarna ägnat åt mediet ifråga. Det kan vara så 
att den sammanlagda utnyttjandetiden för t ex tidskrifter är mycket kort men att de 
som verkligen läser tidskrifter gör det ganska länge. Alla tre måtten redovisas i 
tabellerna för att ge möjligheter till olika jämförelser.  
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I småbarnsåren ser pojkar och flickor ungefär lika mycket på TV men i 
skolåldern börjar pojkarna ägna mer och mer tid åt TV-tittande. Bland 
vuxna tittar män på TV något mer än kvinnor. Tittarmönstren för 
pojkar och flickor utkristalliseras tidigt. Redan förskolepojkarna visar t 
ex betydligt större intresse för sportprogrammen än flickorna. I 
skolåldern ser pojkarna mer än flickorna på de flesta typer av fakta-
program och särskilt stor är intresseskillnaden när det gäller program 
som behandlar traditionellt manliga områden som teknik, jakt, ekono-
mi, aktualitetsmagasin och liknande. Nyhetsprogrammen ses mer av 
pojkar än av flickor upp till 20-årsåldern. I övrigt ser pojkarna mer på 
deckare och actionprogram än flickorna. Överhuvudtaget börjar poj-
karna tidigare se på vuxenprogram. 

Flickorna å sin sida väljer i större utsträckning än pojkarna barn- 
och familjeprogram och de ägnar sig mer åt fiktionsprogram och serier 
som handlar om relationer, både vardagliga och mer romantiska, än åt 
deckare och action (Filipson 1991b). 

 
Video 
 
Medan innehavet av video ökat kraftigt under det senaste decenniet och 
ca 80 procent av alla barn och ungdomar 1991 har möjlighet att se det i 
hemmet har användningen av video tvärtom minskat något. Videon 
används bara av 10-15 procent per dag. Den totala videotittartiden är 
inte särskilt lång om man slår ut den på alla barn och ungdomar. Tiden 
ökar med åldern till 18 minuter i 16-18 årsåldern för att sedan minska 
igen.  

Men de som verkligen tittar använder ganska lång tid till videon; 
från en och en halv timme för de yngre till drygt två timmar för 16-24 
åringarna, som är den åldersgrupp som tittar mest. Pojkar använder 
längre tid till videotittande än flickor när de ser och skillnaden per 
tittare är mest markerad i de yngre åldrarna.  

Videotittandet följer ungefär samma mönster som TV-tittandet, 
med begränsningen att det i regel bara omfattar underhållning/fiktion. 
När det gäller inspelade program ser pojkar i de yngre åldrarna mer på 
tecknat och spännande vuxenprogram medan flickor ser mer på barn-
program. Ifråga om hyrfilmer och program inspelade från satellitkana-
ler, som dominerar bland äldre ungdomar, ser pojkar helst på action 
och spänning medan flickor lika gärna väljer humor och tvåloperor som 
spänning och även ser en del barnfilmer (Schyller 1989). 
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Tabell 2.  
Video: Tittarandelar och tittartid en genomsnittlig dag. 1990 (procent och minuter). 
Ålder 10-12 13-15 16-18 19-24 9-79 
Procent som tittar  12 14 14 9 3 
  Pojkar 13 14 15 10 4 
  Flickor 11 15 12 8 3 
Tittartid i minuter totalt 11 17 18 12 4 
  Pojkar 15 18 21 14 5 
  Flickor 7 15 14 10 3 
Tittartid bland tittare  90 114 130 132 112 
  Pojkar 115 129 140 140 125 
  Flickor 64 100 117 125 100 
Bas (n) 852 892 952 1758 17450 

Källa: SR/PUB TV-publikräkningar. 
 
 

Läsandet 
 
Från 13-årsåldern ägnar barn och ungdomar ungefär lika lång tid åt oli-
ka typer av läsning som vuxna. Den totala lästiden är ungefär lika lång 
för pojkar som för flickor men för olika läsmedier kan skillnaderna 
mellan könen vara stora (jfr diagram 2c ovan). 
 
Morgontidningar 
 
Av läsmedierna är det morgontidningen som når flest barn och ungdo-
mar. Dagligen läses den av nära hälften av 10-15 åringarna och två 
tredjedelar av 16-24 åringarna. Pojkar läser morgontidningar betydligt 
mer än flickor i 10-15 årsåldern och även om skillnaden senare jämnas 
ut kvarstår tendensen under hela ungdomstiden.  

Pojkar och flickor väljer delvis olika innehåll i tidningen. Ganska 
långt upp i åldrarna är programtablåer för TV och tecknade serier det 
som tilldrar sig störst intresse. Olyckor och brott, underhållande text 
och sport fängslar också många. Tidningsläsningen speglar de traditio-
nella intresseskillnaderna mellan könen; flickorna läser mer om nöjen, 
teater, känt folk, familjenyheter och om mode, pojkarna föredrar krig, 
sport, teknik och motorer. TV-sidor, tecknade serier samt olyckor och 
brott intresserar båda könen i lika hög grad (Filipson 1989).  
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Tabell 3.  
Morgontidning: Läsarandelar och lästid en genomsnittlig dag. 1980-1989 (procent 
och antal minuter). 
Ålder 10-12 13-15 16-18 19-24 25-79 
Procent som läser  37 59 67 67 80 
  Pojkar 41 63 67 68 81 
  Flickor 33 55 67 67 80 
Lästid i minuter totalt 5 8 13 16 27 
  Pojkar 5 9 14 18 30 
  Flickor 4 7 11 14 25 
Lästid bland läsare  11 13 18 23 34 
  Pojkar 12 14 20 25 36 
  Flickor 10 12 15 20 31 
Bas (n) 839 896 821 1653 12436 

Källa: Mediebarometern. 
 
Kvällstidningar 
 
Kvällstidningar har inte lika stor andel läsare som morgontidningen, 
vare sig bland barn eller vuxna. 19-24 åringarna är den åldersgrupp 
som mest läser kvällstidningar, ca 45 procent. Sedan minskar kvälls-
pressläsningen med åldern. Pojkar läser aftontidningar mer än flickor 
men till skillnad från morgontidningsmönstret ökar klyftan till flickor-
na med åldern. Vuxna män läser kvällstidningar mer än kvinnor.  
 
Tabell 4.  
Kvällstidning: Läsarandelar och lästid en genomsnittlig dag. 1980-1989 (procent 
och antal minuter). 

Ålder 10-12 13-15 16-18 19-24 25-79 
Procent som läser  19 35 40 44 36 
  Pojkar 18 37 43 50 40 
  Flickor 20 33 37 38 32 
Lästid i minuter totalt 3 6 9 11 11 
  Pojkar 2 6 10 13 14 
  Flickor 3 5 7 9 9 
Lästid bland läsare  16 17 23 25 31 
  Pojkar 12 17 23 25 33 
  Flickor 13 14 19 23 28 
Bas (n) 839 896 821 1653 12436 

Källa: Mediebarometern. 
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Tidskrifter/fackpress 
 
Tidskrifter och fackpress läses i förhållandevis liten utsträckning av 
yngre barn men efter 19-årsåldern läses de lika mycket som av vuxna. 
Pojkarna läser tidskrifter betydligt mer än flickor och det hänger utan 
tvivel samman med deras ofta mer faktainriktade intresseområden.  

 
Tabell 5.  
Tidskrift: Läsarandelar och lästid en genomsnittlig dag. 1980-1989 (procent och 
antal minuter). 

Ålder 10-12 13-15 16-18 19-24 25-79 
Procent som läser  10 16 22 25 28 
  Pojkar 11 20 28 31 34 
  Flickor 9 11 15 20 22 
Lästid i minuter totalt 3 5 7 7 8 
  Pojkar 3 7 9 10 11 
  Flickor 2 2 4 5 6 
Lästid bland läsare  25 31 32 28 29 
  Pojkar 25 34 33 32 34 
  Flickor 23 22 29 24 28 
Bas (n) 839 896 821 1653 12436 

Källa: Mediebarometern. 

 
Serietidningar 
 
Serietidningar och seriealbum läses högt upp i ungdomsåren och även i 
viss mån av vuxna. Närmare 65 procent av 10-12 åringarna och drygt 
20 procent av 16-18 åringarna läser någon serietidning en vanlig dag. 
Bland de vuxna är motsvarande siffra 2 procent. De yngre barnen ägnar 
till exempel 20 minuter åt serietidningsläsning per dag och ungdomar 
mellan 16 och 18 år cirka 5 minuter. Per läsare blir siffrorna högre; 31 
respektive 25 minuter om dagen.  

Serietidningar är framför allt pojkarnas medium. Utan tvivel appel-
lerar många av de serietidningar som finns till pojkarnas behov av 
action och de har fördelen att de går fortare att läsa än böcker. Ända 
upp i 15-årsåldern läser närmare 60 procent av pojkarna någon serietid-
ning en vanlig dag mot cirka 35 procent av flickorna.  
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Tabell 6.  
Serietidning: Läsarandelar och lästid en genomsnittlig dag. 1980-1989 (procent och 
antal minuter). 

Ålder 10-12 13-15 16-18 19-24 25-79 
Procent som läser  64 48 22 12 2 
  Pojkar 73 58 29 17 3 
  Flickor 55 36 14 8 1 
Lästid i minuter totalt 20 15 6 3 1 
  Pojkar 26 21 8 5 1 
  Flickor 14 9 3 2 0 
Lästid bland läsare  31 31 25 25 20 
  Pojkar 35 36 26 26 22 
  Flickor 26 26 24 24 19 
Bas (n) 839 896 821 1653 12436  

Källa: Mediebarometern. 

 
Veckotidningar 
 
Veckotidningsläsningen bland barn och ungdomar är högst i 13-18 års-
åldern. Senare ökar den i medelåldern och är allra högst bland pen-
sionärerna. 

 
Tabell 7.  
Veckotidning: Läsarandelar genomsnittlig dag och vecka, och lästid en 
genomsnittlig dag. 1980-1989 (procent och antal minuter). 

Ålder 10-12 13-15 16-18 19-24 25-79 
Procent som läser (genomsnittsdag)  19 23 21 19 23 
  Pojkar 16 15 13 10 14 
  Flickor 21 32 32 28 31 
Procent som läser (vecka) 49 56 56 53 51 
  Pojkar 43 47 45 37 38 
  Flickor 54 66 70 68 64 
Lästid i minuter per dag totalt 4 7 6 6 8 
  Pojkar 4 4 4 3 5 
  Flickor 4 11 9 9 11 
Lästid per dag bland läsare  23 29 29 30 35 
  Pojkar 25 25 29 29 33 
  Flickor 20 33 29 30 37 
Bas (n) 839 896 821 1653 12436  

Källa: Mediebarometern. 
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Veckotidningar är som väntat ett typiskt kvinnligt medium där skillna-
den i konsumtion mellan pojkar och flickor ökar med åldern. Från 16-
årsåldern läser under en genomsnittlig vecka ca 70 procent av flickorna 
någon veckotidning jämfört med drygt 40 procent av pojkarna.  
 
Böcker  
 
Barn och ungdomar läser en genomsnittlig dag böcker för nöjes skull, d 
v s annat än skol- eller kursböcker, betydligt mer än vuxna. I småbarns-
åren är böcker efter TV det massmedium som används mest men bland 
skolbarn är det något fler som läser serietidningar än böcker för nöjes 
skull. I ungdomsåren läser man återigen mer böcker än serietidningar. 
Både barn och ungdomar ägnar mer tid åt bokläsning än åt 
serietidningsläsning. Jämfört med vuxna läser i synnerhet skolbarn men 
även ungdomar mer böcker (jfr tabell 6 ovan och 8 nedan). 

Flickor är betydligt flitigare bokläsare än pojkar under hela skolti-
den och den skillnaden kvarstår i vuxen ålder. Allra mest läser man i 
10-12 årsåldern och både bland pojkar och flickor minskar bokläs-
ningsfrekvensen med åldern. Den största skillnaden mellan pojkar och 
flickor finns i 13-15 årsåldern, då ca 45 procent av flickorna och ca 25 
procent av pojkarna ägnar sig åt nöjesläsning en genomsnittlig dag.  

 
Tabell 8.  
Bok: Läsarandelar och lästid en genomsnittlig dag. 1980-1989 (procent och antal 
minuter). 

Ålder 10-12 13-15 16-18 19-24 25-79 
Procent som läser (ö h t) 54 47 42 39 2 
  Pojkar 46 38 35 33 23 
  Flickor 61 57 51 44 32 
Procent som läser (eget nöje) 41 34 35 32 28 
  Pojkar 39 26 29 26 23 
  Flickor 42 44 43 37 32 
Lästid (ö h t) i minuter totalt 24 30 32 31 19 
  Pojkar 21 24 28 26 15 
  Flickor 26 36 38 36 22 
Lästid (ö h t) bland läsare  45 60 75 77 65 
  Pojkar 45 61 79 75 64 
  Flickor 44 58 71 78 66 
Bas (n) 839 896 821 1653 12436  

Källa: Mediebarometern. 
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Om man ser på barns och ungdomars bokläsning i ett annat tidsper-
spektiv och med en vidare definition, där all bokläsning – även kurs-
böcker och fackböcker – ingår, så har 100 procent av flickorna och 97 
procent av pojkarna i åldrarna 10-15 år läst åtminstone någon bok 
under det senaste året. Bland 16-24-åringarna har 89 procent av flic-
korna och 90 procent av pojkarna läst minst någon bok senaste året, 
medan 11 procent av pojkarna och 10 procent av flickorna inte läst 
någon bok senaste året. Genast efter den obligatoriska skolan upphör 
alltså kontakten med böcker för ungefär 10 procent av ungdomarna. 

Dessa procentandelar skall dock jämföras med genomsnittet i hela 
befolkningen (9-79 år) – 74 procent har läst åtminstone någon bok se-
naste året. Bland 65-79-åringarna har 54 procent läst någon bok. Det är 
således framför allt bland äldre, men också bland lågutbildade och 
bland män, som bokläsning är mindre vanlig. Kontakten med böcker 
bland barn och ungdomar måste i den jämförelsen anses vara stor. 

 
Vilka böcker läser barn och ungdomar? 
 
Att läsa vuxen skönlitteratur är mycket vanligt, även bland barn i 10-
15-årsåldern. Inga egentliga skillnader finns mellan pojkar och flickor, 
och intresset för vuxen skönlitteratur är också lika stort bland ung-
domar 15-24 år. Det betyder att de som redan i unga år läser vuxen 
skönlitteratur inte hör till de c:a 10 procent som sedan efter skolgången 
tappar kontakten med böcker. 

 
Tabell 9.  
Andel läsare av olika typer av böcker under de senaste 12 månaderna. 1988-1989 
(procent). 

 P o j k a r  F l i c k o r  A l l a  
Ålder 10-15 16-24 10-15 16-24 10-15 16-24 
vuxen skönlitteratur 80 77 79 79 80 78 
facklitteratur 86 65 80 53 83 59 
barn- och ungdomslitteratur 61 14 69 21 65 18 
bas (n) 66 77 52 84 118 161 

Källa: Tema litteratur och bibliotek. 

Intresset för facklitteratur är störst bland pojkar. Intresset svalnar sedan 
i den äldre åldersgruppen, och det svalnar mest bland flickor.  
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Barn- och ungdomslitteratur är den minst vanliga genren redan i 
den yngsta åldersgruppen. Intresset minskar sedan snabbt från 16-års-
åldern. Intresset för denna genre är större hos flickor än hos pojkar.  

Tabell 9 belyser spännvidden i vad som lästs – att man läst åtmins-
tone någon bok i respektive genre under de senaste 12 månaderna. Ge-
nom att fråga om senast lästa bok får man ett utsnitt av vad de inter-
vjuade läser just vid tidpunkten för intervjutillfället. Det ger en 
uppfattning om kvantiteten i bokläsningen – ju mer av en viss genre 
som intervjupersonen läser, desto större blir ju sannolikheten att genren 
finns på den intervjuades nattygsbord vid intervjutillfället.  

Svaren på frågan om senast lästa bok visar att barn- och ungdoms-
litteratur är den mest lästa genren i åldersgruppen 10-15 år, och mer 
hos flickor än hos pojkar. Det finns en övervikt för kvalitetsförfattare. I 
åldern 16-24 år däremot läses genren i mycket liten utsträckning.  

 
Tabell 10.  
Genretillhörighet för senast lästa bok. 1988-1989 (procent). 

 P o j k a r  F l i c k o r  A l l a  
Ålder 10-15 16-24 10-15 16-24 10-15 16-24 
vuxen kvalitetslitteratur  11 17 8 11 10 14 
därav författaren ej verksam nu (-1899) 6 4 0 4 3 4 
 författaren ej verksam nu (1900-) 3 10 8 2 5 6 
 författaren verksam nu (debut -1969) 2 3 0 4 1 4 
 författaren verksam nu (debut 1970-) 0 0 0 1 0 1 
vuxen underhållningslitteratur  24 56 25 52 24 54 
därav kärlek/romantik 0 4 10 25 5 15 
 spänning 20 48 12 26 16 37 
 science fiction 2 3 2 0 2 1 
 humor 2 0 0 0 1 0 
 övrigt 0 1 1 1 0 1 
facklitteratur 11 12 6 12 9 12 
barn- och ungdomslitteratur  38 2 48 2 43 2 
därav kvalitetslitteratur 20 1 29 2 24 2 
 underhållningslitteratur 18 1 19 0 18 0 
bas (n) 66 77 52 84 118 161 

Källa: Tema litteratur och bibliotek.2 

           
2 Kvalitetslitteratur inkluderar s k klassiker och böcker av stort litterärt värde, d v s 
av författare som biograferats/nämnts i normgivande litteraturhandböcker eller som 
uppmärksammats eller fått sådan dagspresskritik att deras verk ansetts böra föras 
till denna kategori. Underhållningslitteratur utgörs av övrig skönlitteratur. 
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Intresset för den vuxna underhållningslitteraturen är störst i åldersgrup-
pen 16-24 år, men den vuxna underhållningslitteraturen läses också 
mycket av 10-15-åringarna. Vuxen underhållningslitteratur är populär 
både bland pojkar och flickor.  

Av den vuxna underhållningslitteraturen är det mest spänningslitte-
ratur (deckare, agentromaner och äventyrsböcker) som läses, både av 
pojkar och flickor – men pojkar har ett större (och ensidigare) intresse 
för denna genre. Bland flickorna – särskilt i åldern 16-24 år – finns 
också stort intresse för genren kärlek/romantik. 

Intresse för vuxen kvalitetslitteratur finns också, men är alltså vo-
lymmässigt av betydligt mindre omfattning än intresset för vuxen un-
derhållningslitteratur. Skillnaderna mellan pojkar och flickor är inte 
stora och skillnaderna mellan åldersgrupperna är inte heller särskilt sto-
ra. Intresset gäller i första hand författare som ej är verksamma nu. Nu 
verksamma kvalitetsförfattare, och då särskilt de som debuterat 1970 
eller senare, tilldrar sig ett mycket lågt intresse – det intresse som ändå 
kommer till uttryck finns bland 16-24-åringarna.  

Intresset för facklitteratur är av ungefär samma storleksordning 
som intresset för den vuxna kvalitetslitteraturen.  

 
Favoritförfattare 
 
På en fråga om favoritförfattare ifråga om skönlitteratur är det vanli-
gaste svaret från barn och ungdomar någon författare som förknippas 
med underhållningslitteratur, och då särskilt med spänningslitteraturen. 
Undantaget är flickor 10-15 år som istället nämner en kvalitetsför-
fattare förknippad med barn och ungdomslitteratur. 

 
Tabell 11.  
Genretillhörighet för favoritförfattare. 1988-1989 (procent). 

 P o j k a r  F l i c k o r  A l l a  
Ålder 10-15 16-24 10-15 16-24 10-15 16-24 
kvalitetslitteratur (vuxen+barn och ungdom) 17 15 32 10 24 12 
underhållningslitt (vuxen+barn o ungdom) 32 40 36 46 34 43 
därav kärlek/romantik (vuxen) 0 0 13 13 6 7 
 spänning (vuxen) 24 38 13 31 19 34 
 övrigt (vuxen+barn och ungdom) 8 2 10 2 9 2 
bas (n) 66 77 52 84 118 161 

Källa: Tema litteratur och bibliotek. 
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Det finns en klar koppling mellan favoritförfattare och det barn och 
ungdomar läser mycket av. Den som nämns som favoritförfattare är det 
för stunden. Medelålders och äldre väljer i större utsträckning en 
”tidlös” författare – klassiker nämns där som favoritförfattare i mycket 
större utsträckning än den plats de har i den vardagliga läsmixen.  
 

 
Lyssnandet  
 
Barn och ungdomar ägnar liksom vuxna längst massmedietid åt lyss-
narmedierna radio och skivor/kassetter. Yngre skolbarn lyssnar visser-
ligen inte mer än 1 timme per dag men i 16-24 årsåldern lyssnar man ca 
4 timmar om dagen. Vuxna lyssnar ca 2 1/2 timme (jfr diagram 2a). 
Till detta kommer annat lyssnande, främst musiklyssnande dels från 
andra medier som t ex TV, video och bio, dels från levande musik, eget 
musikutövande i grupp och olika evenemang. Det totala mu-
siklyssnandet i åldersgruppen 9-14 år har uppskattats till 2 1/2 timme 
och för 15-24 åringar till ca 5 1/2 timme (Feilitzen & Roe 1990). 

 
Skivor och kassetter 
 
Skiv- och kassettlyssnandet ökar successivt i skolåldern för att kulmi-
nera i 16-18 årsåldern då hela nio av tio lyssnar en vanlig dag. Vuxna 
lyssnar betydligt mindre än både barn och ungdomar.  

 
Tabell 12.  
Skivor/kassetter: Lyssnarandelar och lyssnartid en genomsnittlig dag. 1980-1989 
(procent och antal minuter). 

Ålder 10-12 13-15 16-18 19-24 25-79 
Procent som lyssnar  68 84 90 77 32 
  Pojkar 67 82 89 81 34 
  Flickor 69 86 91 73 30 
Lyssnartid i minuter totalt 35 100 114 97 25 
  Pojkar 34 109 114 106 26 
  Flickor 35 89 113 88 25 
Lyssnartid bland lyssnare  51 119 126 126 80 
  Pojkar 51 133 128 131 76 
  Flickor 51 103 124 121 83 
Bas (n) 839 896 821 1653 12436  

Källa: Mediebarometern. 
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Det är givetvis ungdomarnas stora musikhunger som stillas på det här 
sättet där man har den stora fördelen att kunna välja efter egen smak. 
Det är något större andel flickor än pojkar som lyssnar på skivor och 
kassetter upp till 18-årsåldern, sedan blir förhållandet det omvända. 
Pojkarnas lyssnartid är trots detta något mer omfattande redan från 13-
årsåldern.  
 
Radio 
 
Radiolyssnandet är mindre omfattande i barn- och ungdomsåren än i 
vuxen ålder. Hälften av de yngre skolbarnen och ungefär 75 procent av 
ungdomarna lyssnar jämfört med närmare 80 procent av de vuxna.  

En något större andel pojkar än flickor lyssnar på radio en vanlig 
dag och den sammanlagda lyssnartiden är något längre för pojkar än för 
flickor. Bland vuxna är förhållandet motsvarande.  

Barn och ungdomar lyssnar liksom vuxna mest på Riksradion. 
Även om Närradiolyssnandet är ganska utbrett bland ungdomar, sär-
skilt i storstadsområdena, är det ändå P3 som dominerar. Till stor del är 
det musiken i programmen som bestämmer programvalet och val av 
radiokanal. Men oftast planerar barn och ungdomar inte sitt radio-
lyssnande i förväg utan knäpper bara på. Flickorna planerar sitt radio-
lyssnande något mer än pojkarna.  
 
Tabell 13.  
Radio: Lyssnarandelar och lyssnartid en genomsnittlig dag. 1980-1989 (procent 
och antal minuter). 

Ålder 10-12 13-15 16-18 19-24 25-79 
Procent som lyssnar  46 65 75 74 78 
  Pojkar 47 67 76 76 81 
  Flickor 45 63 74 72 75 
Lyssnartid i minuter totalt 28 60 99 145 136 
  Pojkar 30 62 99 150 144 
  Flickor 25 57 99 141 128 
Lyssnartid bland lyssnare  60 92 132 195 176 
  Pojkar 64 93 131 196 177 
  Flickor 56 91 134 195 176 
Bas (n) 735 773 733 1458 14737 

Källa: Mediebarometern.  
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I radiolyssnandet förekommer inte samma klara skillnader mellan poj-
kar och flickor som i TV-tittandet, t ex att pojkar söker sig mer till 
nyheter och faktaprogram. Könsskillnaderna är störst vid sportpro-
grammen. Flickor attraheras också av delvis annan musik än pojkar, t 
ex Svensktoppen, och de söker sig till vissa barnprogram. 

 
Graden av musikintresse 
 
Att lyssna på musik är kanske den populäraste fritidssysselsättningen 
av alla, särskilt bland barn och ungdomar. Hur pass stort intresse för 
musik anser sig då barn och ungdomar ha? Ungefär två av tre i åldrarna 
10-24 år säger sig vara positiva till musik, bland flickor i åldern 16-24 
år så många som fyra av fem (tabell 14). Jämfört med intresset för 
litteratur är andelen positiva till musik bland barn och ungdomar två till 
tre gånger större.  

 
Tabell 14.  
Musikintresse bedömt på en femgradig skala. 1986-1987 (procent). 

 P o j k a r  F l i c k o r  A l l a  
Ålder 10-15 16-24 10-15 16-24 10-15 16-24 
mycket litet 4 0 0 0 2 0 
ganska litet 4 9 6 4 5 6 
måttligt  23 26 27 15 25 21 
ganska stort 36 42 48 37 42 40 
mycket stort 32 23 19 43 25 33 
positiva (mycket+ganska stort) 68 65 67 80 67 72 
bas (n) 47 77 52 67 99 144 

Källa: Tema musik. 

I den övriga befolkningen är intresset för musik också stort – om än 
inte lika stort som bland barn och ungdomar: i åldrarna 25-64 år uppgår 
andelen positiva till i genomsnitt 46 procent. Andelen positiva minskar 
med ökad ålder, och det finns ingen skillnad mellan könen. 
 
Musikintressets inriktning 
 
Popmusiken dominerar stort befolkningens musikintresse. Nästan total 
dominans har den hos barn och ungdom. Men klassisk musik har några 
tillskyndare även bland de unga. Åldrarna 16-24 år är mer intresserade 
för klassisk musik än 10-15-åringarna, flickor mer än pojkar.  
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Tabell 15.  
Intresse för olika slags musik. 1986-1987 (procent). 

 P o j k a r  F l i c k o r  A l l a   
Ålder 10-15 16-24 10-15 16-24 10-15 16-24 9-79 
pop och rockmusik 89 90 100 88 94 89 60 
klassisk musik 4 8 6 18 5 13 21 
jazz 0 1 2 1 1 1 10 
gammal dansmusik 0 0 0 0 0 0 6 
folkmusik 2 3 0 3 1 3 3 
äldre visor / ballader 0 0 0 0 0 0 5 
moderna visor 2 1 0 1 1 1 6 
andlig sång inklusive gospel 0 1 4 1 2 1 5 
operett / musikal / äldre schlagers 0 0 0 3 0 1 7 
underhållningsmusik / revy 0 1 4 0 2 1 14 
bas (n) 47 77 52 67 99 144 987 

Källa: Tema musik.  

Att intresset för pop och rockmusik bland barn och ungdom blir så 
dominerande har inte bara att göra med populariteten hos denna musik-
form, utan har också att göra med att musiksmaken är mer ensidigt 
inriktad i dessa åldersgrupper. När barnen och ungdomarna blir litet 
äldre ökar toleransen till andra musikformer.  

Pop och rockmusik är ju ett vidsträckt musikområde, och intresset 
för det kan studeras mer i detalj. 
 
Tabell 16.  
Intresse för olika former av pop och rockmusik. 1986-1987 (procent). 

 P o j k a r  F l i c k o r  A l l a   
Ålder 10-15 16-24 10-15 16-24 10-15 16-24 9-79 
hårdrock 40 35 48 22 44 29 12 
annan rockmusik 30 44 17 39 23 42 19 
angloamerikansk pop / disco 19 27 37 40 28 33 13 
country / folkmusik 2 3 0 3 1 3 5 
soul / blues / reggae / funk 4 10 8 24 6 17 6 
svensk pop / disco / ”dansband” 4 4 21 16 13 10 20 
punk / New Wave 0 5 0 1 0 3 0 
syntpop 30 5 19 9 24 7 4 
pop ej angloamerikansk eller svensk 2 1 2 1 2 1 0 
bas (n) 47 77 52 67 99 144 987 

Källa: Tema musik. 
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Särskilt hårdrocken är 10-15-åringarnas musik. Intresset minskar sedan 
något i åldrarna 16-24 år, i synnerhet bland flickor. I stället ökar i den 
åldersgruppen intresset för litet mjukare rockmusik och – särskilt bland 
flickor – för angloamerikansk pop- och discomusik.  

Intresset för svensk pop och svenska dansband är överlag lågt bland 
pojkar, men betydligt högre bland flickor. Svensk popmusik, 
dansbandsmusik och den litet mjukare rockmusiken är annars de for-
mer av pop och rockmusik som också tilltalar personer över 24 år.  

 
Musik genom etermedierna 
 
Nästan alla som lyssnar på radio eller ser på TV kommer att höra mu-
sik, för musik finns (i större eller mindre omfattning) som ingrediens i 
alla programtyper. När det gäller radio har vi därför undersökt hur 
många som kommer i kontakt med renodlade musikprogram. 

I Riksradion finns ett mycket brett utbud av program med musik i 
olika genrer. Men barn och ungdomar väljer i stor utsträckning att 
lyssna enbart på program med sådan musik som de har stort intresse 
för. Resultaten visar alltså ännu en gång variationerna i intresseinrikt-
ningen, där unga pojkar är mest ensidigt inriktade på pop och rock-
musik, och där de litet äldre – i synnerhet flickorna – har något mer 
differentierad intresseinriktning även om intresset för pop och rock-
musik fortfarande har stor dominans.  

 
Tabell 17.  
Lyssnande på olika typer av musikprogram under de senaste 4 veckorna. 1986-
1987 (procent). 

 P o j k a r  F l i c k o r  A l l a  
Ålder 10-15 16-24 10-15 16-24 10-15 16-24 
pop och rockmusik 55 78 77 72 66 75 
jazz  0 4 0 4 0 4 
folkmusik 0 0 4 3 2 1 
klassisk musik 0 8 8 9 4 8 

Källa: Tema musik. 

Totalt kan vi ändå se att radio är ett mycket viktigt musikmedium för 
barn och ungdomar, även om utbudets stora bredd inte används. 

Även TV är ett musikmedium vars betydelse är i tilltagande när 
tillgången på underhållningsprogram och musikvideor ökar, något som 
vår undersökning från 1986/87 dock inte ger besked om.  
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Lyssna på musik i offentliga sammanhang 
 

Ett annat sätt att komma i kontakt med musik är att besöka konserter 
med levande musik eller genom att gå ut och dansa.  

Intresset för att gå på musikevenemang och lyssna på levande mu-
sik ökar stort under ungdomsåren och är som störst i 18-20-årsåldern 
när ungefär tre av fyra ungdomar har varit på musikevenemang under 
de senast tolv månaderna. Flickor och pojkar är ungefär lika intres-
serade, men intresset når något tidigare sin topp hos flickor än hos 
pojkar och börjar sedan minska.  

Intresset att gå ut och dansa har en utveckling som är mycket lik-
artat intresset att besöka musikevenemang. Även här ökar intresset stort 
under ungdomsåren, men är något mer utbrett bland flickor än bland 
pojkar. Toppen på intresset nås också tidigare bland flickor.  

 
Tabell 18.  
Andelar som under de senaste 12 månaderna besökt musikevenemang med levande 
musik eller varit ute och dansat. 1983-1989 (procent). 

Ålder 10-12 13-15 16-18 19-24 9-79 
musikevenemang 36 52 71 73 54 
  pojkar 34 52 68 77 54 
  flickor 38 51 74 70 54
  
dans 36 70 81 83 53 
  pojkar 35 58 74 81 54 
  flickor 38 82 88 84 51 
bas (n) 310 299 319 611 6161 

Källa: Kulturbarometern, databas. 

Både intresset att besöka musikevenemang och lyssna på levande 
musik och intresset att gå ut och dansa finns hos många kvar långt upp 
i åldrarna, men är alltså som mest utbrett i 18-20-årsåldern.  
 
Spela och sjunga 
 
Många barn och ungdomar kommer i kontakt med musik genom att 
spela något instrument. Den kommunala musikskolan har härvidlag 
stor betydelse, men att tidigt komma i kontakt med musikinstrument är 
ingen garanti för en fortsättning, många upprätthåller inte sitt instru-
mentspel senare i livet. Så har 50 procent av flickorna precis före 
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tonåren varit aktiva i instrumentspel. Andelen sjunker sedan till 20 
procent strax efter tonåren.  

Bland unga pojkar är intresset för instrumentspel inte riktigt lika 
utbrett som bland unga flickor, men pojkarnas intresse minskar sedan 
inte alls i samma omfattning som flickornas. I befolkningen som helhet 
är det strax under 20 procent som spelar något musikinstrument, och 
det är lika vanligt bland män som bland kvinnor.  

 
Tabell 19.  
Andelar som under de senaste 12 månaderna spelat eller sjungit själv. 1983-1989 
(procent). 

Ålder 10-12 13-15 16-18 19-24 9-79 
spelat instrument 43 30 25 21 19 
  pojkar 37 24 23 22 18 
  flickor 50 37 26 20 20 
sjungit i kör 21 16 16 7 7 
  pojkar 7 7 6 4 5 
  flickor 35 25 16 10 9 
bas (n) 310 299 319 611 6161 

Källa: Kulturbarometern, databas. 

Många flickor sjunger också i kör. Även här är intresset störst före 
tonåren och sedan betydligt mindre efter tonåren. Det är inte bara 
pojkar i och kring målbrottet som är mindre aktiva i körsång – körsång 
är vanligare bland kvinnor i alla åldrar. Sett över hela befolkningen är 
andelen kvinnliga körsångare 9 procent, vilket är ungefär dubbelt så 
stor andel som bland männen.  

En betydligt större andel flickor än pojkar uppger också att de (åt-
minstone hjälpligt) kan läsa noter. I takt med att intresset att spela och 
sjunga minskar under tonåren vidmakthålls inte heller förmågan att 
kunna läsa noter.  
 
Tabell 20.  
Andelar som åtminstone hjälpligt kan läsa noter. 1986-1987 (procent). 

 P o j k a r  F l i c k o r  A l l a   
Ålder 10-15 16-24 10-15 16-24 10-15 16-24 9-79 
Kan åtminstone hjälpligt läsa noter 34 31 58 49 46 40 34 
bas (n) 47 77 52 67 99 144 987 

Källa: Tema musik. 
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Några andra kulturaktiviteter 
 
Att gå på bio är mycket vanligt förekommande bland barn och ungdo-
mar, och många går också på teater. Intresset att gå på bio och på teater 
ökar under ungdomsåren, precis som intresset för att gå på musikeve-
nemang och för att gå ut och dansa. Även här kulminerar intresset i de 
sena tonåren för att sedan börja minska. Att gå på bio är ungefär lika 
vanligt bland flickor som bland pojkar, medan intresset för att gå på 
teater är mer utbrett bland flickor än bland pojkar.  
 
Tabell 21.  
Andelar som under de senaste 12 månaderna varit på bio, varit på teater, skrivit 
brev eller skrivit dagbok/dikter. 1983-1989 (procent). 

Ålder 10-12 13-15 16-18 19-24 9-79 
varit på bio 83 94 96 88 52 
  pojkar 83 94 96 90 53 
  flickor 83 95 96 87 52 
varit på teater 48 47 53 40 41 
  pojkar 45 42 39 34 37 
  flickor 52 53 67 46 44 
skrivit brev 74 74 71 62 56 
  pojkar 55 51 51 44 39 
  flickor 93 97 91 80 73 
skrivit dagbok / dikter 34 29 27 21 20 
  pojkar 10 8 4 8 11 
  flickor 58 51 50 34 28 
bas (n) 310 299 319 611 6161 

Källa: Kulturbarometern, databas. 

Intresset för hemmaaktiviteter som att skriva brev eller att skriva dag-
bok/dikter är som störst redan i 10-årsåldern och minskar sedan. Båda 
dessa intressen är mycket vanligare bland flickor än bland pojkar, och 
de förblir så genom alla åldrar.  

 
 

Sammanfattning 
 
Barn och ungdomar tillbringar en stor del av sin fritid tillsammans med 
massmedier och kultur. Massmedietiden uppgår en genomsnittlig dag 
till mellan fyra och sju timmar, där tiden ökar med åldern. Mönstret för 
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hur tiden fördelas mellan olika massmedier växlar i olika åldrar. Bland 
barnen är tittande (TV och video) den dominerande 
massmedieaktiviteten och bland ungdomarna lyssnande (här räknas då 
enbart lyssnarmedierna radio och skivor/kassetter). 

Pojkar tillbringar dagligen något längre tid med massmedier än 
flickor under hela skolåldern och även upp i ungdomsåren.  

Förutom att pojkar tittar mer på TV och video än flickor använder 
de längre tid till morgon- och kvällstidningar (utom 10-12 åringar) och 
tidskrifter. Pojkar i alla åldrar ägnar också längre tid åt serietidningar. I 
vissa åldrar lyssnar pojkar mer än flickor på radio och skivor/kassetter.  

Flickor å sin sida läser böcker mer än pojkar i alla åldrar och de 
läser veckotidningar mer än pojkar (från 13-årsåldern).  

Av böcker är den mest lästa genren i åldersgruppen 10-15 år barn- 
och ungdomslitteratur, mer populär bland flickor än bland pojkar. 
Denna åldersgrupp läser också mycket vuxen underhållningslitteratur. 
Bland ungdomar 16-24 år är det den vuxna underhållningslitteraturen 
som läses mest, flickor läser om kärlek och romantik, men också gärna 
spänningslitteratur. Pojkar är mer ensidigt roade av spännings-
litteraturen.  

Intresset för musik är stort bland barn och ungdomar. Det är inte 
oväntat pop och rockmusiken som tilldrar sig det stora intresset, där 
flickor uppskattar den litet mjukare musiken mer än vad pojkar gör. 
Intresset för andra musikslag än pop och rockmusik kommer nästan 
helt i skymundan. Detta visar sig också i valen av musikprogram i 
radio, som är mycket ensidigt inriktade mot pop och rockmusik. 

Under ungdomsåren ökar intresset att gå på musikevenemang och 
att gå ut och dansa, två sätt att komma i kontakt med musik i en mer 
offentlig miljö. I stället minskar intresset för att spela instrument och – 
för flickor – att sjunga i kör. 

Intresset för andra nöjen i den offentliga miljön som bio- och tea-
terbesök ökar också i ungdomsåren, medan intresset för hemmaaktivi-
teter som att skriva brev och dagbok/dikter minskar.  

Pojkars och flickors preferenser för olika medier och olika innehåll 
i medierna speglar som vi sett i mångt och mycket de traditionella 
könsskillnaderna. Pojkarnas val av medieinnehåll går efter två olika 
linjer. Dels väljer de mer faktainriktat innehåll i flera medier; de ser 
mer nyhetsprogram och faktaprogram i TV än flickor, de läser facktid-
ningar mer än flickor, de läser facklitteratur i större utsträckning och de 
läser dagstidningar något mer än flickor i vissa åldrar. Dels söker de sig 
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till action och våld både när det gäller nyheter och underhållande stoff i 
TV och också både i litteratur- och musikval.  

Flickorna å sin sida fortsätter längre med sådant som riktar sig till 
barn; t ex barnprogram i TV och barn- och ungdomslitteratur. De väljer 
faktaprogram som handlar om människor och relationer. De finner 
spänning i vardagsdramatik och relationer. I litteraturen läser de om 
kärlek och romantik mer än pojkar och de väljer gärna mjukare musik.  

Några av de intressen som vi beskrivit och som traditionellt brukar 
tillskrivas kvinnosfären visar sig ha en kraftig dominans redan hos 
unga flickor. 

 
 

Appendix 
 
Materialet i artikeln är hämtat från SR/PUBs ordinarie TV- och radiopublik-
räkningar samt från de tre mätserierna Mediebarometern, Kulturbarometern och 
Kulturbarometern i detalj (Tema litteratur och bibliotek samt Tema musik). 
Samtliga undersökningar baseras på telefonintervjuer med slumpmässiga urval 
(dragna ur DAFA/SPARs register). Av materialet har sedan en specialbearbetning 
gjorts för denna artikel där vi sorterat fram personer i åldrarna 10-24 år. 

Indelningen i olika åldersintervall avviker något från den indelning som vi an-
nars brukar använder i PUB-redovisningar. Den har här gjorts för att sammanfalla 
med barns och ungdomars skolstadier. 

TV-publikräkningarna pågår under hela året. Varje dag intervjuas 210 personer 
om sitt tittande på samtliga TV-kanaler. Tittandet registreras för varje femminuters-
period. Populationen är svenska medborgare mellan 3 och 99 år. När det gäller 
åldersgruppen 3-8 år intervjuas föräldrar eller andra vårdnadshavare om barnets 
tittande eller lyssnande. Bortfallet uppgår till ca 15 procent. 

Radiopublikräkningarna genomförs under tre veckor på senhösten. För varje 
dag som mäts finns uppgifter från ca 200 personer i åldrarna 9-99 år. Bortfallet 
uppgår till ca 15 procent. 

Mediebarometerns datainsamling genomförs i samband med de ordinarie TV-
publikräkningarna. År 1990 intervjuades totalt 1649 personer i åldrarna 9-99 år un-
der 21 slumpmässigt valda dagar under året. Urvalet av dagar anpassas så att varje 
veckodag blir likvärdigt representerad. Frågorna ställs alltid om användningen 
”igår” t ex: ”Läste ni någon morgontidning igår?” med följdfrågan ”Ungefär hur 
länge läste ni morgontidningen (-arna) igår?” 

Kulturbarometern är en mätserie av befolkningens kulturaktiviteter. Syftet 
med Kulturbarometern är att visa ett brett spektrum av olika verksamheter. 
Barometern innehåller därför så skilda aktiviteter som besök på kulturinstitutioner, 
deltagande i föreningslivet, egna uttrycksformer som t ex musicerande, skrivande 
och utövande av bildkonst, men även handarbete och hantverk. Kulturbarometern 
begränsas inte till sådan verksamhet som är föremål för kulturpolitiska insatser, bl a 
ingår kyrkobesök och besök på idrottstävling som åskådare. Material från Kultur-
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barometern från åren 1983-1989 har ackumulerats i en databas som omfattar 6161 
genomförda intervjuer i åldrarna 9-79 år. Jfr Nordberg (1985) samt Nordberg & 
Nylöf (1987 och 1989). 

Litteratur- och biblioteksstudien genomfördes hösten -88/våren -89. Totalt in-
tervjuades 1113 personer i ett urval som bestod av 1261 personer i åldrarna 9-79 år. 
Svarsandelen var 88 procent. I denna artikel används material från fyra av fråge-
ställningarna i undersökningen: Första frågan gällde när respondenten senast läste 
någon bok (alla slags böcker). De respondenter som läst någon bok under de 
senaste 12 månaderna fick sedan svara på om de (under de senaste 12 månaderna) 
läst eller inte läst 14 uppräknade genrer av litteratur. Därefter följde en fråga om 
titel/författare på den senast lästa skönlitterära boken. Ytterligare en fråga gällde 
huruvida respondenten tyckte särskilt bra om någon speciell författare. Svaren på 
frågorna om senast lästa bok och om favoritförfattare antecknades av intervjuaren 
(s k öppna svar). Svaren har sedan i efterhand placerats i kodkategorier, varvid 
litteraturkunnig personal vid statens kulturråd välvilligt medverkat. Jfr Nordberg & 
Nylöf (1990). 

Musikstudien genomfördes hösten-86/våren-87. Totalt genomfördes intervjuer 
med 987 personer i ett urval som bestod av 1136 personer i åldrarna 9-79 år. Svars-
andelen var 87 procent. I denna artikel används material från fyra av frågeställning-
arna i undersökningen: Första frågan gällde att med fem givna svarsalternativ 
uppge hur stort intresset för musik är. Fråga 2 har varit formulerad på följande sätt: 
Är det någon slags musik som ni tycker särskilt bra om. Nämn orkester eller artist 
eller kompositör som exempel. Nämn gärna fler exempel. Om respondenten ej 
kunnat uppge någon artist/grupp/kompositör har istället genre efterfrågats. En 
ytterligare fråga har gällt lyssnandet på s k genreprogram i radio (musikprogram 
med renodlad musikinriktning) och slutligen en fråga som har gällt huruvida indi-
viden åtminstone hjälpligt kan läsa noter. Svaren på fråga 2 har antecknats av 
intervjuaren (s k öppna svar) och har sedan i efterhand klassificerats på tio allmän-
musikformer och – om pop eller rockmusik nämnts – på tio olika pop/rockgenrer. 
Klassificeringarna har gjorts efter ett klassificeringsschema som upprättats efter 
noggranna diskussioner mellan de båda författarna och – vid behov – efter diskus-
sioner med musikkunniga personer på bl a Musikradion och Radiounderhållningen. 
Klassificeringsschemat har sitt ursprung i en ungdomsundersökning som beställdes 
från SIFO i början av 1970-talet, och som sedan anpassades till att gälla hela 
befolkningen och användes i en musikundersökning på PUB 1975. Strävan har 
varit att möjliggöra jämförelser. De flesta musikaliska ”etiketter” som använts är 
allmänt vedertagna och behöver därför ej närmare beskrivas. Några klarlägganden 
beträffande pop och rockmusik kan dock vara på sin plats. Vi har – liksom vid de 
tidigare undersökningarna – försökt att å ena sidan skilja ut musik som är populär 
för stunden, dagsländebetonad och imorgon inte spelad annat än som nostalgi, med 
artister som får en, två eller kanske tre ”hits” och som sedan inte återkommer på 
den musikaliska marknaden – detta har vi kallat popmusik. Populär musik med 
artister som är populära under längre tid, som spelar musik som inte bara är av 
dagsländekaraktär och som därmed har (eller kan bedömas komma att få) en 
”musikalisk plattform” har vi å andra sidan kallat rockmusik. Rockmusiken är 
sedan indelad i hårdrock och annan, ”mjukare” rockmusik. Popmusiken är indelad 
efter sitt ursprung – England/Amerika, Sverige och övriga (”övriga” är i de svar vi 
fått lika med tysk och italiensk popmusik). Jfr Nordberg & Nylöf (1988). 
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