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OVERSIKT

I. Formålet med undersøkelsen

Formålet med undersOkelsen var å skaffe opplysninger om hvor mange som lyttet til program-

posten Ungdommens Radioavis, om de som lyttet hOrte på hele programposten eller bare deler av den,

og om hvordan lytterne fordelte seg etter bakgrunnskjennetegn som alder, sosial status, utdanning osv.

II. Utvalget

Utvalget av personer er trukket i to trinn. FOrste trinn består av 93 utvalgsområder som er

trukket tilfeldig blant 1 541 primærområder, stratifisert geografisk (etter handelsfelter og med

særskilte strata for de 3 største byene) og etter næringsstruktur i 53 strata. For hvert av de

13 strata i Oslo, Bergen og Trondheim er det trukket ett utvalgsområde, mens det i de andre

40 strata er trukket to utvalgsområder pr. stratum.

Utvalget på annet trinn ble trukket tilfeldig innenfor utvalgsområdene blant personer i

alderen 15-29 år.

Det ble i alt trukket ut 798 personer til undersøkelsen.

III. GjennomfOringen av undersøkelsen

UndersOkelsen ble gjennomfOrt i to puljer, med 400 personer som skulle intervjues i hver

pulje. I første pulje fikk en dekket Ungdommens Radioavis den 16. og 19. april, dessuten program-

posten Platespilleren den 17. april. Intervjuene ble foretatt mandag 20. april.

Pulje 2 dekket programmene den fOlgende uke, dvs. Ungdommens Rådioavis 22. og 26. april, og

Ti i skuddet 24. april. Intervjuene ble foretatt mandag 27. april.

En del av intervjuene ble foretatt som telefonintervju (42 prosent). De Øvrige ble foretatt

som vanlig besOksintervju. Dersom det ikke var mulig å treffe intervjupersonene den dagen de etter

planen skulle intervjues, ble de oppsOkt dagen etterpå.

For detaljer om intervjuet viser en til skjemaet som er tatt med som vedlegg i rapporten.

Bearbeidingen av materialet ble foretatt manuelt.

ry. Merknader til enkelte kjennetegn

Innhold og omfang av de enkelte grupperinger går i de fleste tilfelle fram av spesifikasjonen

i tabellene eller spOrreskjemaet. Nedenfor er det gitt utfyllende merknader til enkelte kjennetegn.

HOrt: Personer som oppgav at de hadde hørt noe eller litt av programposten ble betraktet

som lyttere til programposten. Når det ble spurt om intervjupersonene hadde hOrt hele eller deler

av programmet, tok en sikte på å finne ut hvor stor del av programmet som ble fulgt, ikke hvor opp-

merksomt de hadde fulgt med.

Mulighet for å hore radio: Gifte personer ble ikke spurt om de eide eller disponerte egen

radio, idet en tok for gitt at disse i de aller fleste tilfelle hadde radio i leiligheten. For

ugifte ble det derimot spurt om de eide eller disponerte egen radio eller ikke.

Type bosetting: Som tettbygde strOk er regnet hussamlinger med minst 200 personer der

husene ikke ligger mer enn 50 meter fra hverandre. Med spredtbygde strOk er forstått all be-

byggelse der avstanden til nærmeste hus er større enn 50 meter, og dessuten hussamlinger med færre

enn 200 personer. Hvert utvalgsområde er gruppert som tettbygd eller spredtbygd alt etter som meste-

parten av befolkningen bor i tettbygd eller spredtbygd strOk.
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V. Feilkilder

1. Varians, feilmariner 

Til resultatene av utvalgsundersøkelser vil det være knyttet en viss usikkerhet som skyldes

at bare en del av befolkningen - og ikke hele - blir undersøkt. Hvis utvalget blir trukket etter

reglene for tilfeldig utvalg, er det mulig å beregne hvor store feil vi teoretisk kan ha i resul-

tatene. Som mål for denne feil eller usikkerhet nyttes varians eller standardavvik. Standardav-

viket er lik kvadratroten av variansen.

I tabell A er beregnet standardavviket for den relative hyppighet ved hjelp av en tilnærmings-

formel
1)
. Av tabellen kan avleses standardavviket regnet i prosent når en kjenner den relative

hyppighet regnet i hele prosent og tallet på observasjoner (personer som svarte). Standardavviket

i prosent avtar når tallet på observasjoner øker og tiltar med Okende relativ hyppighet opp til

50 prosent for deretter å avta. Relativt sett er likevel standardavviket stOrst for de laveste

relative hyppigheter (f.eks. kolonne 1 i tabell 1 og 2) og det avtar med stigende relativ hyppighet.

Tabell A. Standardavvik i prosent

Tallet på observasjoner(spurte) 	
Relativ huyielet(lytterfrekvens)regnet i hele prosent 

5(95) 	 10(90) 	 20(80) 	 30(70) 	 40(60) 	 50

	50  	 3,8

	

100  	 2,7

	

200  	 1,9

	

300  	 1,5

	

600  	 1,1

	

1 000  	 0,8

5,2 6,9 7,9 8,5

3,7 4,9 5,6 6,0

2,6 3,4 4,0 4,2

2,1 2,8 3,0 3,5

1,5 2,0 2,3 2,5

1,2 1,5 1,8 1,9

8,7

6,1

4,3

3,5

2,5

1,9

Standardavviket for en lytterfrekvens på 30 prosent som bygger på 300 observasjoner finner

vi av tabellen lik 3 prosent.

Forutsatt normal fordeling, kan en på grunnlag av det standardavvik som er funnet, komme

med følgende sannsynlighetsutsagn om lytterfrekvensen:

a. Sannsynligheten for at "den riktige lytterfrekvens" ligger mellom 27 og 33

(30 ± 1 • standardavvik) er 0,68.

b. Sannsynligheten for at "den riktige lytterfrekvens" ligger mellom 24 og 36

(30 ± 2 • standardavvik) er 0,95.

C. Sannsynligheten for at "den riktige lytterfrekvens" ligger mellom 21 og 39

(30 ± 3 • standardavvik) er 0,99.

2. Frafall 

Av de 798 personer som ble oppsøkt, ble det oppnådd intervju med 724 personer. 74 personer,

eller 9,3 prosent, ble registrert som frafall.

Den vanligste årsaken til frafall var at den uttrukne person ikke var mulig å treffe hjemme

eller var bortreist for kortere tid. Ca. en tredjedel av dem som ble registrert som frafall,skulle

egentlig vært erstattet, men fordi undersOkelsens verdi tildels er avhengig av at intervjuene fore-

tas innen en viss tid etter den aktuelle programdag, ble det for sent å sende erstatninger for disse.

N o t e : 1) Standardavvik = \.
n
P 	 • 1,5, hvor p er den relative hyppighet som et kjennetegn( 1-P) 

opptrer med, n er tallet på observasjoner og 1,5 angir et 50 prosents tillegg til variansen fordi

vi nytter to-trinns utvalg. Formelen gir erfaringsmessig noe for lite standardavvik for små verdien

av p i forhold til teoretisk bedre metoder.



Erstattet-gruppe Erstatningsgruppe

Antall	 Prosent Antall	 Prosent

76 27 121 44

120 43 96 34

82 30 61 22

145 52 135 49

133 48 143 51

278 100 278 100

A lder

15 - 19 år

20 - 24

25 - 29

Kjønn

Menn 	

Kvinner 	

I alt
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3. Erstatninger 

293 (36,7 prosent) av de 798 uttrukne personer ble erstattet. I tabell B er det vist hvordan

de personer som ble erstattet fordelte seg etter erstatningsårsak. Erstatningsreglene i undersOkelsen

var, som vist i tabell B, relativt vide, idet en på forhånd antok at svært mange i aldersgruppen

15-29 år ville være borte fra hjemmet i forbindelse med skolegang/studier, arbeid, osv.

Tabell B. Personer som ble erstattet i det opprinnelige utvalg etter årsak

Personer som ble erstattet 
Årsak	

Antall	 Prosent

Flyttet (inkl. flytting i forbindelse med giftermål) 	 172 59

Borte fra hjemmet i forbindelse med skolegang/studier 	 53 18

Borte fra hjemmet i forbindelse med arbeid utenbys/utenbygds 	 58 20

Psykisk syk, &Alt 	 3 1

Langvarig sykdom 	 3 1

Feil ved registeret 	 4 1

I alt 	 293 100

Av de 293 erstatningene ble det oppnådd intervju med 278. Eventuelle virkninger av erstat-

ningene på utvalgets opprinnelige struktur kan vurderes ut fra tabell C, der erstatningsgruppen

(de som medvirket) er sammenliknet med erstattet-gruppen (de som gikk ut av utvalget) med hensyn

på alders- og kjønnsfordelingen i de to gruppene.

Tabell C. Erstattet- og erstatningsgruppen etter alder og kjønn

Det fremgår av tabell C at erstatningene fOrte til at det endelige utvalg inneholdt flere

personer i yngste aldersgruppe enn det opprinnelige utvalg. Blant dem som ble erstattet, var

27 prosent mellom 15 og 19 år og 43 prosent mellom 20 og 24 år, mens det blant dem som kom med i det

endelige utvalg var 44 prosent i aldersgruppen 15-19 år og 34 prosent i aldersgruppen 20-24 år.

Denne forskyvning mot den yngste aldersgruppe kan muligens ha forårsaket en viss overvurdering av

lytterfrekvensene i undersøkelsen, idet tabellene viser at den yngste aldersgruppen stort sett

lytter noe oftere til Ungdommens Radioavis, Platespilleren og Ti i skuddet enn de to eldre

aldersgrupper.
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VI. Noen resultater fra undersOkelsen

Ungdommens Radioavis torsdag 16. april 

Programmet ble sendt i to perioder, fra kl. 21.30 til kl. 22.00 og fra kl. 22.30 til kl. 23.30.

Av alle personer mellom 15 og 29 år hadde 1 prosent hOrt hele og 9 prosent deler av programmet

(tabell 1). I aldersgruppen 15-24 år hadde noen flere enn i aldersgruppen 25-29 år hOrt programmet.

Blant de ugifte ser det ut til at lytterfrekvensen er noe påvirket av om en eier eller disponerer

egen radio.

Av dem som fulgte Ungdommens Radioavis 16. april, hadde 52 prosent hOrt alt eller noe i både

fOrste og annen del av programmet (tabell 3), mens 39 prosent hørte alt eller noe i fOrste programdel

og ingenting i annen del.

Ungdommens Radioavis sOndag 19. avril 

Programmet ble sendt fra kl. 15.00 til kl. 16.30.

Til sammen oppgav 25 prosent å ha hort hele eller deler av programmet (tabell 1). 7 prosent

hadde hOrt alt og 18 prosent noe av programmet.

Når det gjelder kjennetegnene alder og mulighet for å hOre radio, viser resultatene fra

denne programdagen en annen tendens enn resultatene fra torsdag 16. april; flere i aldersgruppen

25-29 år og langt flere av de ugifte som ikke eier eller disponerer egen radio, oppgav å ha hørt

programmet den 19. april.

Platespilleren fredag 17. a ril

43 prosent av alle spurte hadde hort Platespilleren fredag 17. april (tabell 1).	 I

yngste aldersgruppe lyttet langt flere til programmet enn i de to øvrige aldersgrupper (54 mot 38 og

31 prosent). Det samme forhold slår også ut under kjennetegnet sosial status, der skoleelevene

skiller seg ut som de flittigste lyttere. Også når det gjelder Platespilleren, ser det ut til at ugifte

som eier eller disponerer egen radio lytter oftere enn gifte og oftere .enn ugifte som ikke har egen radio.

Ungdommens Radioavis onsdag 22. aril

Programmet ble sendt i to perioder, fra kl. 16.30 til kl. 17.00 og fra kl. 17.10 til kl. 17.45.

10 prosent oppgav å ha hørt alt eller noe av programmet (tabell 2). Bare 1 prosent hadde hørt hele

programmet, mens 9 prosent hadde hørt deler av det.

Ungdommens Radioavis sOndag 26. april 

Programmet ble sendt i tiden 15.00 - 16.00.

Lytterfrekvensene var også for denne søndagen langt høyere enn for hverdagsprogrammet uken

fOr. 22 prosent hadde hørt programmet den 26. april, hvorav 6 prosent hadde hørt hele og 16 prosent

deler av programmet.

Ti i skuddet fredag 24. april 

Av alle personer mellom 15 og 29 år hadde 52 prosent hOrt programposten Ti i skuddet fredag

24. april (tabell 2). 67 prosent av dem som var mellom 15 og 19 år hadde hOrt programmet mot

44 prosent i aldersgruppen 20-24 år og 32 prosent i aldersgruppen 25-29 år. Av skoleelever og

studenter hadde 60 prosent fulgt programmet, av yrkesaktive 49 prosent og av husmOdre 44 prosent.

Langt færre av dem som har examen artium enn av dem som har lavere allmennutdanning enn artium

lyttet til programmet.
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Uten referanse til noen bestemt programdag ble intervjupersonene bedt om å oppgi omtrent

hvor ofte de pleide å høre på Ungdommens Radioavis. 45 prosent mente at de sjelden eller aldri

hOrte på dette programmet, mens 7 prosent sa at de pleide å hOre omtrent hver gang (tabell 4).

7 prosent hørte mer enn halvparten og 20 prosent omtrent halvparten av sendingene. 21 prosent

mente at de hOrte mindre enn halvparten av programmene. Flere i aldersgruppen 25-29 år enn i de to

yngre aldersgrupper oppgav at de sjelden eller aldri hOrte Ungdommens Radioavis (51 prosent mot 47

og 40). Likeledes mente flere i Ostre handelsfelt enn i landet ellers at de sjelden eller aldri

lyttet til dette programmet.

I tabell 5 og 6 sammenliknes svarene fra det mer generelle spOrsmål om hvor ofte intervju-

personene pleide å hOre på Ungdommens Radioavis med svarene som ble gitt på spOrsmålene om de

konkrete programdagene i undersøkelsen. Denne sammenlikningen avslører et visst avvik i svarene

på de to typer spørsmål. F.eks. var det i pulje I bare 28 prosent av dem som oppgav at de pleide

å hOre Ungdommens Radioavis omtrent hver gang, som hadde hOrt begge programmene de ble spurt om

(tabell 5.b). I pulje II var det bare 17 prosent av dem som oppgav at de pleide å høre Ungdommens

Radioavis omtrent hver gang som hadde hort begge programmene de ble spurt om (tabell 6.b).

Blant alle personer som hadde oppgitt at de av og til hOrte på Ungdommens Radioavis,

hevdet 35 prosent at de savnet opplysninger om innslagene og 15 prosent at de savnet opplysninger

om tidspunkt for programmene (tabell 7). 43 prosent savnet ikke forhåndsopplysninger, mens et

relativt stort antall ikke hadde svart på spørsmålet. Av dem som hørte Ungdommens Radioavis am-

trent hver gang, var det nærmere halvparten som savnet opplysninger om innslagene i programmet.

Intervjupersonene ble spurt om hvilke typer programmer de best likte å høre i radio.

32 prosent svarte at de likte best a hore pop-musikk og 17 prosent nevnte andre typer musikkprogram-

mer (tabell 8 og 9). 28 prosent foretrakk blandede underholdningsprogrammer og 20 prosent nevnte

andre typer programmer, som f.eks. informative programmer (8 prosent), kulturelle programmer

(3 prosent) og sportsreportasjer (4 prosent).
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TABELLER
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TABELLREGISTER

Side

1. Lyttertall i prosent for Ungdommens Radioavis 16. april og 19. april og Platespilleren
17. april  	 15

2. Lyttertall i prosent for Ungdommens Radioavis 22. april og 26. april og Ti i skuddet
24. april  

	
16

3. Lyttere til Ungdommens Radioavis 16. april etter hvor mye av fOrste og annen del av pro-
grammet de hOrte  

	
17

4. Personer etter hvor ofte de hOrer på Ungdommens Radioavis  
	

17

5.a. Personer etter hvor ofte de hOrer på Ungdommens Radioavis og etter om de hOrte Ungdommens
Radioavis 16. og 19. april  

	
18

5.b. Personer etter am de horte Ungdommens Radioavis 16. og 19. april og etter hvor ofte de
hOrer på Ungdommens Radioavis  

	
18

6.a. Personer etter hvor ofte de hOrer på Ungdommens Radioavis og etter om de hOrte Ungdommens
Radioavis 22. og 26. april  	 18

6.b. Personer etter am de hOrte Ungdommens Radioavis 22. og 26. april og etter hvor ofte de
hOrer på Ungdommens Radioavis 	

7. Personer etter om de savner forhåndsopplysninger om Ungdommens Radioavis og etter hvor
ofte de horer på Ungdommens Radioavis 	

8. Personer etter hvilke typer programmer de best liker å hore i radio for ulike alders-
grupper, handelsfelt, ulik sosial status og allmennutdanning 	

9. Personer etter hvilke typer programmer de best liker å hOre i radio 	

19

19

20

20
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Tabell 1. Lyttertall i prosent for Ungdommens Radioavis 16. april og 19. april og Platespilleren
17. april

Ungdommens Radioavis Ungdommens Radioavis
torsdag 16.april 	 søndag 19. april 

Plate-

HOrte hele
programmet

HOrte
HOrte hele

deler av
programmet

ro rammet

Hørte
deler av
ro rammet

Alder

Pst. Pst. Pst. Pst.

15 - 19 år 	 1 9 9 12
20 - 24  1 9 8 17
25 - 29 7 1 26

Mulighet for å høre radio

Gifte 	 2 8 5 18

Ugifte:
Eier eller disponerer

egen radio 	 1 10 7 7
Eier eller disponerer

ikke egen radio 	 7 8 40

Fjernsyn i leiligheten

Har fjernsyn i leiligheten 	 1 8 7 17
Har ikke fjernsyn i

leiligheten 	 12 6 20

Sosial status

Yrkesaktiv 	 10 4 24
Skoleelev,	 student 	 1 10 9 12
Husmor 	 5 7 16
Annet 	

Allmennutdanning

Folkeskole 	 2 8 10 22
Framhalds-, ungdoms-,

folkehOgskole 	 1 6 6 18
Realskole 	 11 8 12
Examen artium 	 10 - 23
Uoppgitt 	

Type bosetting

Oslo 	 - 6 3 16
Tettbygd ellers 	 1 5 7 16
Spredtbygd 	 1 11 8 23

Handelsfelt

Østre 	 9 6 16
Vestre 	 1 8 7 23
Midtre 	 4 6 10 14
Nordre 	 10 7 19

Alle personer 	 1 9 7 18

spilleren
17. april

Tallet på
personer
som svarte

Pst.

54	 160
38	 99
31 	 96

39	 119

50	 164

35 	 72

46	 286

32 	 69

34 	 136
53 	 142
40 	 67

10

37 	 49

43 	 190
52 	 84
33 	 30

2

44 	 32
43 	 148
43 	 175

43 	 191
46 	 83
40 	 50
45 	 31

43 	 355



Pst.

67 171
44 117
32 81

41	 108

61	 174

48	 87

54	 293

45	 76

49	 179
60	 126
44	 54

10

56	 52

56	 205
50	 80
25	 32

41	 37
54	 151
53	 181

51	 199
50	 82
56	 54
59	 34

52	 369
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Tabell 2. Lyttertall i prosent for Ungdommens Radioavis 22. april og 26. april og Ti i skuddet
24. april

HOrte	 HOrteHørte hele	 HOrte heledeler av	 deler avprogrammet	 programmetprogrammet	 programmet

Alder

Pst. Pst. Pst. Pst.

15 - 19 år 	 1 11 6 18
20 - 24 " 	 1 7 8 14
25 - 29 " 	 1 9 3 16

MuliOet for å hOre radio

Gifte 	 1 7 6 18

Ugifte:
Fier eller disponerer

egen radio 	 1 12 7 18
Eier eller disponerer

ikke egen radio 	 - 7 5 10

Fjernsyn i leiligheten

Har fjernsyn i leiligheten 	 1 10 6 17
Har ikke fjernsyn i

leiligheten 	 1 7 7 13

Sosial status

Yrkesaktiv 	 1 8 7 14
Skoleelev, student 	 1 11 5 18
Husmor 	 - 4 7 20
Annet 	

Allmennutdanning

Folkeskole 	 - 8 - 10
Framhalds-, ungdoms-,

folkehøgskole 	 1 9 7 '	 18
Realskole 	 - 11 8 18
Examen artium 	 3 3 6 9

Type bostettina

Oslo 	 5 8 11
Tettbygd ellers 	 2 9 5 18
Spredtbygd 	 10 7 16

Handelsfelt

Østre 	 1 7 6 13
Vestre 	 1 10 10 21
Midtre 	 - 13 6 15
Nordre 	 _ 12 - 24

Alle personer 	 1 9 6 16

Ungdommens Radioavis Ungdommens Radioavis
onsdag 22. april 	 søndag 26. april 	 Hørte

Ti i
skuddet

24. april

Tallet på
personer
som svarte
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Tabell 3. Lyttere til Ungdommens Radioavis 16. april etter hvor mye av første og annen del av
programmet de hørte. Prosentl)

HOrte første delen 

alt/noe ingenting
	 I alt

HOrte av andre delen

alt/noe  	 52	 9	 61

ingenting 	 39	 39  

I alt 	 91	 9 100 
N o t e : 1) Alle prosenttall er basert på totalt antall lyttere (33 personer).  

Tabell 4. Personer etter hvor ofte de horer på Ungdommens Radioavis. Prosent   

Horer yå Ungdommens Radioavis: 
Mer enn	 Omtrent Mindre enn

halvparten halvparten halvparten Sjelden,
av	 av	 av	 aldri

sendingene sendingene sendingene  

Tallet
På
personer
som
svarte  

Omtrent
hver
gang

I alt

Alder    
15 - 19 år 	 8 7 23 22 40
20 - 24 " 	 9 7 20 17 47
25 - 29 " 	 4 5 16 24 51

Mulighet for å hOre radio
Gifte 	 8 4 16 22 50
Ugifte:

Eier eller disponerer
egen radio 	 9 9 23 20 39

Eier eller disponerer
ikke egen radio 	 3 6 20 21 50

Fjernsyn i leiligheten
Har fjernsyn i leiligheten 	 7 7 19 22 . 45
Har ikke fjernsyn i

leiligheten 	 10 6 24 16 44

Sosial status
Yrkesaktiv 	 6 6 17 22 49
Skoleelev, student 	 8 8 23 20 41
Husmor 	 11 2 19 22 46
Annet 	 5 10 50 15 20

Allmennutdannina
Folkeskole 	 9 4 21 13 53
Framhalds-, ungdoms-,

folkehOgskole 	 8 7 22 21 42
Realskole 	 7 8 22 24 39
Examen artium 	 2 5 8 24 61
Uoppgitt 	

Type bosettin4
Oslo 	 4 9 13 19 55
Tettbygd ellers 	 7 5 20 23 45
Spredtbygd 	 8 8 22 19 43

Handelsfelt
Ostre 	 8 6 17 18 51
Vestre 	 7 7 25 26 35
Midtre 	 5 5 25 21 44
Nordre 	 9 12 22 23 34

Alle personer 	 7 7 20 21 45

100	 331
100	 216
100	 177

100	 227

100	 338

100	 159

100	 579

100	 145

100	 315
100	 268
100	 121
100	 20

100	 107

100	 393
100	 160
100	 62

2

100	 69
100	 299
100 	 356

100 	 390
100 	 165
100 	 104
100 	 65

100	 724
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Tabell 5.a. Personer etter hvor ofte de hOrer på Ungdommens Radioavis og etter om de hørte
Ungdammens Radioavis 16. og 19. april. Prosent

Horer_på Ungdommens Radioavis: 	 Tallet
Mer enn	 Omtrent Mindre enn	 PåOmtrent	 I

halvparten halvparten halvparten Sjelden, 	
alt

 personer
hver

av	 av	 av	 aldri	 som
gang

sendingene sendingene sendingene 	 svarte 

Unadommens Radioavis
16.	 og 19.	 april

Horte begge programmene 	 54 20 13 13 - 100 15

Hørte det ene programmet 	 18 12 34 21 15 100 90

Hørte ingen av programmene 2 5 16 23 54 100 250

Alle personer 	 8 7 21 22 42 100 355

Tabell 5.b. Personer etter am de horte Ungdommens Radioavis 16. og 19. april og etter hvor ofte de
horer på Ungdommens Radioavis. Prosent

HOrer_på Ungdommens Radioavis:

Alle personer
Omtrent
hver
gang

Mer enn	 Omtrent	 Mindre enn
halvparten halvparten halvparten

av	 av	 av
sendingene sendingene sendingene

Sjelden,
aldri

Ungdommens Radioavis
16.	 og 19.	 april

Hørte begge programmene . 28 12 3 3 - 4

Horte det ene programmet 	 55 42 42 24 9 26

Hørte ingen av programmene 17 46 55 73 91 70

I alt 	 100 100 100 100 100 100

Tallet på personer
som svarte 	 29 .26 74 78 148 355

Tabell 6.a. Personer etter hvor ofte de horer på Ungdommens Radioavis og etter om de hørte
Ungdommens Radioavis 22. og 26. april. Prosent

Horer på Ungdommens Radioavis 	 Tallet
Mer enn	 Omtrent Mindre enn	 påOmtrent	 I alt

halvparten halvparten halvparten Sjelden, 	 personer
hver

av	 av	 av	 aldri	 som
gang

sendin ene sendin ene sendinaene 	 svarte 

Ungdommens Radioavis
22. og 26. april

Horte begge programmene . 11

Hørte det ene programmet 	 19 16 33 19 13 100 26

Hørte ingen av programmene 1 16 20 62 100 262

Alle personer 	 7 5 20 20 48 100 369



Sjelden,
aldri

Alle personer

Ungdommens Radioavis
22. os' 26. april 

Horte begge programmene .. 17 10

Horte det ene programmet 	 75 75

Hørte ingen av programmene 8 15

I alt 	 100 100_
Tallet på personer

som svarte 	 24 20

3 1 3

25 7 26

72 92 71

100 100 100

73 177 369

3

43

54

100

20

19

Tabell 6.b. Personer etter om de hørte Ungdommens Radioavis 22. og 26. april og etter hvor ofte de
hOrer på Ungdommens Radioavis. Prosent

Horer på Ungdammens Radioavis 
Mer enn Omtrent Mindre enn

halvparten halvparten halvparten
av	 av	 av

sendingene sendingene sendingene 

Omtrent
hver
gang

Tabell 7. Personer
1)

etter om de savner forhåndsopplysninger om Ungdommens Radioavis og etter nvor
ofte de hører på Ungdommens Radioavis. Prosent 2 )

Tallet

	

Savner
	

Savner
	

Savner ikke	 på
opplysninger opplysninger forhånds-

	 Uoppgitt personer
om innslagene om tidspunkt opplysninger	 som

svarte 
Pst.	 Pst.	 Pst.	 Pst.

Horer ga Ungdommens Radioavis;

Omtrent hver gang  
	

49
	

17
	

42
	

4	 53

Mer enn halvparten av sendingene
	

15
	

41
	

13	 46

Omtrent halvparten av sendingene
	

36
	

24
	

36
	

18	 149

Mindre enn halvparten av
sendingene  

	
30
	

7	 51
	

19	 151

Alle personer .................. 	 35	 15	 43
	

16	 399

Noter	 1) Omfatter ikke personer som svarte at de sjelden eller aldri horer på Ungdommens
Radioavis.

2) 37 personer hadde svart at de savnet opplysninger både om innslagene og om tids-
punktet. Av den grunn overstiger linjesummene hundre prosent.
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Tabell 8. Personer etter hvilke typer programmer de best liker å høre i radio for ulike alders-
grupper, handelsfelt, ulik sosial status og allmennutdanning. Prosent

Liker best a høre i radio: Tallet
pa

I alt	 personer
som
svarte

Blandede
Pop-	 Annen	 Andre	 Ingen

under-
musikk musikk	 programmer preferanse

holdnings-
programmer 

Alder

15 - 19 år 	 52 13 15 18 2 100 331
20 - 24 " 	 21 21 33 23 2 100 216
25 - 29 " 	 , 	 7 20 49 19 5 100 177

Sosial status

Yrkesaktiv 	 27 18 29 22 4 100 315
Skoleelev, student 	 48 15 13 22 2 100 268
Husmor 	 7 17 61 12 3 100 121
Annet 	 30 20 25 20 5 100 20

Allmennutdanning

Folkeskole 	 42 24 19 14 1 100 107
Framhalds-, ungdoms-,

folkehOgskole 	 32 14 34 17 3 100 393
Realskole 	 30 19 27 20 4 100 160
Examen artium 	 14 21 15 45 5 100 62
Uoppgitt 	 2

Handelsfelt

Ostre 	 34 21 23 20 2 100 390
Vestre 	 32 11 36 16 5 100 165
Midtre 	 27 15 37 17 4 100 104
Nordre 	 23 14 31 31 1 100 65

Alle personer 	 32 17 28 20 3 100 724

Tabell 9. Personer etter hvilke typer programmer de best liker a hOre i radio

Prosent Antall

Musikkprogrammer

Popmusikk 	
Lettere underholdningsmusikk, viser 	

31,8
8,8

230
64

Serios musikk 	 2,6 19
Jazz 	 0,4 3
Uspesifisert 	 5,3 38

Informative programmer 	 7,5 54

Blandede underholdningsprogrammer 28,3 205

Sportsreportasjer 	 4,4 32

Ungdomsprogrammer 	 4,0 29

Religiøse programmer 	 0,7 5

Kulturelle programmer 	 3,3 24

Ingen preferanse 	 2,9 21

Alle personer 	 • 	 100,0 724



Prosjekt nr.
Utv.omr. nr.
IO nr.
Intervjuer nr.
For Byrået

FOdselsdaq ,n år 

J 

Ja
Nei

SPM.
SPM.

1. HOrte De programposten Ungdommens
Radioayiss t onsdag .

(onsdag 22. april)?

. HOrte Derpå programposten Ti i skuddet
sist fredag (fredag 24. april)?

. Programposten sendes som kjent i to
perioder, fra kl. 16.30 til kl. 17.00
og fra kl. 17.10 til kl. 17.45.

Hvor mye hOrte De omtrent av den
fOrste delen, var det

Alt
Noe
Ingenting

• Hvor mye hOrte De av den andre delen?

6. HOrte De på Ungdommens Radioavis i går
(sOndag 26. april fra kl. 15.00 til
kl. 16.00)?

Ja 	 -> SPM. 7
H Nei 	 ----> SPM. 9

7. HOrte De på hele programposten eller
bare på deler av den?

Hele
Deler

r-

t-1-1

Alt
Noe
Ingenting_

4. Var det noen av innslagene De likte
særlig godt eller særlig dårlig?

Nei, ingenting spesielt
Ja, særlig godt (spesifiser):

8. Var det noen av innslagene De likte
særlig godt eller særlig dårlig?

Nei, ingenting
• Ja, særlig godt (spesifiser):

F-1 Ja, særlig dårlig (spesifiser):

9. Hvor ofte vil De si at De hOrer på
Ungdommens Radioavis?

111■•■■14

Hver gang, omtrent hver gang
Mer enn halvparten av sendingene
Omtrent halvparten av sendingene,
dvs. en gang i uken

Mindre enn halvparten av sendingenE
Sjelden, aldri	 SPM. 11 

■•■■•111■11,

Ja, særlig dårlig (spesifiser):

Vedlegg
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Statistisk Sentralbyrå
Kontoret for intervju- .

undersOkelser
Oslo-Dep., OSLO 1 N R K - UNDERSOKhLSEN

APRIL 1970

Skjema for intervjudag

mand • g	27. april

TO's navn:

Adresse:

Intervjuet ble foretatt den
	

/4-70, p	 teiefon	 ved besok	
Minutter

Antall henvendelser i alt:

	

	 . Aktuell intervjutid (ved utfylling av skjema I I I

Intervjuerens navn:



14. Bor De hjemme hos Deres foreldre (fore-
satte), eller fører De egen husholdning'

Bor hjemme
Forer egen husholdnin; 

15. Har De (eier eller disponerer) egen
radio?

22

10. Vil De si De savner forhåndsopplys-
ninger om hvilke innslag som skal
sendes i Ungdommens Radioavis, og pa
hvilke tidspunkt de kammer?

Savner opplysninger am innslagene
Savner opplysninger am tidspunkt
Savner ikke forhåndso..1 snin er

11; Hva slags programmer liker De best å
hOre på i radioen?

(Flir bare opp den typen 10
aller best.)

13. Er De gift eller ugift?

Gift 	 SPM. 16
U ift 	 SMI. 14

Til slutt vil jeg gjerne få stille
noen spOrsmal som skal gi Statistisk
Sentralbyrå nOdvendige bakgrunns-
opplysninger for grupper#Igen av
oppgavene til denne undersOkelsen.

12. Finnes det fjernsyn i leiligheten?

Ja
Nei

16. Hva er Deres hovedyrke (viktigste leve-
vei eller aktivitet)?

Yrkesaktiv
Skoleelev, student
Husmor
Hjemmeværende, annet 

17. Hva slags allmennutdanning har De?

Folkeskole
Framhaldsskole, ungdomsskole, folke-

hogskole
Realskole
Examen artium
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