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1.535 interviews i aldersgruppen 18+ som 
læser bøger (skønlitteratur og/eller 
faglitteratur) 

Gennemført 23. oktober til 12. november, 
2015 – lavfrekvente internetbrugere   

Vejet: alder, køn, uddannelse, størrelse af 
husholdning, region og Kompas 

Gennemført online i samarbejde med TNS 
Gallup – med brug af deres onlinepanel 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Hvor ofte læser du bøger? 
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Dagligt/næsten dagligt 
31% 

3-4 dage om ugen 
11% 

1-2 dage om ugen 
14% 

1-3 dage om måneden 
16% 

1-5 dage halvårligt 
13% 

Sjældnere 
15% 

Hvor ofte læser du bøger? 
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Smagshierarkier? 

Præferencer eller smag er i et vist omfang socialt stratificeret  

 

Udøver den kunst- og uddannelsesfunderede smag et hegemoni 
over den folkelige smag? 

 I anmeldelser 

 I udvælgelse til biblioteker m.m. 

 

Befolkningens læsning er i høj grad styret af kvalitetskriterier 
og motiver, der ikke udspringer af kunstinstitutionens normer 
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