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Rapport Novus 
Läsning hemma 2014-04-12 
 
Novus har på eget initiativ valt att genomföra denna undersökning, ingen kund har beställt denna. 
 
Undersökningen genomfördes i Novus sverigepanel med 1004 intervjuer från ett slumpmässigt 
rekryterat riksrepresentativt urval på åldern 18-79 år under perioden 3 – 9 april 2014. 
 
Nedan följer en sammanställning av de viktiga nedbrytningarna. För alla nedbrytningar hänvisas till 
datatabellerna. Var uppmärksam på baserna i datatabellerna. Om en undergrupp understiger 50-100 
så bör man tolka siffrorna med försiktighet då felmarginalen blir stor. Vid osäkerhet kontakta Novus 
för hur en siffra skall tolkas. 
I rapporten presenteras det som Novus bedömer vara intressant och relevant från undersökningen. 
 
Signifikanser är utmärkta i fetstil, samt ett + eller – efter siffran.  
Ett + innebär att resultatet är statistiskt säkerställt att vara högre än genomsnittet.  
Ett – att resultatet är statistiskt säkerställt att vara lägre än genomsnittet. 
 
 
Sammanfattning 
Bland de som har barn i åldern 0-9 år så brukar 73 % läsa högt för sina barn varje dag. 
Det har i debatten blivit en sanning att denna siffra minskar kraftigt sedan den undersöktes 2002. 
Jämför vi idag med en motsvarande fråga som 2002, så ser vi att så inte är fallet. Utan andelen 
föräldrar som brukar läsa för sina barn är på sanna nivå 2014 som 2002. 
Vi jämförde också två olika frågor för att visa hur de påverkar, se fråga 2 som är mer jämförbar med 
en undersökning från 2012 med en hårdare definierad svarsskala. Enligt den skalan svarar 44 % att de 
läser för sina barn varje dag. Samma personer som på fråga 1 svarar att de brukar läsa varje dag. 
Dessa två frågor är därför inte jämförbara. 
 
 
Fråga1: 
Om du tänker på en vanlig dag, brukar DU läsa högt för ditt barn då? 
 

    Kön 

Totalt Man Kvinna 

Ja 73% 62% 86% 

Nej 27% 38% 14% 

 
 

73% brukar läsa för sitt barn varje dag, av dessa sä är det övervägande kvinnor som gör det jämfört 

med män. 

Jämför vi med senast jämförbara undersökning som var 2002 så ser vi här tvärt om mot vad de flesta 

tror så har inte detta antal gått ned. Även då brukade 70% läsa böcker för sina barn varje dag. 
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Fråga2: 
Hur ofta läser du eller din partner högt för ditt/dina barn? 

Hur ofta läser du eller din 
partner högt för ditt/dina 
barn? 

      

    Kön   

  Totalt Man Kvinna 

Dagligen 44% 39% 51% 

Flera gånger i veckan 24% 27% 20% 

Någon gång i veckan 16% 17% 15% 

Flera gånger i månaden 5% 4% 6% 

Någon gång i månaden 4% 4% 5% 

Mer sällan 2% 2% 1% 

Aldrig 3% 6% - 

Vet ej 1% 1% 2% 

 
44 % läser för sina barn dagligen, vilket är mycket lägre än om man får frågan om man brukar läsa 
dagligen. 
Genom detta kan vi visa att frågan i detta fall påverkar. 
 
Det finns en flytande skala mellan om man brukar läsa för sina barn varje dag, om det verkligen är 
dagligen eller om det är nästan varje dag. 
 
För frågor kring undersökningen kontakta Torbjörn Sjöström på Novus 
Tel: 0739 40 39 00 
Epost: torbjorn.sjostrom@novus.se 


