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Dette er noen funn i Velferds leserundersøkelse høsten 2013 

* Kvinner er i flertall. 2 av 3 som har besvart undersøkelsen er kvinner. 

* 74 prosent er over 45 år. Det tyder på at Velferd har et problem med å nå fram til 
yngre lesere. 

* To tredeler er bosatt på Østlandet. Det kan indikere at Velferd i større grad når fram 
til personer som jobber på sentralt nivå i ulike institusjoner og organisasjoner i Oslo 
og omegn enn personer som jobber i felten/på grasrota i ulike deler av landet. 

* Mange lesere leser bladet grundig og tar det fram flere ganger. Over halvparten 
oppgir at deres eksemplar også leses av andre enn dem selv. 

* De fleste som leser lite eller ingenting av bladet, oppgir dårlig tid som årsak. 

* Mer enn 9 av 10 lesere mener helhetsinntrykket av bladet er svært bra eller bra, og 
like mange mener det er viktig at et blad som Velferd kommer ut. Under 6 prosent 
mener helhetsinntrykket av Velferd er mindre bra eller dårlig. 

* Om lag 9 av 10 mener Velferd er troverdig og faglig solid. Like mange mener Velferd 
gir god oversikt over det som skjer på velferdsfeltet.   

* Om lag 8 av 10 mener Velferd er inspirerende og engasjerende. Like mange mener 
at Velferd er nyttig og relevant for dem i deres daglige arbeid 

* Reportasjer, nyhetsartikler og temaartikler er det stoffet som leses mest i Velferd i 
dag. Også lederartikkel og småstoff/notiser blir mye lest, og det er relativt høy 
leserskår på Velferdkommentaren og kronikk. 

* Reportasjer om gode eksempler på tiltak som virker, står øverst på listen over stoff 
leserne vil ha mer av. Mange vil også ha mer stoff om den politiske prosessen på 
velferdsfeltet. Færre etterlyser mer stoff som setter søkelys på svakheter i 
velferdssystemet, eller mer stoff om integrering av innvandrere/minoriteter. Få 
etterspør mer internasjonalt stoff. 

* Leserne er fornøyd med fordelingen mellom stoff laget av redaksjonen og fagstoff 
skrevet av eksterne bidragsytere. 

* Leserne vil helst lese Velferd på papir, selv om papirutgaven blir gjort tilgjengelig på 
andre plattformer. 

* Leserne bruker i liten grad Velferds nettsider velferd.no. Mange kjenner ikke 
nettsidene.  



1. Innledning 
Høsten 2013 er det gjennomført en leserundersøkelse for magasinet Velferd. Det er første 
gang siden 1991 at det er gjort en slik undersøkelse for å kartlegge lesernes syn på 
magasinet. 
 
Leserundersøkelsen er gjennomført som en nettbasert undersøkelse ved hjelp av 
SurveyMonkey, et rimelig og mye brukt verktøy for gjennomføring av undersøkelser på 
internett. Dette har vist seg å være et enkelt og brukervennlig verktøy som har fungert godt 
for formålet. 
 
De første henvendelsene om undersøkelsen ble sendt ut til abonnenter via e-post mandag 
21. og tirsdag 22. oktober 2013. I løpet av disse to dagene ble det sendt ut 862 e-poster. 
 
Mandag 21. oktober ble det lagt ut en artikkel om undersøkelsen på velferd.no. Det ble også 
lagt ut et egenannonsebanner på velferd.no, der man kunne klikke seg inn på undersøkelsen. 
 
I Velferd nr. 7-2013 var det en egenannonse om undersøkelsen, med undersøkelsens 
nettadresse og QR-kode som gjorde at man kunne skanne seg direkte inn til undersøkelsen. 
 
Etter den første utsendelsen på e-post kom det tilbakemelding fra abonnenter i Nav om at 
de ikke kunne klikke seg inn på undersøkelsen direkte fra lenken i e-posten, trolig pga. 
sikkerhetsforanstaltninger i Navs datasystem. Dette var antakelig forklaringen på at det kom 
inn få svar fra Nav-abonnenter i første omgang. 
 
Etter å ha konferert med Nav, fikk vi informasjon om at dette kunne løses ved at abonnenter 
skrev inn adressen til undersøkelsen i nettleser. Vi sendte ut ny mail med denne 
informasjonen til abonnenter i Nav 29. oktober 2013, og dette resulterte i flere svar fra 
denne lesergruppen. 
 
Per 21. november 2013 var det kommet inn 115 svar på undersøkelsen. Det må betegnes 
som en god respons. Ikke alle har svart på alle spørsmål, men i hovedsak er det 100 eller 
flere som har svart på hvert enkelt spørsmål.  
 
2. God spredning på svarene 
Det er rimelig å anta at de som svarer på en slik undersøkelse kan være noe mer positive til 
bladet enn de som ikke svarer. Vi kan derfor ikke uten videre gå ut ifra at svarene er 
representative for alle lesere/abonnenter. Spredningen av besvarelsene på ulike grupper, 
blant annet når det gjelder arbeidssted, er likevel en indikasjon på at svarene favner et bredt 
spekter av Velferds lesere. 
 
Det er verdt å være oppmerksom på at undersøkelsen er rettet mot eksisterende lesere. 
Svarene vil derfor gi begrenset informasjon om hva som skal til for å nå nye målgrupper som 
i liten grad leser bladet i dag. 
 
Til tross for slike forbehold, gir leserundersøkelsen mye verdifull informasjon som er til stor 
nytte i den pågående prosessen med redaksjonell utvikling av magasinet Velferd. 
 



3. Hvem har besvart undersøkelsen 
 
Kjønn: Kjønnsfordeling blant dem som har svart på undersøkelsen, ligger nøyaktig på en 
tredel menn og to tredeler kvinner. Det er rimelig å anta at den skjeve kjønnsfordelingen i 
stor grad kan forklares med at det er en overvekt av kvinner blant dem som arbeider i 
velferdssektoren.  
 
Alder: Bare 8 prosent av deltakerne i undersøkelsen er under 35 år. 18 prosent er mellom 35 
og 45 år, mens hele 74 prosent er over 45 år.  
 
Tallene for aldersfordeling tyder på at Velferd har problemer med å rekruttere yngre lesere. 
Mulige forklaringer kan bl.a. være: 
 
a) alderssammensetningen i organisasjoner/institusjoner som er våre målgrupper 
b) at stoffet i Velferd appellerer for dårlig til yngre målgrupper 
c) at yngre i mindre grad leser papirpublikasjoner og i større grad henter informasjon på 
nettet. 
 
Uansett forklaring viser tallene at satsing på å nå yngre velgere bør tillegges vekt i arbeidet 
med redaksjonell utvikling av magasinet Velferd på papir– og i forbindelse med tenkning 
rundt satsing på digitale plattformer.  
 

 



Arbeidssted: 25 prosent av dem som har besvart undersøkelsen, arbeider i Nav. Ytterligere 
15 prosent oppgir at de arbeider annet sted i stat eller kommune. De øvrige svarene fordeler 
seg i hovedsak ganske jevnt på ulike sektorer: 
 

* 12 prosent i privat sektor 
* 12 prosent i forskning/undervisning 
* 11 prosent i frivillige organisasjoner/interesseorganisasjoner 
* 19 prosent svarer «annet». Om lag halvparten av disse arbeider med attføring eller 
rehabilitering 

 
Blant dem som arbeider i Nav, oppgir tre av fire at de arbeider i Nav stat og én av fire at de 
arbeider i Nav kommune. Det kan tyde på at vi ikke i tilstrekkelig grad har lykkes med å nå 
Nav-ansatte som arbeider i sosialtjenesten i kommunene. Dette kan være et signal om at vi 
ikke har vært gode nok på å lage stoff som treffer denne målgruppen, men det kan også ha 
sammenheng med at det finnes gode konkurrerende publikasjoner for denne målgruppen, 
som FOs magasin Fontene. 
 
Bosted: Besvarelsene fordeler seg slik etter bosted: 
 

* Østlandet 66 prosent 
* Sørlandet   9 prosent 
* Vestlandet 11 prosent 
* Midt-Norge   8 prosent 
* Nord-Norge   6 prosent 

 
En mulig forklaring på overvekten av svar fra Østlandet, kan være at Velferd i særlig grad når 
fram til personer som jobber på sentralt nivå i ulike institusjoner eller organisasjoner i Oslo 
og omegn, og ikke i like stor grad når dem som jobber i felten/på grasrota i ulike deler av 
landet, jfr. kommentar under forrige punkt. Dette er et forhold som bør tas med i 
vurderingen når det gjelder videreutvikling av stoffet i Velferd, både når det gjelder temavalg 
og større geografisk spredning på stoffet gjennom mer reisevirksomhet. 
 
4. Hvordan, hvor og av hvor mange leses bladet? 
Undersøkelsen viser at mange lesere leser bladet grundig. Mange leser mye av innholdet, 
mange tar fram bladet flere ganger og mange bruker god tid på å lese det. Flertallet oppgir 
også at deres eksemplar leses av flere personer. 
 
Her er noen tall: 

* 43 prosent svarer at de leser det meste av stoffet 
* 35 prosent leser utvalgte artikler  
* 17 prosent leser overskrifter og litt av stoffet 
* Bare 4 prosent svarer at de leser lite eller ingenting. 

 
* 75 prosent sier at de tar fram bladet to eller flere ganger, mens 35 prosent tar fram 
bladet minst tre ganger.  
* Drøyt 40 prosent svarer at de bruker mer enn en halv time på bladet. 10 prosent 
bruker mer enn 1 time. 



 

 

 



 
6 av 10 leser Velferd på jobben, mens 4 av 10 leser bladet hjemme.  
Godt over halvparten oppgir at deres eksemplar av Velferd leses av flere enn dem selv. Hele 
19 prosent svarer at bladet leses av flere enn 4 i tillegg til dem selv. Disse tallene må ses i 
sammenheng med at Velferd har mange institusjonelle abonnenter og tyder på at disse 
abonnentene sørger for at flere lesere får tilgang til bladet.  

 



5. Hvorfor leser noen lite i bladet? 
For å finne ut hva som hva som kan ligge bak når noen leser lite av bladet, stilte vi følgende 
spørsmål:  
Hvis du leser lite eller ingenting av stoffet i Velferd, hva er hovedgrunnen til det? 
 
Svarene fordeler seg slik:  
 

* Har ikke tid til å lese det      54 prosent 
* Innholdet er lite relevant for mitt arbeid     15 prosent 
* Det er for lite stoff som inspirerer og engasjerer    12 prosent  
* Andre informasjonskilder er bedre     10 prosent  
* Bladet er ikke tilgjengelig når jeg har anledning til å lese det    5 prosent 
* Annet        22 prosent 

 
De utdypende svarene under «annet» peker ikke i noen bestemt retning. Flere som har svart 
dette, gir begrunnelser som hører inn under noen av de andre svarkategoriene 
 
Bare én leser oppgir at «Bladet har for mange lange og tunge artikler» som grunn til at det 
leses lite. 
 
Svarene på dette spørsmålet tyder på at det er ikke misnøye med Velferd som er grunn til at 
det leses lite, men primært mangel på tid til å lese det. Det bør imidlertid være mulig å få 
noen av disse til å lese mer, med et innhold og en utforming som i større grad enn i dag 
pirrer nysgjerrigheten og lysten til å lese. 
 
6. Generell oppfatning av bladet 
Leserundersøkelsen inneholder flere spørsmål som går på lesernes generelle oppfatning av 
bladet. Svarene på disse spørsmålene er gjennomgående svært positive.  
 

* Mer enn 9 av 10 mener helhetsinntrykket av bladet er svært bra eller bra 
* 9 av 10 mener det er viktig at et blad som Velferd kommer ut.  
* Under 6 prosent mener helhetsinntrykket av Velferd er mindre bra eller dårlig. 

 
På mer spesifikke spørsmål om synet på Velferd, fordeler svarene seg slik: 
 

* 90 prosent er helt enig eller litt enig i at Velferd er troverdig og faglig solid 
* Nesten like mange (88 prosent) mener at Velferd gir god oversikt over det som skjer 
på velferdsfeltet.  
* 83 prosent er helt eller litt enig i at Velferd er nyttig og relevant for dem i deres 
daglige arbeid 
* 80 prosent er helt eller litt enig i at Velferd er inspirerende og engasjerende 
* 17 prosent er helt eller litt enig i at Velferd er kjedelig  
* 15 prosent er helt eller litt enig i at Velferd har for mange lange artikler  

 
Svarene på disse spørsmålene gir høy skår på kvalitet, relevans og lesverdighet. Det kan 
spesielt være verdt å merke seg som et positivt trekk at så mange anser som Velferd som 
nyttig og relevant i deres daglige arbeid. 



7. Hva leses mye? 
På spørsmål om hvor ofte ulikt stoff i Velferd leses, skårer reportasjer, nyhetsartikler og 
temaartikler høyest. Over halvparten leser disse stofftypene ofte. Slår vi sammen 
svaralternativene «ofte» og «av og til» kommer vi opp i over 90 prosent. 
 
Også lederartikkelen og småstoff/notiser blir mye lest, og det er også ganske høy leserskår 
på Velferdkommentaren og kronikken. Noe mindre lest er portrettet, trygderetten og 
saksintervjuet På Tavla som ligger fast på nest siste side i bladet. 
 
Minst lest er det faste internasjonale fagstoffet under vignetten Internasjonalen, bokomtaler 
og sitatspalten Ord i farta. Lav skår på sitatspalten kan henge sammen med at den har en 
ganske bortgjemt plassering og utforming. 
 
Samlet sett viser svarene på dette spørsmålet at ulike typer stoff som er produsert av 
redaksjonen har høyest leserskår, men at noe av fagstoffet skrevet av eksterne bidragsytere 
også har mange lesere. Internasjonalen og bokanmeldelser ser imidlertid ut til å ha 
begrenset appell i sin nåværende form. Mer enn hver tredje som har besvart undersøkelsen, 
oppgir at de sjelden eller aldri leser dette stoffet. 
 
 
Spørsmål: Hvor ofte leser du følgende stoff i Velferd?  
(I tabellen er svarene på svaralternativet «Leser sjelden eller aldri» ikke tatt med) 
 
 

– Leser ofte 
 

Leser av og til  
 

Sum leser ofte 
og av og til 

Reportasjer  56% 38% 94% 

Nyhetsartikler  53 % 41% 94% 
Temaartikler  61% 32% 93% 

Lederen  42 % 40% 82% 

Småstoff/notiser  42% 44% 86% 

Kronikken  39 % 39% 78% 
Velferdkommentaren  42% 35 % 77% 

Portrettet  23% 49% 72% 

Trygderetten  34% 37% 71%  

Saksintervju – På tavla  24% 40% 64% 

Internasjonalen 20% 40% 60% 
Bokanmeldelse  15% 39% 54% 

Sitatspalten – Ord i farta 16% 39%  55% 
 
 
 
 



8. Hva vil leserne ha mer av? 
På spørsmål om hva slag stoff folk vil ha mer eller mindre av, står reportasjer om gode 
eksempler på tiltak som virker høyest på ønskelisten. 7 av 10 vil har mer av dette, mens over 
halvparten vil ha mer stoff om den politiske prosessen på velferdsfeltet. 4 av 10 vil ha flere 
artikler som setter søkelys på svakheter i velferdssystemet, mens 1 av 4 vil ha mer stoff om 
integrering av innvandrere/minoriteter. Bare 15 prosent ønsker seg mer internasjonalt stoff. 
 
Den store interessen for stoff om gode eksempler er verdt å merke seg og bør vektlegges i 
arbeidet med å fornye Velferd. Det er også interessant at såvidt mange er interessert i stoff 
om den politiske prosessen på velferdsfeltet.  
 
At ikke mer enn 4 av 10 vil ha flere artikler som setter søkelys på svakheter i 
velferdssystemet, kan forstås på flere måter. Det behøver ikke å bety at leserne er 
uinteressert i slikt stoff. En mulig forklaring kan være at leserne mener Velferd er gode på 
denne typen stoff i dag, og at de synes det er en passe mengde av dette stoffet. Bare 8 
prosent mener at Velferd skal ha mindre av slikt stoff. 
 
Når det gjelder stoff om integrering/minoriteter, så kan den begrensede interessen for å få 
mer av dette stoffområdet ha sammenheng med at vi i begrenset utstrekning når ut til 
potensielle lesere som jobber praktisk på integreringsfeltet. Hvis vi velger å blinke ut dette 
som en viktig målgruppe, kan det være riktig å prioritere slikt stoff selv om det ikke ser ut til 
å være det mest sentrale for dagens lesere av Velferd. 
 
Den lave interessen for internasjonalt stoff kan ha sammenheng med at det internasjonale 
stoffet Velferd har brakt til nå, ikke har vært opplevd som tilstrekkelig interessant. Det er en 
indikasjon på at det er behov for nytenkning når det gjelder dekning av forhold utenfor 
Norges grenser. 
 
Spørsmål: Ønsker du at Velferd skal ha mer eller mindre av følgende stoff? 
 

 
 Mer  Mindre  Som i dag 

Reportasjer om gode eksempler på tiltak som virker  
 

72 % 
 

1% 
 

24% 
 

Stoff om den politiske prosessen på velferdsfeltet  
 

54 % 
 

5% 
 

33 % 
 

Artikler som setter søkelys på svakheter i 
velferdssystemet 

40 % 
 

8% 
 

48% 
 

Stoff om integrering av innvandrere/minoriteter  
 

25% 
 

8% 
 

61% 
 

Artikler/intervjuer om enkeltpersoners møte med 
velferdsapparatet  

23% 
 

14% 
 

55% 
 

Internasjonalt stoff  
 

15% 
 

21% 
 

50% 
 

 



9. Fordeling mellom stoff laget av redaksjonen og eksternt stoff 
Leserundersøkelsen har med et spørsmål om lesernes vurdering av fordelingen mellom stoff 
laget av redaksjonen og stoff fra eksterne bidragsytere.  
 
Svarene viser at de fleste er fornøyd fordelingen slik den er i dag. Det er noen flere som 
ønsker mer fagstoff fra eksterne bidragsytere enn det er lesere som ønsker mer stoff laget 
av redaksjonen. På den andre siden viser svarene på spørsmålet om hva det leses mye og lite 
av, som er referert til ovenfor, at stoff laget av redaksjonen er mest lest.  
 
En mulig forklaring på den tilsynelatende mangelen på samsvar mellom svarene på de to 
spørsmålene kan være at leserne i prinsippet er positive til fagstoff skrevet av eksterne 
bidragsytere, men at fagstoffet Velferd har i dag ikke oppleves som like interessevekkende 
som en del av stoffet redaksjonen selv produserer.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 



10. Velferd på ulike plattformer 
Leserne foretrekker papirutgaven: På spørsmål om hvilken plattform leserne ønsker å lese 
Velferd på, kommer papir som et klart førstevalg, med nett som nummer to. Interessen for å 
lese Velferd på mobil er minimal. 
 
Spørsmål: På hvilken plattform vil du foretrekke å lese magasinet Velferd, dersom 
papirutgaven gjøres tilgjengelig i elektronisk format? Oppgi prioritert rekkefølge 
hvis du ønsker å lese magasinet på flere plattformer. 
 

– Førstevalg  Andrevalg Tredjevalg Fjerdevalg  
På papir  82 % 14 % 3 % 1 % 

På nett  16 % 65 % 15 % 4 % 

På lesebrett 13 % 8 % 38 % 31 % 

På mobil  2 % 5 % 22 % 72 % 
 
Svarene på dette spørsmålet gir et klart signal om at videreutvikling og videre satsing på 
papirutgaven per i dag må stå sentralt.  
 
Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at spørsmålet gjelder valg av plattform der 
det er papirutgaven som gjøres tilgjengelig på andre plattformer. Med en utvikling av et 
redaksjonelt produkt spesielt tilpasset de ulike plattformene både når det gjelder form, 
innhold og brukervennlighet, kan det tenkes at interessen for å lese stoff på andre 
plattformer enn papir vil være større.  
 
Det kan også være grunn til å minne om at det er svært få under 35 år som har svart på 
undersøkelsen, og at en satsing på digitalt tilgjengelig innhold parallelt med en papirutgave 
av høy kvalitet, kan være viktig for å nå fram til flere yngre lesere. 
 
Velferds nettsted er lite brukt: På spørsmål om bruken av Velferds nettsted velferd.no 
kommer det fram at nettstedet er lite kjent og lite brukt.  
 
Spørsmål: Har du besøkt Velferds nettsted www.velferd.no og hvor ofte er du i så 
fall inne på nettstedet? 

* Ingen svarer at de besøker nettstedet ukentlig 
* 19 prosent svarer «En eller flere ganger i måneden» 
* 23 prosent svarer «En eller flere ganger i halvåret» 
* 21 prosent svarer «Mer enn et halvår siden sist» 
* 27 prosent svarer «Kjenner ikke nettstedet» 

 
Med tanke på at det legges ut lite stoff på velferd.no som ikke allerede har vært på trykk i 
papirutgaven, er det ikke så overraskende at nettstedet brukes lite av leserne. Noe mer 
overraskende er det at mer enn 1 av 4 oppgir at de ikke kjenner til nettstedet. Dette viser at 
det er behov for å markedsføre nettstedet bedre, noe som blant annet kan gjøres gjennom 
papirutgaven av Velferd. 
 



11. Oppsummering 
Leserundersøkelsen som er presentert i denne rapporten viser at magasinet Velferd av 
mange lesere oppleves som et kvalitetsprodukt med stor nytteverdi og at mange mener det 
er viktig at et magasin som Velferd kommer ut Samtidig avdekker undersøkelsen at det er 
rom for forbedringer og at det kan være grunn til å diskutere endrede prioriteringer på ulike 
områder. 
 
Redaksjonen i Velferd arbeider i skrivende stund med utvikling av en redaksjonell strategi for 
fornyelse av magasinet. Målsettingen er å lage et bedre produkt som når bredere ut – både 
innen eksisterende målgrupper og til nye grupper. Leserundersøkelsen gir mye informasjon 
som har stor nytteverdi for redaksjonen i det pågående strategiarbeidet. 
 
 
Nesodden 22. november 2013 
Øivind Fjeldstad 
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