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Indledning
Denne effektmålingsrapport vurderer resultaterne af den gennemførte læseindsats i
Sønderborg Kommune med fokus på området 6430 Nordborg. Effektmålingen baserer sig
på en sammenligning af undersøgelsesresultater i 2015 med undersøgelsesresultater i
2014. Det drejer sig om opgørelse af borgernes læsning efter kampagnens afslutning i
forhold til baselineundersøgelse af borgernes litterære vaner, interesser og selvvurderede
læsefærdigheder for borgerne i Nordborg.
I den aktuelle 2015 undersøgelse er borgernes også adspurgt om deres kendskab til de
gennemførte kampagneaktiviteter og deres vurdering af dem.
I det følgende kommer først et sammenfattende afsnit, hvor hovedresultaterne fra de
følgende afsnit gengives kort. Efter dette kommer et afsnit med fokus på kampagnernes
effekt, efterfulgt af et afsnit om Nordborg borgernes forhold til læsning, som de ser ud i
2015, og til sidst et afsnit om hvilke variationer man kan finde med hensyn til køn og alder.
Rapporten afsluttes af et metodeafsnit.
Bemærk, at når der refereres til ”de adspurgte”, menes der, med mindre andet er nævnt,
de af Nordborgs borgere, der er blevet adspurgt i eftermålingen i 2015. De eneste to
figurer i denne rapport, hvor data fra andre kilder medtages, er Figur 2 og Figur 4. I Figur 2
sammenlignes Nordborgs borgere med øvrige borgere i Sønderborg Kommune, og i Figur
4 sammenlignes Nordborgs borgere i 2015 med Nordborgs borgere i 2014.
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1. Hovedresultater fra effektmåling
Her gengives en kort præsentation af resultaterne af effektmålingen og undersøgelsens
øvrige resultater. Der redegøres først for effekten af kampagnerne, herefter for Nordborgs
borgeres læseprofil.
1.1 Kampagneeffekt
Det viser sig, at lidt over halvdelen af Nordborgs borgere kender til mindst én af de
kampagner, som biblioteket har stået for. Det er et bemærkelsesværdigt højt niveau.
Bogskulpturer i bybilledet er den mest kendte. Dette er på trods af, at denne kampagne er
betydeligt mindre kendt i Nordborg end den er i Sønderborg Kommune i øvrigt.
Alle øvrige kampagnetiltag er dog mere kendte i Nordborg, end de er i Sønderborg
Kommune i øvrigt, hvilket synes at være i god overensstemmelse med, at det netop er
Nordborg, der har været særligt fokus på. Den anden mest kendte kampagne er direkte
adgang til lydbøger på Radio Als og Biblioteket Sønderborgs hjemmeside. De øvrige
kampagner er der et noget lavere kendskab til.
Nordborgs borgere vurderer, at kampagnerne har haft en effekt. Effektens størrelse
kommer dog an på, hvilken dimension man spørger til. De fleste mener at kampagnerne
har skabt positiv opmærksomhed om læsning. Vurderingerne bliver dog mindre positive
når spørgsmålene bliver mere konkrete og personnære – betydeligt færre vurderer, at
kampagnerne har givet dem lyst til at læse mere, øget deres interesse for litteratur og
læsning, eller fået dem til at læse mere.
Der er endvidere gennemført en række mere avancerede statistiske analyser og tests af
eventuelle udviklingstendenser over tid – fra før kampagnetiltagene (2014) til efter
afslutning af kampagneforløbet (2015). Der er fundet en væsentlig, positiv og statistisk
signifikant stigning i Nordborgs borgeres interesse for at læse romaner.

1.2 Nordborgborgernes læseprofil
Nordborgs borgeres foretrukne medier er fjernsyn, internet, radio og avis. En stor
andel, især blandt de unge, benytter sig flittigt af sociale medier, mens de ældre
aldersgrupper i højere grad holder sig til de traditionelle medier. Internetbrug er desuden
højere blandt unge mennesker.
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Det er dog kun små andele af Nordborgs borgere, der hyppigt læser romaner,
noveller, og faglitterære bøger/artikler. Generelt benytter kvinder sig mere af alle typer
medier end mænd.
Langt de fleste af Nordborgs borgere foretrækker at læse romaner som fysiske bøger.
Blandt de unge er der også en vis interesse for at læse/høre romaner på alternative
måder, såsom med lydbøger eller e-bøger.
Nordborgs borgere har gennemgående nemt ved at læse og forstå indholdet i
avisartikler, romaner, noveller, og breve fra det offentlige. De har dog betydeligt
sværere ved at høre og forstå indholdet i lydbøger, og indholdet ved oplæsning i radioen.
Nordborgs borgere er mest interesserede i historier baseret på virkelige hændelser,
krimier, læse romaner samt historie, biografier, slægtshistorier og kærlighedshistorier.
Mindre er interessen for noveller, lydbøger, digte, og at høre oplæsning af historier/bøger i
radioen.
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2. Kampagneeffekt
Dette afsnit omhandler kendskab til de kampagner, som biblioteket har benyttet i forsøget
på at fremme interesse for læsning og litteratur. I det følgende gennemgås kendskab til
kampagnerne, både i Nordborg og Sønderborg Kommune i øvrigt, og Nordborgs borgeres
selvvurderede gavn af kampagnerne.
Sidst i dette afsnit redegøres der for ændringer i interessen for at læse romaner fra 2014 til
2015. Der blev i udarbejdelsen af denne rapport testet for en lang række ændringer fra
2014 til 2015, dog viste en stigning i interessen for at læse romaner sig at være den
eneste statistisk signifikante.

Figur 1 nedenfor viser de adspurgtes kendskab til kampagner, som biblioteket har stået
for.

Figur 1: Andel der kender til følgende tiltag

Figur 1 viser, at næsten halvdelen af de adspurgte, 49%, ikke kender til nogen af de
kampagner, som biblioteket har stået for.
Det mest kendte tiltag er bogskulpturer i bybilledet. En fjerdedel af de adspurgte, 25%, har
bemærket dette. Næsten lige så mange, 22%, har hørt om direkte adgang til lydbøger på
Radio Als og Biblioteket Sønderborgs hjemmeside.
14% har bemærket virksomhedsbesøg med læseprøver og lydbøger på CD, og næsten
lige så mange, 13%, har bemærket tilstedeværelse af personer i røde jakker ved
Høstmarked i Nordborg, med uddeling af læseprøver og lydbøger på CD.
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10% af de adspurgte har bemærket omtale af Danmark Læser kampagnen i
personaleblade på deres arbejde, mens kun 3% har bemærket lægehuse, hvor
læseprøver og lydbøger på CD stilles til rådighed i venteværelser.
Figur 2 nedenfor viser forskelle mellem borgere i 6430 Nordborg og Sønderborg
Kommune i øvrigt, med hensyn til kendskab til bibliotekets kampagner. Bemærk at denne
figur er den eneste i denne rapport, som indeholder besvarelser fra andre end Nordborgs
borgere.

Figur 2: Kendskab til følgende tiltag i 6430 Nordborg og Sønderborg Kommune i
øvrigt

Figur 2 viser, at 39% af de adspurgte i Sønderborg Kommune i øvrigt har bemærket
bogskulpturer i bybilledet, mens 14 procentpoint færre af de adspurgte i Nordborg har
bemærket disse. Dette kunne tyde på, at bogskulpturerne har været mindre synlige i
Nordborg, end de har været i de øvrige byer hvor de har været stillet op (Sønderborg,
Gråsten, og Vester Sottrup).
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Et andet punkt med stor forskel mellem Nordborg og Sønderborg Kommune i øvrigt er
kendskabet til direkte adgang til lydbøger på Radio Als og Biblioteket Sønderborgs
kommune. Mens 12% af de adspurgte i Sønderborg Kommune i øvrigt kender til dette,
kender 22% af de adspurgte i Nordborg til dette. Også med hensyn til virksomhedsbesøg
med læseprøver og lydbøger på CD er kendskabet i Nordborg større – 4% kender til dette
i Sønderborg Kommune i øvrigt, mens 14% kender til dette i Nordborg.
Med hensyn til de øvrige kategorier forekommer der ikke bemærkelsesværdige forskelle
med hensyn til kendskab.

Figur 3 nedenfor viser andelen af de adspurgte, der mener, at den eller de kampagner, de
har bemærket, har haft en af følgende positive effekter.

Figur 3: Andel der mener, at den eller de kampagner, de har bemærket, har…

Figur 3 viser, at hele 50% af de adspurgte mener, at bibliotekets kampagner har skabt
positiv opmærksomhed om læsning. Når det kommer til mere konkrete og personnære
ting, er besvarelserne dog mere forsigtige. 17% angiver, at kampagnerne har givet dem
lyst til at læse mere. 15% angiver at kampagnerne har øget deres interesse for litteratur og
læsning. Når det kommer til faktisk at læse mere, mener kun 9% at kampagnerne har haft
denne effekt.

9

Figur 4 nedenfor viser ændringen fra nulpunksmålingen i 2014 til eftermålingen i 2015,
med hensyn til Nordborgs borgeres lyst til at læse romaner.

Figur 4: Andel af Nordborgs borgere med interesse for at læse romaner

Figur 4 viser en mulig positiv effekt af de læsefremmende indsats fra 2014 til 2015.
Figuren viser, at der ved nulpunktsmålingen i 2014 var 41% af Nordborgs borgere som
angav, at de var noget eller meget interesserede i at læse romaner. Ved eftermålingen i
2015 er dette tal steget til 47%, altså en forbedring på 6 procentpoint.
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3. Status for Nordborgs borgere i 2015
Dette afsnit omhandler borgerne i Nordborg med hensyn til deres læseprofil i 2015.
Nedenfor gennemgås først hyppighed af benyttelse af forskellige medier, herefter
interesse for litteratur og litteraturrelaterede aktiviteter, herefter de adspurgtes foretrukne
måde at læse en roman på, og til sidst deres vurdering af, hvor nemt eller svært de forstår
forskellige tekster og informationstyper.

Figur 5 nedenfor viser de andele af de adspurgte, der typisk anvender følgende medier en
eller flere gange om ugen.

Figur 5: Andel der typisk gør følgende en gang om ugen eller oftere

Figur 5 viser, at det hyppigst benyttede medie er fjernsynet. 96% angiver, at de benytter
dette en eller flere gange om ugen. Efter dette kommer internettet – 78% angiver, at de
læser ting på dette en eller flere gange om ugen.
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Radio er også et populært medie. 75% angiver at de en gang om ugen eller oftere hører
radio i fritiden, mens betydeligt færre, 31%, hører radio i arbejdstiden en gang om ugen
eller oftere. Ser man specifikt på Radio Als, fremgår det, at der på ugebasis er 28%, der
hører kanalen i fritiden, og 9% der hører den i arbejdstiden.
Et andet populært medie er avisen, med 68% der læser denne ugentligt eller oftere. Over
halvdelen af de adspurgte, 53%, benytter sociale medier en eller flere gange om ugen.
34% læser faglitterære artikler, 26% at de læser romaner, 14% at de læser faglitterære
bøger, og kun 9% at de læser noveller ugentligt eller oftere. Meget få, 7%, hører lydbøger
ugentligt eller oftere, mens kun 2% angiver, at de hører oplæsning af historier/bøger i
radioen en eller flere gange om ugen.

Figur 6 nedenfor viser andelene af de adspurgte, der er interesserede i følgende typer
litteratur.

Figur 6: Andel der er noget eller meget interesserede i følgende aktiviteter

Af Figur 6 fremgår det, at mange af de adspurgte, 75%, er interesserede i historier baseret
på virkelige hændelser. Stor interesse er der også for krimier, med 57% der angiver, at de
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er noget eller meget interesserede. Også populært er det at læse romaner, med 47% der
angiver interesse.
Herefter følger historie, biografier, og slægtshistorier, med henholdsvis 40%, 36%, og 31%
interesserede. Blandt de mindre populære kategorier findes noveller/at læse noveller, med
19% interesserede, og at høre lydbøger, med 14% interesserede.
Kategorierne hvor færrest angiver, at de er noget eller meget interesserede, er digte, med
9%, og at høre oplæsning af historier/bøger i radioen, med 6%.

Figur 7 nedenfor viser de adspurgtes foretrukne måde at læse/høre en roman på.

Figur 7: Foretrukken måde at læse/høre en roman på

Figur 7 viser, at de adspurgte i alt overvejende grad foretrækker at læse romaner som
fysiske bøger. Hele 72% angiver dette som førsteprioritet. De øvrige muligheder ligger
nogenlunde lige, med lave andele der foretrækker disse. 9% foretrækker at høre en roman
på lydbånd/CD, 7% at læse den digitalt, og 5% at høre den på netlydbog eller i radioen.
8% angiver, at de ikke ved hvordan de foretrækker at læse/høre en roman.
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Figur 8 nedenfor viser andelene af de adspurgte, der synes det er nemt at høre/læse og
forstå forskellige typer litteratur.

Figur 8: Andel der synes at det er nemt eller meget nemt at gøre følgende

Figur 8 viser, at der inden for de fleste typer litteratur kun er få problemer med forståelsen.
87% angiver at det er nemt eller meget nemt at forstå og læse indholdet i avisartikler. For
romaner er det tilsvarende tal 78%, for noveller 63%, og for breve og beskeder fra det
offentlige er tallet 60%.
Nordborgs borgere har dog sværere ved at forstå indholdet ved oplæsning. Kun 39%
angiver, at de har nemt eller meget nemt ved at høre og forstå indholdet i lydbøger. Dette
betyder, at 61% af de adspurgte har svært ved dette. 38% har nemt eller meget nemt ved
at høre og forstå indholdet ved oplæsning i radioen, hvilket betyder at 62% har svært ved
det samme.
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4. Forskelle mellem køn og aldersgrupper
I undersøgelsen er der gennemført nærmere analyse og statistiske tests for variationer på
tværs af køn, alder, uddannelse og arbejde. Dog blev der kun fundet interessante og
signifikante forskelle med hensyn til køn og alder. Nedenfor gennemgås køns indflydelse
på benyttelse af medier, alders indflydelse på benyttelse af medier, og alders indflydelse
på foretrukken måde at læse/høre en roman på.

Figur 9 nedenfor viser forskelle i hvor ofte de to køn læser avis, bruger sociale medier,
læser romaner, læser noveller, og hører en lydbog.

Figur 9: Andel der typisk gør følgende en gang om ugen eller oftere, sammenholdt
med køn

Af Figur 9 fremgår det, at kvinder generelt benytter medier oftere end mænd. Størst er
forskellen ved noveller, hvor 22% flere kvinder end mænd læser dem en eller flere gange
om ugen. Herefter følger romaner, hvor 19% flere kvinder end mænd læser dem ugentligt
eller oftere. Forskellen ved sociale medier er også stor, med 18% flere kvinder end mænd,
der benytter disse en eller flere gange om ugen.
Ved aviser findes der en mindre forskel, med 11% flere kvinder end mænd, der læse disse
ugentligt eller oftere. Den mindste påviste forskel er ved lydbøger, med 7% flere kvinder
end mænd, der hører disse en gang om ugen eller oftere.
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Figur 10 nedenfor viser alders indflydelse på hyppigheden af benyttelse af forskellige typer
medier.

Figur 10: Andel der typisk gør følgende en gang om ugen eller oftere, sammenholdt
med alder

Figur 10 viser store forskelle i de forskellige aldersgruppers medievaner. Blandt de mest
bemærkelsesværdige er læsning af ting på internettet og brug af sociale medier. Det
fremgår, at 100% af de adspurgte i alderen 15-29 år læser ting på internettet ugentligt eller
oftere, mens tallet hos de 50-årige og ældre er nede på 71%. Ligeledes bruger 100% af de
adspurgte i alderen 15-29 år sociale medier ugentlig eller oftere, mens tallet for de 50årige og ældre kun er 37%.
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En omvendt tendens ses ved benyttelsen af fjernsyn. Her angiver 100% af de 50-årige og
ældre, at de benytter dette ugentligt eller oftere, mens 74% af de 15-29-årige angiver
dette.
Også med hensyn til radio i fritiden gør dette mønster sig gældende – 78% af de 50-årige
og ældre hører radio i fritiden ugentligt eller oftere, mens kun 56% af de 15-29-årige gør
dette. Tendensen gør sig også gældende med Radio Als i fritiden. Når det kommer til radio
i arbejdstiden er tendensen mindre klar – dette skyldes sandsynligvis, at en stor andel af
de 50-årige og ældre ikke har nogen arbejdstid.
Også når det kommer til romaner er det blandt de højere aldersklasser, at den hyppigste
benyttelse forekommer. 34% af de 50-årige og ældre angiver, at de læser i en roman
ugentligt eller oftere, mens kun 11% af de 15-29-årige angiver dette.
Med hensyn til aviser er sammenhængen mellem alder og brugshyppighed ikke helt så
entydig, som den er med nogle af de andre medier. Det kan dog påpeges at 76% af de 50årige og ældre læser aviser en eller flere gange om ugen, mens betydeligt færre, 56%, af
de 15-29-årige gør dette.
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Figur 11 nedenfor viser alders indflydelse på ens foretrukne måde at læse/høre en roman
på.

Figur 11: Foretrukken måde at læse/høre en roman på, sammenholdt med alder

Figur 11 viser en klar sammenhæng mellem alder og foretrukken måde at læse en roman
på. Blandt de 50-årige og ældre foretrækker langt de fleste, 76%, at læse en roman som
en fysisk bog. Samme tal for de 15-29-årige er nede på halvdelen, 50%. Til gengæld
foretrækker flere i denne gruppe at læse bøger digitalt. 18% af de 15-29-årige foretrækker
at læse en roman digitalt, mod kun 5% af de 50-årige og ældre. Ligeledes foretrækker
18% af de 15-29-årige at høre en roman på lydbånd/CD, mod 5% af de 50-årige og
ændre.
Også med hensyn til netlydbøger og radio er de unge mere positive – 14% af de 15-29årige foretrækker at høre en roman således, mod 5% af de 50-årige og ældre.

