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Sammendrag 

 
 
Oppgaven forsøker å finne ut hva som kjennetegner den norske avisen Magazinet som 

offentlighet våren 1999 og våren 2007. Den sammenligner de to årene for å finne ut 

hvordan avisen har utviklet seg i et offentlighetsperspektiv. Oppgavens teoridel gjør 

rede for en partikularistisk forståelse av offentlighetsbegrepet som ligger til grunn for 

forståelsen av en egen deloffentlighet i og rundt avisen Magazinet. Gjennom et forsøk 

på en operasjonalisering av offentlighetsbegrepet søker oppgaven å finne empiriske 

kjennetegn på denne deloffentligheten. Jürgen Habermas´ begrep deliberalisering 

viser til en type kommunikasjonsprosess. Oppgaven forsøker å analysere denne ved å 

se på relasjonen mellom de ulike elementene den består av. Forholdet mellom 

Magazinets produsenter og lesere, sammen med disses forhold til en større norsk 

offentlighet sier noe om hva som karakteriserer offentligheten i og rundt avisen. 

Empirisk viser oppgaven at det i 2007 har vokst frem en offentlighet rundt Magazinet 

som i 1999 ikke kan sies å eksistere. Et viktig funn som taler for denne konklusjonen 

er fremveksten av en dialog i et sekulært språk mellom avisen og en større 

offentlighet. 

 
Abstract 
 
This thesis tries to find out what defines the Norwegian newspaper Magazinet as a 

public sphere in the spring of 1999 and the spring of 2007. Through comparism of the 

two years it tries to find out how the newspaper has evolved as a public sphere. The 

thesis is emphasizing models of the public sphere that has a particularistic approach 

towards the subject. Through empirical research of the different elements of Jürgen 

Habermas´ deliberation process the public sphere is analysed as a type of 

communication process. The thesis tries to analyse this process thru looking at the 

relations between the elements it consist of. The relationship between the producers 

and readers of Magazinet and their relations to a Norwegian public sphere says 

something about what characterizes the public sphere in and around the newspaper. 

Empirically the thesis shows that in 2007 a public sphere is evolving around the 

newspaper, a sphere not evident in 1999. The most important empirical evidence 

supporting this conclusion is the emerging of a dialog in a secular language between 

the public sphere around the newspaper and a Norwegian public sphere. 

 2



 

INNHOLD 
 
Forord…………………………………………………………………………………5 
1. Innledning…………………………………………………………………………6 
1.1 Bakgrunn og formål med oppgaven………………………………………………6 
1.2 Problemstilling……………………………………………………………………9   
1.3 Magazinets historie………………………………………………………………11 
1.4 Oppgavens innhold og disposisjon………………………………………………13 
2. Offentlighet, religion og politikk………………………………………………..15 
2.1 Teoretisk avgrensing…………………………………………………………….15 
2.2 Offentlighetsteori………………………………………………………………..16     
      2.2.1 Hva er offentlighetsteori?............................................................................16 
      2.2.2 Finnes det mange offentligheter?.................................................................19 
      2.2.5 Medier og offentlige sfærer………………………………………………..24 
      2.2.3 Normativ teori på empirisk materiale?.........................................................27 
      2.2.4 Lederskikkelser i offentlighetsteori ……………………………………….28 
2.3 Religion og offentlighet………………………….. ……………………………..29 
      2.3.1 Forskning på medier, religion og kultur…………………………………...29  
      2.3.2 Religiøse ytringers plass i offentlighetsteori……………............................30 
      2.3.3 Den religiøse offentlighetens opphav……………………………………...34 
2.4 Politikk og religion……………………………………………............................36                                
3. Metode……………………………………………………………………………41 
3.1 Metode og offentlighetsteori……………………………………………………..41           
3.2 Artikler…………………………………………………………………………...43                               
      3.2.1 Lederartikler………………………………………………………………..43 
      3.2.2 Leserinnlegg………………………………………………………………..46 
3.3 Leserundersøkelser……………………………………………............................47                        
      3.3.1 Leserundersøkelse våren 1999…………………………………………… .47 
      3.3.2 Leserundersøkelser våren 2007…………………………………………….48 
3.4 Magazinet i andre medier ………………………………………………………..50                               
3.5 Intervjuer………………………………………………………………………....53               
      3.5.1 Intervju med Vebjørn Selbekk …………………………………………….53  
      3.5.2.Intervjuer med journalister…………………………………………………56 
4. Analyse/diskusjon ………………………………………………………………..57 
4.1 Magazinet våren 1999…………………………………………………………....57  
      4.1.1 Redaksjon…………………………………………………………………..57  
      4.1.2 Allmenne nyhetsmedier……………………………………………………63 
      4.1.3 Leserne……………………………………………………………………..65 
      4.1.4 Hva kjennetegner Magazinet som offentlighet i 1999……………………..71 
4.2 Magazinet som offentlighet våren 2007………………………………………….73  
      4.2.1 Redaksjon…………………………………………………………………..73 
      4.2.2 Allmenne nyhetsmedier……………………………………………………83 
      4.2.3 Leserne……………………………………………………………………..89 
      4.2.4 Hva kjennetegner Magazinet som offentlighet i 2007……………………..93 
4.3 Magazinet 1999 og 2007, - en sammenligning…………………………………..97  
5. Konklusjon……………………………………………………………………....103 
    5.1 Svar på problemstilling………………………………………………………103 
    5.2 Avsluttende diskusjon………………………………………………………..103 
6. Litteraturliste…………………………………………………………………...106 
7. Vedlegg…………………………………………………………………………..111 

 3



 

 
Tabeller: 
Tabell 1: Medier som refererer til Magazinet våren 2007, og hva som er tema i disse artiklene. 
Tabell 2: Antall artikler som refererer til avisen Magazinet våren 2007 sortert etter sjanger. 
Tabell 3: Tema for lederartikler i Magazinet våren 1999 og våren 2007. 
Tabell 4: Tema for Vebjørn Selbekks lederartikler våren 1999. 
Tabell 5: Religiøs ordbruk i Magazinets lederartikler våren 1999 og våren 2007. 
Tabell 6: Religiøs ordbruk i Vebjørn Selbekks ledere i Magazinet våren 1999. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4



 

Forord 
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1) INNLEDNING 

 

1.1 Bakgrunn og formål med oppgaven 

 

 I februar 2006 var avisen Magazinet i sentrum for verdens oppmerksomhet da den 

publiserte omstridte karikaturtegninger av den islamske profeten Mohammed. 

Muslimer i Midt - Østen og andre deler av verden var i harnisk over det de mente var 

hets av deres hellige profet, og striden kom opp på storpolitisk nivå da danske og 

norske ambassader i Midt - Østen ble angrepet.  

Den 10.januar 2006 publiserte Magazinet en faksimile av tegningene, tidligere 

publisert i danske Jyllandsposten 30. september 2005. Magazinet var ikke den første 

avisen i Norge som publiserte karikaturene. Flere norske aviser publiserte tegningene 

på tidligere tidspunkt (VG 2006). Det som skilte Magazinets oppslag fra de andre var 

at de, ifølge nyhetsmagasinet Ny tid (16.mars 2007:25), var den første avisen som fikk 

tilsendt en faksimile av tegningene på e-post fra Jyllandsposten. Magazinets oppslag 

var større i format og i bedre kvalitet enn hos de andre mediene. Magazinet ble klaget 

inn for Pressens faglige utvalg (PFU) for publiseringen. Der ble det full frifinnelse. 

Magazinet hadde i følge PFU ikke brutt god presseskikk. I en kronikk i Dagbladet 

hevdet redaktør John Olav Egeland at reportasjen kunne stått på trykk i en hvilket som 

helt avis (Dagbladet 2006). 

Før striden om karikaturtegningene visste nok meget få i Norge at avisen 

Magazinet eksisterte. Om de visste det, ble den kanskje sett på som organ for en 

marginal gruppe karismatisk kristne som ikke representerer noen særlig stor del av det 

norske folk. Til VG Nett sa statsminister Jens Stoltenberg ”det som er farlig i denne 

typen situasjoner er at ytterliggående folk bruker en gal handling til å rettferdiggjøre 

en annen gal handling.” (VG Nett 06.02.06). Utenriksminister Jonas Gahr Støre 

uttalte til TV- kanalen Al Arabiya at det ikke er noen toneangivende avis som har 

publisert tegningene i Norge og at ”konflikten drives frem av ekstremister på begge 

sider.” (Al Arabiya ifølge “Truet til taushet” TV2 2006) Tidlig i 2006 mente altså 

Norges statsminister og utenriksminister at Magazinet var ytterliggående og 

ekstremistisk. Disse uttalelsene fikk sterk kritikk både fra representanter for mediene 

og fra kristne. Redaktør for Magazinet Vebjørn Selbekk deltok i en mengde TV- 

debatter om ytringsfrihet, og hevdet hardnakket at han og hans avis ikke ønsket å 

provosere med publiseringen av disse tegningene, men ønsket å sette fokus på 
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ytringsfrihet. At striden som fulgte i etterkant av publiseringen av tegningene gjorde 

at store deler av Norges befolkning nå vet at Magazinet finnes, og at avisen i en liten 

periode i 2006 til de grader satte dagsorden for så vel norsk som internasjonal presse, 

er det vel liten tvil om.  

I februar 2006 satte en avis jeg har kjent til i årevis plutselig dagsorden for en 

hel verden. Jeg har med skrekkblandet fryd lest Magazinet hver gang jeg har besøkt 

mine foreldre. De har vært faste lesere siden slutten av 1990 tallet. Frustrasjonen over 

at de leser en avis som formidler meninger og verdier jeg er uenig i, har de siste to år 

endret seg til interesse og fasinasjon over Magazinet som fenomen. Striden om 

publiseringen av karikaturtegningene forsterket mitt bilde av Magazinet som en 

kvalitativ annerledes meningsbærer i den norske samfunnsdebatten. Konfrontasjonene 

mellom denne avisen, andre medier og myndighetene, gjorde at jeg fikk et ønske om å 

analysere Magazinet i et offentlighetsperspektiv. Denne oppgaven handler ikke om 

karikaturstriden, men er en sammenlignende analyse av hva som kjennetegner 

Magazinet våren 1999 og våren 2007, i et offentlighetsperspektiv. 

Hvorfor velger jeg å bruke et offentlighetsperspektiv for å forstå Magazinet? 

 Begrepet ”offentlig sfære” er hentet fra kontinental filosofi og kritisk teori, og brukes 

som kontrast til den private sfære, som en del av livet hvor det foregår en interaksjon 

med andre og samfunnet som helhet. I Civil Society and the Political Public Sphere 

definerer den tyske filosofen og sosiologen Jürgen Habermas den offentlige sfære 

som “..a network for communicating information and points of view, which 

eventually transforms them into a public opinion.” (Habermas 1996).  Begrepet 

”offentlighet” ble først introdusert av Habermas i hans doktorgradsavhandling på 

norsk kalt Borgelig offentlighet (1971). Her gir han en historisk og sosiologisk 

gjennomgang av den borgelige offentlighets vekst og fall. I 2006 definerer Habermas 

den offentlighet som et system av kommunikasjon. 

 

 Imagine the public sphere as an intermediary system of communication between organized and  

informal face-to-face deliberations in arenas both at the top and at the bottom of the political system. 

(Habermas 2006) 

 

Jeg har vært fascinert av Habermas måte å tenke om samfunnet på siden jeg leste en 

artikkel om hans teori om demokratiet, på et kurs i Informasjon og samfunnskontakt. I 

teorikapittelet nedenfor vil jeg forklare hva som kjennetegner hans form for 
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demokrati, og argumentere for en partikularistisk forståelse av offentlighetsbegrepet. 

Det vil si at jeg baserer min forståelse av Magazinet på den delen av 

offentlighetsteorien som mener at det kan finnes flere offentligheter som er deler av 

en overgripende stor offentlighet som alle er, eller kan være en del av. 

Jeg velger våren 1999 fordi avisen har data om leserne sine fra dette året og 

avisen var på dette tidspunktet en ukeavis som, ifølge redaktør Vebjørn Selbekk, 

fokuserte mye på å dekke saker fra kristne miljøer. Data fra dette året viser at ca 95 % 

av leserne hadde tilknytning til en kristen menighet, og ca 70 % av disse var tilknyttet 

såkalte karismatiske menigheter. Dette av ca. 4500 abonnenter. I 2007 gjennomførte 

avisen en ny markedsundersøkelse jeg har fått tilgang til. Ett år etter at de publiserte 

tegningene av profeten Mohammed kommer de ut tre ganger i uken. I følge Selbekk 

fokuserer de mer på aktuelle nyhetssaker i tillegg til saker om kristen tro, og de mottar 

statsstøtte som dagsavis. Jeg vil undersøke om Magazinet fra våren 1999 til våren 

2007 har gjennomgått en endring både når det gjelder hvem leserne er og hva de 

mener om avisen, hva avisen er opptatt av på lederplass, og graden av 

oppmerksomhet avisen får i andre medier. I oppgavens teori - og metodedel vil jeg 

argumentere for at dette kan si noe om Magazinet som offentlighet. 

  Magazinet blir av Sigurd Høst definert som en ”nasjonal fådagersavis” (Høst 

2007). I 1999 var ikke Magazinet regnet med i Høsts årlige utgivelse Avisåret. I 2006 

hadde Magazinet 4239 abonnenter, noe som er en nedgang på 438 abonnenter fra 

2005 (Høst 2007: 46). I 2007 hadde Magazinet 4005 abonnenter og 16 i løssalg 

(medieregisteret.no).  
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1.2 Problemstilling 

 

Problemstillingen blir som følger: Hva kjennetegner Magazinet som offentlighet 

våren 1999 og i våren 2007?   

Kan medier være offentligheter?  Kan jeg snakke om Magazinet ”som” 

offentlighet?   Medier kan være arena for fremførelsen av budskap, eller forum for 

debatt. Et forum er i sin opprinnelige betydning en offentlig møteplass. Den mest 

kjente er Forum Romanum, en rekke bygninger og plasser i Roma som ble brukt både 

til sekulære og religiøse formål (Gentikow 2007). Arena kan brukes som synonym for 

forum, men minner mer om en skueplass hvor deltagerne er tilskuere. Begrepet 

offentlighet er et overordnet begrep som rommer begge disse begrepene, og betegner 

det sted hvor offentlige anliggender diskuteres (Gentikow 2007). Habermas mener 

medier kan være et slikt rom under visse forutsetninger.  

 

Mediated political communication in the public sphere can faciliate deliberative legitimation 

processes in complex societies only if a self-regulating media system gains independence from 

its environments, and if anonymous audiences grant feedback between an informed elite 

discourse and a responsive civil society. (Habermas 2006) 

 

Den deliberative prosessen Habermas mener bør finne sted i det han kaller den 

borgelige offentlighet er en type kommunikasjonsprosess. Med deliberativ mener 

Habermas kort sagt en åpen kommunikasjonsprosess av utveksling om tema av 

samfunnsmessig relevans (Butsch 2007). Habermas beskriver den som ”borgernes 

samarbeidsorienterte leting etter løsninger på politiske problemer.” (Habermas  

1992b/2007). Ordet deliberasjon betyr moden overveielse, betenkning, rådslagning og 

debatt (ordnett.no). Deliberativ får synonym som; overveiende, rådgivende, rolig 

reflekterende (ordnett.no). Deliberasjon går forut for avgjørelser og har en verdi i seg 

selv. I teorikapittelet vil jeg utdype hva som kjennetegner en borgelig offentlighet, de 

krav Habermas stiller til den deliberative prosessen, og hvordan denne teorien kan 

brukes på empirisk materiale. Habermas mener deliberasjon kan foregå i og rundt 

mediene under gitte forutsetninger, men mediene i seg selv er ikke denne prosessen. 

Når jeg skriver Magazinet som offentlighet mener jeg da den deliberasjon, om den 

finnes, eller dialog som finner sted i og rundt dette mediet. Altså mediet Magazinet 

som et rom, en arena eller et forum for en offentlig samtale.  
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Siden jeg har definert deliberasjon som en type kommunikasjonsprosess er det 

relevant å definere hva kommunikasjon er, og å relatere deliberasjon til andre 

kommunikasjonsmodeller. James W. Carey (1989) skiller mellom to hovedtyper 

kommunikasjonsmodeller. Transportmodellen og den rituelle modellen. At Carey 

mener begge har et religiøst opphav er interessant i analysen av en kristen avis. Den 

sentrale ideen bak transportmodellen er overføringen av signaler eller budskap over 

en viss distanse med den hensikt å kontrollere omgivelsene. ”Communication is a 

process whereby message are transmitted and distributed in space for the control of 

distance and people.” (Carey 1989:15). Den rituelle modellen er den eldste, og 

stammer fra ord om fellesskap: ”communion”, ”community”, ”communication”. 

Kommunikasjon blir da ”å gjøre felles”. ”A ritual view of communication is directed 

not toward the extension of messages in space but toward the maintanance of society 

in time; not the act of imparting information but the representation of shared beliefs 

(Carey 1989:16).   Disse modellene er ikke gjensidig utelukkende. Carey definerer 

kommunikasjon slik: “communication is a symbolic process whereby reality is 

produced, maintained, repaired, and transformed.” (Carey 1989:16).  

I innledningskapittelet til antologien Deliberative Democracy (1995) skriver 

redaktør Jon Elster at de ulike forfatterne har ulike definisjoner på begrepet 

deliberativt demokrati. Noen definerer deliberasjon gjennom resultatet av 

kommunikasjonsprossesen, mens andre definerer begrepet som en prosess, hvor 

utfallet har mindre å si. I teorikapittelet gjør jeg rede for Habermas´ krav til denne 

prosessen, og i konklusjonen drøfter jeg hvordan denne typen kommunikasjon kan 

relateres til Careys kommunikasjonsmodeller.  

For å analysere Magazinet i et offentlighetsperspektiv velger jeg å se på 

relasjoner mellom leserne, produsentene av avisen og det redaksjonelle innholdet. 

Disse relasjoner sier noe om i hvilken grad deliberasjon finner sted, altså i hvilken 

grad Habermas krav til den borgelige offentlighet imøtekommes. I teori og metode 

kapittelet argumenterer jeg for denne måten å operasjonalisere offentlighetsbegrepet 

på. Jeg bruker også en andre teoretikere for å analysere Magazinet som offentlighet. 

Empirisk gjør jeg en tredelt analyse: Hvis Magazinet våren 1999 og våren 

2007 var en offentlighet, hvem var deltagerne?  Og hva samtalet de om? Hvilke 

forhold hadde Magazinet til andre store nasjonale fora for meningsutveksling (definert 

som landets riksaviser) våren1999 og våren 2007? Empiriske data 1999 og 2007 vil 

bli sammenlignet for å se på evt. endringer.  
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Først ser jeg på det redaksjonelle innholdet ved å analysere lederartiklene første 

halvdel av 1999, og første halvdel av 2007 for å finne ut hva de sier om Magazinet 

som offentlighet i de to periodene. Jeg har også intervjuet redaktør Vebjørn Selbekk. 

Gjennom tilgang til leserundersøkelser får jeg vite noe om hvem leserne er i 

disse to periodene og hva de mener om avisen. Magazinet har selv 

markedsundersøkelser fra 1999 og 2007. Her finner jeg bl.a. variabler som kjønn, 

alder, geografisk spredning, religiøs tilhørighet, utdanningsnivå og redaksjonelle 

preferanser. Empiriske data fra 1999 og 2007 vil bli sammenlignet for å kunne se en 

evt. utvikling i lesermassen. I 2007 inneholder avisen leserinnlegg, noe den hadde 

svært lite av i 1999. Jeg ønsker å finne ut om disse kan si noe om leserne av avisen. 

I hvilken grad blir avisen sitert i andre medier? Magazinet er ikke en del av 

databasen Retriever, hvor en kan søke i avisartikler fra alle de store norske avisene. 

Likevel er det mulig å se hvilke saker som i et gitt tidsrom beveger seg fra Magazinet 

over i andre større aviser ved å søke på Magazinet og se hvor de er blitt referert. 

Magazinet er sitert 6 ganger i våren 1999. Første halvår i 2007 er det, litt avhengig av 

søketidspunkt, ca 80 treff, hvorav mange doble treff. Dette gjør at jeg står igjen med 

43 artikler. Jeg diskuterer usikkerheten ved denne databasen i metodekapittelet. 

Gjennom å finne de sakene som beveger seg fra Magazinet til andre medier, vil jeg 

forsøke å si noe om i hvilken grad de setter dagsorden. I hvilke saker blir de sitert og i 

hvilke omfang? Blir de kun sitert i korte notiser, eller bidrar de til å sette fokus på 

saker andre medier følger opp og ”tar videre”?  

 

1.3 Magazinets historie 

 

Magazinets historie har sitt opphav i Uppsala i Sverige i 1989. I februar ble avisen 

startet som månedstidsskrift på svensk med ti utgaver i året, og i desember samme år 

kom Magazinet ut på norsk. I starten var den bare en oversettelse av den svenske, men 

siden man hadde et skandinavisk perspektiv fra starten av, så omhandlet bladet både 

norsk og svensk tematikk, i følge redaktør Vebjørn Selbekk. Sommeren 1991 laget de 

en midtseksjon på gult papir som var forskjellig i forhold til om du leste den svenske 

eller den norske versjonen. Dette var nyheter fra kristenliv i de respektive landene.  

Publikasjonen hadde samme utgivelseshyppighet frem til 12. januar 1996 da 

Magazinet ble en ukeavis både i Norge og i Sverige med ulikt innhold tilpasset 

landene. 
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Den karismatisk kristelige menigheten Livets ord i Uppsala, med pastor Ulf Ekman i 

spissen, eide Magazinet frem til oktober 2006. Da kjøpte den norske redaktøren, 

Vebjørn Selbekk (30%), Vegard Kobberdal (30%) og Hermon Holding (30%), 90 % 

av aksjene i Magazinet Media AS med virkning fra november 2006. Avisen Dagen 

kjøpte seg inn mars 2007 med 43 %, og fra og med 1. januar 2008 fusjonerte avisene 

Dagen og Magazinet. Avisen eies nå av Eiendomsselskapet Dagen AS, og har 

tilsammen 10800 (tall 2007) abonnenter (medieregisteret.no). 

Fra januar 1996 var Magazinet en ukeavis. I februar 2004 kom den ut to 

ganger i uka, og det gjorde den frem til januar 2005 hvor tre ganger pr. uke ble 

utgivelseshyppigheten. Fra 2. januar 2008 kom Magazinet ut seks dager i uka under 

navnet Dagen Magazinet. Vebjørn Selbekk har vært redaktør siden 1990. Da kom 

Magazinet ut 10 ganger i året. 

Magazinet som avis har sitt opphav i en av flere karismatisk protestantiske 

tradisjoner. Livets Ord er en av de største karismatiske menigheter i Skandinavia og 

en representant for en rekke kristne senter som dukket opp på 80-tallet 

(http://no.wikipedia.org/wiki/trosbevegelsen). Trosbevegelsen er en fellesbetegnelse 

på en gruppe frie menigheter som har nært slektskap med pinsebevegelsen. De spredte 

seg fra USA til Europa med predikanter som Benny Hinn og Kenneth Hagin. De 

norske medlemmene var gjerne pinsevenner som mente at denne bevegelsen var for 

opptatt av tradisjoner i forhold til valg av sang og musikk, møte og ledelsesform, og at 

de var begrenset i sin tankegang i forhold til hva Gud kunne utrette. Pinsebevegelsen, 

som har sitt opphav i amerikansk baptisme, og kom til Norge via den engelske 

predikanten T.B. Barratt i 1907, mente trosbevegelsen var representant for en type 

herlighetsteologi som var opptatt av at troen skulle gi utslag i materielle goder og 

annen jordisk suksess. Trosbevegelsen drev også med en type djevelutdrivelse som 

pinsebevegelsen stilte seg kritisk til.  

Disse retningene innen karismatisk kristendom har nå nærmet seg hverandre 

og pastorer taler på tvers av dem. Den store forskjellen i dag er ledelsesformen. 

Pinsemenigheter styres i stor grad etter en demokratisk modell (Holm 1991), mens 

sentermenighetene styres etter noe de kaller apostolisk lære, altså at lederne er innsatt 

av Gud og derfor er det lederens menighet. Med Pål Repstads begrep kalles dette 

karismatisk autoritet (Repstad 2003). Det vil si at om du er uenig i menighetens tro 

må du bytte menighet, mens i pinsebevegelsen kan pastoren avsettes om et råd av 

valgte representanter fra menigheten mener personen er uegnet.  
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Felles for trosretningene er at de vektlegger troendes dåp som betyr at de ikke døper 

barn. Hver og en får velge selv når en vil la seg døpe med full neddykkelse i vann. 

Den hellige ånd ses som virkende den dag i dag i en slik form som fant sted i boken 

”Apostlenes gjerninger” i Bibelen (Holm 1991). Det vil si at de praktiserer tungetale 

og tanker om at ulike personer har nådegaver. Gudstjenestene er ofte løse i formen for 

å gi rom for spontanitet i form av gudgitte beskjeder. Det kan være profetier som 

vanlig dagligtale eller tungetale, men også en forbønn for mennesker som har 

problemer av ulike salg (Holm 1991). 

I 2008 er Magazinet ikke lengre en svensk avis eid av Livets Ord, men en del 

av en norsk avis med røtter i luthersk kristendom. Vebjørn Selbekk som nå er 

samfunnsredaktør i avisen sier i et intervju gjort i forbindelse med denne oppgaven, at 

fusjonen som har funnet sted ikke kunne skjedd i 1999. Det kristne landskapet har 

forandret seg. De har helt siden 1996 lett etter en samarbeidspartner for å kunne bli 

dagsavis og prøvde lenge å fusjonere med pinsevennenes avis Korsets Seier. Hvorfor 

dette ikke lyktes er et interessant religionssosiologisk spørsmål jeg skal la ligge her, 

og jeg skal ikke spekulere i hvorfor det ikke ble slik. Selbekk mener en økende 

sekularisering av det norske samfunnet har gjort at de kristne konservative mediene 

har måttet søke sammen om det de har felles, og være mindre opptatt av interne 

teologisk spørsmål.  

 

1.4 Oppgavens innhold og disposisjon 

 

Fra en kort beskrivelse av oppgavens problemstilling, bakgrunn og målsetning vil jeg 

i kapittel to gjøre rede for oppgavens teoretiske grunnlag. Mye av dette kapittelet er 

viet offentlighetsteori. Dette er fordi begrepet offentlighet inngår i oppgavens 

problemstilling. Derav blir forståelsen av dette begrepets bakgrunn og utvikling 

avgjørende for forståelsen av min bruk av offentlighetsteori i relasjon til 

problemstillingen.  

I teorikapittelet bruker jeg tid på redegjøre for hva det vil si å ha en partikulær 

forståelse av offentlighetsbegrepet. Denne forståelsen av offentlighetsbegrepet er en 

forutsetning for at jeg kan tenke om Magazinet som en egen offentlighet. Kapittelet 

kommer også inn på religionens plass i offentlighetsteori, og  i medieforskning fordi 

Magazinet ser seg selv som en kristen avis. ”Magazinet ønsker også å være en sterk 

og uredd verdiformidler med innflytelse på samfunn og kristenfolk.” (Magazinet 
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nettavis 2007). Jeg analyserer en avis, derfor må jeg redegjøre for hva en avis er. 

Lederartiklene fra 2007 omhandler politiske problemstillinger. Derfor behandler jeg 

også forholdet mellom politikk og religion i Norge. 

Kapittel 3 tar for seg metodevalg, og begynner med en drøfting av i hvilken 

grad offentlighetsteori kan brukes som metode. Denne kommer i forlengelse av et del- 

kapittel i teoridelen hvor jeg diskuterer i hvilken grad normativ teori kan brukes på 

empiriske data. Offentlighetsteori er normativ, det vil si at det er teori som handler om 

hvordan samfunnet bør se ut. Metodekapitelet tar så for seg de metodene jeg velger å 

bruke for å analysere de data jeg har innhentet om avisens lesere, lederartikler og om 

hva andre aviser skriver om Magazinet.  

Etter metodekapittelet følger analysedelen hvor jeg analyserer de data jeg har 

hentet inn etter de nevnte metoder, i relasjon til den teori jeg har gjort rede for i 

teorikapittelet. Sammenflettingen av teori og empiri er viktig i denne oppgaven da den 

har en teorietisk problemstilling som gjør at jeg hele tiden må relaterer de empiriske 

funn til kjennetegn ved ulike offentlighetsmodeller. Det betyr ikke at det empiriske 

grunnlaget er underordnet det teoretiske. De empiriske data er uunnværlige i 

forståelsen av Magazinet selv om oppgavens argumentasjon for bruk av 

offentlighetsteori på Magazinet er en sentral del av oppgaven. 
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2. OFFENTLIGHET, RELIGION OG POLITIKK 

 

2.1 Teoretisk avgrensing.  

 

Dette kapittelet søker å gi en innføring i oppgavens bruk av offentlighetsteori, og gi 

en begrunnelse for hvorfor og hvordan jeg anlegger et slikt perspektiv på avisen, for 

så å argumentere for hvordan jeg kan bruke normativ teori som offentlighetsteori på 

empiriske data. 

Magazinet er en avis som befinner seg i det norske medielandskapet, men også 

i et internasjonalt medielandskap igjennom sin internettsatsing. Denne oppgaven 

handler av kapasitetshensyn først og fremst om Magazinet som papiravis i det norske 

medielandskapet. Det hadde naturligvis vært interessant å se på Magazinets 

internettsatsing i relasjon til offentlighetsteori, siden dette mediet har muligheter for å 

skape dialog mellom leserne, og mellom leserne og produsentene av avisen. Uten 

internett er det også vanskelig å se for seg utviklingen i etterkant av publiseringen av 

karikaturtegningene, som i stor grad ble spredt via dette mediet. Likevel er det altså 

papiravisen jeg empirisk undersøker. 

I 2005 kom sosiologen og filosofen Jürgen Habermas ut med boken Zwischen 

Naturalismus und Religion. Habermas er opphavsmannen til dagens forståelse og 

bruk av begrepet offentlighet. I denne boken forholder han seg til samtidig forskning 

på religionens rolle i offentlig vestlig kultur, og tar religiøs bevissthet og dens 

betingelser på alvor. Han var tidligere tilhenger av sterke sekulariseringsteorier som 

sier at religion har utspilt sin rolle i dagens verden (Morgenbladet 2005). Det betyr at 

han mener religiøse menneskers stemmer hører hjemme i en rasjonell og normativ 

samfunnsdebatt. Med Habermas syn på religiøse menneskers deltagelse i offentlig 

samtale som utgangspunkt vil jeg senere i kapittelet argumentere for å bruke 

offentlighetsteori på Magazinet som religiøs publikasjon. 

For å sette oppgaven inn i en medievitenskaplig kontekst vil jeg referere kort 

til medievitenskaplig forskning gjort på religiøse publikasjoner og mediering av 

religiøse budskap, og til hvordan offentlighetsteori har vært brukt i medieforskningen. 

Første halvår 2007 mener Magazinet på lederplass mye om norsk politikk. Jeg 

vil bruke teori om forholdet mellom religion og politikk i Norge for å prøve å si noe 

om hva som kjennetegner Magazinet som offentlighet i 1999 og spesielt i 2007.  

I januar 2008 gikk Magazinet sammen med den kristne avisen Dagen. Mitt 
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analysemateriale er i hovedsak hentet fra våren 1999 og våren 2007, men 

leserundersøkelsen fra 2007 er gjennomført i desember, et tidspunkt hvor Magazinet 

visste at de skulle fusjonere med Dagen. Selve leserundersøkelsen har denne fusjonen 

som bakteppe. Intervjuet med Vebjørn Selbekk er også gjort etter at fusjonen er 

vedtatt. Derfor kan jeg også si noe om i hvilken grad fusjonen har noe å si for 

Magazinet i et offentlighetsperspektiv, selv om dette verken er oppgavens hovedmål 

eller problemstilling. Det er interessant, etter å ha sett på utviklingen fra 1999 til 

2007, å se hva Selbekk tenker om disse to avisene.  

Habermas er en av verdens mest omtalte og produktive samfunnsforskere i vår 

tid. Jeg har prøvd å sette meg inn i den delen av han arbeid som omhandler medier og 

offentlighet, og offentlighet og religion. 

 

2.2 Offentlighetsteori  

 

Jeg vil argumentere for hvordan man kan legge et offentlighetsperspektiv på 

Magazinet gjennom å først skissere kort hva offentlighetsteori er og hvordan jeg 

definerer mitt offentlighetsbegrep. Deretter vil jeg med utgangspunkt 

offentlighetsteori drøfte i hvilken grad det finnes en eller mange offentligheter, og om 

vi derav kan snakke om hva slags offentlighet Magazinet er. Offentlighetsteori har sitt 

utgangspunkt i normativ teori om hvordan et demokratisk samfunn bør fungere. Jeg 

vil argumentere for at denne type teori kan brukes på empiriske data. Magazinet er en 

avis og jeg vil se på mediers plass i offentlige sfærer. Magazinet har en synlig og 

markant redaktør, så til slutt i kapittelet tar jeg for meg hva offentlighetsteori sier om 

sterke ledere.  

 

6.2.1 Hva er offentlighetsteori?  

 

Jeg ønsker å bruke Habermas definisjoner av offentlighet som utgangspunkt for 

forståelsen av hva en offentlig sfære er, og senere spesifisere min forståelse av 

begrepet gjennom å skissere andre offentlighetsmodeller som jeg også bruker for å  

analysere det empiriske materialet. I følge Habermas kan offentligheten oppstå hvor 

som helst hvor private individer offentlig møtes til diskusjon om tema av allmenn 

interesse der målet er at det beste argumentet skal vinne fram uavhengig av 

deltagernes posisjon (Habermas 2006). 
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Jeg ønsker å studere, gjennom nevnte empiriske undersøkelser, Magazinet som en 

type deloffentlighet. Siden Habermas i sitt hovedverk Borgelig offetlighet ikke 

opererer med slike begrep prøver jeg i det følgende å referere kort til noe av den 

teoretiske diskusjonen som kom i etterkant av denne som har ført til at Habermas nå 

har nærmet seg forskere som opererer med det mer partikularistisk syn på 

offentlighet.  Utgangspunktet for valget av et offentlighetsperspektiv er at Magazinet i 

2006 ble en tydelig, sterk og kvalitativt forskjellig meningsbærer i landets riksaviser. 

Men først litt om Habermas´ Borgelig offentlighet. Han beskriver en liberal 

offentlighet som utviklet seg på 1700 - tallet parallelt med tilblivelsen av de moderne 

nasjonalstatene i Europa og det moderne kapitalistiske økonomiske system. Habermas 

skiller sterkt mellom det som er offentlig og det som er privat. Offentligheten skapes 

av privatpersoner som danner en offentlighet ved å diskutere emner av 

samfunnsmessig interesse, før de formidler dem til staten. Denne offentligheten er en 

del av livsverdenen. Den medierer borgernes behov til staten og markedet, og 

fungerer som en buffersone mellom livsverdenen og staten (Habermas 1981/1991).  

Craig Calhoun (1992/1996) har summert Habermas offentlighetsbegrep i fire 

karakteristikker. Deltagerne skal ha lik status, og de ulike utsagn skal ha samme 

gyldighet uavhengig av ytrerens posisjon i samfunnet. Det bedre argumentet skal være 

avgjørende, og ikke de ulike aktørenes interesser. Alle spørsmål som har med statlig 

styring å gjøre skal kunne debatteres åpent. Alle skal inkluderes i offentligheten 

uavhengig av hvem de er.  

Habermas mente at den borgelige offentlighet brøt sammen i oppkomsten av 

mye elektroniske massemedier, da de brøt ned skillet mellom det som er privat og det 

som er offentlig. Han mener at det skjer en reføydalisering der den største delen av 

befolkningen er ekskludert fra den offentlige diskusjonen. Maktpersoners fremstilling 

av seg selv i mediene har visse likhetstrekk med den føydale representative 

offentlighet som fant sted under middelalderen da offentlighet bestod i at konger og 

føydalherrer viste seg for sine undersåtter. Den borgelige offentligheten har i følge 

Habermas funnet sted én gang i historien. Den vokste fram parallelt med at politiske 

spørsmål fikk bredere interesse blant folk og derav større relevans på 1700-tallet. 

Habermas skildrer hvordan troen på rasjonell argumentasjon, ytringsfrihet og 

medbestemmelse har utviklet seg historisk og idéhistorisk. Ideene han skisserer er i 

slekt med ideen om det greske polis, bystaten i den greske antikken som ble styrt 

gjennom direkte demokrati. Offentlighetsteori er også i slekt med andre teorier om 
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kommunikativt demokrati som hos forfattere som John Dewey (1984/2007) og 

Hannah Arendt (Benhabib1992).  

I verket Borgelig offentlighet drøfter Habermas fremveksten av en litterær 

offentlighet som var en forløper til og et grunnlag for dannelsen av en politisk 

offentlighet (Habermas 1971/1962). Den litterære utviklet seg gjennom nye 

møteplasser som kaffehus og medier som aviser, pamfletter og tidsskrifter. Et lesende 

publikum engasjerte seg i debatter om filosofiske og litterære spørsmål. Dette ble 

forløperen til den politiske offentligheten, området for drøfting av statens legitimitet. 

Habermas viser hvordan fremveksten av denne offentligheten hviler på økonomiske 

og klassemessige forutsetninger. Selv om han mener at alle skal kunne delta i 

offentligheten, var det kun hvite økonomisk uavhengige menn som i realiteten var 

deltagere i denne offentligheten. Dette kommer jeg tilbake til i kapittelet nedenfor.  

Teorien om kommunikativ handling er sentral i Habermas tenkning om 

offentlighet. I kommunikativ rasjonalitet er ikke rasjonaliteten knyttet til forholdet 

mellom objekt og subjekt men mellom subjekt og subjekt. Det vil si at tale mellom to 

samhandlende individer ses på som en handling, en talehandling. Dette aspektet ved 

rasjonalitet er nødvendig for å opprettholde normer og konvensjoner, og for at 

mennesker skal kunne sosialiseres til individuelle personligheter. Fornuften blir da 

svar på ikke bare faktaspørsmål, men også viktig i forhold til normer og verdier i et 

samfunn. 

Habermas offentlighetsmodell fra avhandlingen Borgelig offentlighet er blitt 

kritisert for å være en forgangen og elitistisk modell, men Dahlquist (1984) 

understreker at studien er en kunnskapssyntese hvor forutsetningen for analysen er at 

Habermas konstruerer en sammenfattet og systematiser idealtype. Dette betyr ikke at 

han ikke er bevisst på at det finnes en "folkelig" offentlighet, han mener selv 

innledningsvis at han begrenset seg til den borgelige av hensyn til tilgang til 

kildemateriale (Dahlquist 1984). Kritikken har gått ut på at modellen favoriserer den 

borgelige offentlighet på bekostning av andre typer av offentlighet, den tar ikke 

hensyn til kjønnsmessige aspekter ved offentlige sfærer, ei heller til 

kommunikasjonsformer som ikke har konsensus som mål, og for at han overvurderer 

verdien av ansikt til ansikt kommunikasjon, - noe som gjør at hans teori ikke kan 

brukes for å fange vår tids massemedierende kommunikasjonsformer. Han har også 

fått kritikk for at han er for elitistisk i sin kritikk av kulturindustrien inspirert av den 

tidlige Frankfurterskolen (jf. Horkheimer og Adorno 1944/1981, Bolin 1998:39). 
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2.2.2 Finnes det mange offentligheter?  

 

Viktigst for avhandlingens perspektiv er nok hans forhold til i hvilken grad det 

eksisterer parallelle offentligheter. Nancy Fraser mener at det er mer demokratisk og i 

bedre samsvar med virkeligheten å beskrive dagens samfunn som et flertall 

offentligheter enn en universell offentlighet (Fraser 1992/1996). Hun bruker begrepet 

subaltern counterpublics, som hun beskriver som underordnede grupper som former 

alternative offentligheter. Som eksempel bruker hun den feministiske alternative 

offentlighet med sine publikasjoner og distribusjonskanaler. Habermas har i sine 

senere skrifter godtatt at det kan eksistere deloffentligheter, men at det tross 

fragmentering finnes en åpenhet som skaper en sammenhengende allmenn 

offentlighet, dermed både erkjenner og avviser han Frasers kritikk (Habermas 

1981/1987,1992a/1996, 1992b/2007). 

For Habermas er offentlighet ikke en institusjon, et system eller en 

organisasjon. Den er et nettverk av kommunikasjon, av meninger (Habermas 1992b). 

Kommunikasjonsformer blir filtrert og sammensatt slik at de fortetter seg til offentlige 

meninger. Offentligheten reproduserer seg selv gjennom kommunikativ handling. 

Offentlighet er kjennetegnet av en kommunikasjonsstruktur som gjelder det sosiale 

rommet som skapes i kommunikativ handling (Habermas 1992b). Offentlighet dreier 

seg heller ikke om å spre innhold gjennom effektive kanaler. 

Kommunikasjonspraksisen har større betydning for offentlig meningsdannelse enn at 

det skapes et offentlig rom alle kan være en del av. Habermas mener dette nettverket 

av kommunikasjon deler seg i mindre, mer spesifikke offentligheter. Han nevner 

populærvitenskapelige, kirkelige, litterære, kunstneriske, feministiske og ”alternative” 

helse-, sosial - eller vitenskapspolitiske offentligheter (Habermas 1992b). Disse 

deloffentlighetene befinner seg på ulike nivåer i forhold til stadiet av organisering og i 

forhold til hvor de befinner seg mellom senter og periferi i en allmenn offentlig sfære. 

For Habermas er disse deloffentlighetene porøse i forhold til hverandre. 

 

De indre sosiale grensene sørger for at offentlighetens ene tekst, som griper radikalt ut i alle retninger 

og kontinuerlig skrives videre, blir fragmentert i vilkårlig mange småtekster, for disse blir alle de andre 

småtekstene kontekst. Men like fullt kan man bygge hermeneutiske broer fra den ene teksten til den 

andre. Deloffentligheter konstitueres gjennom utelukkelsesmekanismer, men ettersom offentligheter ikke 

kan konsolidere seg til organisasjoner eller systemer, finner det ingen utelukkelsesregel uten 
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oppsigelsesklausul. Den allmenne offentlighet, som er definert gjennom relasjonen til det politiske 

systemet har med andre ord indre grenser som prinsippielt sett er gjennomtrengelige. (Habermas 1992b) 

 

Habermas tenker seg altså deloffentligheter som undergrupper i en allmenn 

offentlighet. Han viser til hvordan feminister og arbeidere har dannet alternative 

offentligheter for så å bli en del av den allmenne offentligheten ved å bryte ned de 

strukturene som i utgangspunktet gjorde dem til den borgelige offentlighetens ”andre” 

(Habermas 1992b). Han mener det kun er gjennom massemediene at mennesker i 

periferien, som har lettere for å identifiser nye samfunnsproblemer, gjennom 

organisering i ulike grupper,  kan klare å sette dagsorden.  

Det har i kjølevannet av kritikk mot Habermas offentlighetsmodell og 

fremveksten av ny teknologi og nye medier kommet en rekke utvidede 

offentlighetsmodeller. Når den engelske oversettelsen av avhandlingen kom i 1989, 

bidro det til økt internasjonal teoretisering omkring offentlighet (Bolin 1998: 37). 

Likevel er det få artikler innen medieforskningen som har empiriske eksempel som 

utgangspunkt (Bolin 1998: 37). Man har heller forsøkt å bevise via historisk 

kildemateriale at det på gitte tidspunkt har eksistert en offentlighet, slik Habermas 

gjør i Borgelig offentlighet.  Den politiske offentlighet, det vil si den sfære der hvor 

statens anliggender diskuteres, på bekostning av andre offentlighetsformer. 

Oskar Negt og Alexander Kluge inkluderer deler av privatsfæren i det 

offentlige med sin avhandling Öffentlichkeit und Erfahrung fra 1972. Den 

menneskelige erfaringen, ideer og bevissthetsformer blir inkludert. Negt og Kluge ser 

en oppblomstring av det de kaller produksjonsoffentligheter som er direkte knyttet til 

det kapitalistiske produksjonssystemet som f.eks. kulturindustrien. I motsetning til 

disse ser de en oppkomst av selvorganiserte motoffentligheter som er grunnet på 

konkrete interesser. Negt og Kluge betrakter spesielt selvorganisering i fagforeninger 

hvor arbeiderklassen ut fra felles interesser organiserer seg på basis av like erfaringer. 

De ser disse som motoffentligheter og som forstadier til fremtidens proletære 

offentlighet.  Her tar en produksjonsoffentlighet over for en borgelig offentlighet. 

Negt og Kluge ser oppløsningen mellom offentlig og privat sfære, ikke som 

reføydalisering, men som starten på fremveksten av en ny offentlighetsform som ikke 

har funnet sted ennå. Disse er ikke totalt atskilte offentlighetsformer, men senere 

former beholder drag fra tidligere former (Negt og Kluge 1972/1993). Hos Negt og 

Kluge omfatter altså offentligheten deler av privatsfæren; den menneskelige 
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erfaringen.  

  McQuail (2000/1983) bruker begrepet ”democratic- participant” som en 

betegnelse på teorier som ser teknologi som demokratiskapende.  Å analysere medier 

på denne måten innebar å slutte seg til en kommunikasjonsteoretisk retning som 

legger vekt på mediers potensial til å danne del - og suboffentligheter. Konsekvensen 

av dette ble en nedtoning av offentlighetens universalistiske tilnærming til fordel for 

et med partikularistisk syn. 

 Fraser (1992) og Ryan (1990) viste at kvinnebevegelsen i USA tidlig dannet 

egne fora for meningsutveksling som ble alternative offentligheter til den borgelige 

offentlighet fordi de ikke fikk delta i den borgelige. Det kvinnene ville snakke om ble 

sett på som privat og lå utenfor det menn mente var av offentlig interesse (Svensson 

2001). Ryan mener at samtidlig med den borgelige offentligheten vokste det fram en 

mengde konkurrerende motoffentligheter.  

Verstraeten (1996) mener at hver dominant offentlighet nærmest på 

automatisk vis danner en antioffentlighet. 

Fornäs (1995) innfører begrepet opposisjonell motoffentlighet som skiller seg 

fra alternativ offentlighet. Begge står imot den borgelige, vestlige, hvite, 

mannsdominerte offentligheten. Den alternative er kun et alternativ til marginaliserte 

grupper, mens den opposisjonelle driver aktiv opposisjon. Bolin (1998) hevder at 

tydelig målrettede motoffentligheter faller inn under Habermas begrep sosiale 

bevegelser. Frasers underordnede motoffentligheter ligger nærmere den alternative 

offentlighet i forhold til denne terminologien.  

Å snakke om en felles offentlighet som alternative og andre offentligheter 

forholder seg til innebærer å implisitt gå ut ifra en beskrivelse av samfunnet grunnet 

på Habermas offentlighetsmodell (Svensson 2001). Selv om ikke Habermas opererer 

med en fragmentert offentlighet bruker han begrepet weak publics om grupper i 

samfunnet som befinner seg langt fra makthaverne (Habermas 2006:8). Han bruker 

også begrep som periferi og senter (Habermas (2006:10). Han opererer med mange 

deliberative prosesser i samme offentlighet, men holder fast på at det kun er snakk om 

ett deliberativt demokrati når alle disse foregår i samme offentlighet og kan bli til en 

stor felles samtale. Stevensson (1995) poengterer at Habermas idealtype er genuint 

partikularistisk fordi den historisk sett er en alternativ offentlighet i forhold til den 

føydale. Den er en offentlighet dominert av en spesiell samfunnsgruppe, hvite rike 

menn, som søker å påvirke opinionen med sine særinteresser. Derfor mener han at 
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modellen til Habermas legitimerer offentligheter som omfatter andre 

samfunnsgrupper som bygger en opinion for sine spesielle interesser. 

Går man ut i fra at det finnes flere offentligheter følger det av det at disse må 

kunne sammenlignes på ulike vis. Kommunikasjon skjer mellom offentligheter, og 

innad i offentligheten. Disse offentligheter kan så sammen føres i en større allmenn 

offentlighet. Deloffentlighetene utgjør et alternativ til hverandre. Men for at noe skal 

være en alternativ offentlighet må den være et alternativ til noe, en større enhet eller 

en større struktur. Alexander Kluge bruker begrepet universell provinsialisme. Han 

mener det finnes mange offentligheter, og at de ikke forstår hverandre (Negt og Kluge 

1972/1993). Förnås er enig. Han mener det er problematisk å tenke seg en stor 

overbringende offentlighet som alle andre offentligheter er en del av. Dette fordi det 

ikke finnes én samtale alle er en del av, likevel er ingen sfærer totalt isolert fra andre. 

Han mener alle offentlige sfærer er vevd inn det han kaller The Web of Discursive 

Games (Förnås 1995:85). 

John Keane (1995) deler inn den offentlige samtalen i ulike nivåer. Den minste 

er mikrooffentligheter som foregår innom privatsfæren, men går over i det offentlige 

ved at den bidrar til diskusjon som berører flere mennesker. Mesooffentligheter finnes 

i og rundt aviser og andre medier på et nasjonalt nivå. Det tredje nivåeter 

makrooffentlighet som finnes på globalt nivå. Et eksempel kan være FN. Keanes 

inndeling hviler på geografi og kvantitativ spredning. 

Peter Dahlgren deler opp offentligheten på en litt annerledes måte (Dahlgren 

1995). Han kaller det ”common domain” og ”advocasy domain”.  Den førstnevnte er 

en offentlig sfære som strever mot universialitet. Innen den finnes samfunnets store 

medier. Den sistnevnte består av deler av de store mediene, men i hovedsak av det 

han kaller civic media. Det vil si nyhetsbrev, nærradioer, tidsskrifter og 

foreningsblader. Denne sfæren er da som et aggregat av alternative sfærer. John B 

Thompson (1995) skiller mellom offentligheter som bygger på åpenhet og tilgang til 

massemedier og en som bygger på aktiv kommuniserende deltagelse. Thompson 

mener førstnevte er viktigere enn at alle skal kunne delta på like vilkår. Nisjemedier 

blir da en kompensasjon for de som ikke får deltatt i massemediene. Et sted 

mennesker kan få sin stemme hørt. Medieforsker Graham Murdoch (1992) og 

historiker Geoff Eley (1992) formulerte uavhengig av hverandre et ideal hvor disse 

alternative sfærene ble ”staging areas” hvor ulike interesser forbereder sine saker før 

de tar de ut i en større offentlighet.  
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Jeg kommer til å bruke overnevnte teori for å finne ut hva som kjennetegner 

Magazinet som deloffentlighet. Begrepene ovenfor er strukturelle i den forstand at de 

i størst grad handler om en offentlighets form i relasjon til andre offentligheter, det 

være seg en allmenn offentlighet eller en annen deloffentlighet. Men noen av 

begrepene er også substansielle, det vil si at de handler om innholdet i offentligheten. 

Hva som debatteres og hvem som kan være med. Borgelig offentlighet og proletær 

offentlighet er slike begrep, der benevnelsen av offentlighetstypen er den variabelen 

som definerer offentligheten som gruppe. Jeg vil analysere Magazinet som 

offentlighet både med strukturelle og substansielle begrep.   

Synet på offentlighet kan deles grovt inn i en moderne og en postmoderne 

tilnærming til begrepet. Alan McKee deler modernistenes frykt for at det ikke finnes 

en offentlighet i dagens samfunn, inn i fire. Kommersialisering, trivialisering, 

fragmentering og tabloidisering (McKee 2005). Det er begrepet fragmentering jeg 

berører med min bruk av offentlighetsteori. Det sentrale i denne diskusjonen er om en 

fragmentering av mediebildet, og derav en fragmentering i den offentlighet sfære er 

bra eller dårlig for demokratiet. Diskusjonen står mellom å la mange komme til orde 

på ulike premisser, eller la alle komme til orde på like premisser men risikere at det da 

kun er de ressurssterke i samfunnet som reelt sett kommer frem med sine synspunkter.  

Modernistene gir ikke opp idealet om at det kun finnes én offentlighet i tråd 

med Habermas ideal, og mener det er vanskelig å finne denne sfæren i dagens verden. 

En mer postmodernistisk tilnærmingsmåte vil betone viktigheten av at undergrupper 

utgjør sine egne offentligheter, der de deltar på ulike premisser avhengig av typen 

offentlighet. Det er mindre viktig hva og hvordan det diskuteres, det viktige er at flere 

får komme frem med sine synspunkter. Hvordan forholder jeg meg til denne 

diskusjonen? Jeg bruker både Habermas kriterier for hva som kjennetegner en 

rasjonell dialog, og et partikularistisk syn på offentlighet. Jeg ser strukturelt og 

substansielt på hva som kjennetegner Magazinet som offentlighet, og i det 

substansielle forholder jeg meg til i hvilken grad dialogen oppfyller Habermas krav. 

Jeg bruker således en tilnærming som ligger mellom disse perspektivene. Jeg 

forholder meg til, i denne oppgaven, at det finnes en stor offentlighet alle er en del av, 

altså en modernistisk tilnærming, men samtidig til at denne er delt opp i mindre 

deloffentligheter, noe som er en mer postmoderne tanke. I et demokratiperspektiv vil 

det si at deloffentligheter kan ha potensial til å fremme demokratiet så lenge de er en 

del av en allmenn offentlighet. 
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2.2.3 Medier og offentlighet 

 

Noe av de viktigste innslagene i Habermas borgelige offentlighet er oppkomsten av 

aviser og nye offentlige samlingsplasser i byene, salonger og kafeer der 

privatpersoner samlet seg for å diskutere. Ulike medier står altså fra begynnelsen av i 

sentrum for offentligheten. Habermas fikk som vi så ovenfor mye kritikk for sitt syn 

på den borgelige offentlighets sammenbrudd i oppkomsten av elektroniske 

massemedier.  Han har i senere tid endret synet på i hvilken grad massemediene har 

evne til å virke delibererende. Under visse forutsetninger kan medier bidra til det, noe 

jeg kom inn på i innledningen til denne oppgaven.  

 Hva er så medienes rolle i de offentlige sfærer? Gjennom det tjuende århundre 

har det i vitenskapen og i den offentlige debatt vært tilbakevendende bekymring for 

den påvirkning massemediene har på den offentlige samtalen jf. diskusjonen som 

postmoderne og moderne tilnærminger til offentlighetsbegrepet. I stedet for å legge til 

rette for den offentlige samtalen slik aviser hadde gjort i lange tider, var man redd for 

at nye medier skulle pervertere den offentlige sfære og demokratiet (Butsch 2007: 1). 

Nye teorier om massekultur og massesamfunnet forklarte det moderne demokratiets 

sårbarhet, og hvordan radio og tv var effektive redskap for propaganda. (Swingewood 

1977, 10ff; Sproule, 1987;Lacey 1996; Butsch 2007).  

I etterkrigstiden fulgte statsvitere opp, og var bekymret for om demokratiet i 

det hele tatt ville overleve blant de nye massemediene. På 50 - tallet var politikere fra 

alle leirer venstre, høyre og liberalere alle redde for at massemediene ville gjøre det 

umulig for den lille mannen i gata å delta i demokratiet, selv om de var uenige om hva 

slags rolle han skulle ha i demokratiet. Det var i stor grad Tv som fikk denne 

kritikken, men også tegneserier og kitsch fikk gjennomgå. Det var på denne tiden at 

Jurgen Habermas begynte å arbeide med sin teori om den offentlige sfæren og 

medienes rolle i den.  

Tradisjonell liberal politisk teori opererer med tre positive funksjoner for 

massemediene i et demokrati. Å være vaktbikkje over staten som den fjerde 

uavhengige statsmakt, og informerer og tilrettelegge for debatt mellom borgerne slik 

at de kan delta i demokratiet, og å være en stemme for enkeltmennesker ovenfor 

staten (Curran 2000). I denne typen teori er mediene borgerne allierte i deres rolle 

som tilretteleggere av den offentlige debatten. Teorien har røtter i 1700 tallet hvor 

skrevene medier var tigjengelige for de fleste. Selv om trykkeriutstyr ikke var så dyrt 

 24



 

bestod denne sfæren i stor grad av en lite eksklusiv gruppe. I dag er mediene viktige 

for å nå ut til store befolkninger.  

Magazinet er en avis. Hva er en avis? I følge Terje Hillesund er det viktig å ta 

for seg de minste enhetene for å forstå hva som skiller trykte aviser fra andre medier:  

 

Ved hjelp av sorte linjer og prikker, som kontrasteres med det hvite eller grå i papiret, 

formidles et budskap. Den språklige delen av en avis er på denne måten også visuelt 

formidlet, gjennom bruk av bokstaver. Bokstavene er visuelle representasjoner av visse 

språklige lyder. Derfor kan en si at all formidling av mening og betydning i en avis er 

visuelt formidlet. Avisen er et visuelt medium. (Hillesund 1994: 23) 

 

En avis er et fysisk produkt, et visuelt medium, som formidler et budskap som kan 

leses med øynene. Det skiller seg ut ved at det er et fysisk produkt som det kan blas i, 

og i motsetning til medier som TV og radio, er avisen ikke avgrenset innenfor en viss 

tidsramme. Vi kan finne tilbake til gårsdagens avis for å lese en artikkel. Nyheter og 

annet redaksjonelt stoff i trykket form har lengre levetid enn nyheter i konkurrerende 

medier, hvis man da ser bort ifra at nå også levende bilder er tilgjengelige over tid på 

internett. I så måte kan det argumenteres for at dette aspektet ved aviser ikke lengre 

skiller dem fra tv og radio.  

Avisforsker Sigurd Høst, som har vært med på å utarbeide det vitenskapelige 

avisbegrepet, har følgende kriterier for hva som kan kalles en avis: Publikasjonen 

skal komme ut minst én gang i uken og fylle reglene for listeføring som avis. Det vil 

si at publikasjonene skal ”orientere allmennheten om begivenheter og aktuelle 

spørsmål”, og ta betaling for abonnementet eller løssalg. Publikasjonene må 

opprettholde minst 50 prosents egenprodusert stoff (Høst 2004:43). Innhold, 

utgivelsesfrekvens, kravet om ansvarlig redaktør og kravet om reell betaling er 

kravene som vanligvis blir stilt for å kunne kalle seg avis. Når det gjelder 

utgivelsesfrekvens så må en publikasjon minst ha en utgivelse per uke for å bli 

vurdert som avis, mens aviser med tre eller flere utgivelser per uke går under 

kategorien ”dagsavis”.    

Hvordan påvirker så medier, eller her aviser offentligheten? Sigurd Allern 

mener nyhetsformidling av hendelser er en sosial konstruksjon og ikke et speilbilde av 

virkeligheten. Den blir til i samspillet mellom minst to parter, journalisten og kilden. 

Slik sett deltar og påvirker journalister den virkeligheten de formidler. Slik sett kan de 
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ikke være objektive eller uavhengige (Allern 2001: 47). Journalister er aktører, og på 

samme måte som kildene sine er de delaktige i å utforme nyhetene. Enten journalisten 

har utdanningsbakgrunn fra fagfeltet, eller er selvlært, blir de normene som er 

forbundet med journalistrollen internalisert. Også normene som gjelder for selve 

utformingen av de journalistiske produktene blir til i samspill med andre i 

redaksjonene. Journalistene er altså aktører som lager en konstruksjon av 

virkeligheten som leserne i ulik grad deler.  

 

2.2.4 Normativ teori på empirisk materiale?  

 

Habermas´ teori om offentligheten er en teori om hvordan han mener et samfunn bør 

være, samtidig som han fremlegger en analyse av en konkret historisk periode hvor 

han mener dette idealsamfunnet har eksistert. Det vil si at Den borgelige offentlighet 

er en normativ teori hvor normen søker legitimering gjennom en empirisk studie av en 

historisk periode. Skillet mellom normativ og deskriptiv forskning har sitt opphav hos 

David Hume som mente at vitenskapen kun skulle beskjeftige seg med det som ”er”, 

altså konsentrere seg om empirisk forskning, og ikke med hvordan verden bør se ut 

(Hume 1975; Skogerbø 1999). Det finnes lite diskusjon om temaet i dagens forskning 

fordi vitenskapen ikke lengre ser seg som objektiv, men som en aktivitet som 

kontinuerlig må gjøre rede for sine teoretiske utgangspunkter. Det finnes 

konkurrerende vitenskaplige tradisjoner innen de fleste fagfelt. Et av 

grunnlagsspørsmålene i moderne vitenskap er om det i det hele tatt er mulig å skille 

mellom verdinormer og beskrivelser av verden. Likevel er skillet fruktbart på et 

analytisk nivå for å kunne si noe om teorier og analysers formål enten det er å 

beskrive, forklare eller vurdere (Skogerbø 1999: 41). 

I denne avhandlingen ser jeg Magazinet som offentlighet strukturelt og 

substansielt. Jeg tar utgangspunkt i at Habermas mener man empirisk sett kan avgjøre 

hvor vidt en deliberasjonsprosess finner sted, og at han mener det finnes flere slike 

prosesser i den allmenne offentligheten. Dermed kan Magazinet hypotetisk sett være 

et sted hvor en slik deloffentlighet finnes.  

Habermas offentlighetsmodell stiller høye krav til deltagerne. Det forutsettes 

at borgerne er informert om politikk, kultur og samfunnsliv til enhver tid, noe som 

kan være vanskelig i praksis. Ut ifra dette perspektivet er det kvaliteten på samtalen 

som avgjør om offentligheten og mediene fungerer godt eller dårlig, for å avgjøre om 
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det finnes en borgelig offentlighet. Jeg vil komme inn på hvor vidt Magazinet klarer å 

møte noen av disse kravene til offentlig samtale, men først og fremst vil jeg fokusere 

på i hvilken grad Magazinet oppfyller Habermas krav til den religiøses samtale med 

den sekulære i offentligheten. Dette aspektet er relevant fordi Magazinet regner seg 

som en kristen avis.  

Jeg forholder meg ikke til kvaliteten på innholdet normativt i den borgelige 

offentlighets forstand i form av at jeg vurderer inngående hvor rasjonelle ulike 

samtaletema er. Jeg har ikke i omfanget av analysen mulighet til å analysere hvor 

rasjonell argumentasjon hver tekst inneholder, men jeg forholder meg til de krav 

Habermas stiller til religiøse og sekulære i samtale i det offentlige rom, noe jeg 

kommer mer inn på i neste kapittel.  

Habermas mener at en slik offentlig deliberativ prosess må ha en kognitiv 

dimensjon, altså et element av læring, et epistemisk element (Habermas 2006). Han 

mener at i hvilken grad deliberasjon introduserer en slik dimensjon i politisk 

viljedannelse og beslutningstaken, er et empirisk spørsmål. Gjennom referanser til 

samtidens empiriske forskning argumenterer han for at deliberasjon har et aspekt av 

læring i seg. Han refererer blant annet til opinionsforskning som vektlegger personlig 

ansikt til ansikt kommunikasjon som den viktigste i politisk meningsdannelse. 

Habermas legger vekt på at dialogen skal være rasjonell og at temaene som debatteres 

skal ha samfunnsmessig interesse. Men hva som er rasjonelt og interessant kan det 

være svært ulike meninger om i et samfunn.  

Ritchard Butch skriver som redaktør av antologien Media and Public Spheres 

(2007) at de empiriske studiene i boken bekrefter at få offentlige sfærer klarer å møte 

Habermas krav, men likevel opererer disse studiene med begrepet offentligheter, av 

ulike slag, med ulike kvaliteter. Han mener at hvis vi lemper litt på Habermas´ krav til 

deliberasjon mellom likeverdige borgere som jobber for et felles gode, og aksepterer 

at det finnes mange offentligheter, så kan vi finne offentligheter av mange typer 

mange forskjellige steder som i ulik grad er relatert til dagens medier. Han 

argumenterer for å ikke spørre om det finnes eller ikke finnes en offentlighet, men 

heller godta at det finnes en overordnet institusjonell offentlig sfære, som et offentlig 

rom, som varierer kvalitativt, slik at det er hva vi gjør med dette rommet vi trenger å 

forså og evaluere (Butsch 2007:9). Disse teorietikerne er mer opptatt av å beskrive 

hva deltagerne i en offentlighet selv mener er av offentlig interesse enn å avgjøre om 

de oppfyller en norm for hva som er gyldig i en normativ teori. Dette er et mer 

 27



 

postmoderne utgangspunkt enn et moderne, et perspektiv som heller starter i empirien 

og ønsker å beskrive den, enn å prøve å finne ut om virkeligheten kan tilpasses en 

ønsket norm.  Jeg har valgt å spørre etter empiriske kjennetegn på offentlighet, og vil 

analysere det jeg finner ut ifra de nevnte teoretiske perspektiver. 

 

2.2.5 Lederskikkelser i offentlighetsteori  

 

Mediehistorikeren Martin Eide mener avisredaktørers tilblivelseshistorie er uløselig 

knyttet til fremveksten av en offentlighet (Eide 2002). I sin bok Den redigerende makt 

(2000) forsøker han å tegne et samfunnshistorisk portrett av redaktørrollen i Norge. 

Hans utgangspunkt er at hvis redaktørrollen forfaller så forfaller offentligheten. Et 

moderne demokrati trenger ordstyrere. Eide mener at redaktører kan fylle en slik rolle, 

hvis de er sin rolle bevisst. Historisk sett er redaktøren en tidlig fortolker av den 

offentlige samtalen. Starten finner vi ved slutten av 1700-tallet i sammenheng med 

boktrykkeriene. I 1814 åpnet den norske grunnloven for politisk debatt. Redaksjoner 

og boktrykkerier ble et møtested hvor samfunnsspørsmål ble diskutert. Etter hvert tar 

redaktører på seg en demokratisk nøkkelrolle (Eide 2000). Pressen blir en 

samfunnsmakt, og redaktøren er den som forvalter normene for offentlig debatt.  

Ved slutten av 1900 tallet hadde redaktører en toneangivende posisjon i det 

offentlige Norge. De kunne hevde seg og bli hørt i kraft av å være redaktører. De 

trengte ikke være politikere eller forfattere, men kunne fremstå som redaktører. Eide 

kaller dette den profesjonaliserte redigerende makt. Rollen fant fotfeste ved å løsrive 

seg fra eiere og myndigheter. Partipressen ble avløst av en ny løsrivning, en politisk 

frigjøring av det journalistiske felt. Eide stiller spørsmål om denne løsrivningen heller 

øker enn minsker ens betydning for andre felt og makter. Han stiller spørsmål om det 

er riktig at redaktørmakten var større før da det han kaller åndfulle redaktører preget 

den offentlige meningsdannelsen. 

Det er også andre måter å forstå redaktørrollen på. Arve Solstad deler den inn 

slik: 1830-1880: Boktrykkeren som redaktør, 1880 – 1920: Den agiterende, politiske 

redaktøren, 1920-1970: Den partibundne redaktøren, og 1970 og fremover: 

Redaktøren som direktør (Solstad 2001). Anders Nordal deler redaktører inn slik: Den 

anonyme redaktør, Den usynlige redaktør, Partiredaktøren, Den administrerende og 

pengetellende redaktør (Nordal 2001). 

Med disse teoriene som utgangspunkt vil jeg se på Vebjørn Selbekks rolle i 
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Magazinet som offentlighet. Hva slags type redaktør er han i dette perspektivet? 

Hvordan har hans rolle som redaktør utviklet seg fra 1999 til 2007. Hva tenker han 

om sin rolle fremover? Det er ikke tvil om at Selbekk har hatt mye å si for magazinet 

gjennom sin profilerte rolle gjennom karikaturstriden i 2006. I denne oppgaven 

handler ikke først og fremst om Selbekks rolle i Magazinet, og jeg analyserer ikke 

forholdet mellom redaktøren og de ansatte i avisen.  

 

2.3 Religion og offentlighet 

 

2.3.1 Forskning på medier, religion og kultur  

 

De siste tiår har mengden av studier som tar for seg forholdet mellom medier, religion 

og kultur økt betraktelig. Tidlig teori om forholdet mellom medier, religion og kultur 

forholdt seg til forholdet mellom religion og medier, medier og kultur, og kultur og 

religion. I boken Rethinking Media, Religion and Culture ønsker Stewart M. Hoover 

og Knut Lundby å se forholdet mellom medier, religion og kultur som ”a interrelated 

web within society”. De mener at ettersom samfunnet hviler mer og mer på mediering 

av sosiokulturelle relasjoner gjennom massemediene og kommunikasjonsteknologi, - 

så bør dette fått mer fokus i studiet av religion og kultur. Religionssosiologien har 

fokusert på religion i forhold til moderniseringen av samfunnet, men lite på medienes 

betydning i forhold til hvordan medier kan endre kultur og religion. 

Mediering er den sentrale prosessen i tradisjonen medier, religion og kultur. 

“..our understanding of religion, as well as of culture, is implied when media become 

interpreted through prosesses of mediations, as Jesus Martin-Barbero (1993) 

advocates.” (Hoover & Lundby 1997:300). Media rekonfigurerer forholdet mellom 

religion og kultur. Martín-Barbero (1993, Hoover, Lundby 1997:300) argumenterer 

for at det er så mange motstridende og inkluderende krefter som møtes i 

kommunikasjon at det gå et skille fra medier til mediering. Han definerer mediering 

slik:  

 

The articulation between communication practices and social movements and the articulation 

of different tempos of development with the plurality of cultural matrices. (Martín Barbero 

1993:187, Hoover &Lundby 1997) 

 

 29



 

I tradisjonen ”religious media critisism” fokuseres det på at den religiøse entrer den 

offentlige sfære for å tilby alternativer til de verdiene samfunnet ellers tilbyr (Clark & 

Hoover 1997: 20). Denne tradisjonen ligger opp til modernismens kritikk av den 

trivialisering de mener finner sted i den offentlige sfære. Mange religiøse forskere har 

brukt denne type teori for å forstå oppkomsten av religion i den offentlige sfære de 

senere år. 

Stewart M. Hoover kaller et av kapitelene i Rethinking Media, Religion and 

Culture for ”Media and the Construction of the Religious Public Sphere”. Men i 

artikkelen snakker han om ”media sphere”, ”private sphere”, og ”religious sphere”, 

ikke ”religious public sphere”. Han verken definerer eller problematiserer dette 

begrepet i et offentlighetsperspektiv (Hoover og Lundby 1997: 283). 

Også i boken Religion in The Media Age (Hoover 2006) bruker han begrepet 

”religious public sphere”. Han bruker dette som benevnelse på den erosjon av de 

stabile relasjonene som har funnet sted i offentligheten det siste halve århundret, uten 

å definere begrepet. ”..the latter part of the last century witnessed the gradual erosion 

of some of the settled relations in the religious public sphere.” (Hoover 2006: 234). 

Med sitatet ovenfor som utgangspunkt vil jeg drøfte bruken av begrepet 

religiøs offentlighet i relasjon til forholdet mellom religion og offentlighetsteori. Men 

først til Habermas forståelse av religion i offentligheten. 

 

6.4.2 Religiøse ytringers plass i offentlighetsteori.  

 

 Det er relevant å bruke Habermas i analysen av en religiøs avis som Magazinet. 

Habermas syn på religion har endret seg. Han ble tidligere sett som representant for 

sterke sekulariseringsteorier som sier at religion har utspilt sin rolle. I Boken Religion 

in the Media Age forklarer Stewart M. Hoover (2006:18) med utgangspunkt i USA, 

denne tankegangen med at det fra midten av forrige århundre hersket konsensus blant 

forskere om religionens ubetydelige rolle. Religion var til stede i det offentlige rom i 

form av representanter for dominante tradisjoner som kristendommen og 

jødedommen, men ikke på noen tydelig eller kontroversiell måte (Heiberg 1983 i 

Hoover 2006:18). Religionens offentlige ansikt var representanter for store 

institusjoner, og når disse mistet oppslutning var det lett å ta inn over seg antagelsen 

til de klassiske sekulariseringsteorier. Samtidig gjennomgikk Europa en 

sekulariseringsprosess i form av mindre oppslutning om kristendommen.  Sterke 
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sekulariseringsteorier har sitt opphav i 1800 - tallets samfunnsteorier som var 

rasjonalistiske og veldig optimistiske på vitenskapens vegne (Furseth og Repstad 

2003:102). De regnet med at samfunnet utviklet seg i faser som de regnet som 

evolusjonistiske.  

Den franske tenkeren August Comte formidlet en lov om hvordan den 

allmenne tenkningen i et samfunn gikk gjennom tre stadier.  Det første stadiet er det 

teologiske hvor alt som skjer forklares ut ifra guders inngripen. Videre utvikler verden 

seg til det metafysiske stadiet hvor filosofiske prinsipper overtar plassen for 

religionen som forklaring. Comte mente at hans egen tid var den positive, hvor 

teologer og filosofer måtte vike plassen for vitenskapsmenn. Han så spesielt for seg 

sosiologene som sosiale ingeniører. Få sosiologer og heller ikke Habermas er 

tilhenger av slike teorier i dag. Det er flere grunner til det. Hoover (2006:18) peker på 

at den islamske revolusjon i Iran i 1979 viste at religion kan være en kraft i 

samfunnsutviklingen i moderniteten. Etter dette har religiøst motiverte sosiale og 

politiske bevegelser blitt mer tydelige ettersom konservative kristne bevegelser i USA 

har fått innflytelse politisk, og islamistiske bevegelser bruker mediene for å nå et 

internasjonalt publikum. Samtidig har religiøse symboler og spiritualitet fått økt plass 

i populærkulturen (Hoover 2006:18). 

I lys av denne utviklingen har Habermas endret sitt syn på religionens plass og 

gyldighet i den offentlige samtalen. Han mener nå at religion kan være med på å 

fremme den offentlige samtalen. I boken Zwischen Naturalismus und Religion 

(Habermas 2005) tar han religiøs bevissthet og dens betingelser på alvor. Han 

forholder seg til samtidig forskning på religionens rolle i offentlig vestlig kultur. 

Habermas er ikke så opptatt av hvor grensen går mellom religion og viten men mener 

at denne hele tiden må være gjenstad for forhandling og selvkritisk refleksjon. Han 

stiller sekulære og troende like krav med hensyn til begrunnelse for sitt ståsted. Han 

innlemmer dermed de religiøse i en rasjonell og normativ samfunnsdiskurs. Han søker 

å sikre og fremme forståelse for religiøse menneskers integritet i møte med et 

sekulariserende press. Han bidrar til en anerkjennelse av at de store 

verdensreligionene hører med til fornuftens historie (Morgenbladet 2005).  

Habermas er en del av en tradisjon som tenker religion utenfor rammene av 

metafysikk og skiller mellom trossannheter og den krav på gyldighet de har i offentlig 

sammenheng (Morgenbladet 2005). Både religiøse og sekulære må delta i 

læreprosesser i møte med andres syn og mener religiøse perspektiver kan bidra til 
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utvikling av demokratiet. I dette perspektivet er Magazinet som en religiøs 

publikasjon i interaksjon med resten av samfunnet interessant. 

Habermas hovedfiende er ikke religiøse fundamentalister, men heller 

scientistiske profeter, vulgær sekularisme og antihumanismen som kan følge dem og 

hindre en normativ og rasjonell diskurs. Objektivisering av mennesket, mener han, 

kan være et problem for de grunnleggende forutsetningene for en samtale fordi den 

(samtalen) forutsetter at vi kan gjøres ansvarlige for våre handlinger og ikke henfaller 

til biologisme hvor vi kan handle ut ifra grunner og ikke årsaker. Han kritiserer 

kanskje her de tankene mange har om religiøse mennesker, at de forankrer sine 

handlinger i krefter utenfor vår kontroll. Habermas har en postmetafysisk dobbelt 

holdning til religion: Lærevillig og agnostisk. Dette krever et skille mellom 

trossannheter og de utsagn som gjør krav på gyldighet i offentlig sammenheng., som 

må være mulig å kritisere offentlig på den sekulære siden. Han prøver ikke å si noe 

om hva som er fornuftig eller ikke- religiøst innhold i religionen. Den konklusjonen 

må den religiøse selv foreta i møte med offentligheten. Innholdet i refleksjonene er 

fortsatt en del av religionen. Det er ikke slik at allmenngyldige sannheter tar over for 

religiøse, og de religiøse ytringene får ikke først legitimitet når de antar sekulære 

former. Men for at religiøse ytringer skal være på høyde med andre trosretninger i 

dagens samfunn må de formulere og definerer seg i forhold til andre livssyn og kan 

ikke ignorere vitenskapelige fremskritt.  Han mener teologer heller kan tenke hvordan 

vitenskapen kan virke informerende på trosretningen. Habermas utfordrer religiøse 

mennesker til å finne gode grunner til å gi sekulære forutsetninger forrang i 

offentligheten. Dette kan bare skje om den religiøse er villig til å integrere universell 

moral innen rammene for sin religion. Dette kan bli en stor utfordring for de som 

mener moralske forhold bare kan begrunnes ut fra religiøse forutsetninger som 

utelukker allmenn begrunnelse. 

 Habermas stiller like strenge krav til den sekulære som den religiøse når det 

gjelder tilpassing av verdensbilde. I artikkelen “Religion in the Public Sphere” 

(Habermas 2005:16) sier han: “...a secularist consciousness does not suffice for the 

required cooperation with fellow citizens who are religious”. En sekulær som har 

gjennomgått en sekulær læreprosess innehar en lærevillig og agnostisk holdning. Han 

ser ikke på religiøse tradisjoner som arkaiske levninger fra før - moderne tid, som 

eksisterer i nåtid.  

Det er ikke nok å se religionsfrihet som et vern for ytterliggående meninger. 
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Den sekulære skal hjelpe den religiøse til å få tilgang til det sekulære språket for at 

den religiøse skal kunne transformere sine tanker til et sekulært språk, et språk som 

har gyldighet i den politiske sfære. Han fornekter ikke i utgangspunktet den mulige 

kognitive substans i det religiøse, men respekterer presedensen til sekulære 

begrunnelser. Han må se sin konflikt med det religiøse som ”a reasonable expected 

desagreement” (Habermas 2005), og han må inneha en kritisk selvrefleksjon i forhold 

til grensene for den sekulære fornuft og se at religion er en del av fornuftens historie. 

Den agnostiske tilnærmingsmåten skal overvinne selvetablerte selvsagtheter 

og sikre at begge parter, den sekulære og den religiøse kan delta i læreprosesser i 

møte med andre syn. 

Habermas snakker om religiøse menneskers plass i offentligheten, i den store 

offentlige samtalen, og at deres argumenter, under forutsetning av at de oppfyller 

kravene til rasjonell dialog, skal kunne være gyldige. Han snakker også om religiøse 

grupper som deloffentligheter hvor religiøse mennesker snakker med 

hverandre.(Habermas 1992b/2007) Senere offentlighetsteori som opererer med en 

partikularistisk forståelse av begrepet bruker ikke begrepet ”religiøs offentlighet” som 

benevnelse på en del av offentligheten som kjennetegnes av at medlemmene er 

religiøse. Jeg har i det foregående argumentert for en partikulær forståelse av 

offentlighet. Ergo vil Magazinet ut ifra dette synet på den offentlige sfære kunne ses 

på som en deloffentlighet, som er en del av en overgripende offentlighet, - en allmenn 

offentlighet. Magazinet ser seg selv som en kristen publikasjon, og de fleste av 

leserne er kristne. Kan jeg da kalle denne deloffentligheten for ”religiøs offentlighet”? 

Dette begrepet sier noe kvalitativt om deltagerne i offentligheten.  

Begreper som alternativ offentlighet, motoffentlighet eller opposisjonell 

offentlighet sier ikke noe kvalitativt om hva deltagerne i disse står for.  

Keanes begreper om mikro, makro og meso gjør heller ikke det. Nancy Fracer 

snakker ikke om feministisk offentlighet, men om en alternativ offentlighet for 

kvinner. Alle disse begrepene er strukturelle og ikke substansielle.  Vil et begrep som 

religiøs offentlighet åpne for en total fragmentering av offentlighetsbegrepet slik at vi 

kan snakke om homoseksuelle offentligheter, barneoffentligheter eller sosialistiske 

offentligheter? Altså offentligheter som får navn etter den variabelen som holder den 

sammen som offentlighet? Jeg vil argumentere for at slike begreper allerede finnes. 

Negt og Kluge snakker om en proletær offentlighet. Da er vel det at deltagerne i 

denne offentligheten er fra proletariatet, det som er den avhengige variabelen som 
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holder de sammen, som danner denne offentligheten.  

Habermas har  kvalitative benevnelser på sine offentlighetstyper. Altså 

benevnelser som sier noe om deltagerne i den aktuelle offentligheten. Den borgelige 

offentligheten sier i stor grad noe om hvem som er deltagere i denne offentligheten. 

Den føydale sier noe kvalitativt om innholdet i denne offentligheten.  

Habermas mener den litterære offentlighet kommer forut for den borgelige. 

Dette begrepet sier i stor grad noe om innholdet i denne offentligheten. I dag bruker 

svenske teoretikere som Svensson (2001) og Bolin (1998), begrepet kulturell 

offentlighet som en forlengelse av begrepet litterær offentlighet. Dessuten er 

benevnelser på deloffentligheter ut ifra hvilke avhengige variabel som definerer og 

samler den, i hyppig bruk i den dagligtalen i Norge. (Vi snakker for eksempel om den 

norske offentligheten.) 

Jeg kan ut ifra argumentasjonen ovenfor bruke begrepet religiøs offentlighet 

hvis jeg ut ifra det empiriske materialet ser at det er det religiøse som definerer denne 

gruppen. Faren ved å bruke slike kvalitative benevnelser er at det ikke alltid er like 

klart hva som forener en gruppe. Ved at én variabel får en slik forrang kan det gjøre 

kompliserte og komplekst sammensatte grupper mer ensartet enn de er. 

 

2.3.3 Den religiøse offentlighets opphav  

 

Det finnes også et annet historisk argument for bruken av begrepet religiøs 

offentlighet. Habermas hevder at den litterære offentlighet er et forstadium til den 

borgelige offentlighet. Religiøse skrifter er litteratur, ja de første skrifter vi kjenner til 

i historien må kunne sies å ha et religiøst eller trancedent innhold. Disse skriftene ble 

overlevert muntlig gjennom samtale ansikt til ansikt lenge før Habermas ideal, 

agoraene i Athen fantes. Kan vi da si at den religiøse offentlighet kom før den 

litterære? Er den da et forstadium til den litterære slik som August Comte mente den 

teologiske og en trancedent var et prematurt forstadium til den positive tidsalder? 

Eller kan den religiøse, eller om vi kaller den trancedent, være en benevnelse på en 

deloffentlighet i dagens offentlighet?  

David Herbert (2003) argumenterer for at det finnes to opprinnelser til den 

offentlige sfære. En sekulær og en religiøs. Han mener det religiøse aspektet har blitt 

neglisjert i teorier om opprinnelsen til den offentlige sfære. Mayhew (1997:157) går 

tilbake til det han kaller The protestant renewal of the doctrine of Communion of 
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Saints i post- reformasjonens tid når han ser på opprinnelsen til den offentlige sfæren 

(Herbert 2003) og ser spesielt på puritanske religiøse tankesett. Han mener "The 

Communion of Saints" som et eget samfunn hvor fri kommunikasjon, var nødvendig 

for å snakke om troen. Et deliberativt samtaleideal var den beste måten for å 

bestemme hva som var trossannheter. Han mener således at den offentlige sfæres 

opprinnelse ikke var i 1700-tallets kaffehus, men i de radikale intellektuelles sirkler 

blant prester på 1600-tallet. De var klar over den rolle deres skrifter hadde for 

offentligheten og den offentlighetens betydning for tekstene de skrev.  Vi trenger ikke 

velge mellom disse to opprinnelsene mener han. De er begge fruktbare for å forstå 

den offentlige sfæren. En rekke ulike opprinnelser kan ha funnet sted i ulike 

verdensdeler og kulturer mener han. 

I Christianity and Democracy (1995) tar De Gruchy det perspektivet Mayhews 

senere bruker og plasserer det i en videre og bredere historisk sammenheng. Han 

finner en tradisjon for offentlige frie diskusjonsgrupper fra anglosaksisk kristendom 

gjennom reformasjonen til New England Convenant og britiske nonconformativiteten 

på 1800-tallet. Van der Veer (1999) illustrerer hvordan denne utviklingen ikke er 

begrenset til den anglosaksiske verden ved sin beskrivelse av en offentlig sfære i 

1800- tallets Storbritannia og India. Han skriver at i India var det de religiøse, kristne 

og hinduer, som krevde et skille mellom stat og religion. De kristne var redde for en 

hinduistisk statsreligion, og hinduistiske bevegelser som formet seg i motstand mot 

kristen misjonering, var også interessert i at staten skulle være sekulær (Herbert 

2003). Skillet mellom religion og stat har ikke i noen av de nevnte kontekstene ført til 

sekularisering, men til en oppblomstring av ulike religiøse statsuavhengige 

organisasjoner (Herbert 2003:97).  

Mayhew (1997) hevder at den offentlige sfære innebærer en sekularisering av 

et religiøst konsept, mens De Gruchy (1995) mener religion involvering i den 

offentlige sfære har historisk presedens. Van der Veer(1999) går lengre og mener at 

også i den moderne tid var det religiøse grupper som formet en offentlig sfære i 

opposisjon til staten, noe som gjorde at staten ble tvunget til å bli mer sekulær i 

prosessen. Dette synet står i motsetning til synet på opplysningstiden som tiden da det 

religiøse var i krise (Herbert 2003: 98). 

Også i Habermas skrifter finnes det argumenter for at den religiøse offentlige 

sfære kommer forut for den sekulære. Han opererer ikke med begrepet, men i 

artikkelen ”Israel or Athens: Where does Anamnestic Reason Belong?” (Habermas 
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2002) sier han:  

 

Without this subversion of Greek metaphysics by notion of autentically Jewish and Christian 

origin, we could not have developed that network of specifically modern notions which come 

together in the thought of a reason witch is both communicative and historically situated. 

           (Habermas 2002:132) 

 

Han mener de som ser kristendommen på augustinsk vis, hvor det intellektuelle 

kommer fra grekerne og troen fra Israel, halverer kristendommens ånd. Han refererer 

til Metz som insisterer på jødedommens og dermed kristendommens rasjonelle bidrag 

(Habermas 2002). Habermas mener altså at rasjonell dialog har sitt opphav i greske 

agoraer som igjen har sitt opphav bl.a. i jødisk tradisjon. Hvorvidt han mente den 

borgelige offentlighet i realiteten fantes på et før - gresk tidspunkt skal jeg ikke 

spekulerer i her, men det at han ser rasjonelle elementer i det religiøse og at det han 

mener er opprinnelsen til den borgelige offentlighet, den greske, er påvirket av 

rasjonelle elementer i den jødiske religion kan brukes som argument for en religiøs 

offentlig sfære før den borgelige, selv om Habermas ikke opererer med dette begrepet. 

Nedenfor kommer jeg inn på hvordan forholdet mellom religion og politikk 

har utviklet seg i Norge. I forhold til begrepet religiøs offentlighet er 

Haugianerbevegelsen spesielt interessant.  

 

2.4 Politikk og religion 

 

Nesten alle mennesker, til nesten alle tider, på nesten alle steder, har levd et politisk 

liv der religion har vært den fremste premissleverandøren (Neumann 2002 i Brekke 

2002: 7). Europas historie fra 1400 tallet og frem til i dag er et sentralt unntak fra 

denne regelen. Reformasjonen, motreformasjon og tredveårskrigen er en del av 

historien om de suverene staters fremvekst i Europa (Neumann 2002 i Brekke 

2002:7). Spørsmålet var: Hva er den sanne religionen? Kjettere og mindre religiøse 

sekter og bevegelser var vanlig også før renessansen, men de var så små i omfang at 

de lett kunne knuses med like maktmidler som vold, utvisning eller ulike tilpas-

sningsordninger. På 1500 tallet økte motsetningen mellom de geistlige og ulike 

religiøse bevegelser. I religionskrigene kunne de mest grusomme handlinger forsvares 

i religionene navn. Løsningen på disse problemene ble å være enige om å være 
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uenige. De ulike kongene skulle bestemme over religionsutøvelsen i sitt område. 

Denne grunnleggende tanken om en konges suverenitet i sin stat er altså et svar på en 

religiøs situasjon (Neumann 2002 i Brekke 2002:8). Religion ble etter hvert forvist til 

den private sfære hvor kongen ikke hadde direkte innflytelse. Selve skillet mellom 

politikk og religion kan derav ses som et skille med opphav i en bestemt politisk og 

sosial situasjon.  

I dagens Europa ser vi endringer i forhold til denne tradisjonen. Globalisering 

fører nye folkegrupper til Europa fra steder hvor skille mellom politikk og religion 

ikke er vanlig. Dette kan ses som tegn på modernitetens avslutning. Sentrale 

teoretikere i denne diskursen er Jacques Derrida og Emmanuel Levinas som selv var 

religiøse. Mange religiøse ser i denne utviklingen bort fra opplysningstidens idealer, 

muligheter for dem selv.  

Som jeg skrev ovenfor var Habermas, i likhet med sine samtidige 

samfunnsforskere lenge tilhengere av sterke sekulariseringsteorier, men har i senere 

tid anerkjent religiøse ytringers plass i den deliberative dialogen. Borgelig offentlighet 

er offentlighet hvor argumenter prøves mot hverandre, argumenter for og mot ulike 

løsninger på utfordringer vi må løse som samfunn. Den er en demokratisk modell, en 

modell over et mulig politisk system. Habermas innlemmer altså de religiøses 

argumenter, under visse forutsetninger, i denne dialogen. Selv om han mener den 

religiøse må uttrykke seg med et sekulært språk, kan trolig denne erkjennelsen av at 

religion er en del av fornuftens historie ses som et brudd med opplysningstidens ideal 

om å skille religion og politikk. Det kan se ut som om Habermas beveger seg mot en 

mer postmoderne tilnærming til offentlighet her, hvor innholdet i samtalen er 

underordnet det at det faktisk finner sted en samtale. Men Habermas mener ikke å 

lempe på kravet til kvaliteten på selv dialogen. Det er fortsatt politiske tema det 

handler om, bare at han anerkjenner religion som en del av fornuftens historie, og 

religiøse menneskers rasjonalitet, og stiller de samme krav til dem som de sekulære 

(jf. ovenfor). Det religiøse er derav ikke henvist til den private sfære men i noen grad 

til det offentlige rom. 

Troen på sekulariseringstesen gjør at ingen skandinaviske maktutredninger tok 

for seg religionens politiske rolle før 2002 (Neumann 2002 i Brekke 2002:8). Torkel 

Brekke kom i 2002 ut med boken Gud i norsk politikk, og hevder at de foregår en 

resakralisering av norsk sosialt og politisk liv, han ser på hvordan religion under 

Bondeviks første regjering satte farge på norsk utenrikspolitikk og gjør historisk rede 
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for forholdet mellom politikk og religion i Norge (Brekke 2002). Han mener det er 

globale grunner til at Norge gjennomgår en resakralisering. Det er stor global flyt av 

religiøse ideer at ulike slag. Han hevder at staten tidligere hadde større autoritet i 

henhold til hvordan religion skulle kunne få utslag i politiske handlinger, så er dette 

landskapet mer åpent nå. 

Men hvordan har forholdet mellom religion og politikk fortonet seg i Norge? 

På 1500 og 1600 tallet var Norge påvirket av ideer fra kontinentet først og fremst 

fordi vi lå under den danske stat som var en europeisk stormakt. I 1537 ble Norge 

reformert fra katolisisme til lutheranisme fordi den danske Kong Kristian den 3. var 

overbevist lutheraner. Den statskirkeordningen vi har i Norge i dag er nedfelt i 

Grunnloven av 1814 og oppstod under eneveldet. Nå hadde religionskrigene fått en 

motreaksjon i den totalitære stat hvor religion var et internt anliggende, men staten var 

en ikke religiøs affære (Brekke 2002: 57). Det religiøses viktigste rolle var å støtte 

opp om de politiske målene.  

Denne typen religionsutøvelse fikk en motreaksjon i pietismen. Det var en 

trosretning som la vekt på personlige religiøse opplevelser. Den hadde en form av 

vekkelses kristendom og lekmannsbevegelse som bredte om seg i Norge og Europa på 

begynnelsen av 1700 tallet. Selv om den hadde stor innflytelse på det religiøse livet 

hadde den ikke kraft nok til å endre maktstrukturer i samfunnet (Brekke 2002:57). 

Den var mer individorientert. Denne bevegelsen fikk atter sin motreaksjon i 

opplysningstidens idealer om rasjonalitet og nyttetenkning, og de fleste av de geistlige 

i Den norske kirke var preget av disse idealene på begynnelse av 1800 tallet. De 

hadde stor tro på skoler og religiøs opplysningsvirksomhet. Disse tankene oppsto i 

Frankrike som et svar på eneveldinge monarker, hvor tenkeren Montesquieu var 

sentral. Også i Skandinavia fikk eneveldet kritikk, bl.a. fra dramatikeren Ludvig 

Holberg.  

  I artikkelen ”Den norske pastorale opplysning: nytt blikk på det åndsforlatte 

landliv” argumenterer Nina Witoszek at 1700 - og 1800 talls pietismen ikke fremmet 

sekularisering, i så fall bare på et strukturelt plan (Witoszek 1998, Burgess 2003). 

Tallrike religiøse bevegelser vokste fram med prester som hadde stor tro på 

rasjonalitet. Disse var bl.a. haugianere i Norge, og Grundtvigere i Danmark. I tillegg 

til å drive religionsreformer fremmet de folkeopplysning (Witoszek 1998, Burgess 

2003). Opplysningstidens tanker om fornuft og rasjonalitet i verdslige saker og 

pietismens personlige kristendom kommer sammen i en av de viktige bevegelsene i 
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Norsk historie: Haugianismen. I 1796 hadde Hans Nielsen Hauge en sterk personlig 

religiøs opplevelse som kom til å farge ham for livet. Han var forretningsmann og 

forfatter av teologisk litteratur, og reiste rundt hele landet og holdt møter for legfolk 

om at de kunne få en personlig trosopplevelse. Dette ble han satt i fengsel for flere 

ganger etter konventikkelplakaten som sa at det ikke lekfolk fikk forkynne, og at alle 

forsamlinger måtte godkjennes av prester. Hauge ble dømt for kirkelig løsgjengeri.  

Den private religionsutøvelsen skulle ikke gå på bekostning av den offentlige 

religionen. Hauges forkynnelse ble foranledningen til en dyptgående folkevekkelse 

som ennå preger det norske samfunnet (Gilje & Rasmussen 2000). Han etablerte en 

bedehustradisjon som fikk store følger for norsk lekmannsbevegelse. Han fikk 

kvinnene med inn i det organiserte religiøse liv. Haugianerne virket som intellektuelle 

og forkynnere i ulike lag av folket. De grep fatt i saker som opptok folk og fremmet 

en ny religiøs og politisk bevissthet (Gilje & Rasmussen 2002: 418). Haugianerne var 

den første store folkebevegelsen som omfattet hele Norge (Gilje & Rasmussen 2002). 

De var lese - og skrivekyndige og brukte ofte ordet i offentlige forsamlinger. Dette er 

viktig for å delta i det offentlige liv. Nils Gilje og Tarald Rasmussen (2000) skriver i 

Norsk idéhistorie at haugianernes historie er interessant i relasjon til Max Webers tese 

om forbindelsen mellom protestantismens etikk og den kapitalistiske ånd. En asketisk 

livsstil var knyttet til forsakelse av kroppslige lyster og alle verdslige gleder. 

I 1814 ble Norge i union med svensk, og i det politiske landskapet som 

oppstod i etterkant var det konflikter mellom embetsmenn og bønder. 

Haugebevegelsen ble en del av bøndenes gryende motstand mot embetsverket.  

Embetsmennene kontrollerte departementene og hadde flertallet på stortinget.  Det var 

først på 1830 - tallet at bøndene maktet å utfordre embetsmennene. Haugianerne 

utgjorde en stor del av Stortinget bondeopposisjon. Det var prestene som var Hauges 

hovedmotstandere(Brekke 2002). Det var de som angav ham til staten. 

Motsetningsforholdene var hele tiden politiske og religiøse. Den kunne blitt en 

politisk kraft, men Hauge hadde ikke den viljen. Selv om han kritiserte kirkens menn 

var han likevel lojal mot statskirken, og oppfordret folk til å delta og ikke gjøre 

opprør. Han var reformator og ikke revolusjonær. Slik ble haugianismen en integrert 

del av den offentlige religion. Norge fikk selvstendige kristelige organisasjoner 

innenfor statskirken. Hauges personlige religiøse opplevelse har for dette trosmiljøet 

blitt selve modellen for hvordan en personlig erfaring med Gud kan arte seg.  

Tidligere Statsminister Kjell Magne Bondevik refererer til Hauge når han skal 
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beskrive sin kristne oppvekst, og sin opplevelse av omvendelse (Rimehaug 1997:23 i 

Brekke 2002: 63). Der hevder han også at Hauge er mønsterdannende for hele KRF. 

Tidligere Kirke og undervisningsminister Jon Lilletun setter Predikanten Arild 

Edvardsen inn i tradisjonen etter Hauge. Edvardsen driver verdensomspennende 

evangelisering fra sitt senter i Sarons Dal i Kvinesdal, men samtidig oppretter han 

forbindelser med næringsliv og politikere over hele verden (Brekke 2002). 

Kan bevegelsen rundt Hauge kalles en offentlighet? I Habermas definisjon 

brukt i denne oppgaven kan den det. Om den er en borgelig offentlighet er en annen 

sak. Den er det i den grad at den var den første landomfattende politiske og 

folkereligiøse bevegelsen i Norge.  Alle lag av folket kunne delta, selv om det i stor 

grad var bønder som ble med. Den er ikke en borgelig offentlighet i den forstand at 

den er interesseløs. Det var ikke slik at det beste argument kunne vinne frem. Skriften 

var ledetråden., med Hauge i spissen. Likevel har den i større grad enn noen annen 

religiøs eller politisk bevegelse fremmet lekmannens rett til å heve sin egen stemme, 

og derav også sin egen tolkning eller forståelse av Bibelen. Derfor ble religion 

snakket om i det offentlige rom på en annen måte enn tidligere, og det er grunn til å 

tro, da lekfolk fikk fremme sine synspunkter på Skriften, at det også ble noe diskusjon 

om hvordan teksten skulle forstås. Disse samtalene foregikk nok med et religiøst 

språk, men haugianerne klarte å fremme en rekke politiske synspunkter fra et religiøst 

ståsted. Derfor er det grunn til å tro at de i noen grad oppfylte Habermas krav til den 

religiøses samtale med den sekulære. Sett i sammenheng med argumentasjonen for 

begrepet religiøs offentlig sfære som drøftet i forrige kapittel, vil jeg derfor 

argumentere for at denne bevegelsen er et tidlig norsk eksempel på den slik type 

offentlig sfære. Tatt i betraktning at Gilje og Rasmussen (2002) mener dette var den 

første reelle store folkebevegelsen som favnet hele Norge, kan vi kanskje si at den 

religiøse offentlighet var den første norske offentlighet. 
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3. METODE 

 

3.1 Metode og offentlighetsteori  

 

I teorikapittelet har jeg argumentert for å bruke normativ teori, som offentlighetsteori, 

på empiriske data, og i dette kapittelet skal jeg gjøre rede for - og argumentere for, de 

metodiske valg jeg har gjort i analysen av hva som kjennetegner Magazinet som 

offentlighet. Under argumentasjonen for valg av de ulike metodene vil jeg også 

diskutere validitet, reliabilitet og generaliserbarhet. 

Selv om Habermas argumenterer for at offentlighetsteori kan brukes på 

empiriske data er det ikke noe som heter ”offentlighetsanalyse”. Habermas og en 

rekke andre teorietikere har prøvd å påvise eksistensen av ulike offentligheter 

historisk gjennom å argumentere for at det på ulike tidspunkt i historien fantes diverse 

diskusjonsforum hvor den rasjonelle dialog var satt i høysete. Med fragmenteringen 

av offentlighetsbegrepet og en mer partikulær forståelse av dette har det blitt gjort 

studier hvor samtidige grupper av samfunnet har blitt analysert som offentlighet 

(Bolin 1998, Svensson 2001, Butch 2007) for å se på hva som kjennetegner dem som 

offentlighet. Da bruker de, med utgangspunkt i Habermas, et noe mer deskriptivt 

offentlighetsbegrep (Se Bolin 1998 og Butch 2007).  

Bolin bruker offentlighetsteori på en gruppe han kaller ”filmbytare” (Bolin 

1998). Han har laget en medieetnografisk studie av en gruppe unge menn som har en 

sterk interesse for skrekk - og actionfilmer som inneholder mye vold. Han bruker 

ulike offentlighetsmodeller som en form for typologier som han vurderer hvor vidt 

passer med trekk ved den gruppen han undersøker i empirien. Han gjør lite drøfting 

av hvorvidt han behøver å operasjonalisere offentlighetsbegrepet. Jeg har forsøkt å 

gjøre rede for og argumentere for min operasjonalisering av begrepet i teorikapittelet 

og her i overgangen mellom teori og empiri. Jeg har beskrevet deliberasjon som en 

kommunikasjonsprosess og har og vil argumentere for at relasjoner mellom delene av 

denne prosessen kan være fruktbare analyseobjekter for å analysere en offentlighet. I 

tillegg vil jeg relatere empirien til de ulike offentlighetsmodeller jeg har skrevet om i 

teorikapittelet, inkludert Habermas forståelse av offentlighet. 

I følge Habermas´ definisjon er en offentlighet et intermediert system av 

kommunikasjon mellom formelt organiserte og ansikt til ansikt deliberasjoner i både 

toppen og bunnen av samfunnet. Hvis vi ser på denne sfæren i et mer deskriptivt 
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perspektiv (jf. ovenfor) og lemper litt på Habermas´ normative krav kaller vi ikke 

offentligheten for borgelig, men tar utgangspunkt i at vi empirisk har et intermediært 

system av offentlig kommunikasjon som vi ønsker å beskrive. For å kunne tale om en 

offentlighet i dette empiriske perspektivet må noen kommunisere i det offentlige rom 

om ting som anses av deltagerne å ha offentlighetens interesse.  

En deliberativ prosess er en type kommunikasjonsprosess hvor de ulike 

elementene har en relasjon til hverandre. For å finne ut hva som kjennetegner en 

offentlighet kan det derfor være fruktbart å vite hva det snakkes om, hvem som 

snakker og hva slags relasjoner det er mellom de som snakker, og i hvilken kontekst 

samtalene foregår.  Hos Habermas er det kvaliteten på samtalen som avgjør om noe 

kan kalles en borgelig offentlighet. Aktørenes forhold til hverandre er relevant fordi 

Habermas vektlegger at aktørene skal være likeverdige. Aktørenes relasjon til 

budskapet vektlegger han igjennom krav om at det skal ha samfunnsmessig allmenn 

interesse for aktørene og at det skal ha et kognitivt element. Habermas har utviklet seg 

i sitt syn på i hvilken grad mediene kan bidra i den deliberative prosessen. Medienes 

relasjon til samfunnskonteksten er her sentral, (mediene må være uavhengige av andre 

samfunnsinstitusjoner) og han mener at medienes relasjon til budskapet har stor 

innflytelse på om deliberasjon kan finne sted, og gjennom mediene skape en relasjon 

til aktørene. Til sist har aktørenes posisjon i, eller relasjon til det offentlige rom eller 

konteksten, noe å si for muligheten til delta i deliberative prosesser (jf. Habermas 

begrep weak publics, og perifere og sentrale deler av det offentlige rom). Så for å 

kunne analysere en offentlighet empirisk mener jeg at det er fruktbart å analysere 

relasjonene mellom disse komponentene i en kommunikasjonsprosess, om tema av 

offentlig interesse i det offentlige rom. 

De ulike teoretikerne jeg har referert til ovenfor har forskjellige kriterier for 

hva en offentlighet bør omhandle eller omhandler av tema, hvem som deltar/bør delta, 

relasjonen mellom dem, og ulike meninger om i hvilken kontekst en offentlighet 

finnes eller har funnet sted i. Felles for dem er at de opererer med et offentlig rom 

hvor noen kommuniserer om noe av offentlig interesse. I det følgende vil jeg gå 

empirisk til verks for å analysere elementene i en kommunikasjonsprosess.  

Jeg tar utgangspunkt i et partikulært syn på offentlighet, og derav forutsetter 

jeg at en offentlighet har en relasjon til andre deloffentligheter og til en allmenn 

offentlighet. I denne oppgaven går jeg ikke inn på Magazinet´s offentlighetsrelasjoner 

til andre deloffentligheter, men ser på deres relasjon til noe jeg definerer som en 
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allmenn offentlighet, eller en kontekst i en kommunikasjonsteoretisk terminologi. 

I dette kapittelet vil jeg under hver enkelt delundersøkelse argumentere for 

hvorfor metodene er relevant i et offentlighetsperspektiv. 

 

3.2 Artikler 

 

3.2.1 Lederartikler 

 

Som en del av analysen av hva som kjennetegner Magazinet som offentlighet våren 

1999 og våren 2007 vil jeg analysere avisens lederartikler i disse to tidsrommene. 

Hvorfor velger jeg å gjøre dette og hvordan gjør jeg det?  

Jeg velger å analysere lederartiklene fordi jeg mener de kan si noe om hva 

produsentene av avisen ønsker å formidle til leserne sine. Produsentene kommuniserer 

et budskap. Disse artiklene kan si noe om hvilke tema avisen synes er viktige og hva 

avisens ledelse mener om disse temaene. Altså, hva er det det snakkes om i Magazinet 

som offentlighet, hva er det som tas opp til diskusjon?  Men dette er ikke den eneste 

hensikten med disse analysene. Jeg vil også undersøke om tekstene kan si noe om hva 

avisens produsenter tenker om sine lesere, - og om de som ikke leser avisen. Tekstene 

er budskap fra en av deltagerne i en kommunikasjonsprosess, og da vil de implisitt 

kunne si noe om denne partens relasjon til sine samtalepartnere og til den kontekst 

diskusjonen foregår i. Relasjoner mellom deltagere i offentligheten har vært relevant 

helt siden Habermas lanserte begrepet på 60-tallet.  

En likeverdig relasjon mellom de samtalende er et av grunnprinsippene for at 

en borgelig offentlighet skal kunne finne sted. Senere teorier som søker å beskrive 

empiriske offentligheter stiller mindre krav til dette aspektet, men søker å beskrive de 

faktiske relasjonenes ulike grad av jevnbyrdighet. 

Hvorfor velger jeg lederartikler fremfor for eksempel nyhetsartikler som også 

kan si noe om tematikken jeg har skissert ovenfor? Lederartiklene som sjanger er 

eksplisitte i sine formuleringer av meninger avisens ledelse har om seg selv, sine 

lesere og verden utenfor leserkretsen. Nyhetsartikler kan også, om på en noe mer 

implisitt måte, si noe om dette. Jeg har valgt lederne nettopp fordi de er eksplisitte, - 

det gjør at jeg får avisenes meninger i konsentrert form. Jeg skal se på avisens 

meninger over et relativt langt tidsrom og jeg velger da lederartikler også av praktiske 

hensyn. En analyse av nyhetsartikler ville kanskje sagt noe mer om hva avisen faktisk 
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dekker og sier noe om, mens lederne sier mer om hva avisen ønsker å debattere og 

ønsker å være, mer enn hva de dekker på et rent tematisk plan. 

I 2007 gav Magazinet ut kun to aviser i april på grunn av påsken. Jeg valgte da 

å forlenge vår-perioden i 2007 med tre dager for å få med 24 aviser (hver tredje avis). 

Dette fordi jeg ved å sammenligne likt antall aviser får eksakte tall på valg av tema og 

grad av religiøs språkbruk, i stede for prosenter.  

Først utfører jeg en kvantitativ innholdsanalyse for å se på hvilke tema som tas 

opp. Analysematerialet består av 24 lederartikler i 1999 og 24 i 2007. I 2007 er 

Magazinet en avis som kommer ut tre ganger i uka. Av kapasitetshensyn har jeg gjort 

et representativt utvalg på hver tredje lederartikkel, slik at jeg kommer opp i 24 

artikler til og med 3. juli 2007. Det vil si at analysen som helhet for 1999 er mer 

generaliserbare med henhold til hvor representative data jeg har i forhold til alle 

lederne i perioden. Validiteten i forhold til problemstillingen er stor, da analysen kan 

si noe om hva produsentene av avisen formidler til sine lesere, og hvordan de ser på 

dem. Dataene er vanskelig generaliserbare til å gjelde noe annet enn innholdet i 

lederne, den kan ikke si noe om innholdet i nyhetsdekningen.  

Som vedlegg følger en oversikt over hvilke lederartikler som er kodet i de 

ulike kategoriene (Vedlegg 1). Temakategoriene er gjensidig utelukkende. Noen av 

artiklene kunne potensielt havnet i flere kategorier, for eksempel handler lederen om 

penger også om privat kristenliv siden den taler om kristnes bruk av penger. De 

lederne som er plassert i kategorien ”privat kristenliv” defineres som tema med 

religiøst innhold. Ledere som omhandler et allment tema i en religiøst kontekst havner 

i kategorien allmenne tema, slik som lederen om kristnes bruk av penger. Handler 

lederen om rent religiøse tema som bønn, åndelighet og teologiske spørsmål kommer 

de inn i kategorien ”privat kristenliv”. Kategorien ”menighetens struktur” handler 

også om religiøse anliggender, men på et mer makrostrukturelt nivå. Her omtales 

ledelsesformer, strukturering av gudstjenester, hvilke kirkesamfunn som kan regnes 

som Guds menighet og viktigheten av at menigheter driver misjon. ”Allmenne tema” 

omhandler tema som i utgangspunktet ikke bare angår religiøse, men som 

lederartikkelen setter i en religiøs kontekst. Temakategoriene tar ikke hensyn til 

omfanget av religiøs språkbruk.  

Deretter gjør jeg ennå en kvantitativ innholdsanalyse ved å se på 

representasjonen av religiøst språk i artiklene. En slik analyse kan si noe om i hvilken 

grad artiklene oppfyller Habermas´ språklige krav til den religiøses dialog med de 
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sekulære, og er derfor valide for problemstillingen. Jeg har gjort et utvalg ord, som 

langt fra er uttømmende i forhold til hva religiøst språk i artiklene angår, men det er 

ord som sier noe om det religiøse innholdet i skribentens tro. Kriteriet for utvelgelse 

av ord har vært at ordet ikke skal gi mening i en allmenn kontekst. Ordene kan være 

forståelig for lesere som ikke har stor kjenneskap til kristendommen, men vil ikke gi 

mening utenfor en religiøs kontekst. Ett ord skiller seg ut i så måte. Det er ordet 

Bibelen. Dette er en bok, eller en samling av bøker, og er i så måte forståelig utenfor 

en religiøs kontekst. Likevel har jeg valgt å inkludere dette ordet i analysen fordi det 

er viktig for problemstillingen å finne ut omfanget av referanser til Bibelen, skriften 

som kristen tro refererer til. Ett ord til krever en spesiell forklaring. Ordet ”verden”. 

Dette ordet refererer ikke til den vanlige bruken av dette ordet. ”Verden” er en 

betegnelse på alt som ikke kommer fra den kristne Gud. Det står i motsetning til Guds 

menighet, som ikke er av ”verden” men i verden. Jeg har utelatt begrepet ”tro” fordi 

det er vanskelig å definere når det skal forstås som religiøs ordbruk og når det får den 

sekulære betydningen. Å ha en tro trenger heller ikke betyr at en regner seg som 

religiøs. Å kunne presentere eksakte data i sammenligningen mellom religiøs ordbruk 

disse to årene er en fordel som det gir et klarer bilde av omfanget. 

Jeg ønsker å finne ut hva som karakteriserer Magazinet som offentlighet 

gjennom å se på relasjoner mellom elementene i en kommunikasjonsprosess. Hva kan 

lederartiklene si om dette? Hensikten med denne analysen er å se på hva 48 tekster 

kan si om Magazinet som offentlighet i to perioder. Formålet er ikke en tekstanalyse i 

form av en lingvistisk mikroanalyse av alle disse tekstene, men en 

offentlighetsanalyse, for å bruke et litt kontroversielt begrep. Derfor beveger jeg meg 

mer på makronivå for gjennom å finne mønster av relasjoner mellom den som skriver 

lederen, konteksten og mottakeren. 

For at Magazinet skal fungere som et forum for en offentlig samtale må det 

finne sted relasjoner mellom produsentene av avisen og leserne. Hva slags relasjoner 

har Magazinet som avis til sine lesere?  Hva slags forhold har avisens produsenter til 

omverdenen? Jeg ønsker å undersøke hva avisens ledere kan si om dette. Medietekster 

representerer ikke bare virkeligheten, men versjoner av virkeligheten. 

(Fairclough 1995:103). Dette gjøres på måter som er avhengig av de sosiale 

posisjoner til de som produserer disse tekstene. De gjør dette gjennom ulike valg i 

produksjonsprosessen. Jeg trekker veksel på diskursanalysens relasjonsnivå som spør 

hvilke relasjoner som blir konstruert mellom de involverte, her mellom skribent og 
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publikum (Eide og Simonsen 2008). Begrepet annengjøring eller othering er mye 

anvendt i postkolonial teori. I psykologien er ”den andre” alle som er atskilt fra en 

selv. Vår første opplevelse av den andre får vi når vi skille fra mor. Å definere noe 

eller noen som ”andre” er avgjørende for å danne en egen identitet og forståelse av 

”det normale”. Hva som defineres som ”en fjern annen” varierer mellom kulturer og 

subkulturer, ofte i forhold til hvem som er mektige i et samfunn lokalt eller 

internasjonalt (Eide og Simonsen 2008).   

Ved å finne ut hvem som er det talende subjektet i tekstene, hvem subjektet 

henvender seg til, og hvem det ikke henvender seg til kan jeg si noe om relasjonene 

mellom deltagerne i kommunikasjonsprosessen. Og hva sier tekstene om dem teksten 

ikke henvender seg til? Hvis jeg ser offentlighet som en type kommunikasjonsprosess 

vil hvem Magazinet snakker til si noe om hvordan de ser på seg selv og leserne sine 

som mulig offentlighet, og hvordan de relaterer seg til en superoffentlighet. 

Å forstå hvordan relasjoner er konstruert i medier mellom publikum og de som 

dominerer i politikk, økonomi og kultur er viktig for å forstå maktrelasjoner i 

samfunn. Den skrivendes identitet i teksten, dens relasjon til publikum og 

omverdenen sier noe om relasjoner mellom talende subjekter i mulig deliberativ 

prosess. 

Denne formen for analyse kan kanskje ses som litt lite strukturert rent 

metodisk. For å få et bilde av en mulig offentlighet over en viss periode kan jeg ikke 

gå inn på mikronivå i hver tekst i omfanget av denne oppgaven.  

 

3.2.2 Leserinnlegg 

 

Jeg analyserer leserinnleggene i avisene for 2007 på samme måte som jeg analyserer 

lederartiklene. Altså etter en inndeling i tema, religiøst språk og relasjoner. 

Leserinnleggene er i likhet med lederartiklene argumenterende tekster. I 1999 hadde 

bare tre aviser leserinnlegg. I 2007 får artiklene plass på en helside i hver avis under 

tittelen ”Meninger”. I 1999 har jeg analysert 12 leserinnlegg, i 2007 har jeg gått 

igjennom 87 innlegg av ulik lengde. I motsetning til lederartiklene som kan ses som 

Magazinets mening selv om de i 1999 er skrevet av ulike personer, er leserbrevene 

skrevet av en rekke forskjellig privatpersoner og representanter for politiske partier.  
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3.3 Leserundersøkelser 

 

3.3.1 Leserundersøkelse våren 1999  

 

Undersøkelsen i 1999 er gjort gjennom et en siders spørreskjema som fulgte med 

avisen, - til alle abonnentene. Dette skjemaet består av 17 spørsmål. Hvert spørsmål 

har et ulikt antall svaralternativer. Alle spørsmålene faller inn under kategorien 

adferdspørsmål eller spørsmål om leserens situasjon. I følge redaktør Selbekk ble 

denne undersøkelsen gjennomført for å vite hva leserne syntes om det redaksjonelle 

innholdet. Undersøkelsen sier også noe om hvem leserne er rent demografisk og 

hvilke religiøse standpunkt de har. Jeg har ikke hatt tilgang til utfylte spørreskjema for 

denne undersøkelsen, men til det skjemaet som ble sendt ut og til de analysene som 

ble gjort i ettertid. Disse ble gjort av markedsanalytiker Erlend Krumsvik. Han jobbet 

for selskapet Visendi Analyse, men utførte undersøkelsen for Magazinet som 

privatperson. Undersøkelsen var postal. Skjemaene ble distribuert som bilag i avisen 

og returner som svarsending. Som motivasjon for å delta i undersøkelsen ble det gitt 

muligheten til å være med i trekningen av tre gavekort fra Livets Ord forlag med en 

verdi på 500 norske kroner. 

Totalt kom det inn 758 utfylte spørreskjema hvor 583 er faste abonnenter 

Magazinet hadde ca. 4200 abonnenter i 1999. 105 av svarerne har tidligere vært 

abonnenter og 57 aldri vært det. Klumsvik har regnet ut at 3,57 personer leser avisen i 

hver husstand. Ut i fra dette har avisen 16 065 lesere hver uke. Det totale antallet 

lesere med i utvalget er 2085. Totalt sett mener Krumsvik dette er et godt grunnlag for 

dataanalyse. Med dette utvalget er det sikret en stor grad av sikkerhet (reliabilitet) til 

de svarresultater som fremkommer i undersøkelsen, skriver han. I en telefonsamtale 

med Krumsvik november 2008 sier han at han ikke hadde tilgang til Magazinets 

database av abonnenter, og derfor ikke var med å valgte ut hvilke som fikk tilsendt 

spørreskjema. Han mente skjemaet ble sendt ut med alle avisene. Altså vet jeg lite om 

de som har svart er representativ for lesermassen. Analysene tar for seg demografi, 

lesevaner, en segmentering av lesevaner i forhold til demografien, en evaluering av 

avisens redaksjonelle profil, abonnementsordning og ververstrategier. Dette er 

variabler som i utgangspunktet har høy validitet for min oppgave, men 

validitetsproblemer oppstår ofte at dataene er samlet inn for et annet formål enn 

forskerens (Hellevik 2002). Å bruke data avisen har om leserne er ressursbesparende.  
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Mot slutten av undersøkelsen blir abonnementene spurt om å komme med råd og 

kommentarer til avisen. Det kom inn 365 korte kommentarer.  Det betyr at ca 

halvparten av de som svarte kom med råd til avisen. Disse kommentarene er 

kvalitative data og er svært relevante for forståelsen av Magazinet som offentlighet på 

det aktuelle tidspunktet. De fleste av disse sitatene handler om enten interne 

anliggender som abonnementsordninger og priser eller om hvilke religiøse tema 

avisen bør dekke. Selve spørreundersøkelsen dekker også disse temaene, så i forhold 

til sitatene har jeg valgt å trekke frem de som sier noe om forholdet til debatt generelt 

og til i hvilken grad leserne vil inkludere ikke-religiøse tema i avisen, som for 

eksempel økonomistoff og ordinære hendelsesnyheter de også kan få i andre aviser.  

Det er verd å nevne at til tross for at dette er en profesjonelt gjennomført 

markedsundersøkelse, så er det noe som skiller den fra andre analyser av denne typen. 

Nederst på hver siden er det lagt til en fotnote med følgende bibelvers: "Å frykte 

Herren er begynnelsen på kunnskap" Ordspråkene 1,7.  Har dette noe å si for 

gyldigheten av disse dataene? Seriøsiteten av undersøkelsen? Jeg har ikke grunn til å 

anta at denne noe kontroversielle tilføyelsen skulle tilsi at undersøkelsen er blitt 

gjennomført med mindre grad av nøyaktighet rent metodisk. Men jeg mener det er en 

viktig observasjon som kan si noe om at vedkommende som har gjennomført 

undersøkelsen deler kundenes livssyn og kanskje er en del av denne offentligheten. 

Det er en interessant bruk av forskningsdesign. Mye forskning bruker sitater fra 

filosofer, ja til og med rockepoeter som Bob Dylan, i faglitteratur, spesielt er dette 

vanlig i starten av kapitler. Disse sitatene er da løsrevet fra teksten og satt f. eks. i 

høyre hjørne. I likhet med denne leserundersøkelsen kan disse ses løsrevet fra testen 

som en del av forskningsdesignen. Likevel kan dette sitatet være et uttrykk for mer 

enn bare design. Det sier noe om at grunnlaget. Denne offentligheten, om vi kan kalle 

den det, har sitt fundament i det religiøse. 

 

3.3.2 Leserundersøkelse desember 2007 

 

Magazinet foretok to ulike leserundersøkelser i desember 2007. Det var meningen at 

de skulle gjennomføre disse i første halvår, men de ble utsatt som følge av at 

Magazinet i januar 2008 valgte å fusjonere med avisen Dagen. Disse undersøkelsene 

er gjort på oppdrag fra organisasjonen Kristen-Norges Mediesamkjøring (KNMS) 

Avisene Dagen, Magazinet og Utsyn er en del av denne. 

 48



 

Medieanalysebyrået DM-Huset har foretatt en gjennomkjøring av samtlige avisers 

abonnementsbase og kartlagt variabler som geografisk spredning, kjønn og alder. 

Disse dataene har blitt analysert opp mot Statistisk Sentralbyrås prognoser for hvilket 

utdanningsnivå, kjøpekraft og interesser denne typen mennesker statistisk sett har. 

Tallene ble så fordelt på ulike prototyper av lesere. Målsetningen med undersøkelsen 

er ifølge KNMS å finne aktuelle annonsører og se hva som er forskjellen på de ulike 

avisenes lesere. 

Analysene fra DirektMedia er laget på oppdrag av Magazinet og viser 

kundemassens fordelings -og indeksprofiler for noen av DirektMedias viktigste 

geodemografiske segmenteringsvariabler.  Den sammenligner den demografiske 

profilen til kundemassen mot profilen til DirektMedias totale konsumentdatabase. 

Resultater viser i hvilke segmenter kundegruppen er over og underrepresentert, og 

hvordan markedsandelen varierer mellom ulike segmenter (DirektMedia 2008).  

Analysene er først og fremst en detaljert oversikt over kundemassens demografi, og 

kan være et grunnlag for mer nyanserte og målrettede kundeanalyser. Analysene er 

basert på Magazinets abonnementsdatabase på 4068 personer. DirektMedia har 

identifisert 3518 av disse. Bedrifter blir ikke identifisert.  Det vil si at 86 % av de 

reelle abonnentene er identifisert. DirektMedia har funnet kjønn på 3854 av 

abonnentene, og alder på 3283 personer. De eksakte data som analysene baserer seg 

på er altså kjønn, alder og geografisk bosted. Deretter lages det estimater for å regne 

ut sannsynlig livsfase, urbaniseringsgrad, boligtype, biltetthet, utdanningsnivå, inntekt 

og formue. Disse er basert på data fra Statistisk sentralbyrå over hva som er vanlig f. 

eks. å ha i inntekt hvis du bor i Bergen, er kvinne og 35 år.  

Analysene er først og fremst laget for Magazinets markedsavdeling., for at de 

skal vite hvilke typer annonsører de kan være attraktive for. De data som er relevante 

for min oppgave er først og fremst de eksakte tallene for alder, kjønn og bosted. Men 

estimatene for sannsynlig utdanningsnivå, urbaniseringsnivå og økonomi tas også i 

betraktning. For denne oppgaven gir undersøkelsen innsikt i eksakte data om alder, 

kjønn og bosted på samtlige lesere. Og kunnskap om de interesser, den kjøpekraft og 

det utdanningsnivå de mest sannsynlig har. Det vil si at undersøkelsen har stor 

reliabilitet og validitet i forhold til alder, kjønn og bosted, mens dataene om interesser, 

kjøpekraft og utdanningsnivå har mer relevans for annonsørene til Magazinet enn for 

meg. Sistnevnte data er altså mindre reliable og valide enn dataene om alder, kjønn og 

bosted. 
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Analysene er basert på Magazinets I vedlegg 4 følger en faktorbeskrivelse av de 

brukte variablene:  

Desember 2007 ble 10 lesere fra Bergensområdet og 10 lesere fra Osloområdet 

rekruttert til en leserundersøkelse i regi av KNMS. De fikk utdelt et spørreskjema med 

35 spørsmål av en ansatt i KNMS. I denne undersøkelsen fikk jeg komme med 

innspill til spørsmål jeg var interessert i å få svar på. Undersøkelsen handler i stor 

grad om i hvilken grad de er fornøyd med avisens redaksjonelle linje og om hva de 

synes om at den er sammenslått med Dagen. De har tilføyd spørsmål jeg mener er 

relevant i forhold til min problemstilling.  Denne undersøkelsen ligner på den utført i 

1999. Forskjellen er at spørsmålene er flere og datagrunnlaget langt mindre. Vi får 

altså mer kunnskap om den enkelte leser men den er vanskelig generaliserbar til å 

gjelde alle abonnentene. 

Reliabiliteten av dataene er høy, da jeg har tilgang til samtlige utfylte 

spørreskjema. Validiteten for denne oppgaven er delvis høy da jeg har spurt leserne 

om spørsmål i direkte relasjon til min problemstilling. Generaliserbarheten er derimot 

lav da bare et fåtall av leserne er spurt, og det er vanskelig å tillegge alle leserne disse 

synspunktene. 

Disse to leserundersøkelsene fra 2007 utfyller hverandre. Den første har sikre 

reliable data om hele abonnementsbasen men sier ingenting om lesernes relasjon til 

produktet. Den andre sier mindre om hvem leserne er, men mer om hvordan en 

enkeltleser tenker om innholdet i avisen. Det vil si at sistnevte undersøkelsen har stor 

validitet for mitt prosjekt selv om generaliserbarheten er svært lav. Den kan ikke sies 

å være representativ for lesermassen. 

 
3.4 Magazinet i andre medier  

 
For å finne ut hva slags innflytelse Magazinet har på et knippe store norske aviser 

våren 1999 og våren 2007, gjør jeg en kvantitativ innholdsanalyse av samtlige artikler 

som inneholder avisnavnet Magazinet i databasen Retriever i begge disse periodene. 

Antallet treff kan variere noe alt ettersom når søket gjøres, men jeg har valgt en dato 

som ligger på et gjennomsnitt av de antall søk jeg fikk i en periode på en uke i oktober 

2007.  

Med kvantitativ innholdsanalyse mener jeg her dataregistrering og 

analyseteknikker som brukeren systematisk, objektiv og kvantitativ beskrivelse av et 
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budskap. (Østbye et al. 2003:215) En systematisk analyse vil si at denne lager 

generelle regler for hvordan datamaterialet skal analyseres.  Objektiv betyr i denne 

sammenhengen at jeg prøver å redusere min bruk av skjønn. Mine holdninger skal 

holdes utenfor bearbeidelsen av dataene. Målet med dette er at andre forskere skal 

komme til samme resultat ved gjennomgang av samme materiale. Det er derfor viktig 

at jeg stiller store krav til presisering av reglene som skal regulere behandlingen av 

dataene for at tilnærmet like enheter får lik behandling (Østbye et al. 2003:215). 

Objektiv betyr ikke at jeg mener analysene er det samme som virkeligheten, 

eller at innholdsanalysen er den fulle sannhet om en tekst. Det som kreves er at det 

skal være samsvar i kodingen av et materiale på tvers av enkeltpersoner. Kvantitativ 

betyr at jeg ønsker en tallmessig beskrivelse av materialet. Det betyr ikke at 

kvalitative egenskaper ved dataene blir utelukket. Jeg lager kategorier og variabler 

som har fanger opp disse kvalitative egenskapene. 

Gjennom en kvantitativ innholdanalyse av disse artiklene søker jeg å finne ut 

hva slags artikler dette er. Hvor mange er notiser, hvor mange er kommentarer og 

hvor mange er nyhetsreportasjer osv. De ulike sjangrene må her være gjensidig 

utelukkende kategorier, derfor lager jeg definisjoner av hvilke kriterier som skal 

gjelde for å bli plassert i de ulike kategoriene. (Se vedlegg 4) 

En innholdsanalyse består av en oppdeling av teksten i meningsenheter og en 

opptelling av disse etter bestemte kriterier (Svennik Høyer i Østbye et al. 2003. 219). 

Disse meningsenhetene kan være på ulikt nivå. Hvilket nivå en legger seg på er 

avhengis av problemstillingen. I denne analysen er det fruktbart å legge seg på 

artikkelnivå fordi det er det som er søke enheten for A-tekst, og jeg ønsker å finne i 

hvor stor grad Magazinet blir omtalt og sitert og brukt som kilde i andre aviser. For å 

finne ut hvordan Magazinet er omtalt er det også fruktbart å legge seg på artikkelnivå. 

Avisene som er representert er VG, Dagbladet, Aftenposten, Dagsavisen, Bergens 

Tidende, Stavanger Aftenblad, Adresseavisa, Vårt Land, Fedrelandsvennen, Dagens 

næringsliv, og Nordlys. I tillegg kommer NTB. Jeg har valgt å ta med alle medier 

hvor jeg fant treff, men unntak av fagbladet Journalisten. (Ett treff om en journalist fra 

Magazinet som fikk jobb i Vårt Land). Grunnen til det er for å vise at navnet 

Magazinet sprer seg over en rekke aviser, om ikke antallet er veldig høyt per avis. 

Populasjonen av enheter blir alle artikler som inneholder ordet Magazinet i databasen 

Retriever datert i to tidsrom: 01.01.99 – 30.06.99 og 01.01.07 – 30.06.07. Søket er 

gjort 8.oktober 2007.  
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Nettdatabasen Retriever er Nordens største medieovervåker. Selskapet følger 80 

trykte medier, noen sentrale etermedier og 10.000 nasjonale og internasjonale 

nettkilder. Det norske Atekst inneholder 22 publikasjoner (Storvoll 2007).  Urszula 

Srebrowska (2005) brukte databasen i sin mastergradsoppgave, og er svært kritisk til 

dens representativitet i forhold til avisenes papirutgaver. I den aktuelle søkeperioden 

fant hun ingen komplett samsvar mellom databasen og mikrofilm. For noen datoer 

fant hun flere artikler i Atekst enn i papiravisene, og og basen har flere versjoner av 

de samme aviser. I en artikkel i Norsk Medietidsskrift skriver hun: ”ATEKST- 

utgavene av norske aviser er ikke representative for de avisene publikum får i 

papirform.” (Srebrowskas 2005: 42). Hvis ikke databasen er pålitelig i sin gjengivelse 

av papiravisene vil validiteten for denne kvantitative innholdsanalysen lav. Leder for 

mediearkivet Anders R. Lund mener likevel det er samsvar mellom avisenes 

papirutgave og Atekst (Storvoll 2007). Han mener databasen aldri har påberopt seg å 

være perfekt, og kodingssystemet til de ulike avisene varierer. Av de 21 artiklene 

Srebrowskas fant i Aftenpostens papirutgave skal 20 være fra NTB og en være ren 

grafikk.  

Jeg har møtt noen av de samme utfordringene i mitt arbeid med Atekst, men i 

og med at jeg bare har brukt ett søkeord Magazinet, har jeg ikke hatt problemer med 

mangel på bilde og grafikkgjengivelse og utfordringer med fritekstsøk. Antall treff har 

variert noe. Dette kan ha å gjøre med hva databasen definerer som en artikkel, og 

spesielt at det foreligger flere versjoner av samme artikkel. Det finnes flere utgaver i 

Atekst enn på mikrofilm fordi det alltid kun er siste avisutgave som blir sendt til 

filming. Ved byråstoff kan artikler som står i avisens papirutgave mangle i Atekst.  

Jeg har ikke hatt tekniske problemer i min bruk av databasen, noe som kan ha å gjøre 

med at antall treff ikke er så høyt. Det er lett å skille Magazinet fra andre ord på grunn 

av z´en i ordet. Jeg fikk ingen feilsøk i form av at artikkelen refererte til et annet 

magasin.  

De egenskapene eller variablene jeg vil ta med har utspring i problemstillingen 

for at de skal være fruktbare for analysen. Det er gjennom definisjon av de enkelte 

egenskapene ved enhetene at jeg skaper eller ødelegger et mulig samsvar mellom 

tekstene og de kodede dataene.  Innholdsanalysen deles inn etter form og innhold. 

Sjangerbestemmelse er en kategorisering av hvilken form artiklene har. 

Temainndeling er en kategorisering etter innhold.  

Spørsmålene jeg stiller er: Hva slags type form har artikkelen? (Hvilken 
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sjanger har den?) Hva slags tema omhandler den? Temakategoriene må her også være 

gjensidig utelukkende kategorier slik som inndelingen etter sjanger. Jeg gjør også en 

tendens analyse. Det betyr at jeg stiller spørsmålet; Hvordan presenteres Magazinet i 

artiklene? Her er verdiene positive, negative og rent beskrivende ord. Disse ordene er 

adjektiver som beskriver substantivene Magazinet og Vebjørn Selbekk. Det finnes 

nesten utelukkende bare rent beskrivende ord i denne analysen, og ordene er ikke 

mange. Derfor nevner jeg alle ordene, i stede for å definere kategorier av positive, 

negative og beskrivende ord. Dette gjør også dataene mer reliable. 

Data fra de kvantitative innholdsanalysene vil jeg bruke til å si noe om hvor 

mange artikler Magazinet er nevnt i, hva slags sjanger disse artiklene har, hva slags 

tema de omhandler og hvordan Magazinet karakteriseres i artiklene. Svarene jeg får 

på disse spørsmålene sier noe om Magazinets plass i andre medieraktørers bevissthet, 

selv om etermedier er utelatt. Jeg fikk ingen treff i ATEKST for etermedier. Jeg finner 

ut om denne har forandret seg fra 1999 til 2007. I analysedelen av oppgaven 

argumenterer jeg for at disse analysene kan si noe om Magazinets forhold til en større 

offentlighet bestående av norske aviser.  

Det er vanskelig å lage noe mål på hvor godt innholdskategoriene samsvarer 

med virkeligheten, det vil si hvor reliable de er. Det er mulig å regne ut samsvar 

mellom klassifiseringene til ulike kodere som arbeider med samme materiale, men 

den muligheten har jeg ikke her. Jeg har listet opp de ulike artiklene jeg har plassert i 

hver kategori i vedlegg 2 for at andre kan etterprøve mine resultater. 

Dataene er valide i forhold til problemstillingen da de sier noe kvantitativt om 

hvilken relasjon Magazinet har til andre medier. Disse representerer en nasjonal 

allmenn offentlighet. Så kan jeg så klart diskutere om disse avisene kan være 

representanter for en slik overgripende offentlighet, men jeg har valgt ut de aviser 

som er representert i databasen Retriever, og dataene er ikke helt generaliserbare til å 

gjelde hele det norske mediebildet, men kan gi et inntrykk av i hvilke omfang 

Magazinet omtales.  

 
3.6 Intervjuer 
 
3.6.1 Intervju med Vebjørn Selbekk 
 
Intervjuet med redaktør for Magazinet Vebjørn Selbekk er et kvalitativt intervju. 

Kristen Ringdal (2002) definerer kvalitative intervju som samtaleintervjuer. 
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Hensikten med et slikt intervju er få informasjon eller å bli informert av 

intervjuobjektet fremfor å måle variabler definert på forhånd (Rindal 2002:100). 

Kvalitative intervjuer blir ofte brukt i medievitenskap for å undersøke hvorfor 

et medieprodukt blir som det blir og for å finne ut hvordan produsenter av 

medietekster gjør sine overveielser frem til produksjonen av et ferdig produkt og også 

for å analysere strategier, hendelser eller episoder i mediene eller i offentligheten. 

Metoden er sentral for å samle inn og analysere data som er relatert til personers 

oppfatninger, vurderinger og virksomhet (Rindal 2002:98). Kvalitative intervju er en 

av flere metoder brukt i kvalitativ forskning, og kan frembringe bade kvalitative og 

kvantitative data. Derfor kan metoden kombineres med kvantitative metoder slik jeg 

har valgt å gjøre det i denne oppgaven.  

Hvorfor velger jeg et kvalitativt intervju med med Vebjørn Selbekk? Som i all 

forskning er det forskningsprosjektets perspektiv, problemstilling, ressurser og 

undersøkelsesobjekt som er utgangspunkt for hvilke metoder som brukes (Rindal 

2002:100). I denne oppgavens ønsker jeg å finne ut hva som kjennetegner Magazinet 

som offentlighet. Selbekk er som redaktør for Magazinet en sentral del av denne 

offentligheten gjennom å være sjef for innholdsprodusentene, journalistene i avisen. 

Det er han som skriver avisens ledere i 2007 og i deler av 1999. Disse tekstene er 

avisens eksplisitte meningsytringer. Hensikten med et intervju med Selbekk er flere. 

Gjennom et slikt intervju vil jeg få tilgang til informasjon det ellers vil være vanskelig 

å få tak i, som hva slags syn Selbekk har på avisens rolle i den norske avisfloraen, hva 

mener han skiller Magazinet fra andre aviser? Hva slags posisjon mener han avisen 

har, hva er avisens visjon og mål for fremtiden. Selbekk meninger og syn på dette er 

relevante siden det er han som ved siden av å være redaktør for Magazinet som forum 

for en offentlighet, er den som fronter avisens og dens leseres meninger uttad. Dette 

så vi spesielt i striden om karikaturtegningene av profeten Muhammed i første halvdel 

av 2006.  

Gjennom intervjuet kan produksjonsprosesser kartlegges, jeg får kommentarer 

til data fra andre kilder som leserundersøkelsene og om i hvilken grad Magazinet har 

påvirkningskraft på andre medier. Gjennom et slikt intervju vil aktørens samtalemåter 

og begrepsapparat avdekkes, og jeg får prøve ut egne hypoteser underveis i intervjuet. 

 Hensikten med intervjuet er å få innblikk i informantens vurderinger og 

refleksjoner (Rindal 2002:101). 

Intervjuet med Selbekk er et semistrukturert intervju. Det vil si at tema er 
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definert på forhånd. Med utgangspunkt i hva som kjennetegner Magazinet som 

offentlighet i våren 1999 og våren 2007, handler intervjuet om Selbekks meninger og 

vurderinger rundt dette temaet og om hvordan avisen jobber som bærer av denne 

offentligheten, og om Selbekks rolle i den.  

Før intervjuet har jeg skrevet ned hovedspørsmål, en intervjuguide for meg 

selv. Denne strukturerer intervjuet og hjelper forskeren å holde fokus på hva 

intervjuet handler om. Det betyr ikke at den er et fastlåst skjema som skal følges 

slavisk. Det er viktig at forskeren stiller oppfølgingsspørsmål underveis for å vise 

interesse for det informanten snakker om, for å få ytterligere informasjon og for å 

avklare om en har forstått hva informanten mener.  Jeg lytter aktivt, og åpner med 

konkrete åpne spørsmål for å ikke lukke samtalen med for kritiske spørsmål. Da kan 

informanten komme i forsvarsposisjon og det kan få følger for resten av intervjuet. 

Slike spørsmål sparer jeg derfor til siste del av intervjuet.  

 Semistrukturerte intervju er ofte brukt i kombinasjon med observasjon. Det 

gjør jeg også i dette intervjuet. Å være åpen for at situasjoner oppstå hvor det vil være 

naturlig å stille spørsmål en ikke har tenkt ut på forhånd er viktig. Settingen for mitt 

kvalitative intervju med Selbekk er hans kontor ved siden av avisens 

redaksjonslokale. At vi sitter på et rolig sted hvor samtalen kan løpe uforstyrret skaper 

ro slik at samtalen kan løpe fritt. Formålet med intervjuet er av en karakter som gjør at 

det er naturlig av ikke andre er tilstede og overhører samtalen.  

Spørsmålene i intervjuguiden er motivert av oppgavens problemstilling og er 

relevante for den. Samtidig prøver jeg som forsker å være ydmyk ovenfor 

informantens innspill, kunnskaper og holdninger. En innstilling som en lærling er 

dette ofte kalt (Wadel 1991;Thagaard 1998;Østbye et. al. 2002:103). 

Før intervjuet er jeg forskningsetisk forpliktet til å forsikre meg om at 

informanten kjenner til hva intervjuet skal gå ut på. Våren 2007 hadde jeg et møte 

med Selbekk og Magazinets styreleder om hva denne oppgaven handler om. De fikk 

utdelt et skriv med min problemstilling og de metoder jeg vurderte å bruke. I dette 

skrivet oppsummerte jeg også kort mitt teoretiske utgangspunkt. Jeg redegjorde også 

for hvorfor jeg er interessert i tema og hva som er mitt personlige utgangspunkt for 

denne interessen. Selbekk ble også informerte noen dager i forveien om intervjuets 

overordnede fokus og hovedspørsmål, og om at intervjuet vil bli tatt opp på bånd. 

Å ta opp intervjuet er viktig for å kunne dokumentere hva som faktisk blir 

sagt, for å være friere i samtalesitusjonen og for å bevare dataene for ettertiden. Noen 
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ganger hevder informanter å ikke ha sagt det forskeren mener de har gitt utrykk for. 

Da er det viktig å ha dette på bånd. Det er også ulemper med opptak. Det er grunn til å 

anta at intervjuobjektet ikke er så fri i sine uttalelser når båndet går som om det ikke 

hadde vært der. Selbekk er kjent for å være frittalende og er en medievant person som 

ikke er redd for å være kontroversiell. Opptaket gjør at jeg kan transkriberer intervjuet 

i sin helhet i etterkant. Og om ønskelig kan det senere brukes kvantitativt gjennom 

dataprogrammer som analyserer tekster på denne måten. 

Validiteten av dataene er høy i forhold til min problemstilling, reliabiliteten 

likeså siden jeg har alt han har sagt på tape. Et intervju med Selbekk som informant 

kan ikke generaliseres til å gjelde for noen andre, men han er en meget sentral 

informant og derfor viktig i forhold til problemstillingen. Vebjørn Selbekk er en 

person som er vant til å ytre seg offentlig. Han har lest igjennom den transkriberte 

versjonen av intervjuet og godkjent den pr. e-post. Jeg har derfor ikke søkt 

godkjennelse fra Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste. 

 

3.2.2 Intervju med journalister 

  
Jeg ønsket å gjøre intervjuer med journalistene for å vite hvem de er rent demografisk 

(alder, kjønn, geografisk fødested og utdanning) og for å vite hvor de jobbet før og 

etter at de jobbet i Magazinet. Disse spørsmålene er relevante for å finne ut hvem 

offentlighetens innholdsprodusenter er.  

Undersøkelsen ble forsøkt gjort pr. e-post. Det er jeg som har sendt 

spørsmålene til Vebjørn Selbekk som har sendt de videre til de respektive journalister 

som jobbet for ham våren 1999 og våren 2007. De fikk så beskjed om å sende svarene 

til meg direkte på e-post, og informasjon om at de ville bli anonymisert i 

undersøkelsen. Det var kun et fåtall enkle spørsmål det var snakk om og da valgt jeg å 

bruke mindre ressurser på dette til fordel for den øvrige datainnsamlingen. Her var det 

både kvalitative og kvantitative spørsmål.  Jeg spurte om kjønn, alder, utdanning og 

religiøs tilhørighet. Så stilte jeg spørsmål om hva det er ved Magazinet som gjør at de 

valgte å jobbe der, hvor de jobbet før og etter at de jobbet i Magazinet, hvilke 

nyhetskriterier så de som viktige da de jobbet der og hva som skiller Magazinet fra 

andre aviser. Reliabiliteten til disse dataene er stor. Alle journalister som jobbet der i 

de to respektive tidsperioder er spurt. Validiteten er også god da det er relevant for 

problemstillingen å vite hvem innholdsprodusentene er demografisk og å vite bl.a. 
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hvorfor de jobber for Magazinet. Problemet er at jeg bare fikk ett svar av i alt 7 

journalister. Etter nøye overveielse valgte jeg å ikke bruke disse dataene fordi det ville 

være vanskelig å anonymisere denne journalisten, siden flere journalister jobber der 

fortsatt.  

 

4. ANALYSER/DISKUSJON 

 
4.1 Magazinet våren 1999 
 
Våren 1999 var Magazinet en ukeavis og hadde kommet ut som egen norsk avis i tre 

år. Perioden jeg analyseres strekker seg fra 1. januar 1999 til 31. juni 1999. I denne 

perioden er det skrevet 24 lederartikler. Det jobber 6 journalister i avisen, og den 

siteres ikke i særlig grad i andre aviser. Leserne i følge leserundersøkelsen referert til 

nedenfor er i stor grad medlemmer av karismatisk kristelige menigheter. Avisen var 

opptatt av teologiske spørsmål i større grad enn i 2007 i følge redaktør Vebjørn 

Selbekk.  

Jeg skal altså forsøke å si hva som kjennetegnet Magazinet som offentlighet 

våren 1999, gjennom å se på den kommunikasjonsprosessen som foregår gjennom 

Magazinet som medie. Jeg ser lederartiklene som en del av det budskapet avisen 

forsøker å formidle til sine lesere. Gjennom leserundersøkelsen forsøker jeg å finne ut 

hvem leserne er sosiologisk og hva de formidler, gjennom denne undersøkelsen, av 

synspunkter om det som tas opp av tema i Magazinet. Denne undersøkelsen, som er 

gjort av Magazinet selv, inneholder også en rekke korte oppfordringer om hva leserne 

mener avisen kan endre på. I et intervju med redaktør Vebjørn Selbekk gjort i 2008 

sammenligner han Magazinet som avis i 1999 og 2007. Dette intervjuet vil bli 

behandlet under kapittelet om 2007 selv om det også omhandler 1999. 

Mål med samtlige analyser er å beskrive hva det er ved dataene som kan si noe 

om Magazinet som offentlighet.  

 
4.1.1 Redaksjonen 
 
Hva kan lederartiklene si om Magazinet som offentlighet? Lederartiklene er eksplisitt 

argumenterende tekster som henvender seg til leserne om tema redaksjonen i 

Magazinet ser som viktige.  

Jeg gjør en tredelt analyse. Først ønsker jeg å finne ut hvilke tema lederne tar 

opp. Det sier noe om hva redaksjonen ser som meningsfylt, og hvilke meninger avisen 
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ønsker å formidle til leserne sine. Deretter ser jeg på hvilket språk lederne bruker i 

relasjon til det Habermas kaller et religiøst språk. Oppfyller disse artiklene de krav 

Habermas stiller til de religiøses dialog med de sekulære? Til slutt ser jeg på hva 

tekstene kan si om avisens relasjon til sine lesere og til en større kontekst. Dette gjør 

jeg ved å finne ut hvem som er det talende subjektet i tekstene, hvem subjektet 

henvender seg til, og hvem det ikke henvender seg til. Hvis jeg ser offentlighet som 

en type kommunikasjonsprosess vil hvem Magazinet snakker til si noe om hvordan de 

ser på relasjonen mellom seg og leserne seg selv og hvordan de relaterer seg til en 

allmenn offentlighet. 

Tekstene jeg definerer som lederartikkel er de artiklene som har benevnelsen 

”M Leder”. De er skrevet av fem skribenter, hvorav fire er pastorer i hver sin 

menighet, og en er tidligere redaktør i avisen Dagen. Åge Åleskjer er pastor for Oslo 

kristne senter, Enevald Flåten er pastor for Levende Ord i Bergen, Ulf Ekmann leder 

Livets Ord i Uppsala Sverige, og Hans Rogstad er pastor for Oppdal kristne senter. 

Finn Jarle Sele begynte som skribent i Magazinet etter at han måtte gå av som 

redaktør i Dagen.  

 

Tema  

 

Lederartiklene i 1999 omhandler i 9 av 24 tilfeller interne privatreligiøse anliggender. 

Dette er bibelundervisning om hvordan leserne på ulike måter kan bli bedre kristne 

gjennom for eksempel bønn og kontakt med Den hellige ånd. 7 av 24 ledere handler 

om hvordan menigheten bør fungere. Disse lederne er også bibelundervisning, men 

handler om hvordan menigheten bør ledes og struktureres og hva som bør defineres 

som Guds menighet.  

De øvrige lederne er bibelundervisning, men om allmenne tema. Lederen sier hva 

skribenten mener om disse temaene. De mener homofili er syndig og at utnevnelsen 

av Norges første prest som lever i et homofilt samboerforhold, Siri Sunde er en  

skandale. Kristne bør tjene mye penger, og det er ikke nødvendig med en palestinsk 

stat. Det var pietistene som startet kampen for et røykeforbud i Norge, det norske 

samfunnet bør være skeptisk til islam, og vår samtids karakter viser at vi lever i den 

siste tid på jorden. ”Dette er ikke mindre enn en tragedie for landet og det norske 

folk” sier Hans Rogstad om utnevnelsen av en lesbisk prest i lederartikkelen ”En svart 

dag for Norge”. ”Selv her i Oslo har kriminalitet og vold blitt et stadig økende 
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problem. De senere år har alt eksplodert, og Bibelen har forutsagt at slik skal det bli i 

de siste dager. (2. Tim 3: 1-5)”. Dette uttaler Åge Åleskjer i sin lederartikkel ”Sikre 

tegn på at Jesus kommer snart”( Se vedlegg 1). 

Alle artiklene i kategorien ”allmenne tema” begrunner sine synspunkter med hva 

som står i Bibelen. I 16 av 24 lederartikler snakker skribentene om tema som i liten 

grad angår den som ikke bekjenner seg til samme tro som skribenten. Hvis Magazinet 

på dette tidspunktet er en offentlighet er den ut ifra temaene i disse artiklene opptatt 

av sitt forhold til en Gud og hvordan menigheten bør organiseres slik Gud vil. I tillegg 

mener de noe om samfunnet rundt seg fordi de mener Bibelen sier noe om dagens 

samfunn. 

Disse artiklene handler ikke om statens anliggender i Habermas forstand.  

Premisset for argumentasjonen er at Bibelen er en absolutt rettesnor, en absolutt 

sannhet. Tekstene argumenterer for hvordan denne sannheten skal forstås, ikke om 

boken er sann eller ikke. Argumentasjonen er dermed ikke interesseløs. 

I Habermas´ borgelige offentlighet debatteres tema som anses å ha 

samfunnsmessig relevans. Få av disse temaene har det, i Habermas forstand. Men hvis 

vi opererer med et friere, syn på offentlighetsbegrepet jf. Butsch, kan en offentlighet 

omhandle hvilke tema som helst hvis deltagerne mener temaene har relevans for dem 

selv. Siden lederartiklene begrunner alle sine standpunkter, også de som omhandler 

allmenne tema, i Bibelen, er det grunn til å tro at de ser boken som den fundamentale 

rettesnor for hvordan de mener livet skal leves. Derfor får de tekstene som omhandler 

det religiøse ikke bare personlig, men også indirekte samfunnsmessig relevans.  

Siden alle artiklene argumenterer ut ifra hva Bibelen sier, er det rent retorisk mest 

logosargumentasjon det er snakk om. Men Habermas krever at argumentene har 

rasjonelle premisser og ikke en religiøs begrunnelse slik lederartiklen her begrunner 

sine påstander med bibelord. Habermas forutsetter også at hvilke som helst tema kan 

debatteres. Bibelens sannhet debatteres ikke her. Den forutsettes.  

Bibelen er litteratur. Artiklene argumenterer for en type forståelse av denne 

litteraturen. En forståelse leserne kan velge å være enig eller uenig i. Det er altså 

litteratur som diskuteres. I dette perspektivet kan disse tekstenes tema være et 

argument for at Magazinet var en litterær offentlighet i 1999. Habermas argumenterte 

for at det fantes en litterær offentlighet før den borgelige og her var det ikke alltid 

statens anliggender som ble diskutert, men filosofi og skjønnlitteratur.  

Likevel er det verd å stille spørsmålstegn ved om Bibelen kan ses som bare litteratur i 
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disse lederne. Lederskribentene ser Bibelen så mye mer enn en bok. Den er Guds Ord. 

Med sin bokstavlige tolkning av Bibelen ser de den som en bok Gud bruker for å 

snakke direkte til mennesker. I dette perspektivet blir det derfor vanskelig å bruke 

begrepet litterær offentlighet. 

 

Religiøst språk 

 

Habermas stiller krav til den religiøses dialog med den sekulære i offentligheten. Vi 

snakker nå om den store overbringende offentligheten Habermas opererer med. 

Oppfyller disse tekstene kravene til det religiøse språket? For å finne ut dette har jeg 

foretatt en kvantitativ innholdsanalyse av lederartiklene hvor jeg har regnet ut bruken 

av ord med religiøst innhold. Det finnes en rekke andre ord med religiøst innhold jeg 

også kunne valgt. Dette er et utvalg. Felles for disse ordene er at de ikke gir mening 

for mennesker som ikke er religiøse. Ordet Gud nevnes 163 ganger i 25 artikler. Av 

de 20 ordene jeg har valgt ut brukes Gud mest. Jesus nevnes 98 ganger, og 

menigheten 87 ganger(for oversikt over omfanget av religiøse ord se kap. 4.3.). 

Selv om dette er et utvalg ord for å finne et kvantitativt mål på bruken av religiøst 

språk er det ikke hensiktsmessig å summere disse ordene og måle de opp mot antall 

ord i artiklene til sammen. Bruken av religiøst språk går utover summen av disse 

ordene. Jeg kunne ha kodet alle ordene i artiklene som enten religiøse eller sekulære, 

men det ville heller ikke sagt alt om bruken, siden sammenstillingen av sekulære ord 

kan gi et religiøst innhold som er uforståelig for en sekulær. ”Man har latt filistrene 

tatt våpnene fra Israels hær” inneholder ikke religiøse ord, men gir bare mening for 

den som kjenner bibelhistorien. ”Bare i ham kan vi bli alt det vi skulle bli. Det han er 

og hva han har, er langt større enn at det kan få plass i bare en bevegelse, eller et 

kirkesamfunn.” Her forutsettes det at den som leser vet at ”han” er Jesus. ”Dette er 

selvsagt en profeti om hvordan han selv skulle gi sitt liv til fårene, men indikerer 

samtidig at selve hyrdens tjeneste gir sitt liv til fårene.” Her forutsettes det at den 

lesende vet at hyrden i Bibelen er Jesus, men at ordet hyrde også er en nådegave noen 

mennesker har, som vil si å være leder, eller pastor for en menighet. Menigheten er 

fårene. En profeti er en form for spådom om fremtiden. Guds menighet er alle som 

tror på Jesus, mens én menighet er betegnelsen på en forsamling på et gitt geografisk 

sted som bekjenner seg til troen på Jesus. 

Disse sitatene eksemplifiserer at summeringen av de religiøse ordene ikke 
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favner alt religiøst språk i artiklene, men at omfanget er større en det antallet viser. 

Bruken av disse ordene vil bli sammenlignet med bruken av de samme ordene i 

lederartiklene for 2007 for å kunne sammenligne graden av religiøs språkbruk. 

Flere av de ulike religiøse ordene forkommer mange ganger i hver artikkel og 

på bakgrunn av det kan jeg si at lederartiklene i stor grad bruker religiøse ord som  

forutsetter kjennskap til Bibelen, og den kristne religion. Derfor oppfyller ikke disse 

artiklene kravene Habermas stiller til den religiøses dialog med den sekulære. De 

bruker ikke et allment sekulært språk, og gir ikke sekulære begrunnelser forrang i sin 

argumentasjon. Dette språket er ikke gyldig i politisk debatt. Holdningen er ikke 

agnostisk, men forankret i krefter utenfor vår kontroll. Det gjøres ikke noe skille 

mellom det som har gyldighet i offentlig sammenheng og det som er trossannheter, og 

universell moral brukes ikke som begrunnelse for argumenter. 

 

Relasjoner  

 

Hvem er det som snakker i lederartiklene? Rent konkret vet vi at det er fire pastorer 

og en redaksjonell medarbeider, men hva slags pronomen brukes om det talende 

subjektet i tekstene? Artikkelforfatteren sier sjelden at vedkommende tror eller mener 

noe. Det er Gud eller Bibelen som snakker igjennom pastorene. Skribentene er 

allvitende fortellere som forteller leseren hvem Gud er, hva han sier og mener. ”Gud 

er ingen demokratisk Gud” skriver Enevald Flåten i lederartikkelen ”En mann med et 

oppdrag” (Lederartikkel, 1999). Flåten sier ikke at han ikke tror Gud er demokratisk 

eller jeg mener at Gud ikke er demokratisk. Han skriver: ”Det er alltid sånn Gud 

jobber.” ”Gud vet vi alltid hvor vi har.”  

Artiklene henvender seg til et ”vi” og noen ganger ”du”. Hvem er det?  

 

Som kristne bør vi ha et klart syn på den tiden vi lever i. Når vi ser hvordan Ordet oppfylles rett 

foran øynene våre, vil det samtidig styrke vår tro på Guds Ord! (Lederartikkelen, ”Sikre tegn på at 

Jesus kommer snart” Åleskjer 1999).  

 

I følge 2. Tess. 2. 1 -12 er vi den maktfaktor som holder igjen så Antikrist ikke kan slippe løs. 

Dødsriket skal nemlig ikke få makt over Guds menighet, derfor er vi på offensiven så lenge vi er 

her. Det betyr at vi skal være en motvekt mot alt det negative som skjer, vi er lyset og saltet i 

verden. Reis deg i stråleglans! (Lederartikkelen, ”Sikre tegn på at Jesus kommer snart” Åleskjer 

1999).  
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”Vi” er altså lyset i verden, en motvekt mot alt det negative som skjer her. ”Vi” er 

kristne, og ”vi” er Guds menighet. ”Vi” er en maktfaktor som hindrer dødsriket i å 

oppstå. Hans Rogstad henvender seg også til det norske folk på vegne av ”vi” i 

lederartikkelen ”En svart dag for Norge.” (Lederartikkel, 1999) 

 

Vi oppfordrer det norske folk til å stå opp for de Bibelens verdier og det moralske fundament som     

Norge har bygd på gjennom generasjoner, og vi oppfordrer til bønn om en åndelig oppvåkning over 

vårt land.”  

 

Her er det mulig han henvender seg på vegne av Magazinet. Flere ganger brukes ”vi” 

som ”oss mennesker” og kanskje som ”vi i Magazinet” heller enn ”vi kristne”. 

Hvordan ser artiklene på de som faller utenfor begrepet ”vi”?  ”Vi trenger å bryte 

med den ånd som råder i verden.”( Lederartikkel, Flåten 1999). Siden ”vi” er definert 

som den kristne menighet har jeg sett på hvordan samtlige artikler forholder seg til de 

som ikke er kristne. Ulf Ekmann skriver: ”Våre grenser går dels mellom hva vi 

definerer som verden og hva vi definerer som menigheten.” (Lederartikkel, 1999) 

”Bibelen snakker klart om det å skikke seg lik denne verden (se Rom. 12:2) og om 

tankebygninger som reiser seg mot kunnskapen om Gud. (2.kor.10:5).” (Lederartikkel 

Ekmann, 1999) 

Artiklene bruker ord om ”verden” og ”hedninger” om de som ikke deler deres tro. 

Dataene ovenfor viser at de lager en dikotomi mellom ”vi” og ”de andre” som ikke er 

en del av ”vi”. Dette kan ses som annengjøring eller othering som beskrevet i 

metodekapittelet.  

Hva sier tekstene om debatt og kommunikasjon mellom ”vi” og ”verden”?    

 

 En vanlig legkvinne i et menighetsråd et sted i Hedmark som deltok i et debattprogram på TV om homofili, 

var helt fortvilet over tvisynet og unnfallenheten blant prester og såkalte ”lærde”. Hun uttrykte noe sånt som 

at hun skulle ønsket noen i vårt land kunne si hva som var rett og galt. (Lederartikkel Rogstad, 1999)  

 

Nå er det alvor! Ramme alvor! Det får fyke og ryke så mye det vil. Nå må alle som tror på Bibelens 

ufeilbarlige ord og bønnens og Den hellige ånds kraft, forenes i bønn for land og folk! Nå må vi kalle synden 

med dens rette navn, og synderen må få høre hvor han er på vei hvis han ikke omvender seg (Lederartikkel 

Rogstad, 1999). 

 

Tekstene henvender seg i stor grad til kristne og ikke til ”verden”. ”Verden” omtales 
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som motsatsen til det ”vi” står for. ”Vi” må bekjempe ”verden”. Midlene som brukes 

er åndelige, - bønn og forkynnelse av evangeliet. Det er bare Gud som kan frelse 

”verden”, mennesker er bare Guds redskap. Kommunikasjonene er lineær i form av at 

den kan være misjonerende, hvis jeg i dette perspektivet i det hele tatt kan snakke om 

kommunikasjon siden tekstene bare unntaksvis henvender seg til de som ikke er 

kristne. Tekstene bare taler om de ikke- troende, sjelden til dem. Det er også fruktbart 

å se disse artiklene som rituell kommunikasjon, som en opprettholdelse av et 

meningsfelleskap, hvor lederne virker bekreftende på de meninger leserne allerede har 

(Carey 1989). Leserundersøkelsen fra 1999 viser at de fleste leserne var enige med 

Magazinet på lederplass. I så måte kan denne formen for kommunikasjon virke 

bekreftende på allerede eksisterende holdninger, og ikke epistemisk slik Habermas 

ønsker at den deliberative prosess skal gjøre. Disse lederne har ingen lærevillig 

holdning i møte med det sekulære. De har en holdning som er preget av forakt for 

”verden” og ønsker å endre denne til å bli mer religiøs. I den grad det finnes noen 

form for kommunikasjon utover den rituelle, er den strategisk og ikke interesseløs.  

Hvis det å diskutere Bibelen som litteratur kan være en indikator på en religiøs 

deloffentlighet er det de krav jeg stiller til dialogen som avgjør i hvilken grad jeg kan 

snakke om denne typen offentlighet. Bruker jeg Habermas krav også her kan jeg ikke 

snakke om offentlighet siden lederartiklene ikke oppfyller kravene til hvordan den 

religiøse kan begrunne sine argumenter. Bruker jeg det mer postmoderne synet til 

Butsch, og ikke stiller noen krav til hvordan dialogen skal foregå, bare at det finner 

sted en diskusjon i et offentlig rom så kan disse tekstene være part i en dialog eller 

diskusjon mellom leserne og redaksjonen om religiøse spørsmål. Men siden leseren i 

følge leserundersøkelsen i stor grad er enige med de som skriver artiklene kan vi 

kanskje ikke heller snakke om den store brytningen av argumenter, snarere en dialog 

som opprettholdelse av et fellesskap. Tekstene gir heller ikke grunn til å si at denne 

gruppen har noe utstrakt kommunikasjon med en superoffentlighet. 

 

4.1.2 Allmenne nyhetsmedier 
 
6 artikler fra våren 1999 med ordet Magazinet ble funnet i databasen Atekst den 8. 

oktober 2007. Dette er da populasjonen av enheter. Jeg deler artiklene inn etter form, 

tema og tendens for å se hvilken relasjon Magazinet har til ande aviser i dette 

tidsrommet. Medier representert er NTB med 2 (i tillegg er de referert til i 3 av de 
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andre), Aftenposten 2 (begge NTB), VG 1 (NTB), Bergens Tidende 1. 

Jeg opererer med følgende formkategorier, eller sjangre i 1999: nyhet, referat 

fra NTB nyhet og NTB nyhet. En nyhetsak er informasjon laget av en journalist etter 

nyhetkriterier, om en aktuell hendelse. En NTB nyhet er en nyhetssak laget av 

telegrambyrået NTB. Referat fra NTB nyhet er en nyhetssak hvor en annen avis har 

referert til NTB uten å tilføye egen journalistikk. Noe informasjon kan være utelukket 

fra den opprinnelige meldingen. 

 Jeg finner 2 NTB Nyheter, tre referat fra NTB nyheter og en nyhetssak.  

Jeg velger disse tre temakategoriene: Finn Jarle Sæles avgang som redaktør i den 

kristne avisen Dagen, og Hedmarktoppens Folkehøyskole forhold til den homofile 

Raymond Moldekleiv Vasstveit som leder for skolens forening for tidligere elever. Og 

oppstarten av den kristne avisen Norge i Dag. I første kategori er kravet til kategorien 

at hele artikkelen handler om Finn Jarle Sæles avgang som redaktør i Dagen og gir 

ulike innspill fra ulike hold på denne hendelsen. I den andre kategorien er kriteriet at 

artiklene handler om forholdet mellom Hedmarktoppen Folkehøyskole og Raymond 

Moldekleiv Vasstveit. Sistnevnte om reaksjoner på oppstarten av Norge i Dag. Blant 

de 6 artiklene finner vi to i første kategori, tre i neste kategori og en i sistnevnte 

kategori. Det er altså bare tre tema som belyses. 

Disse ordene er valgt i en tendensanalyse: nøytrale ord for benevnelse av 

Magazinet: nettavis, den kristne ukeavisen, kristne tidsskrifter. Det finnes ikke 

negative eller positive ord som benevner Magazinet. Det finnes heller ikke ord som 

sier noe om leserne eller redaktøren. Den kristne ukeavisen er brukt fem ganger, 

nettavis tre ganger, og kristne tidsskrift en gang. Magazinet er nevnt ti ganger i hele 

populasjonen. To ganger av disse brukes bare navnet Magazinet.  

Hva sier denne informasjonen om Magazinets relasjon til andre medier i 1999? 

6 artikler refererer til Magazinet i løpet av de første seks månedene av 1999. Kun 

nøytrale eller ingen benevnelser er brukt for å karakterisere avisen, og det finnes 

ingen karakteristikk av leserne eller redaktøren. Dette sier noe om at andre medier 

ikke har noe forhold til avisen utover at det er en avis som kommer ut en gang i uken 

med et kristent innhold. Det er tre tema som behandles hvorav to omhandler 

redaktøren av en konkurrerende kristen avis, og ikke Magazinet. De er kun brukt som 

kilde i disse sakene. Det betyr at avisene vet at Magazinet finnes, selv om det i 5 av 6 

artikler er NTB som refererer til Magazinet.  Det siste tema handler heller ikke om 
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Magazinet men om en sak Magazinet har skrevet om, Hedmarktoppen folkehøyskoles 

avvisning av en homofil mann. NTB refererer til Magazinet. At avisen eller dens 

lesere eller redaktør er tema sier noe om at avisens produsenter og lesere ikke deltar 

og avisen ikke setter dagsorden i stor grad for en superoffentlighet her definert som 

landets største aviser.  Magazinet refereres til utelukkende i forskjellige nyhetsartikler, 

de blir brukt som kilde. De blir ikke kommentert eller skrevet om. Dette sier også noe 

om at de som gruppe ikke opptar plass i det norske medielandskapet. 

Hva betyr dette i et offentlighetsperspektiv? Under 4.1.4 diskuterer jeg i 

hvilken grad Magazinet er en offentlighet i 1999. Men om vi her tar det som 

utgangspunkt at de er det, hvilken relasjon har denne da til en allmenn offentlighet? 

Strukturelt sett er de ikke i uttalt opposisjon og er ikke en motoffentlighet eller en 

opposisjonell offentlighet. Den blir brukt som kilde i nyhetssaker og ikke i kraft av at 

de har religiøs kompentanse i form av ekspertkompetanse. De ses ikke som 

representant for noen offentlighet i den grad at de blir spurt som kilde. De kan være et 

religiøst alternativ til andre aviser, men siden de ikke fokuserer nevneverdig på 

sekulære nyheter blir de ikke konkurrenter til sekulære aviser, og derav ikke et 

relevant alternativ, men et supplement. Vi kan nok si at i 1999 foregikk det ikke stor 

utveksling av stoff mellom Magazinet og andre aviser. 

De kan, om det forutsettes at de er en offentlighet, betraktes som en offentlighet som 

ikke kommuniserer med andre offentligheter (Kluge 1972/1993), men dette blir heller 

ikke riktig i og med at de blir referert og at det ikke er, som vi skal se i intervjuet med 

redaktør Selbekk, motvilje fra lederhold mot å være en del av en allmenn offentlighet. 

Dessuten deltar leserne den allmenne offentligheten gjennom andre medier. 

 
4.1.3 Leserne  
  
Leserundersøkelser  

 

I 1999 gjennomførte Magazinet en markedsundersøkelse i regi av markedsanalytiker 

Erlend Klumsvik. Den inneholder en demografisk del, en analyse av lesernes 

evaluering av redaksjonelt stoff, og en del om hvordan leserne mener avisen kan få 

flere abonnenter. Til slutt er det listet opp 356 skriftlige korte kommentarer til hva 

abonnentene synes om avisen. Det vil si at nesten halvparten (356 av 758) av de som 

svarte på spørreskjemaet gå selvstendige skriftlige kommentarer.  

Det metodologiske ved undersøkelsen har jeg allerede tatt for meg. Her vil jeg 
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fokusere på hva det er ved undersøkelsen som kan si noe om Magazinet som 

offentlighet. Først ser jeg på hvem leserne er sosiologisk, og så på hva de synes om 

Magazinet, hvilke relasjoner de har til avisen. Til sist vil jeg se om leserundersøkelsen 

kan si noe om lesernes relasjoner til konteksten til den allmenne offentligheten. Hele 

tiden vil jeg trekke paralleller til teorier om offentlighetsbegrepet. 

31 prosent av leserne til Magazinet i 1999 var under 35 år. 47 prosent var 

mellom 35 og 54 år og 22 prosent var 55 år eller eldre. Leserne var relativt unge, noe 

som gjør at Magazinet ikke trengte å frykte å miste abonnenter på grunn av alder. 

Avisen leses av litt flere kvinner enn menn. Nærmere 70 prosent av leserne er gift. 74 

prosent har mindre enn, eller inntil tre års høyere utdanning. Det er litt uklart i hvilken 

kategori de med tre års utdanning skal plassere seg, derfor er det kanskje rimelig å tro 

at de plasserer seg i kategorien 3 – 6 om de har tre år høyere utdanning (og ikke i 

kategorien 1-3). 2 prosent har 6 år eller mer i utdanning. 57 % er yrkesaktive og 8 % 

studenter. Øvrige lesere er hjemmeværende, pensjonister eller arbeidssøkede. Det er 

ganske få studenter tatt i betraktning at avisen har mange yngre abonnenter, men det 

kan være fordi studenter har dårlig råd.  

Om lag en fjerdedel av Magazinets lesere kommer fra Rogaland. Legger vi 

sammen Sør – Trøndelag, Hordaland, Møre og Romsdal med Rogaland dekker vi hele 

vestlandskysten, og da kommer vi opp i 53 prosent. Nord - Norge er dårlig 

representert med kun 5 prosent. 34 prosent kommer fra Østlandet utenfor Oslo og bare 

8 prosent kommer fra Oslo. Dette kan tyde på at avisen er dårlig representert i urbane 

miljøer. Ingen andre byer er regnet opp for seg her.  

Tilhørigheten til karismatisk kristendom er sterk. Hvis vi legger sammen kategoriene 

pinsevenner, trosbevegelsen og andre karismatiske menigheter kommer vi opp i 69 

prosent. 5 prosent har ingen tilknytning til en menighet, og de resterende betegner seg 

som luternere, metodister, baptister eller som en del av Frelsesarmeen.  

Trosbevegelsen som avisen har sitt opphav i er representert med 39 %. Avisen har 

appell utover sin egen menighetstilhørighet, da størst i de andre karismatiske 

samfunnene.  94 % av avisens lesere regner seg som kristne. 6 % ikke. Noen av 

leserne har meddelt at de gir bort avisen som en del av et evangeliseringsarbeid, og 

det kan forklare at noen av leserne ikke er kristne. 

Ut ifra hvor lenge abonnentene har vært abonnenter kan vi se at avisen har hatt 

en vekst i antall abonnenter de siste tre årene før 1999. 57 prosent har vært abonnent i 

mer enn 3 år, og 16 prosent har vært det i mer enn 10 år. Det vil si at leserkretsen er 
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ganske stabil. Den ukentlige leserfrekvensen ligger på 3,2. Dette er høyt og viser at 

avises innhold blir satt pris på av leserne.  

Avisen kommer i stor grad inn under kategorien fagblad mener Krumsvik. 

Interessen for stoffet er så høyt at det er utgangspunktet for abonnementet.  

Magazinet har på undersøkelsestidspunktet 4200 faste abonnenter. 3,57 

personer i hver husstand leser avisen. Det vil si at 16 065 personer leser den hver uke. 

Det er ifølge Krumsvik flere som lesere pr. avis enn det som er vanlig for dagsaviser. 

Det totale antallet lesere med i utvalget var 2085 personer.  

Nesten alle Magazinets lesere i 1999 er religiøse og de fleste har en 

karismatisk kristen tilhørighet. De kommer i stor grad fra vestlandet og hovedvekten 

ligger med et røft anslag på ca like mange menn og kvinner i 30, 40 og 50 årene. 74 % 

har inntil tre års høyskoleutdanning. Utdanningsnivået avviker ikke drastisk fra 

gjennomsnittet i befolkningen. Det er i stor grad at leserne er religiøse som definerer 

dem som gruppe.  

Fire redaksjonelle områder har størst interesse for Magazinets lesere viser 

undersøkelsen.  Disse er vekkelsesstoff, kristne nyheter, vitnesbyrd om personlig 

omvendelse og ledere og redaksjonelle kommentarer. Men også samfunnsrelatert stoff 

har stor interesse på 62 prosent.  Det mest slående er den store interessent leserne har 

for stoffet generelt. Det stoffet som får mindre oppmerksomhet er notiser, 

anmeldelser, annonser og været. 

Forskjellene mellom hva kjønnene liker er ikke forskjellene særlig store. 

Preferanser i forhold til alder er litt større, men utgjør heller ikke de store 

variasjonene. 82 prosent av Magazinets lesere mener avisens redaksjonelle innhold er 

bra eller svært bra. 17 prosent stiller seg nøytrale og kun 1 prosent mener det er dårlig. 

Det er ikke noe signifikant forskjell her mellom de ulike aldre eller utdanningsnivå. 

85 prosent er fornøyd med avisens teologiske ståsted. 13 prosent er nøytrale og 

bare 2,2 prosent er uenig eller svært uenig i Magazinets teologiske ståsted. Heller ikke 

her er det store forskjeller i kjønn, utdanningsnivå eller aldersgrupper. 84 prosent av 

leserne er svært fornøyd, eller fornøyd med avisen som helhet, de som er litt mer 

eldste er mer fornøyd enn de yngre.  

I de over 300 sitatene fra leserne ser jeg på hva de kan si om lesernes syn på 

offentlighet. Hva de mener er verdifullt å snakke om i Magazinet har vi fått vite 

gjennom at de er svært enige i stoffprioriteten i avisen. De har en god relasjon til 

Magazinets budskap. Men hva slags relasjon har de til offentlighet?  Til Magazinet 
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som offentlighet og til den allmenne offentlighet? I relasjon til at Selbekk mener 

avisen har blitt mer politisk orientert i 2007 er det interessant å se på hva disse 

sitatene sier om i hvilken grad Magazinet skal ta opp politikk eller samfunnsmessige 

tema som ikke er direkte religiøse.  

Sju kommentarer handler om et ønske om at Magazinet ikke skal være forum 

for debatt og ikke ta opp uenigheter, ikke ta stilling i enkeltsaker eller ta stilling 

politisk.  Disse innleggene ser debatt som ødeleggende. ”Varsko for ”debatt” innlegg” 

skriver en leser. Disse leserne vil ha det de kaller en oppbyggelig avis.  De mener 

trolig at Guds ord ikke bør debatteres. Den karismatiske kristendommen tolker 

Bibelen bokstavlig, i hovedsak det nye testamentet. Mange mener at å ta Bibelen 

bokstavlig ikke er en tolkning, - noe som er negativt.  ”Lag aldri debattspalter, men 

bring sann Israelsinfo hver uke” skriver en leser.  

6 lesere ønsker ikke at Magazinet skal skrive om ikke – kristent stoff. ”Dropp 

samfunnsmessige nyheter som har stått i profane aviser” skriver en leser. En annen 

leser mener at andre nyheter fås andre steder. En tredje mener Magazinet bør ha mer 

vesentlige ting å skrive om enn økonomi og yrkesliv. Økonomitips kan fås andre 

steder.  

Men det er langt flere lesere som vil ha såkalt vanlige nyheter. 16 innlegg 

handler om at Magazinet må ta opp politiske saker som angår kristne. Noen etterlyser 

også sider hvor leserne kan få debatt og leserinnlegg på trykk.  

De fleste av disse kommentarene fra leserne handler om avisens teologiske ståsted, 

spesielt i hvorvidt den er for dominert av trosbevegelsen og spesielt Ulf Ekman er 

mange missfornøyd med. Jeg skal ikke gå inn på hvorfor her, men det kan ha å gjøre 

med de teologiske forskjellene mellom trosbevegelsen og pinsebevegelsen. Ellers 

handler de om abonnementsordninger og priser, avisens utseende og annonseomfang. 

Kommentarene er noen ganger skrevet i et religiøst språk. ”Gjerne Guds profetiske 

budskap og advarsler, og en vekkerrøst for nasjonene, og være fylt av Kristi sinn, så 

Åndens kraft kan sette spor” har en leser skrevet som oppmuntrende ord til 

redaksjonen.  

Disse kommentarene i seg selv kan ses som innlegg i en debatt om hvilke 

profil Magazinet skal ha. Her har over 356 lesere sagt sin mening. Og noen av dem 

deltar for å si at de ikke ønsker at avisen skal være et forum for debatt. 

Ikke alle i denne samtalen mellom avisen og dens lesere snakker i et sekulært 

språk, og oppfyller ikke i så måte Habermas krav til den religiøse i en deliberativ 
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dialog. Men så spørs det da om denne dialogen som foregår igjennom Magazinet som 

bærer av den, kan kalles en offentlighet. Avisen har lesere av begge kjønn og i alle 

aldere men de fleste kommer fra vest – landet. De er middels utdannede og nesten alle 

er religiøse. Noen av dem er aktive deltagere i en dialog med avisen og de er svært 

enige med det den står for. Avisen skriver mest om tro og kristenliv. Klumsvik sier 

selv i undersøkelsen at avisen minner om et fagblad. I Dahlgrens (1995) terminologi 

blir dette advocasy domain, altså nisjemedier.  Rent strukturelt er det vanskelig å se 

denne gruppens dialog som en deloffentlighet da den ikke i noen særlig stor grad 

forholder seg til den allmenne offentlighet. Den er ikke i stor grad alternativ til eller i 

åpen opposisjon mot den allmenn offentligheten. Sitatene omhandler i noen grad 

uenigheter om teologiske spørsmål på tvers av kirkesamfunn. Dette er uenigheter om 

tolkning av Bibelen, og bibelen er litteratur. I så måte kan denne gruppen substansielt 

sett heller kalles en litterær offentlighet enn en borgelig da få ønsker et økt fokus på 

politiske spørsmål. 

Noen ønsker heller ikke debatt om religiøse spørsmål. Denne formen for 

religiøsitet som begrunner alle sine standpunkter i religiøse og ikke sekulære 

universelle moralske regler faller ikke inn under Habermas krav til dialog mellom den 

religiøse og den sekulære. Men her er det ikke i stor grad noen dialog med sekulære.  

At leserne og produsentene av avisen har et homogent verdisyn gjør at de lett 

forstår hverandre, og kan tilpasse seg hverandre. Dette gir et godt grunnlag for en 

medieringsprosess. 

Hvis vi tar utgangspunkt i et deskriptivt offentlighetsbegrep (jf. Butsch), kan 

nok gruppen kalles en offentlighet fordi om hva, og hvordan de samtaler ikke blir så 

avgjørende, så lenge de selv synes det har samfunnsmessig relevans. Om de synes det 

kan også diskuteres. De som ønsker en oppbyggelig avis ønsker ikke debatt eller noe 

utstrakt dialog, bare tekster om religiøse spørsmål. Da blir dette feltet mer tilhørende 

privatsfæren. Med Negt og Kluges terminologi, som gir erfaringer gyldighet som 

argumenter i offentlig debatt kan dialog om troserfaringer være gyldige. Da kan 

gruppen ses som en litterær deloffentlighet som deler troserfaringer som er nyttig for 

dem også i det offentlige liv som verdigrunnlag for talehandlinger, da man ifølge 

Habermas er vanlig at religiøse ikke skiller strengt mellom hva som er grunnfestet i 

religiøse og hva som er basert på sekulære resonnementer. Men flere av sitatene tyder 

på at holdningen ikke er lærevillig og agnostisk i møte med det sekulære. I den grad 

de forholder seg til en allmenn offentlighet er det en misjonerende holdning, med en 
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avis i stor grad er skrevet i et religiøst språk (Dette er ikke analysert, men avisen 

inneholdt i følge Selbekk, og denne leserundersøkelsen, en overvekt av stoff om 

teologiske spørsmål). De få sitatene som behandler relasjonene til omverdenen er som 

vi har sett delte i synet på om debatt er bra eller dårlig. Begrepet litterær offentlighet 

er også problematisk siden Bibelen ikke bare er litteratur, men Guds ord. 

 

Leserinnlegg 

 

Etter responsen fra leserne gjennom overnevnte undersøkelse besluttet Magazinets 

redaksjon å starte med leserinnlegg.  Av avisene som er med i denne oppgavens 

datautvalg er det utgavene fra 4., 18. og 25. juni som har leserinnlegg. Det er 12 

innlegg av ulik lengde. 9 innlegg har allmenne tema og 3 har tema personlig 

kristendom (jf. Temakategorier for lederartikler). Til tross for en overvekt av 

allmenne tema finner jeg en del religiøs språkbruk. Ordet Gud nevnes 30 ganger, 

Jesus 7 ganger, Menigheten 8, Herren 3, Den hellige ånd og verden 4 ganger hver , 

Vekkelse og Ordet 2 ganger hver og åndelig og bibelsk 1 gang hver. En overvekt av 

disse ordene finnes i artiklene med personlig kristendom som tema.  

 Disse få innleggene på tampen av analyseperioden for våren 1999 viser at 

Magazinets lesere diskuterer tema av samfunnsmessig relevans. Disse artiklene 

handler om friskoleloven, homofili, abort, kontantstøtte og Magazinets profil. 

I 4 av 12 artikler snakker personer på vegne av organisasjoner, og i 7 av 12 er det 

privatpersoner som har signert innleggene. Ett er signert Magazinets redaktør.  

Innleggene med religiøst innhold snakker på vegne av ”vi” kristne. Disse henvender 

seg også til kristne. Artiklene med allmenne tema snakker på vegne av personene eller 

organisasjonen som har signert artikkelen. Disse henvender seg til politikere og 

offentlige myndigheter. Ved å henvende seg direkte til sekulære samfunnsaktører 

forholder disse tekstene seg annerledes til begrepet ”verden” enn lederartiklene, og 

leserartiklene i kategorien personlig kristendom.  Datagrunnlaget for leserinnlegg er 

veldig lite, og ikke representativt for lesernes meninger eller for analyseperioden 

våren 1999, og er derfor vanskelig å sammenligne med data fra leserinnleggene våren 

2007.  
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4.1.4 Hva kjennetegner Magazinet som offentlighet i 1999 
 

 Ovenfor har jeg beskrevet mine empiriske funn og referert til offentlighetsteori i 

forhold til hver enkelt undersøkelse. Så i dette kapittelet går jeg rett på en drøfting av i 

hvilken grad Magazinet første halvdel av 1999 kan kalles en offentlighet, og hva som 

i så fall kjennetegner den. 

 Kan Magazinet anno våren 1999 være en offentlighet i Habermas forstand? 

Jeg vil argumentere for at det kan den ikke. I teorikapittelet argumenterte jeg for å 

bruke begrepet ”som offentlighet” i relasjon til en avis. Finner vi en offentlighet i og 

rundt avisen? Hvis jeg skal bruke begrepet offentlighet i Habermas forstand om en 

enkelt avis, må denne deloffentligheten rundt mediet være en del av en allmenn 

offentlighet. Han mener den borgelige offentlighet ikke eksisterer i dagen samfunn, 

men åpner i senere teori for at offentlighet kan være et intermediært system av 

kommunikasjon mellom organiserte og formelle ansikt til ansikt deliberasjoner på 

toppen og bunnen av det politiske system. Habermas krever at det er statens 

anliggender som skal debatteres. Få av lederartiklene handler om allmenne tema, og 

når de gjør det skrives de i et språk som er vanskelig å forstå for sekulære. Habermas 

krav til den religiøses dialog med den sekulære blir ikke oppfylt. Avisen laget lite 

allmenne nyhetssaker. Det er teologiske spørsmål som i stor grad tas opp. Med 

utgangspunkt i nevnte undersøkelser foregår det ikke noen form for utstrakt debatt 

verken om teologiske spørsmål eller om spørsmål av samfunnsmessig relevans. 

Debatt blir i noen grad sett på som et onde. I Habermas forstand har ikke dialogen 

mellom aktørene noe delibererativt element, og derfor kan ikke Magazinet ses som 

offentlighet.  

 Hva kan teorier om deloffentlighet si om Magazinet som offentlighet våren 

1999? Teorier om alternative og opposisjonelle offentligheter forutsetter en relasjon 

til en annen offentlighet. Magazinet måte å relatere seg til omverdenen på foregår i 

størst grad gjennom forbønn, og i noen grad gjennom misjon (gi aviser til sekulære). 

Når de i liten grad henvender seg til allmenn offentligheten med argumenter bruker 

det et språk omverdenen ikke forstår. Både lesere og Selbekk uttrykker at avisen ikke 

er et alternativ til sekulære aviser, men et supplement. De dekker forskjellige behov. 

Jeg kan derfor ikke bruke Frasers eller Fornäs begrep alternativ offentlighet. Frasers 

alternative offentligheter er et alternativ til den borgelige offentligheten og har slik 

sett en relasjon til den, men eksisterer parallelt med den snarere enn som en 
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deloffentlighet da Fraser ikke mener det finnes en superoffentlighet (Fraser 1992). 

Fornäs er enig i dette. I likhet med Kluge som bruker begrepet universell 

provinsialisme, mener han at det finnes en rekke offentligheter som ikke forstår 

hverandre, men som likevel blir påvirket av hverandre. For Fornäs er de vevd inn i 

”The Web of Discursive Games”. I dette perspektivet kan Magazinet våren 1999, 

strukturelt være en offentlighet siden det ikke finnes noen superoffentlighet å ha noe 

dialog med, og siden ulike offentligheter ikke kan forstår hverandre fullt ut. Men det 

kan være problematisk i forhold til denne teorien at det ikke foregår så mye diskusjon 

i Magazinet. 

 Med Keanes terminologi befinner Magazinet seg på et mesonivå siden det er 

en avis med nasjonal distribusjon. Med Dahlgrens begreper kan Magazinet kalles 

civic media fordi den er en avis som leses av en liten gruppe religiøse mennesker. Da 

faller den i kategorien ”advocacy domain”. Likevel kan det også argumenteres for at 

den faller inn under begrepet ”common domain” siden den med sin misjonerende 

holdning streber mot universalitet. Men hos Dahlgren brukes dette begrepet kun om 

store medier som favner mye bredere enn det Magazinet gjør. 

 Med sin dikotomi mellom ”vi” og ”verden”, kan Magazinet ses som en 

opposisjonell motoffentlighet (Fornäs 1995). De driver med opposisjonell virksomhet 

i form av forbønn og misjon ovenfor en verden de mener er på vei til fortapelsen. 

Bolin (1998) mener denne betegnelsen faller inn under Habermas´ begrep sosiale 

bevegelser. Begge disse begrepene benytter seg av strategisk kommunikasjon for å 

fremme sine synspunkter. Men Magazinet driver ikke noen utstrakt 

misjonsvirksomhet. Svært få, om noen teoretikere vil se forbønn som en form for 

rasjonell kommunikasjon. Men bønn kan ses som en form for strategisk talehandling, 

selv om den ikke kan ses som kommunikativ handling i Habermas forstand. Negt og 

Kluges forståelse av offentlighet kan brukes som argument for dette da de inkluderer 

deler av privatsfæren som erfaringer, ideer og bevissthetsformer i sine 

motoffentligheter. For Magazinetes lesere har religion i stor grad samfunnsmessig 

relevans. Men Negt og Kluge inkluderer ikke overnaturlige fenomener i sin teori. 

 Jeg har allerede diskutert begrepet litterær offentlighet, og konkludert med at 

bruken av dette er et interessant men problematisk perspektiv. Bibelen er for denne 

gruppen så mye mer enn litteratur.  

 Våren 1999 forholder Magazinet seg mer til omverdenen i form av en syndig 

verden som leserne bør passe seg for. De forholder seg til politikk indirekte gjennom 
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sine religiøse standpunkter, foruten et lite antall leserinnlegg med allmenne tema. 

Men også disse inneholder religiøst språk. 

 Av de teoretikerne jeg har referert til er det postmodernisten Butsch som i 

størst grad kanskje ville kunne sett Magazinet som offentlighet. Han forutsetter kun at 

mennesker skal møtes i det offentlige rom og diskutere det de synes er viktig. Han er 

heller ikke så opptatt av kriterier for hvordan det skal samtales.  

Ut fra diskusjonen ovenfor vil jeg konkludere med at det foregår så liten grad 

av diskusjon i Magazinet våren 1999 at det vanskelig kan kalles en offentlighet. Det 

er kun hvis kravet til å kalle noe en offentlighet er at noen samtaler om hva som helst i 

det offentlige rom at de kan kalles en offentlighet. Den kommunikasjon som foregår i 

og rundt Magazinet våren 1999 kan kanskje best beskrives som rituell 

kommunikasjon (Carey 1992) der samtalene bekrefter aktørenes tro og meninger og 

bidrar til å styrke fellesskapet.  

 
4.2. Magazinet som offentlighet våren 2007 
 
Våren 2007 kommer Magazinet ut tre ganger i uken. Den er eid 90 prosent av Vegard 

Kobberdal, Hermon Holding og redaktør Vebjørn Selbekk og 10 prosent av Livet 

Ord. Midt i den perioden jeg skal analysere kjøper avisen Dagen 43 prosent av 

aksjene og Livet Ord er ikke lenger eiere fra mars måned. Også et redaksjonelt 

samarbeid starter, Dagen og Magazinet får et felles helgemagasin, Velsignet Helg. Jeg 

kommer ikke til å ta for meg hvordan dette samarbeidet med Dagen virket inn på det 

redaksjonell innholdet i perioden, da Dagen ikke har noen redaksjonell innvirkning på 

resten avisen. Avisen er fortsatt Magazinet. Av tekster analyserer jeg kun 

lederartiklene, et valg jeg har argumentert for ovenfor. Jeg kommer likevel inn på 

samarbeidet med Dagen direkte i intervjuet med Selbekk og indirekte i analysen av 

lederartiklene. 

Analysene er strukturert på samme vis som i foregående kapittel om våren 

1999 og har samme begrunnelse for valg av analysemateriale og metoder. 

 
 
4.2.1 Redaksjonen 
 

Jeg vil analysere lederartiklene fra 2007 på samme måte som jeg gjorde med tekstene 

i 1999, men utvalget er annerledes. I 2007 kommer Magazinet ut tre ganger i uken, 

mens den kom ut en gang i uken i 1999. For 2007 har jeg tatt et representativt utvalg, 
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og valgt å analysere hver tredje lederartikkel. Det vil si at jeg får like mange artikler 

for begge år. Våren 2007 er det redaktør Vebjørn Selbekk som skriver alle lederne 

under overskriften ”Magazinet mener”. 

 

Tema 

 

To lederartikler faller inn under kategorien ”menighetens struktur”, den handler om 

statskirkeordningen, og store menigheter omkring i verden. En annen kommer inn i 

kategorien ”privat kristenliv”, og handler om viktigheten av teologisk debatt. Resten 

av artiklene er allmenne tema. Siden så mange artikler faller inn i samme kategori er 

det fruktbart å se på hvilke tema dette er. Tre handler om asylpolitikk, to om 

friskoleloven, tre om norsk utenrikspolitikk og tre om religions - og ytringsfrihet. 

Ellers handler artiklene om abort, situasjonen i Midtøsten, terrorisme, islam, politikere 

i KRF, FN og Evangeliesenteret. Én leder handler om hva avisen skal innehold det 

kommende året. Magazinet er opptatt av samfunnet rundt seg, både innenriks og 

utenrikspolitikk. Lederen kommer med synspunkter på saker av allmenn 

samfunnsmessig relevans. Dette er et viktig kriterium for å kunne kalle Magazinet en 

form for offentlighet. At en artikkel handler om at det er viktig å kunne debatterer sitt 

teologiske ståsted betyr at også trossannheter kan debatteres.  

 

Når det gjelder teologi, er vi av den oppfatning at problemet ikke er at vi har for mye debatt, 

men heller for lite. Vi trenger alle å reflektere over våre teologiske standpunkter. Det er ikke 

farlig å lytte til noen som har et annet standpunkt enn det en selv har. Og kanskje har vi til og 

med noe å lære av de som er uenige med oss? Det er ut fra en slik tanke vi forsøker å redigere 

debattstoffet i Magazinet også. Denne avisen skal ha en av de mest åpne debattspaltene i 

landet.  (Lederartikkel Selbekk 17.02.07) 

 

Men vi må innrømme at vi på dette området av og til kan bli en tanke frustrert over de 

 holdninger som tidvis kommer til uttrykk. Det kan virke som enkelte kristne synes det er 

 ubehagelig at teologiske spørsmål i det hele tatt debatteres. (Lederartikkle Selbekk 17.02.07) 

 

Magazinet ønsker ikke bare debatt velkommen, de ønsker å være en av de som er 

mest åpen for debatt i landet, og kritiserer noen av leserne sine for å være uenig i 

dette. Selv om avisen ønsker teologisk debatt handler ingen av de lederartiklene jeg 

har analysert for våren 2007 om dette direkte. Likevel kan teologiske standpunkt leses 
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gjennom de ulike politiske standpunktene, for eksempel i synes på selvbestemt abort.  

Sitatet viser en lærevillig, og om ikke agnostisk, så i alle fall en åpenhet for å 

diskutere trosspørsmål. 

 

Religiøst språk 

 

Jeg finner lite bruk av religiøse ord i lederartiklene fra 2007. Ordet Jesus er brukt åtte 

ganger, Gud tre ganger, Herren en gang og frelser/frelse to ganger. Ordene misjon, 

menigheten og bønn er alle brukt en gang. Ordet verden er brukt 6 ganger, men det 

refererer alltid til verden som jordkloden, eller alle mennesker som bor på den. Det er 

ikke noe religiøst aspekt ved bruken av dette ordet. Ingen av de andre ordene jeg 

brukte for å analysere det religiøse språket i lederartiklene i 1999 er i bruk. Det er 

interessant at Bibelen ikke er referert til i det hele tatt. To ganger brukes dog sitater 

fra Bibelen uten av den oppgis som kilde.  Det forutsettes ikke nødvendigvis at 

leseren vet at sitatet er fra Bibelen fordi det ikke er viktig for å forstå sammenhengen i 

teksten. 

Selbekk bruker aldri Bibelen eller troen som forankring for sine argumenter. I 

lederartikkelen ”Amnestys støtte til dødsstraff” skriver Selbekk følgende: 

 

Men i stedet for å stille seg på de svakestes side slik Amnesty oftest gjør, vil de altså nå gjøre 

en mors adgang til å drepe sitt foster til en menneskerettighet. Amnesty er en steinhard 

motstander av dødsstraff selv for de verste forbrytelser. Men dødsstraff for ufødte uskyldige 

vil de altså støtte. Forstå det den som kan. (Lederartikkel Selbekk 19. juni 2007) 

 

Selbekk bruker ikke Guds Ord eller sin egen kristne tro som argumentasjon for at 

abort er galt, selv om han nok mener at dette synet samsvarer med hans tro. Han har 

gitt sekulære begrunnelser forrang. I en leder om barneombudets kritikk av kristne 

friskoler skriver Selbekk: 

 

En ting er imidlertid selvsagt: I likhet med alle andre foreldre ønsker vi å påvirke barna våre. 

Er det noe suspekt i det? Noen kommer til å påvirke barna uansett. Spørsmålet er om 

foreldrene også skal ha rett til slik påvirkning ovenfor sine egne barn. Det er grunn til å spørre 

seg hvilket verdisyn det er som ligger bak en slik tankegang som den ombudet har eksponert 

denne uken. Skal vi bare godta forutsetningen om at det er staten som er best skikket til å 

oppdra ungene våre? I Sovjetunionen drev man med slike forsøk. Der ble barn tatt fra 
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foreldrene og oppdratt i egne institusjoner. Ellers kunne man jo risikere at foreldrene ville 

”styre, kontrollere og påvirke sine barn” slik at de ikke ble gode sosialister. (lederartikkel 

Selbekk  26.mai 2007) 

 

Han argumenterer ikke med hvor viktig det er at den oppvoksende slekt får høre om 

Jesus, selv om det er grunn til å tro at han mener det. Han bruker prinsipielle spørsmål 

om foreldrerett og frihet fra statlig inngripen som argumentasjon. Selbekk utrykker 

sine meninger om det som er sentrale begivenheter i nyhetsbildet på en måte som 

ligner kommentatortradisjonen i andre ikke-religiøse aviser. Han gir ikke opp sine 

trossannheter av den grunn, og de blir ikke sanne gjennom at han argumenterer for de 

i et sekulært språk. Om han skiller mellom hva slags språk som har gyldighet i 

offentlig debatt og ikke, er vanskelig å si, men det er grunn til å tro at han har en viss 

bevissthet rundt dette siden tekstene ofte mener noe om politiske partier og statlige og 

private institusjoner. Hvis de skal kunne forhold seg til hva Magazinet mener må de 

forstå hva som står skrevet om dem. 

 Betyr bortfallet av et religiøst språk at jeg ikke kan kalle Magazinet en religiøs 

offentlighet? I min argumentasjon for begrepet i teorikapittelet argumenterte jeg for at 

denne typen substansielle beskrivelse av en offentlighet er vanlig og at det er den 

variabelen som gjør at de holder sammen som gruppe som blir den som definerer 

navnet på offentligheten. Mine undersøkelser og Magazinets verdigrunnlag gir gode 

grunner for å la gruppens tro være den variabelen som definerer dem som offentlighet. 

Habermas krever at den religiøse skal kunne uttrykke seg i et sekulært språk for å 

være en del av offentligheten. Som vi skal se angår ikke disse lederartiklene bare 

Magazinet som deloffentlighet, men også aktører i en allmenn offentlighet. I følge 

Habermas betyr ikke religiøse meninger i et sekulært språk at den troende må gi opp 

sine trossannheter (Habermas 2005). De eksiterer side om side med, og som grunnlag 

for de sekulære begrunnelsene. Det er fordi det sekulære samfunn ikke kan kreve at 

den religiøse kan skille skarpt mellom hva som har opphav i et religiøst grunnsyn og 

hva som har opphav i andre verdinormer. Magazinet har fortsatt tekster som minner 

om lederne fra 1999. Pastorer skriver sine prekener, men de står ikke som 

lederartikler, men som andakter lengre bak i avisen. Derfor kan jeg si at de fortsatt 

bruker et religiøst språk, men disse tekstene hevder ikke å være annet en tekster om 

trosspørsmål. Så bortfallet av det religiøse språket betyr ikke i seg selv at jeg ikke kan 

kalle Magazinet for religiøs offentlighet.  
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Relasjoner 

 

Hvem er det som snakker i lederartiklene i våren 2007? Det er redaktør Vebjørn 

Selbekk som skriver alle lederartiklene, men overskriften, eller lederens head er 

”Magazinet mener”. Det vil si at Selbekk presenterer avisens offisielle mening. Det 

talende subjektet i tekstene er nesten utelukkende ”vi”, ikke ”jeg” og et par ganger 

”du”. Når alle tekstene får en layout som tilsier at dette er Magazinets mening og det 

talende subjekt er ”vi”, så er ”vi” i tekstene Magazinet, med mindre teksten gjør 

eksplisitt at det refereres til noen andre. Det gjør det ikke i noen av artiklene, derfor 

forutsetter jeg at ”vi” er Magazinets redaksjon. Det vil si at ”vi” her ikke inkluderer 

leserne. Som vi så ovenfor kritiserer de også noen av sine lesere.  

 Lederartikler henvender seg alltid til de som leser avisen, men også til de 

tekstene mener noe om. Begrepet ”verden” som ble mye brukt i lederartiklene i 1999, 

blir ikke brukt på samme måte her for å beskrive de som ikke er en del av ”vi”. ”De 

andre” er her alle som ikke er en del av Magazinets redaksjon. Hvem er det Magazinet 

mener noe om? De mener noe om politiske partier, regjeringens politikk, frivillige 

organisasjoner og det statlige embetsverket, andre land, islam og enkeltpersoner som 

tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik, biskop i Oslo Ole Christian Kvarme, 

utenriksminister Jonas Gahr Støre og AP politiker Saera Khan. 

Alle foruten to artikler mener noe om aktørene nevnt ovenfor. Det kan indikere at 

Magazinet i stor grad er opptatt av det som foregår i en større offentlighet, og siden de 

kommer med ros og refs til alle disse aktørene i det norske og internasjonale 

samfunnet er det grunn til å tro at de håper at noen av dem vil lese tekstene. Dermed 

kan jeg si at tekstene henvender seg til disse aktørene samtidig som de henvender seg 

til avisens faste lesere som stort sett er enige med avisen på lederplass og dermed får 

bekreftet sine syn på politiske spørsmål. 

I benevnelser av deloffentligheter er det ikke nødvendigvis sånn at denne faller 

bort eller taper sin viktighet når den henvender seg til andre aktører i samfunnet som 

helhet. Nancy Frasers mener alternative offentligheter for kvinner ble dannet fordi 

kvinner ikke hadde adgang til offentligheten. Hadde de hatt adgang til den øvrige 

offentligheten blir viktigheten av en egen offentlighet mindre. Men det var nettopp 

disse foraene som gjorde det mulig, som var en forutsetning for kvinners senere 

deltagelse i den øvrige offentligheten. Det finnes fortsatt kvinnegrupper og 

kvinnemagasiner som henvender seg til kvinner med tema de mener er spesifikt 
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kvinnelige eller som jobber for kvinners plass i offentligheten, selv om de fleste 

norske kvinner i dag i utgangspunktet har tilgang til en allmenn offentligheten. 

Graham Murdoch og Geoff Eley hevder at deloffentligheter er en betingelse for at 

marginalistere grupper skal nå fram med sine synspunkter i en allmenn offentlighet. 

Alle mulige interessegrupper er organiserte for å nå fram i offentligheten med felles 

synspunkter, i form av ”staging areas”. 

Hva mener Magazinet om de aktørene de henveder seg til? Av politiske partier 

er det KRF som er mest omtalt. 12 ganger er de omtalt, og de får aldri direkte kritikk. 

Høyre nevnes kort, og SV får ros for å sette fokus på kristne som forfølges i 

muslimske land, og kritikk for skolepolitikken sin. FRP får ros for å kritisere FN., 

men omtales ikke mer en to ganger. Den sittende regjering kritiseres åtte ganger, i 

tillegg til at Jonas Gahr Støre nevnes fem ganger.  

 

Intervju med Vebjørn Selbekk 
 
Intervjuet med redaktør Vebjørn Selbekk ble gjort den 18.februar 2008, på hans 

kontor vegg i vegg med redaksjonslokalene til avisen han da var samfunnsredaktør 

for. Intervjuet hadde en varlighet på ca 30 minutter.  

Målsetningen med intervjuet er å se hvordan Vebjørn Selvbekk ser seg selv 

som redaktør, hva slags relasjon har han til sine lesere, til det budskapet avisen hans 

formidler, og til den konteksten budskapet formidles i.  Hva tenker Selbekk om 

begrepet offentlighet og Magazinets relasjon til dette begrepet? Intervjuet berører 

både hvordan Selbekk ønsker situasjonen til avisen skal være, og på hvordan den er. 

Vebjørn Selbekk sier følgende om begrepet offentlighet: 

 

Jeg tenker på den norske offentligheten, jeg tenker på det ordskiftet som pågår offentlig i stort 

med ulike røster fra media, fra samfunnsdebattanter, fra alt fra politiske partier til 

interesseorganisasjoner, det er for meg offentligheten. Og det er den offentligheten vi ønsker å 

delta i. 

 

Selbekk kjenner noe av mine teorietiske begreper fra en kort beskrivelse jeg har gitt 

ham om hva denne avhandlingen handler om. Videre sier han: 

 

Vi har jo vært inne på en sånn alternativ offentlighet. For meg så er det et begrep som jeg i 

hvert fall ikke, ja det er ikke noen ting jeg satser på.  Alternativ offentlighet det høres ut som 
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en subkultur og det er klart at det finnes subkulturer, selvfølgelig gjør det det, men det er ikke 

den typen offentlighet som vi søker i alle fall. Vi ønsker ikke å tale til en subkultur, vi ønsker å 

være på tidens torg der ideer brytes i et moderne samfunn. Nei altså, det kan sikkert være en 

korrekt beskrivelse av hvordan ting er. Nei det er i alle fall en del av avisideen å slå hull på 

det. Og der føler jeg vi har slått mer hull på i 2007 enn i 1999. Og i den forstand synes jeg det 

er en positiv utvikling. 

 

Selbekk ønsker at Magazinet skal være en del av en allmenn offentlighet, men kan se 

at begrepet alternativ offentlighet kan være beskrivende i forhold til hvordan 

situasjonen er. Han ønsker, med sitt religiøse ståsted å delta i den store samtalen der 

ulike røster med ulike interesser debatterer. Hans offentlighetssyn bryter med 

Habermas´ borgelige offentlighetsideal i det at dialogen i Selbekks offentlighet ikke 

er interesseløs. Den består av representanter for like organisasjoner med klare 

interesser. Det er her han ønsker å delta med sine meninger. ”Visjonen har hele tiden 

vært å drive kristen samfunnspåvirkning” sier han. Hva betyr det? ”Det handler om å 

gjøre kristne grunnverdier synlige i en rusten tid for dette samfunnssynet.”  Han ser en 

forskjell mellom 1999 og 2007 her:  

 

… det kirkelige landskapet ser annerledes ut i dag enn det gjorde i 1999. I forhold til det at 

presset fra en stadig sterkere sekularisme, har jo lagt press på kristenheten i Norge, det er det 

ikke noen tvil om, det er vel en utvikling der en..(man står sammen?…- min kommentar).  Ja, 

man blir stadig mer marginalisert. Eller det finnes krefter som prøver å marginalisere det.  

 

Det finnes altså krefter som vil marginalisere Selbekks syn. Han ønsker altså at 

samfunnet skal hvile på kristne verdier. Han ønsker ikke å holde politikk og religiøse 

synspunkter atskilt og vil argumentere politisk for religiøse synspunkter. Han føyer 

seg i så måte inn i en lang tradisjon hvor politikk og religion ikke holdes adskilt slik 

vi kjenner det fra opplysningstidens idealer. Da er det interessant at han beskriver det 

offentlige rom som tidens torg hvor ideer brytes i det moderne samfunn. Moderne 

ideer om offentlighet har nok et mer restriktivt syn på blandingen av religion og 

politikk i offentligheten.  

Han uttrykker sine kristne verdier i et sekulært språk, noe som samsvarer med 

Habermas´ ide om det religiøses deliberative potensial. Hans ideer om 

marginalisering stemmer ikke overens med Brekkes teorien om resakralisering av det 

norske samfunnet (Brekke 2002). Men det er kanskje nettopp her nøkkelen til å forstå 
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resakraliseringen ligger. Det kan være trolig at en følelse av marginalisering, slik 

Selbekk beskriver den, fører til en mobilisering som fører til en følelese av 

resakralisering, eller en reell resakralisering av det offentlige rom. For Selbekk er 

fusjonen med Dagen sentral i så måte: ”… og dermed så tvinges vi litt sammen også, 

og jeg synes det er en positiv utvikling også, - for meg så handler ikke mediearbeid 

om teologiske forskjeller… der handler det om felles verdier, samfunnsverdier vi står 

sammen om.”  

Selv om Selbekk ikke liker begrepet alternativ offentlighet, beskriver han 

avisen sin som et alternativ til andre medier, men også et supplement. Han tror ikke 

det er slik at leserne velger å lese Magazinet eller Aftenposten. Han presiserer at han 

ikke vet at leserne tenker dette, men at han har snakket med mange og derfor har et 

godt grunnlag. Leserne hans har ofte en lokalavis og Magazinet i tillegg. Han tror 

heller det er sånn at leserne velger hvilken kristen avis de skal lese. Da blir de andre 

kristne avisene som Vårt Land, Dagen (i 1999 og 2007) og Norge i Dag konkurrenter, 

mens de sekulære avisene i mindre grad er det. Han mener avisen har en klarerer 

politisk og teologisk profil enn Vårt Land og er mer moderne enn Dagen. Han sier 

dette om hvorfor han tror leserne leser avisen: 

 

.. mange vil vel tenke at det er alternative vinklinger på politiske saker, det er alternative 

vinkilinger på Midt-Østen, der mange oppfatter at den norske presse stort sett går i takt. Men 

man ønsker en alternativ vinkling på det politiske. Jeg oppfatter at mange av de sakene som er 

viktige for kristne verdibevisste personer ikke tas godt nok opp i den sekulære avisene som du 

kaller dem, og at de derfor ønsker å la seg informere via andre kanaler. 

 

Han ser sine lesere som kristne verdibevisste personer som søker et alternativ til de 

sekulære avisene som et supplement. Han ser i så måte sin avis som et alternativ som 

søker å gjøre sine meninger universelle, eller i alle fall nasjonale. Denne tankegangen 

stemmer godt med Dahlgrens (1995) modell over offentligheter som streber mot 

universalitet. Selbekk definerer sine lesere først og fremst som kristne og 

verdibevisste, og bruker ikke andre variabler for å definere dem i dette intervjuet. Det 

er disse felles verdiene som samler dem. Derfor blir religion her en viktig variabel, og 

ut i fra dette intervjuet, den variabelen som definerer offentligheten, om en skal bruke 

substansielle begreper på Magazinet som deloffentlighet.  Strukturelt sett; er det så 

sterke elementer av motstand her at en kan snakke om opposisjonell offentlighet?  

Visjonen er å drive kristen samfunnspåvirkning. Selbekk søker endring i 
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storsamfunnet, og gjør dermed aktiv motstand mot noe han mener er et forsøk på 

marginalisering av en gruppe i samfunnet eller et sett av verdier han mener bør gjelde 

for alle. 

Men hvilken rolle har Selbekk som redaktør? Hvordan ser han seg selv i 

relasjon til leserne sine?  Han sier dette om redaktørrollen, og refererer til redaktører i 

partiaviser på 1970 – tallet: 

 

Og avistankegangen da var veldig annerledes enn den er nå. Men det finnes jo aviser som har 

den formen for ideologi i dag også. Men da var det sånn at man hadde et politisk grunnsyn 

som man ønsket å fremme. Og avismediet var jo den plattformen man brukte for å fremme det 

samfunnssynet , det er en type… og redaktører var samfunnsaktører på den måten at de 

fremmet dette synet. Og den typen, hva skal jeg si, forståelsen av redaktørgjerningen, den 

appellerer veldig til meg. Og det er det jeg har hatt som visjon, i hvert fall, for min rolle, ja 

helt fra starten av, og den har ikke endret seg noen ting. 

 

Selbekk er, etter at Dagen og Magazinet fusjonerte, gått fra å være sjefsredaktør med 

det juridiske ansvaret for det som står i Magazinet, til å bli samfunnsredaktør i Dagen 

Magazinet. Han uttrykker i intervjuet at det gjør at han kan få konsentrere seg om det 

han er mest interessert i. Selv om Selbekk identifiserer seg med politisk bevisste 

redaktører på 70-tallet så ønsker han seg ikke tilbake til 70-tallet når det gjelder 

partitilhørighet. Han ønsker ikke den bindingen som lojalitet til partier medfører. Men 

selv om en ikke er en partiavis så mener han at alle aviser i dag har til en viss grad et 

syn på hvilke ideer som er de beste for samfunnet. For Selbekks deltagelse er det 

avisen grunnsyn han er lojal mot.   

Selbekk er ofte å se i politiske TV debatter og har skrevet kronikker i mange 

aviser. Han ble rikskjendis under karikaturstriden og vedgår at den var et veiskille for 

avisen i henhold til å få delta i det han med mine ord kaller den allmenne 

offentligheten.  Men han ser seg ikke nødvendigvis som en representant for sine 

lesere: 

 

 

Nei altså det er jo det som er så fantastisk med å være redaktør at du representerer egentlig 

ingen andre enn deg selv, du står egentlig ikke til ansvar for noen andre heller så det synes jeg 

er en veldig fin rolle å jeg da.  

 

Han sier at sånn er det for alle mediefolk, men at han i visse saker føler at han 
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representerer ideer og synspunkter som mange deler, så dermed representerer han ”en 

del klassiske kristne verdier i et stadig mer sekularisert samfunn” mener han.  

 

Nei det er ikke noen kontrakt med leserne om det altså, det tror jeg gjelder alle mediefolk, men 

det er klart at om Atenpostens sjefsredaktør skulle hevde det jeg gjør så har han kanskje fått 

mer problemer enn det jeg får. Så sånn sett i den sammenhengen representerer du dine lesere 

litt og, for du kan ikke.. hvis du fronter ting som grunnleggende går på tvers av de 

grunneverdiene i leserkretsen din så får du problemer så det må du jo ta hensyn til.  

 

Han ser seg som fristilt fra leserne samtidig kan han ikke mener hva som helst, ikke 

det som går på tvers av avisens grunnsyn. Og han ser seg delvis som en talsmann for 

verdier som leserne mener er viktige. Arve Solstad kaller redaktørrollen som vokste 

frem mellom 1880-1920 den agiterende politiske redaktøren. Selbekks 

redaktørvisjoner kan passe inn i denne rollen siden den er mer fristilt fra politiske 

partier.  

Selbekk beskriver relasjonen til omverdenen som forskjellig i 1999 og 2007. 

På grunn av karikaturstriden ble det også etter striden lettere for representanter for 

Magazinet å delta i debatter, og siden de var mer kjent bl. a. mediene ble de oftere 

sitert og satt mer dagsorden i 2007 enn i 1999 mener han. 

Ser Selbekk så avisen sin Magazinet som en offentlighet? Han bruker ikke 

dette begrepet om avisen. Han har ut i fra intervjuet en strukturell universell forståelse 

av offentlighetsbegrepet. Likevel ser han Magazinet som en alternativ stemme til 

andre strømninger, i offentligheten som han gjerne vil være en del av.  Han har en 

dialog med sine lesere og tar opp tema han mener de mener er viktige, som 

kjønnsnøytral ekteskapslov, abort, Israel og om FRP skal få være med i en borgelig 

regjering. Han har tanker om hvem leserne er og om at han til en viss grad 

representerer deres meninger i offentligheten. Han kaller det ikke en egen 

offentlighet, men vedgår at begrepet alternativ offentlighet kan beskrive en 

ikkeønskelig situasjon.  Han bruker begreper som plattform og kanal om avisen sin. 

Det er Selbekk som i stor grad representerer Magazinet i andre medier, ikke 

andre. Hva slags rolle har han innad i avisen? I 1999 var han en av fire som alternerte 

på å skrive lederartikler. I 2007 var det han som skrev alle. I de møtene jeg har hatt 

med Selbekk har styreleder Vegard Kobberdal også hatt en sentral rolle.  
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4.2.2 Allmenne nyhetsmedier 
 

43 artikler nevner ordet Magazinet i et søk på nettdatabasen Retriever. Og da er ikke 

benevnelser som karakteriserer avisen, uten å si navnet på den, regnet med. I denne 

kvantitative innholdsanalysen vil jeg foreta en inndeling etter form, det vil si sjanger 

på artiklene. Så gjør jeg en tema analyse og til sist en tendensanalyse. 

 

Temaanalyse:  

 

Nesten halvparten av artiklene handler om karikaturstriden. Flere av de er kronikker 

publiser da det var ett år siden karikaturstriden. Men også nyhetsartikler som 

omhandler ettervirkninger og karikaturdebatter i andre land refererer til Magazinet. 

Jeg har sett opp quiz som både form og innholdskategori. Denne kategorien kan synes 

triviell, men den sier noe om hvor sentral Magazinet og Vebjørn Selbekk er i 

nyhetsbildet. 7 av 43 artikler er quiz. Det er over 1/5 del av populasjonen av artikler. 

Ellers er innholdet spredt ganske jevnt over de andre kategoriene. Det sier noe om at 

relasjonen andre aviser har til Magazinet gjør at de siterer den i langt større grad enn i 

1999 og ikke bare i saker som har med karikaturstriden å gjøre. Andre redaksjoner 

leser Magazinet og refererer til den i saker om politikk og verdispørsmål, i tillegg til 

to sitater om tro og sykdom og vekkelse. 
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VG 

Aften-

posten 

Dag-

bladet 

 

NTB 

 

VL 

 

BT 

Stav. 

Aftenbl 

 

Adressa 

Dags-

avisen 

 

Fe.vennen 

 

DN 

Nord 

-lys 

Totalt 

Innvandring            1 1 

Utenrikspolit

ikk 
1            1 

Dagen og 

Magazinet 
   1  1       2 

Homofili  1    1       2 

Verdikanalen  1  1         2 

Anmeldelse        1     1 

Quiz      2 2   3   7 

Sykdom     1        1 

Otto 

Jespersen 
 1           1 

Bostadutvalg

-et 
    2        2 

Vekkelse  1           1 

Bombealarm    1         1 

Redaktørroll

en 
 1           1 

Karikatur- 

tegninger 
1 3 2 3  3   4 1 3  20 

Totalt  2 8 2 6 3 7 2 1 4 4 3 1 43 

Tabell1: Medier som refererer til avisen Magazinet våren 2007, og hva som er tema for disse artiklene. 

 

Det er god spredning på antall medier som nevner Magazinet, med Aftenposten som 

ledende med 8 artikler, tett fulgt av Bergens tidende og NTB med henholdsvis 7 og 8 

treff. Det er vestlandavisene som bruker Magazinet i quiz-spørsmål. 

Innholdskategoriene er definert i vedlegg 2.  

 

Tendensanalyse 

 

Hva slags ord karakteriserer Magazinet? 18 ganger ble den kalt bare Magazinet. 

Følgende benevnelser fikk den én gang: bladet Magazinet, det norske bladet, 

ukeavisen Magazinet, Magazinet en kristelig ukeavis, det kristelige Magazinet, Den 

lille avisen Magazinet. Den kristne avisen Magazinet er brukt 5 ganger, 

Dagen/Magazinet er brukt 3 ganger og norske Magazinet er brukt 7 ganger. 

Dette er foruten en, nøytrale benevnelser på Magazinet, beskrivelser de kan 
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bruke om seg selv. De er en kristen, norsk avis. At de kommer ut en gang i uka er feil. 

Den kommer ut tre ganger i uka i 2007. Den eneste benevnelsen som sier noe 

potensielt negativt er den lille avisen Magazinet. Hva sier disse benevnelsene om 

relasjonene mellom Magazinet og andre aviser? Andre aviser ser i stor grad 

Magazinet som en kristen publikasjon. At journalsiter følger behov for å presisere at 

det er en norsk avis sier noe om at den er omtalt i en internasjonal sammenheng, at 

den settes i sammenheng med internasjonale begivenheter og temaområder. Dette er 

gjort i artikler om karikaturstriden. At benevnelsen Magazinet i de fleste tilfellene står 

alene i artikler fra 2007 sier noe om at avisen regnes av journalistene å være kjent 

blant folk. Benevnelsen Dagen/Magazinet er brukt i forbindelse med lanseringen av 

dere felles helgemagasin i mars 2007. I summeringen av hvor mange ganger 

Magazinet er sitert er navnet Magazinet i relasjon til en benevnelse av redaktør 

Vebjørn Selbekk tatt med. Magazinets lesere er ikke kommentert i disse artiklene. 

Men det er Vebjørn Selbekk i stor grad. 31 ganger er han nevnt i en eller annen form 

som redaktør eller ved navn. 4 ganger kalles han for Selbekk, 5 ganger for Vebjørn 

Selbekk, 2 ganger som redaktøren, 3 ganger som Magazinet redaktøren, en gang for 

Magazinet redaktør, en gang for redaktøren av Magazinet, en gang for redaktøren av 

avisen Magazinet, en gang for ansvarlig bak Muhammed - tegningene, 4 ganger for 

Magazinet - redaktøren Vebjørn K. Selbekk, 3 ganger som redaktør Vebjørn Selbekk i 

Magazinet, en gang som redaktøren av den kristenkonservative avisen Magazinet, 

Vebjørn Selbekk i Magazinet, redaktøren for det kristenradikale Magazinet Vebjørn 

K. Selbekk, Magazinets redaktør, den arme redaktøren av det norske Magazinet, 

redaktør Selbekk, og ”ytringsfrihetens martyr, ytringsfrihetens riddere i selvhøytidlig 

kamp mot vindmøller”. 

Vebjørn Selbekks navn ble kjent i 2006 under karikaturstriden. I 1999 fant jeg 

ingen referanser til hans navn i relasjon til Magazinet. Han nevnes som vi ser i ganske 

nøytrale ordelag som redaktør for en kristen avis. Avisen benevnes en gang som 

kristenkonservativ og en gang som kristenradikal. Dette er jo for noen kanskje 

motsetningsfylt, mens andre mener å være radikalt konservativ. Det at Selbekks navn 

9 ganger benevnes med navn uten referanse til Magazinet sier noe om hvor kjent det 

er at han har denne posisjonen. 8 ganger benevnes han som redaktør av avisen uten 

navn, men det er kanskje gjort for å variere språket i en artikkel, men denne 

benevnelsen brukes også uten at Navnet han nevnes, og da tas det for gitt at folk vet 

hvem han er.  En gang nevnes også navnet til redaksjonssjef Trygve Jordheim i 
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relasjon til Magazinet. Den ”arme redaktøren” spiller på at Selbekk sto alene i 

karikaturstriden uten å få støtte fra andre redaktører. I denne artikkelen blir denne 

benevnelsen da positiv.(”Hvem er landets feigeste redaktør?”Aftenposten 2007). 

Selbekk nevnes som et av eksemplene på det Torkel Brekke kaller ”ytringsfrihetens 

riddere i selvhøytidlig kamp mot vindmøller” i en kronikk i Dagbladet. Her omtales 

han altså i negative ordelag likeså i karakteristikken ”ytringsfrihetens martyr” (dette 

kan ses positiv, men tatt i betraktning artikkelen som helhet er det nok ment negativt). 

Det er også verdt å legge merke til at Magazinet som avis får negative eller positive 

karakteristikker som avis her ved at den blir kalt for radikal og konservativ. Avisene 

har en relasjon til Selbekk som redaktør for Magazinet, men også som person som 

representerer en sentral part i karikaturstriden. Han omtales stort sett i nøytrale 

ordelag, men i noen grad negativt og positivt. Denne analysen omfatter kun ord som 

blir brukt om personene Selbekk, det vil si at jeg ikke får med i hvilken grad de som 

skriver om ham er enig eller uenige i hva han står for, bare hva se synes om ham som 

person og om avisen. Analysen er gjort ett år etter kariakturstriden og denne stridens 

karakter tatt i betraktning er det grunn til å tro at han ble fremstilt i mer negative 

ordelag ett år tidligere, jf. karakteristikken avisen fikk av landets statsminister og 

utenriksminister referert til i innledningskapittelet i denne oppgaven.  
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Artiklenes sjanger 

 Nyhetsartikkel NTB 

nyhet

kommentar notis sitat quiz anmeldelse

Aftenposten 1 1 3 1 2   

Dagbladet 1  1     

VG   2     

Dagsavisen 3  1     

Dagens 

Næringsliv 

  3     

NTB  6      

Vårt Land   1 1 1   

Adresseavisa       1 

Stavanger 

Aftenblad 

     2  

Fedrelandsvennen   1   3  

Nordlys   1     

Bergens tidende 1  2 1 1 2  

Totalt 6 7 15 3 4 7 1 

Tabell2:Antall artikler som refererer til avisen Magazinet våren 2007 sortert etter sjanger. For 

definisjon på kategoriene se vedlegg 2. 

 

Av 43 artikler er 15 kommentarer. Av disse handler tolv om tema i relasjon til 

karikaturstriden (se vedlegg 2) og Magazinet og redaktør Selbekk er nevnt i den 

forbindelse. En av kommentarene handler om innvandring og en om utenrikspolitikk. 

Alle nyhetssakene handler også om tema i relasjon til karikaturstriden. At Magazinet 

nevnes i sjangere som quiz og anmeldelse sier at de er kjent utover en nyhetssfære og 

går over i en kultursfære. Hele 7 siteringer er fra NTB. At NTB leser Magazinet gjør 

navnet kjent i brorparten av det norske medielandskapet. Fortsatt er Magazinet kjent 

for karikaturstriden og det vises godt i dataene. At så stort antall artikler er 

kommentarer sier at avisene publiserer meninger om Magazinet. Selv om jeg finner 6 

nyhetssaker er betyr ikke dette at sakene handler om Magazinet. 2 handler om 

Magazinet direkte og 4 omtaler avisen i relasjon til karikaturtegninger i andre land.  

Hva sier disse undersøkelsene om Magazinet som offentlighet våren 2007?  

Det foregår en utveksling av stoff mellom Magazinet og andre medier. Avisen 
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omtales og refereres til i et bredt utvalg av saker om ulike tema, med hovedvekt på 

karikaturstriden. Selbekks syn på politiske spørsmål blir referert til ikke bare i 

relasjon til karikaturstriden men til andre politiske saker. Leserne av avisen omtales 

ikke direkte. Men avisen benevnes som kristen og derav omtales vel også leserne 

indirekte som kristne, konservative eller radikale.  

I relasjonene mellom Magazinet og de øvrige avisene brukes det et sekulært 

språk i journalistikk og vanlig sekulært språk i kommentarer. Temaene er av 

samfunnsmessig betydning både for Magazinet og de øvrige avisene. Det er ikke 

teologiske spørsmål som tematiseres men politiske og verdimessige. Hvis religiøse 

spørsmål tas opp som f. eks. kristendomsopplæring i skolen, gjøres dette i et sekulært 

språk, det journalistiske språket redaksjonene selv bruker. Selv om andre medier kan 

være uenige med Magazinets syn på ulike tema finnes det få negative karakteristikker 

av redaktøren eller avisen. Avisenes referering til Magazinets synspunkter i et 

sekulært språk kan ses i relasjon til hvordan Habermas mener den sekulære skal 

hjelpe den religiøse til å uttale sine synspunkter i et sekulært språk. Men nå bruker 

også Magazinet selv et sekulært språk i sine egne nyhetsartikler i tillegg til at de har 

mye religiøst stoff.  I så måte er det lettere for andre medier å sitere avisen i 2007 enn 

i 1999. 

Kan disse undersøkelsen si noe om Magazinet som offentlighet i forhold til et 

partikulært syn på offentlighet? Magazinet har et forhold til andre større fora for 

samtale i form av andre medier. De deltar i form av å bli snakket om og referert til, og 

Selbekk deltar i form av kommentarer og i debatter. Hvorvidt han representerer 

Magazinet kommer jeg tilbake til i analysen av intervjuet med Selbekk.  

På samme tid foregår det en samtale mellom redaksjonen i Magazinet og dens lesere. 

Hva slags relasjon har disse dialogene til hverandre?  

Disse undersøkelsene viser at en allmenn offentlighet av de største avisene i Norge 

ikke i sine artikler bedriver noen utstrakt form for negativ benevning av Magazinet, 

dens lesere eller dens redaktør. De ser dem som en kristen avis i Norge, en av is de i 

større grad enn tidligere refererer til og derfor innlemmer i sin offentlighet, samtidlig 

som de nok ser den som et kristent alternativ.  
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4.2.3 Leserne 

 

To undersøkelser ble gjort i desember 2007. Den ene ble utført av DirektMedia (se 

metodekapittel). 53 % av Magazinets leser i desember 2007 var menn og 46 % var 

kvinner.  Altså ingen stor kjønnsforskjell. 60,5 % av abonnentene er mellom 40 og 64 

år. 16.8 % er fra 17– 40 år, og 22.5 % er over 65 år. Under 30 finner vi 3,6 %. Tallene 

i forhold til alder avviker ikke veldig fra konsumentdatabasens alderfordeling, men i 

førstnevnte gruppe har Magazinet høyere prosentandel av lesere enn den prosentandel 

i basen som befinner seg i denne aldersgruppen. Det vil si at Magazinet er sterkt 

representer i aldersegmentet 40 til 64 år.  

Hvis jeg regner sammen vestlandfylkene Rogaland, Hordaland, Sogn og 

Fjordane og Møre og Romsdal får jeg 31,7 % av abonnentene. I Agder- fylkene er det 

til sammen 11.9 %. Legger vi dette sammen får vi 43,6 %. 11,1 % av abonnentene bor 

i Finnmark, Troms, Nordland eller Trøndelag. 14,7 % bor i Buskerud, Vestfold eller 

Telemark og 5,9 bor i Hedmark eller Oppland. 24, 8 % i Østfold, Akerhus eller Oslo. 

Av disse bor bare 7,4 % i Oslo. Hordaland er fylket som er sterkest representert med 

12,7 %. De fleste av abonnentene bor på tettsteder, 44,7 % er representert i denne 

kategorien. 23 % bor i andre byer, mens 14,8 % bor på landet. Oslo, Bergen, 

Trondheim og Stavanger er representert med henholdsvis 7,4 %, 6, 7 %, 1,6 % og 1,8 

%.   

Estimatet over utdanningsnivå viser at Magazinets lesere som helhet ligger litt 

under utdanningsnivået til resten av befolkningen (her definert som DirektMedias 

konsumentdatabase) 34, 8 % blir definert som å ha lavt eller noe lavt utdanningsnivå, 

26 % har middels nivå og 37,2 % har noe høyt eller høyt utdanningsnivå. Hva som 

defineres som høyt eller lavt nivå sier ikke undersøkelsen noe om. Dette er da heller 

ikke abonnentenes reelle utdanningsnivå, da tallene er basert på sannsynlighet av et 

visst utdanningsnivå i forhold til hvor de bor, alder og kjønn. Brorparten av 

Magazinets lesere har et inntektsnivå under 300 000 i årsinntekt. 76,6 % befinner seg i 

denne kategorien. Dette er igjen et estimat basert på kjønn, alder og bosted. 

Prosentandelen av personer som befinner seg i denne kategorien er lavere enn i 

befolkningen ellers (definert som DirektMedias konsumentdatabase) bare 8,1 % tjener 

over 450 000 kroner pr år.  Hele 23 % tjener under 150 000 kroner pr år. Den store 

representasjonene i denne gruppen kan ha noe å gjøre med at det er en god del 

pensjonister i lesermassen. Selv om inntektsnivået er lavt har hele 58, 4 % en formue 
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på over 100 000 kroner.  66,6 % av leserne bor i enebolig. Det er enn litt høyere 

prosentandel enn nordmenn generelt.  

Bare 0,9 % av Magazinets lesere er definert som ungdom og studenter. 5 % som 

single, 5,3 % som par uten barn, 11,5 som småbarnsfamilier, 23,1 % som veletablert 

familier, 32 % som middelaldrende og 21, 3 % som seniorer. Middelaldrende og 

seniorer er sterkt representert. Unge og single voksne er dårlig representert. Jeg går 

ikke her inn på hva som definerer de ulike kategoriene annet enn at de er bestemt ut 

fra Direktmedias egenutviklede livsfasesegment som angir personenes mest 

sannsynlige livsfase basert på eksakte data om lesernes alder, kjønn og bosted, og en 

rekke andre kilder.  Kategoriene er gjensidig utelukkende kategorier.  

 Disse dataene sier noe om hvem Magazinets lesere er demografisk, og ikke 

noe om hvilke relasjoner de har til andre aktører, konteksten eller et budskap i en 

kommunikasjonsprosess. Hva kan de så si om Magazinet som offentlighet? De kan si 

noe om noen av deltagerne i den, leserne.  

De er ca. like mange menn som kvinner. Meget få er under 30 år, de fleste er 

over 50 år. De fleste bor i små byer eller tettsteder, og litt under halvparten bor på vest 

og sørlandet. Få bor i de store byene. I forhold til folketallet er Østlandet og spesielt 

Oslo underrepresentert.  Utdanningsnivået ligger litt under gjennomsnittet for landet 

ellers. Mange har relativt lav inntekt, men det avviker ikke stort fra 

landsgjennomsnittet, her definert som DirektMedias konsumentdatabase. De har 

høyere formue enn gjennomsnittet og de fleste leserne er veletablerte.  

I desember 2007 inviterte Magazinet to grupper lesere til samtalegrupper i 

henholdsvis Bergen og Oslo 17. og 18. desember 2007. Jeg har hatt tilgang til alle 

spørreskjemaene og det er jeg som har sammenfattet dataene.  7 lesere deltok i Oslo 

og 10 personer i Bergen. Leserne kommer fra disse byene og området rundt. 

Fem kvinner og to menn deltok i Oslo. Av kvinnene var 4 av 5 i alderen 60-74 

år, og en mellom 45 og 59 år. De to mennene er i alderen 45-59 og 60-74 år. 3 tilhører 

den norske kirke, 2 pinsebevegelsen og 2 andre karismatiske menigheter. 3 leser 

Aftenposten i tillegg til kristne aviser mens en leser Vårt Land. Bare to av disse 

leserne benyttet Magazinets nettside. Samtlige lesere mener avisen i svært stor eller 

stor grad tar opp tema som andre aviser ikke vier plass. 6 av 7 er i svært eller stor grad 

enig med Magazinet på leserplass. Kun en leser har tatt kontakt med avisen for 

innspill på det redaksjonell innholdet, men opplevde ikke å bli hørt. 

Av de 7 leserne som kommer fra Oslo er en person lite interessert i å lese 
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lederartikler, mens 5 av 7 er meget interessert i dette. En er ganske interessert. 6 av 7 

er meget interessert eller interessert i å lese nyhetsrelatert stoff, mens en er middels 

interessert. Intervjuer og portretter er interessant eller meget interessant for 6 av 7 og 

middel interessant for en. 6 av 7 leser vanligvis lederartikkel og kommentarer. 

Samtlige er interessert i kristne nyheter fra inn eller utland og nyheter om Israel.  Bare 

3 av 7 er interessert i å lese andakten. 6 av 7 vil lese om vitnesbyrd og omvendelser. 6 

av 7 vil lese om samfunnsrelaterte nyheter i innland, 5 av 7 om samfunnsrelaterte 

nyheter fra utlandet. Samtlige lesere vil lese om meninger og debatt.  6 av 7 er godt 

eller svært godt fornøyd med avisens teologiske ståsted. Samtlige er godt eller svært 

godt fornøyd med avisens innhold.  På spørsmål om hva leseren får ved å lese andre 

aviser enn Magazinet svarer samtlige nyheter. To lesere holder sekulære aviser for å 

holde seg orientert om ”hva den andre siden tenker”. Kun en av de spurte er 

yrkesaktiv, en er trygdet, en er arbeidsledig og resten er pensjonister. 6 av 7 har 

høyskole eller universitetsutdannelse, en har bare grunnskole.  

I Bergen er 9 kvinner og en mann med i undersøkelsen. Mannen er mellom 45 

og 59 år. 4 kvinner er mellom 45 og 59 år, 2 er over 60 år en er i 20 årene og en er 

mellom 30 og 44 år. To tjener mellom 2 og 3 hundre tusen kroner i året, mens en 

tjener under hundre tusen. En har yrkesskole, de andre har universitet eller høyskole. 

3 tilhører trosbevegelsen, fire den lutherske kirke, en andre karismatiske menigheter 

og en har ingen tilhørighet. 6 er yrkesaktive, to er pensjonister, en er student og en er 

hjemmeværende. Samtlige lesere i Bergen er tilfreds eller svært tilfreds med avisens 

innhold. En er nøytral til avisens teologiske ståsted, resten er fornøyd eller svært 

fornøyd. Samtlige liker å lese kristne nyheter fra innlandet og alle foruten en liker å 

lese kristne nyheter fra utlandet. Alle foruten en vil lese samfunnsrelaterte nyheter fra 

inn og utland. Samtlige vil lese vitnesbyrd om omvendelser. 7 av 10 vil lese 

misjonssaker. Kun 4 av 10 leser andakten. 7 av 10 leser lederne og kommentarartikler. 

Kun en benytter avisen internettside. Samtlige lesere fra Bergen er svært enig eller 

enig med Magazinet på lederplass og de mener avisen i svært stor grad eller i stor 

grad tar opp viktige tema som andre aviser ikke vier plass til. Ingen av de har gitt 

innspill på det redaksjonelle innholdet. Ni lesere sier de leser andre aviser for å få med 

seg nyheter. Noen nevner spesielt lokal nyheter. 4 av 10 leser meninger og 

debattinnlegg. 

Hva kan disse data si om lesernes relasjoner til Magazinet? Utvalget er ikke 

representativt for lesermassen da det er mange flere kvinner enn menn, og de er eldre 
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enn gjennomsnittet av lesere. De kommer fra Norges to største byer, områder hvor 

Magazinets lesere er relativt dårlig representert.  Undersøkelsen er utført med 

representanter fra Magazinet til stede og jeg har fått skjemaene fra Magazinet. 

Utdanningsnivået på disse leserne er langt høyere enn Magazinets lesergruppe som 

helhet. Men hvis jeg ser bort ifra dette kan den si at Magazinets lesere er svært 

fornøyd med avisens profil, og enig i det avisen står for. Disse leserne kommer fra 

forskjellige kirkesamfunn, og de er like opptatt av kristne nyheter som annet 

samfunnsrelatert stoff. De leser andre aviser i tillegg til Magazinet, og synes at 

Magazinet tar opp viktige tema andre aviser ikke vier plass til. De bruker ikke 

internett i noe særlig grad, avisformatet står fortsatt sterkt. Disse leserne fremstår som 

velutdannede og samfunnsengasjerte. Det er lite grunnlag for generalisering til hele 

lesergruppen på grunnlag av sistnevnte undersøkelse så den kan nok ikke si mye om 

Magazinet som offentlighet. Men hvis jeg tar utgangspunkt i de data den gir så er den 

et uttrykk for at leserne er en del av en større offentlighet ved å bruke andre medier 

aktivt i tillegg til Magazinet. De har et kristent livssyn som de mener avisen 

representerer ved å ta opp saker andre aviser ikke tar opp. Dette er både kristent stoff 

og saker som har en kristen synsvinkel på samfunnsrelatert stoff.  

 

Leserinnlegg 

 

Jeg har analysert leserinnleggene i de samme avisene hvor jeg har analysert 

lederartikler.  Utvalget våren 2007 er på 87 leserinnlegg. Av disse handler 6 om 

menighetens struktur og 11 om personlig kristendom. Det vil si at 70 omhandler 

allmenne tema. Jeg har ikke delt disse inn i underordnede temakategorier. Alle 

leserinnlegger listet opp med tittel, forfatter og publiseringsdato i vedlegg 3. De 

omhandler et bredt spekter av innenriks og utenrikspolitiske tema. Magazinets lesere 

snakker i stor grad om samfunnsaktuelle tema gjennom leserinnleggene våren 2007.   

 Innleggene inneholder liten grad av religiøst språk. Det er stor forskjell 

mellom ordbruken mellom artiklene som handler om allmenne team og de som har 

menighetens struktur eller privat kristendom som tema. Samlet religiøs ordbruk i de 

17 artiklene med menighetens struktur og privat kristendom som tema er følgende: 

Gud nevnes 51 ganger, Jesus 32, Herren 7, Bibelen eller bibelsk 14 ganger, 

menigheten 13 ganger, Guds Ord/Ordet/Skriften 22 ganger, åndelig 2 ganger, 

himmelen 3 ganger, nåde en gang, hedninger en gang og frelse to ganger.  Til 

 92



 

sammenligning finner jeg Bibelen nevnt tre ganger, Guds Ord fire ganger, Gud fire 

ganger, frelse to ganger og Jesus, Djevelen, og verden én gang i 70 artikler om 

allmenne tema. Tallene viser at noen få artikler om religiøse tema inneholder religiøst 

språk, men at hovedvekten av innlegg ikke gjør det. At innleggene omhandler 

allmenne team betyr ikke at lesernes meninger ikke er grunnfestet i deres kristne tro.  

De utrykker sine standpunkter i et sekulært språk i samsvar med Habermas krav til 

den religiøses samtale med den sekulære.  

 Innleggene er skrevet av en rekke privatpersoner og organisasjoner. 

Medlemmer eller ledere på ulike nivå av Kristelig folkeparti har skrevet fem artikler, 

og ungdomspartiet deres to artikler. Partiet Demokratene har skrevet fire artikler og 

Fremskrittspartiet to artikler. Organisasjonen Famile og Medier har signert tre artikler. 

Også Nei til EU, Støttenettverket for afganske flyktinger, SOS Rasisme, Kystpartiet, 

en biolog, Kristent samlingsparti, og Unge Høyre er representert. Men hovedvekten, 

62 artikler, er skrevet av privatpersoner. Våren 2007 har Magazinet sluppet sekulære 

organisasjoner inn på sine egne avissider for å være med og debattere tema av 

samfunnsmessig relevans. Det er verd å merke seg at de politiske partiene som er 

representert må kunne sies å alle befinner seg til høyre for midten på den politiske 

skalaen, men det betyr ikke at jeg kan trekke slutninger om lesernes politiske ståsted. 

Habermas er opptatt av at vanlige folk skal kunne nå frem i offentligheten, i så måte 

taller det i Magazinets fordel at hovedvekten av innleggene er skrevet av 

privatpersoner. Det er mulig å komme til ordet i Magzinet uten å være ekspert og å 

representere en gruppe eller et politisk parti.  

 
4.2.4 Hva kjennetegner Magazinet som offentlighet våren 2007 
 
 

Kan Magazinet kalles en offentlighet i 2007? Ja, jeg vil argumentere for det. 

La meg først se på om jeg kan si at det finnes en offentlighet rundt og i 

Magazinet i Habermas´ forstand. I så måte kan ikke Magazinet være en offentlighet 

om de ikke er en del av en allmenn offentlighet, verken i 1999 eller 2007. Hvorvidt 

Magazinet kan være det Habermas kaller en ”sosial bevegelse” eller en slags ”weak 

public” skal jeg ikke komme inn på her, men som jeg har argumentert for tidligere 

mener han at den deliberative prosess kan finne sted i og rundt et mediet, om 

mediesystemene er uavhengige institusjoner, og de klarer å skape kommunikasjon 

mellom elitene og vanlige folk. Dette gjelder da for den store eneste universelle 
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offentlighet. Men om jeg ser Magazinet som avis som en av flere deliberative 

prosesser i en del av denne ”overordnede offentligheten”, i hvilken grad kan jeg 

snakke om deliberasjon?  Foregår det noe element av diskusjon, og oppfyller denne de 

krav Habermas stiller til denne samtalen?  Både Magazinets redaksjon og leserne 

formulerer sine meninger, som ofte er grunnfestet på kristne verdier, i et sekulært 

språk. Derfor oppfyller de i stor grad Habermas´ krav til hvordan den religiøs kan 

fremme sine synspunkter i det offentlige. Leserne får komme til ordet i avisen 

gjennom leserinnlegg, noe både enkeltpersoner, politikere og interesseorganisasjoner 

benytter seg av, sekulære og kristne. Selbekk vektlegger debatt eksplisitt som noe 

positivt og kritiserer sine lesere som ikke ønsker debatt om teologiske spørsmål. Jeg 

har lite data på leserne fra dette halvåret, men de jeg har sier at leserne er enige med 

Magazinet på lederplass og mener de tar opp viktige tema andre aviser ikke tar opp. 

Selv om det skal mye til for å kunne imøtekomme Habermas krav om at alle skal 

kunne delta i deliberasjonsprosessen på like vilkår uavhengig av status og posisjon, så 

kan jeg si at det er både religiøse og sekulære, både enkeltpersoner og representanter 

for organisasjoner som deltar. Det foregår en grad av diskusjon om tema av allmenn 

karakter i et sekulært språk. Kristne og sekulære har en dialog, men den er ikke 

interesseløs.  

 Kan Magazinet våren 2007 være en deloffentlighet? Jeg vil argumentere for at 

Magazinet er en religiøs deloffentlighet som til en viss grad streber mot universialitet , 

i en allmenn offentlighet. Den opererer på mikro, makro og meso nivå og ønsker ikke 

å skille strengt mellom religion og politikk, og ønsker at samfunnet skal være 

grunnfestet på religiøse verdier.  

Kan Magazinet strukturelt sett ses på som en deloffentlighet? Det kan den nok ikke ut 

ifra de data jeg har, om jeg opererer med et fullstendig partikulært syn på 

offentlighetsbegrepet slik som teoretikerne Fraser, Ryan, Kluge og Förnås. Disse 

teorietikerne opererer ikke med en stor overgripende offentlighet alle deloffentligheter 

er en del av. Den samtalen som foregår i Magazinet våren 2007, er en samtale mellom 

leserne av avisen og redaksjonen, men også mellom redaksjonen, politikere og 

representanter for organisasjoner som opererer i andre offentligheter. Magazinet som 

offentlighet er ikke et uttrykk for ”universiell provinsialisme” (Kluge 1972), og 

begrepet ”subaltern counterpublics” (Fraser 1992) kan ikke brukes. Dette er også fordi 

leserne ikke bruker avisen som et alternativ, men som et supplement til andre medier. 

Det vil si at de deltar i ulik grad i andre fora for meningsutveksling parallelt med 
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Magazinet. Med Förnås´s begreper kan jeg altså ikke kalle Magazinet ”en alternativ 

offentlighet”. Men han bruker også begrepet ”The Web of Discursive Games”, et 

nettverk der alle offentligheter er vevd sammen. Men dette forutsetter at 

offentlighetene strukturelt sett er sidestilte snarere enn at det finnes én overbringende 

og flere underordnede.  Det er også mulig å argumentere for at Norges største aviser 

kan utgjøre en deloffentlighet, siden alle ikke kan være en del av denne ene offentlige 

samtalen, og at den derfor kan sidestilles og ikke overordnes samtalen som foregår i 

Magazinet. I denne oppgaven velger jeg å se de største avisene i Norge som 

representanter for en nasjonal offentlighet, en slags norsk universell offentlighet som 

med Keanes (1995) begreper befinner seg på mesonivå. I denne oppgaven mener jeg 

dette er fruktbart fordi Magazinet som offentlighet skiller seg ut fra de store nasjonale 

fora for debatt ved at de har langt færre lesere, og slik sett har færre deltagere. 

Samtidig er de en del av samtalene i de store avisene gjennom å bli sitert og referert 

til.  Leserne leser også andre aviser, og er i så måte en del av en større offentlighet. 

Selbekk vil heller ikke være et alternativ, men ønsker å være en del av en universell 

offentlighet. Magazinet kan altså være en deloffentlighet som er en del av en allmenn 

offentlighet.  

 Med Keanes begreper kan Magazinet operere på flere nivåer. På mikronivå, 

ved at leserne mener at avisen tar opp saker andre medier vier liten plass, saker de 

personlig mener er viktige. Også ved at artikler i avisen kan være grunnlag for 

diskusjoner lesere i mellom, uten at jeg har noe empirisk grunnlag for å kunne hevde 

at dette er tilfelle. Det foregår diskusjoner mellom lesere om teologiske og allmenne 

spørsmål gjennom leserinnlegg. Magazinet deltar på mesonivå ved at de blir sitert og 

referert til i andre nasjonale medier, og på makronivå (globalt nivå) gjennom 

internettsidene sine. Dette ble tydelig under karikaturstriden. Denne oppgaven gir, 

som jeg tidligere har presisert, ingen analyser av Magazinet som offentlighet på 

globalt nivå.  

 Murdock (1992) og Eley (1992) bruker begrepet ”staging areas”, der 

nisjemedier fungerer som scener hvor ulike interesser forbereder sine saker for de tas 

ut i en større offentlighet. Dette begrepet opererer med ulike nivåer av offentligheter, 

og samsvarer også med hvordan Selbekk tenker om sin avis som en plattform han 

bruker for å fremme sitt samfunnssyn i en større sammenheng.  

 Dahlgren bruker begrepet ”common domain” om offentligheter som streber 

mot universalitet og han lar store nasjonale medier komme inn under denne 

 95



 

kategorien. Magazinet streber også mot universalitet ved at de ønsker å drive kristen 

samfunnspåvirkning, og de ønsker å være aktive deltagere i samfunnsdebatter.  

Selbekk ønsker dette, og leserne er, i alle fall ut fra de få data jeg har, enige med ham 

på lederplass. Leserinnleggene handler ofte om kristne verdiers plass i samfunnet 

generelt, selv om de er skrevet i et sekulært språk. Hvordan denne 

samfunnspåvirkningen skal foregå er det, som jeg har skrevet om ovenfor, ikke alltid 

enighet om internt. Data fra A-tekst viser at Magazinet har større interaksjon med 

andre medier våren 2007 enn våren 1999, og både avisen og Selbekk er kjent for 

andre medier etter karikaturstriden.  De tilpasser språket sitt slik at sekulære kan 

forstå innholdet. Magazinet som offentlighet er aktive deltagere i samfunnsdebatten 

gjennom Selbekks mange opptredener i TV-debatter. Alt dette i et forsøk på å gjøre 

sine synspunkter kjent for storsamfunnet.  

 Kan Magazinet våren 2007 være en religiøs offentlighet? I teorikapittelet 

argumenterte jeg for bruken av dette begrepet. Jeg mener det er empirisk grunnlag for 

å si at det er denne variabelen som forener deltagerne i denne offentligheten. Avisen 

betegner seg selv som en kristen avis, og de ønsker i følge redaktøren å drive kristen 

samfunnspåvirkning. De leserne jeg har data på ønsker også dette. I 1999 var så godt 

som alle leserne kristne. I dag har nok avisen flere andre leserne siden medier leser 

den for å bruke den som kilde. Sekulære aktører skriver også leserinnlegg i avisen. 

Magazinet inneholder fortsatt i stor grad nyheter fra kristenliv i inn og utland, og 

religiøse prekener. Derfor er det grunn til å tro at brorparten av leserne fortsatt 

bekjenner seg til den kristne tro. Når avisen blir referert til i andre medier blir den i 

stor grad referert til som den kristne avisen Magazinet. Det kan også være andre 

variabler som forener offentligheten. Jeg har ikke data på lesernes politiske 

tilhørighet, og avisen påberoper seg å være politisk uavhengig. Den rødgrønne 

regjering får mye kritikk og KRF mye ros på lederplass, men jeg har ikke nok 

datagrunnlag til å kunne si at leserne deler avisens synspunkter her, selv om de 

leserne som er intervjuet stort sett er enige med Selbekk. Dessuten foregår det debatt 

om både religiøse og politiske spørsmål gjennom avisens leserinnlegg. Men jeg finner 

ingen leserinnlegg eller lederartikler hvor kristendommen sannhet betviles, selv om 

jeg finner teologisk debatt. Jeg mener variabelen religiøs er den som best definerer 

dem som offentlighet om jeg skal bruke et substansielt begrep. 

 Når en religiøs deloffentlighet som Magazinet, i stor grad blir en del av en 

dialog med en superoffentlighet, oppløses den da? Ikke nødvendigvis. I følge 
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Murdoch og Eleys teorier om ”staging areas” er disse deloffentlighetene en 

forutsetning for å kunne delta den allmenne offentligheten.  Som jeg også skrev i 

analysen av Magazinet som offentlighet våren 1999, mener heller ikke Fraser at 

alternative offentligheter nødvendigvis faller fra hverandre når de i økende grad får 

delta i en annen offentlighet.  

 Magazinet som offentlighet ønsker at kristne verdier skal få gjennomslag i det 

norske samfunnet. Det viser analysene av lederartiklene, leserinnleggene og data fra 

leserundersøkelsen, og spesielt intervjuet med Vebjørn Selbekk. Antall treff avisen får 

i databasen A-tekst viser at har en stemme en allmenn offentligheten, og tiden vil vise 

om det betyr økt kristen samfunnspåvirkning. 

  

4.3 Magazinet 1999 og 2007 – en sammenligning 

 
4.3.1 Redaksjonen 
 
Hva er forskjellen på Magazinets redaksjonelle produkt våren 1999 og våren 2007? 

For å svare på det vil jeg sammenligne analysene av lederartiklene for de to periodene 

i tillegg til å se på hva redaktøren tenker om de to nevnte periodene.  

 Våren 1999 er det fire predikanter som skriver lederartiklene. Våren 2007 er 

det bare redaktør Selbekk. Dette sier noe om redaktørens posisjon, men også at 

Magazinet har nærmet seg andre sekulære avisers syn på hva en lederartikkel er. I 

1999 var lederartiklene tekster som minnet om en andakt.  

 
Kategori 1999 2007 
Privat Religiøsitet 9 1 
Menighetens struktur 7 1 
Allmenne tema 8 23 
Tabell3:  Tema for lederartikler i Magazinet.våren 1999 og våren 2007. 
 
 
Lederne handler om helt andre tema i 2007 enn i 1999. I 1999 hviler alle argumenter 

på hva som står i Bibelen, også i artiklene som kommer inn i kategorien allmenne 

tema. I 2007 nevnes ikke Bibelen i det hele tatt. Tallene viser at lederskribentene var 

mer opptatt av internreligiøse anliggender i 1999 enn i 2007. I 1999 var de mest 

opptatt av sitt forhold til Gud og menighetens struktur og når de var opptatt av 

allmenne tema gjøres det gjennom et religiøst språk. I 2007 er artiklene svært lite 

opptatt av privat religiøsitet og menighetsstruktur, men nesten utelukkende opptatt av 
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allmenne tema. Selbekks artikler på ledersiden i 1999 er ikke inkludert i denne 

sammenligningen, fordi det er de fire predikantene som skriver det som kalles ”M 

leder”, likevel har jeg sett på temaene for disse tekstene da de ligner i sjanger på 

lederartiklene fra 2007, og har samme forfatter. Dataene viser at Selbekk med ett 

unntak skrev om allmenne tema i disse tekstene. Selbekks artikler står på samme side 

som lederartikkelen i 10 av utgavene. 

Kategori Antall 

Privat religiøsitet 0 

Menighetens struktur 1 

Allmenne tema 9 

Tabell4: Tema for Selbekks ”lederartikler” våren 1999 

 

Lederartiklene for de to periodene inneholder svært ulik grad av religiøst språk. 

 
Religiøse ord Våren 1999 Våren 2007 
Bønn 77 1 
Den hellige ånd/Guds 
ånd/Ånden 

70  

Vekkelse 15  
Gud 163 3 
Jesus 98 8 
Herren 33 1 
Åndelig 37  
Himmelen 8  
Nåde 8  
Helvete 2  
Bibelen/bibelske 37  
Menigheten 87 1 
Djevelen 3  
Verden/verdslig 60  
Ordet/Guds Ord/Skriften 40  
Hedninger 7  
Antikrist 2  
Misjon 23 1 
Endetiden 7  
Frelse 16 2 
Tabell 5: Religiøs ordbruk i Magazinets lederartikler våren 1999 og våren 2007. 
 

Den store endringen i bruken av religiøst språk har først og fremst å gjøre med at 

tekstene er skrevet i totalt forskjellige sjangere. Men valget av sjanger og språk for 

lederartiklene sier mye om hvem tekstene er skrevet av og for, og hvordan avisen 
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henvender seg til leserne sine. Lederne i 1999 kan vanskelig forstås av den sekulære 

leser, og som jeg har vært inne på tidligere i oppgaven, oppfyller de ikke Habermas 

krav til den religiøses dialog med den sekulære. Tekstene bruker religiøse 

begrunnelser for alle sine påstander, mens i 2007 gjøres dette i svært liten grad. I 2007 

ligger de mye nærmere å oppfylle Habermas´ krav. At begrepet bønn kun brukes en 

gang i 2007 er interessant siden det i 1999 ble brukt som en måte å forholde seg til 

”verden” på. Misjon brukes også bare en gang. Ord som Antikrist, hedninger, 

djevelen, verden og helvete representerer den sekulæres ståsted, og disse brukes ikke i 

2007. Så i tillegg til at språket er forståelig, brukes ikke disse negative betegnelsene 

på den sekulære. Analysen viser at tekstene forholder seg annerledes til den sekulære i 

2007 enn i 1999. Magazinet i 2007 har tekster som ligner på lederne i 1999, men de  

har ikke den fremtredende plass som en avis´ lederartikkel er. 

Religiøse ord Selbekks ledere  Antall 

Bønn 1 

Den hellige ånd 1 

Vekkelse 10 

Gud 9 

Jesus 12 

Herre 3 

Åndelig 9 

Himmelen 1 

Bibelen/bibelske 17 

Menigheten 35 

Verdslig/Verden 1 

Ordet/Guds Ord/Skriften 7 

Frelse 1 

Tabell 6: Religiøse ord i Selbekks ledere i Magazinet våren 1999. 

 

Tabellen ovenfor viser at også Selbekk til tross for nesten bare allmenne tema, brukte 

religiøst språk i mye større grad i 1999 enn i 2007. Derfor kan ikke den religiøse 

ordbruken bare begrunnes i artiklenes sjanger. At Bibelen hos Selbekk nevnes 17 

ganger i 1999 og ingen i 2007 er interessant i forhold til hva argumentasjonen i 

artiklene hviler på.  
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I 1999 danner tekstene en dikotomi mellom ”vi” som er den kristne menighet, og de 

som ikke tilhører denne gruppen. Kommunikasjonen mellom ”vi” og de som faller 

utenfor går igjennom bønn og misjon. Artiklene henvender seg til ”vi” og 

kommuniserer i liten grad med ”de andre”. I 2007 forholder dette seg annerledes. ”vi” 

er ikke de kristne, men Magazinets redaksjon, og de henvender seg til alle sine lesere 

og til politiske partier, politikere og institusjoner i samfunnet gjennom at disse blir 

omtalt. Denne forskjellen mellom de to årene viser at Magazinet i en helt annen grad 

kommuniserer med det sekulære samfunnet i 2007 enn i 1999. Bønn og misjon er ikke 

sentrale måter å påvirke storsamfunnet på. Artiklene i 2007 viser at avisen ønsker å 

være en del av en større offentlighet, noe Selbekk bekrefter i intervjuet. Han sier også 

at dette har vært målet hele tiden men at de mener å være nærmere sitt mål om kristen 

samfunnspåvirkning i 2007 enn i 1999. Dette synet samsvarer med mine data.  

 
 
4.3.2 Leserne 
 
Leserundersøkelsene fra 1999 og 2007 er vanskelige å sammenligne fordi de har så 

forskjellig metodisk utgangspunkt.  Jeg har gode data på kjønn, alder og geografisk 

bosted for 2007, og hvis jeg sammenligner disse med data dra 1999 finner jeg at 

aldersammensetningen er eldre i 2007 enn i 1999, at flere menn leser Magazinet  i 

2007 enn i 1999, og at Magazinet hadde større andel av sine abonnenter på vest- 

landet i 1999 enn i 2007. Kategoriene for utdanning er vanskelig sammenlignbare, 

men de fleste har lav eller middels utdanningsnivå begge år.  Nesten alle leserne var i 

følge spørreundersøkelsen kristne i 1999. Jeg har ikke representative data for dette fra 

2007, men de spurte i intervjuene kom fra ulike kirkesamfunn. I 1999 var leserne 

svært fornøyde og enige i avisens redaksjonelle linje, det er også de spurte leserne i 

2007 selv om datagrunnlaget her en dårlig. Det er vanskelig ut ifra disse 

undersøkelsene å si noe om i hvilken grad lesergruppen har utviklet seg demografisk. 

Men undersøkelsene viser at det ikke er store forskjeller. Siden datagrunnlaget og 

metodene er så ulike setter jeg ikke opp noen skjematiske sammenligninger av 

undersøkelsene her. Hvis det har skjedd noen utvikling i lesergruppen må det være 

deres forhold til debatt om teologiske spørsmål, og interessen for at Magazinet skal ta 

for seg allmenne tema. Noen leserne i 1999 ønsket dette, noen var skeptiske til debatt 

om teologiske spørsmål mens andre bare ville ha religiøse tema. Undersøkelsen fra 

2007 viser at samtlige ønsker allmenne tema og debatt om disse fra et kristens ståsted, 
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og de er fornøyde med at Magazinet bruker plass på dette. 

 Den mest interessante forskjellen mellom 1999 og 2007 i forhold til 

Magazinets leserne er at i 2007 får de komme til orde i avisen. Det gjorde de i svært 

liten grad i 1999. Noen enkeltpersoner benytter seg av denne muligheten og diskuterer 

teologiske og allmenne tema. Fleste som skriver gjør det på vegne av en organisasjon 

eller et politisk parti. Dette betyr at Magazinet har fått en del nye lesere 

undersøkelsene fra 2007 ikke har fanget opp. Disse organisasjonene og partiene leser 

tydeligvis avisen, og mener det er viktig å ta del i diskusjoner. Det betyr at leserne av 

avisen anses som viktig for partiet eller organisasjonen.  Det brukes i liten grad 

religiøst språk i disse artiklene. Det betyr at leserne snakker i et språk som i følge 

Habermas er gyldig i offentlig debatt.  

 Det er vanskelig å vite om leserundersøkelsene jeg har brukt er representative 

for lesermassen, og derfor blir ikke validiteten usikker. Men at undersøkelsene i 1999 

og 2007 ikke avviker mye fra hverandre kan ses som positivt for validiteten. Om 

leserundersøkelsene hadde vært mer skreddersydde for min problemstilling og 

metodene de samme for begge år hadde det hevet det empiriske grunnlaget for 

analysen.  

 Reliabiliteten til data fra kvantitative innholdsanalyser kan være en utfordring 

i forhold til valg av gjensidig utelukkende kategorier. I denne oppgaven gjelder dette 

hvilke tema lederartiklene handler om, og tema for artiklene i andre medier, hvor det 

refereres til Magazinet. Men siden forskjellen mellom 1999 og 2007 i begge disse 

tilfellene er såpass stor er marginene store i forhold til at noen artikler ville kunne 

vært kodet annerledes av en annen koder. Hvilke artikler som er kodet i de ulike 

kategoriene finnes også vedlagt.  

 
 
4.3.3 Allmenne nyhetsmedier 
 
Det er meget stor forskjell på hvor mye Magazinet blir sitert i andre medier fra 1999 

til 2007. 6 artikler våren 1999 mot 44 våren 2007. I 1999 kom 5 av 6 fra NTB, og det 

bar utelukkende snakk om små nyhetsnotiser. Som gjort rede for ovenfor var 

situasjonen en annen i 2007. Magazinet ble referert til i kommentarer og nyhetssaker, 

og selv om avisen ble mest omtalt i forhold til kariakaturstriden ble den også brukt 

som kilde i et spekter av andre nyhetssaker. Avisen benevnes ikke i særlig grad med 

positive eller negative ord, heller ikke redaktøren. Selbekks navn er godt kjent og blir 
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brukt uten at avisen nevnes i samme ordelag. I 1999 ble han ikke nevnt i det hele tatt.  

I 2007 er det tydelig at andre medier leser Magazinet og ser den som en del av det 

offentlige rom. I 1999 er det grunn til å tro at få visste at den eksisterte. Mine data 

viser ikke Selbekks mange opptredener i radio og TV som bare forsterker forskjellen 

mellom 1999 og 2007 ytterligere.  
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5. KONKLUSJON 
 
 
5.1 Svar på problemstillingen 
 
 
I et offentlighetsperspektiv er det store forskjeller mellom Magazinet våren 1999 og 

våren 2007. Jeg har argumentert for at Magazinet i 1999 ikke kan kalles en 

offentlighet, mens den i 2007 kan kalles en religiøs deloffentlighet som streber mot 

universalitet. Dette har jeg gjort rede for teoretisk. Men hvordan støtter empirien for 

de to årene denne konklusjonen? 

 Den store forskjellen mellom lederartiklene støtter konklusjonen ved å vise at 

Magazinet i 2007 ser annerledes på sekulære mennesker. Artiklene henvender seg til 

dem, og sammen med leserinnleggene viser de at det finnes en dialog mellom avisen 

og leserne om tema av samfunnsmessig relevans. I 1999 var tema religiøse 

anliggender, og det fantes liten grad av dialog i med at det nesten ikke fantes 

leserinnlegg. Både leserinnleggene og lederne viser at språket i stor grad har nærmet 

seg det sekulære språk fra 1999 til 2007. I så måte er avisen nærmere Habermas ideal 

i 2007 enn i 1999. Undersøkelsene av i hvilken grad Magazinet siteres i andre medier, 

støtter konklusjonen ved at de sier at Magazinet har en dialog med en større 

offentlighet, noe de i liten grad hadde i 1999. Leserundersøkelsene er de data som i 

minst grad kan brukes for å støtte konklusjonen på grunn av representativiteten, men 

de sier at leserne er fornøyde med avisens redaksjonelle linje, og at nesten samtlige 

leserne er kristne. Disse data sammen med intervjuet med Selbekk viser at det er 

lesernes religiøse ståsted som forener dem som gruppe.  

 Magazinet har gått fra å ikke kunne kalles en offentlighet i 1999 til å være en 

aktiv del av den norske samfunnsdebatten i 2007.  

 
 
5.2 Avsluttende diskusjon 

 

Hva kjennetegner Magazinet som offentlighet våren 1999 og våren 2007?  

Har jeg klart å besvare denne problemstillingen empirisk og teoretisk? Ja og nei. 

For å kunne besvare problemstillingen teoretisk må jeg ha empirisk grunnlag for å 

kunne si noe om i hvilken grad Magazinet samsvarer med kravene til ulike 

offentlighetsmodeller. Jeg har ikke funnet alt som kjennetegner Magazinet som 
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offentlighet, men jeg har kanskje funnet noe. 

 Jeg har prøvd å gjøre en operasjonalisering av offentlighetsbegrepet, og 

argumentert for at det er mulig å bruke normativ teori på empirisk materiale. Jeg har 

argumentert for at deliberasjon er en type kommunikasjonsprosess, derfor kan 

offentlighet analysere ved å analysere ulike elementer i denne prosessen og forholdet 

de har til hverandre. Jeg har ikke sett offentlighet analysert empirisk med min 

begrunnelse og fremgangsmåte, derfor var den første utfordringen å finne en måte å 

operasjonalisere offentlighetsbegrepet på. Dette mener jeg til en viss grad å ha lykkes 

med. Ved å gå dypere inn i litteraturen til Habermas og andre offentlighetsteoretikere 

hadde det kanskje vært mulig å lage en mer spesifikk analysemodell.  

Jeg har trukket inn Careys kommunikasjonsmodeller i analysen fordi jeg 

mener de er relevante på grunn av sitt religiøse opphav. Hvis jeg sammenligner 

Habermas´ deliberasjon med Careys kommunikasjonsmodeller kan deliberasjon ha 

elementer av måte transportmodellen og den rituelle modellen. Både Habermas´ 

deliberasjon og den rituelle modellen til Carey er prosessorienterte. Reglene og 

rammene som settes for hvordan dialogen skal foregå er viktigere enn hva som blir 

vedtatt gjennom dialogen. Den rituelle modellen er også prosessorientert, og ser 

kommunikasjons som konfirmasjon heller enn informasjon. Altså opprettholdelsen av 

et felleskap, for å manifestere en pågående og sårbar sosialiseringsprosess. Forskjellen 

er at Habermas krever at prosessen skal ha et epistemisk element, og i så måte kan 

deliberasjon ses på som en mer dynamisk form for kommunikasjonsmodell enn den 

rituelle som kan ses som konserverende på eksisterende sosiale normer. Deliberasjon 

handler også om en form for diskusjon, men for at denne skal finne sted må 

deltagerne kunne formidle budskap til hverandre, slik sett kan deliberasjon også være 

beslektet med Careys transportmodell. 

 Habermas bruker selv empiri i sin analyse av den borgelige offentligheten, 

men mye av forskningen har dreid seg om å finne spor av offentlighet i fortiden. Som 

jeg har gjort rede for i teorikapittlet finnes det noe forskning innen medievitenskap 

som ved å operere med et mer postmoderne syn på offentlighet søker å karakterisere 

typer av offentligheter i samtiden. Det har vært en utfordring å finne analysemetoder 

som kan si noe om dette. Jeg har argumentert for mine valg, men det kan være andre 

undersøkelser hadde fungert bedre. Ikke minst hadde en analyse med større omfang 

kunne sagt mer om Magazinet som offentlighet i disse to periodene. Hadde jeg 

analysert all tekst i avisene ville jeg fått vite mer om hvilke tema avisen tok opp i de 
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to periodene. Å analysere en offentlighet krever at flere deler av 

kommunikasjonsprosessen analyseres, og da er det begrenset hvor dypt jeg kan gå ned 

i hver tekst innenfor omfanget av avhandlingen.  

 Jeg kunne valgt andre undersøkelser for å analysere Magazinet som 

offentlighet og kanskje funnet andre kjennetegn. Hadde jeg for eksempel hatt eksakte 

data på politisk ståsted blant leserne kunne det kanskje sagt noe mer om Magazinet 

som offentlighet. Det betyr ikke at de kjennetegn jeg har funnet ikke stemmer. En 

offentlighet er ingen statisk størrelse (Habermas 1992b/2007), hvis jeg ser offentlighet 

som en dynamisk kommunikasjonsprosess. Kan en offentlighet oppstå kan den også 

forsvinne igjen. Magazinet er blitt historie i det de har fusjonert med avisen Dagen, og 

har i så måte oppløst seg selv i 2008. Har de blitt del av en større deloffentlighet 

sammen med Dagen? Det kan være et aktuelt tema for en annen analyse.  
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Øvrig  kildermateriale: 

Lederartikler og leserinnlegg i Magazinet våren 1999 og våren 2007. 

Markedesundersøkelse DirektMedia 2007, KNMS spørreundersøkelser 2007 

Magazinets leserundersøkelse 1999 

 

Vedlegg 1 Lederartikler i Magazinet 
 

Lederartikler 1999 

MS :menighetens struktur PK: personlig kristendom A: allmenne tema 

Tittel Dato Forfatter Temakategori 

”1999-bønnens år” 08.01.99 Ulf Ekmann PK 

”Sikre tegn på at Jesus kommer snart” 15.01.99 Åge Åleskjer PK 

”En mann med et oppdrag” 22.01.99 Enevald Flåten MS 

”Guds ord i Midt-Østen” 29.01.99 Ulf Ekmann A 

”Tjenestegaver, menighetsledelse og 

eldstebrødre” 

01.02.99 Åge Åleskjer MS 

”Menigheten er større enn vi tror” 12.02.99 Ulf Ekmann MS 

”En svart dag for Norge” 19.02.99 Hans Rogstad A 

”Gå ut i all verden” 26.02.99 Ulf Ekmann MS 

”Hvor står Livets Ord” 05.03.99 Ulf Ekmann PK 

”Lov og evangelium” 12.03.99 Åge Åleskjer PK 

”Å leve i lyset” 19.03.99 Enevald Flåten PK 

”Du er det du tenker” 26.03.99 Ulf Ekmann PK 

”Trengs det en Palestinsk stat, neppe” 09.04.99 Ulf Ekmann A 

”Profeter anno 1999” 16.04.99 Åge Åleskjer PK 

”Ord forplikter” 23.04.99 Hans Rogstad PK 

”En trojansk hest” 30.04.99 Ulf Ekmann PK 

”Velsign og forbann ikke” 07.05.99 Åge Åleskjer PK 

”Livet i ånden” 15.05.99 Ulf Ekmann PK 

”Penger og mirakler” 21.05.99 Ulf Ekmann A 

”Hvorfor Gud valgte Abraham” 28.05.99 Enevald Flåten A 

”Bønnesvar – fra Bibi til Ehud” 04.06.99 Finn Jarle Sæle A 

”Teologiens plass i menighetens liv” 11.06.99 Ulf Ekmann MS 

”Hvordan ble tobakken kjeltring” 18.06.99 Finn Jarle Sæle A 

”Hvem stiller spørsmål ved Islam” 25.06.99 Ulf Ekmann A 
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Vebjørn Selbekks ”ledere” 1999: (se 4.3.1 for hva slags tekster dette er) 

 

Tittel Dato Temakategori 

”Teologisk storm i et vannglass” 12.02.99 MS 

”Åpen kirkegruppes sanne ansikt” 19.02.99 A 

”Jubeldag for friskoler” 26.02.99 A 

”Terrorister og frihetshelter” 12.03.99 A 

”KRFs nyorientering i Midt-Østen” 19.03.99 A 

”Den kristne presses oppgave/stengte dører for Homo 

Ecco” 

26.03.99 A 

”Skolesjef med teologisk veto” 30.03.99 A 

”Håp i homofilisaken” 07.05.99 A 

”Kristne skal tjene penger” 15.05.99 A 

”Forsvar foreldreretten” 28.05.99 A 

 

Lederartikler 2007 

Alle lederartiklene er skrevet av redaktør i Magazinet Vebjørn Selbekk.                                                                 

  

Temakategorier: A: allmenne tema PK: privat kristendom MS: menighetens struktur 

Tittel Dato Temakategori 

”Verdens ti største menigheter” 06.01.07 MS 

”Cubaskandalen” / ”Henteeksteskap” 13.01.07 A 

”Beskytter Krekar - utviser konvertitter” 20.01.07 A 

”Rett til å påvirke” 27.01.07 A 

”KRFs personkabal” 03.02.07 A 

”Religiøse rykter” 10.02.07 A 

”Teologisk debatt” 17.02.07 PK 

”En muslimsk blasfemilov” 24.02.07 A 

”Forfriskende FN-kritikk” 03.03.07 A 

”Viktigere kvinnedag” 10.03.07 A 

”Ny palestinsk regjering - samme problemer” 17.03.07 A 

”Karikaturstridens..” 24.03.07 A 

”Granskningen av Evangeliesenteret” 31.03.07 A 

”Ufølsomt på Holocost-dagen” 17.04.07 A 

”Tyrkias nye terrorister” 24.04.07 A 

”Religionsfrihet og sekularisering” 03.05.07 MS 

”Et ubehagelig besøk”/”Drapsmann på bispemiddag” 10.05.07 A 

”Om religion og fred” 19.05.07 A 

”Et konstruktivt friskoleforlik” 26.05.07 A 

”Kampen for trosfriheten” 05.06.07 A 
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”Skjul troen hilsen Norge” 12.06.07 A 

”Amnestys støtte til dødsstraff” 19.06.07 A 

”Spørrelek om asylrett” 26.06.07 A 

”Latterlig tiltak mot kjønnslemlestelse” 03.07.07 A 

 

 

Vedlegg 2 Magazinet i andre medier 

 

Artikler i databasen Atekst våren 1999: 

Dato Tittel Medie Sjanger Tema 

18.03.99 ”Omstridt Dagen-redaktør 

må gå” 

Aftenposten NTB nnhetssak Dagen-redaktør 

18.03.99 ”Omstridt kristen-redaktør 

avsatt” 

VG NTB Nyhetssak Dagen -redaktør 

04.05.99 ”Ingen bekymring i Dagen” Bergens Tidende nyhetssak Dagen -redaktør 

07.05.99 ”Homo-svar fra kristen 

folkehøyskole” 

NTB NTB melding homo/folkehøyskole 

09.05.99 ”Homo-svar fra kristen 

folkehøyskole” 

Aftenposten NTB melding homo 

13.05.99 ”Reagerer sterkt på homo-

boikott av kristent kor” 

NTB NTB nyhetssak homofil OG 

 

Artikler i databasen Atekst våren 2007: 

Dato Tittel Medie Sjanger Tema 

06.01.07 ”Dagens quiz” Fedrelandsvennen quiz quiz 

10.01.07 ”Ett år siden tegningene” Aftenposten nyhetsartikkel karikaturtegninger 

10.01.07 ”Religion i et liberalt 

land” 

Gard Lindseth / Martin 

E. Sandbu 

Aftenposten kommentar karikaturtegninger 

10.01.07 ”Ytringsfrihetens Don 

Quijoter” Torkel Brekke 

Dagbladet kommentar karikaturstriden 

11.01.07 ”Muslimer forsvarte 

Norge - Ett år siden 

striden om Muhammed -

karikaturene Per Kristian 

Haugen 

Aftenposten kommentar karikaturstriden 

11.01.07 ”Muhammed-jubileum” Bergens Tidende kommentar karikaturstriden 

11.01.07 ”Etter karikaturdebatten 

har” 

Bergens Tidende kommentar karikaturstriden 

14.01.07 ”Københavnsyndromet” Dagsavisen kommentar karikaturstriden 
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Anders Heger 

16.01.07 ”Demokratiets pris” 

Roar Hagen 

VG kommentar karikaturstriden 

07.02.07 ”Verdikanalen lagt ned” NTB NTB 

melding/nyhet 

Verdikanalen 

07.02.07 ”Muslimer til retten mot 

fransk satireblad” 

Dagbladet Nyhetssak karikaturstriden 

07.02.07 ”Verdikanalen lagt ned” Aftenposten NTBmelding Verdikanalen 

07.02.07 ”Store ambisjoner” Aftenposten Notis homofili 

09.02.07 ”Vebjørn Selbekk i 

Magazinet 

Bergens Tidende Sitat homofili 

13.02.07 ”Sikkert klokt” Aftenposten sitat Otto Jespersen 

14.02.07 ”Dagens quiz” Stavanger Aftenblad quiz quiz 

14.02.07  Bergens tidende quiz quiz 

19.02.07 ”Husker du” Adresseavisen bokanmeldelse karikaturene? 

23.02.07 ”Bombepakken fra 

Lebanon (USA) ikke 

Libanon” 

NTB NTB melding bombealarm 

26.02.07 ”Magazinet og Dagen vil 

samarbeide” 

NTB NTB melding Dagen og Magazinet 

03.03.07 ”Muslimene mot røkla” Dagsavisen nyhetsak karikaturtegninger 

05.03.07 ”Tilstår å ha plassert 

bombe på tysk tog” 

NTB NTBmelding karikaturtegnigner 

07.03.07 ”Dagens quiz” Fedrelandsvennen quiz Quiz 

15.03.07 ”Rød klut” 

Per Elvestuen 

Dagens næringsliv kommentar karikaturtegninger 

22.03.07 ”Anmeldelse av Selbekk 

henlagt” 

NTB NTBnyhetssak karikaturstriden 

22.03.07 ”Fransk blad frifunnet i 

karikaturstriden” 

NTB NTBmelding karikaturstriden 

24.03.07 ”Dagens quiz” Stavanger aftenblad quiz quiz 

12.04.07 ”Dagens quiz” Fedrelandsvennen quiz quiz 

13.04.07 ”Farlig 

palestinapolitikk” 

Magnus Moe 

VG kommentar utenrikspolitikk 

24.04.07 ”Profetkrangel utløste 

drap?” 

Dagsavisen nyhetssak karikaturtegninger 

26.04.07 ”Medier notiser” Bergens tidende notis Dagen og Magazinet 

03.05.07 ”Muhammed-

dokumentar 

trippelnominert” 

Bergens tidende nyhetssak karikaturtegninger 

04.05.07 ”Aviser har ikke 

trykkeplikt” 

Sara Myklebust Jacobsen 

Fedrelandsvennen kommentar karikaturtegninger 
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10.06.07 ”Mener Muhammed 

flyttet fjell” 

Dagsavisen nyhetssak karikaturtegninger 

10.06.07 ”Vekkelse” Aftenposten sitat vekkelse 

11.06.07 ”Strekesnakk” Dagens næringsliv kommentar karikaturtegninger 

19.06.07  Vårt land notis bostadutvalget 

22.06.07 ”Sommer” Vårt land sitat sykdom 

26.06.07 ”Lys dag for norsk 

presse” 

Nordlys kommentar innvandring 

21.06.07 ”Hvem er landets 

feigeste redaktør?” 

Aftenposten kommentar karikaturstriden/redaktørrollen 

27.06.07 ”Alvorlig brudd” 

Vebjørn Selbekk 

Vårt land kommentar bostadutvalget 

30.06.07 ”FNs ytringsfrihet” Dagens Næringsliv 

Siv Jensen 

kommentar Kaikaturstriden/utenrikspol 

 

Definisjoner av sjangene artiklene er delt inn i:  

Nyhet: informasjon laget av en journalsit etter nyhetkriterier  om en aktuell hendelse. 

NTB Nyhet: Nyhet laget av telegrambyrået NTB 

Kommentar: forklarende, kommenterende artikkel som vurderer forhold ved aktuelle hendelser. Skrevet av lesere 

eller avisens journalister/kommentatorer. 

Notis: kort nyhetsmelding på få setninger. 

Sitat: ordrett gjengivelse av uttalelse. 

Quiz: spørrelek 

Anmeldelse: omtale av bok hvor skribenten gjør en kvalitativ vurdering av boken. 

 

 

Definisjon av innholdsvariabler for kategorisering av tema i Magazinets lederartikler våren 2007. 

Innholdsvariabel Definisjon 

1. Innvandring Magazinets syn på innvandring i Norge 

2. Dagen og Magazinet Omtaler helgemagasinet ”Velsignet helg” som avisene Dagen og 

Magazinet samarbeider om 

3. Homofili Magazinets forhold til temaet homofili 

4. Verdikanalen Nedleggelsen av Verdikanalen 

5. Quiz Magazinet som en del av Quiz-spørsmål 

6. Tro og sykdom Hva betyr troen for syke mennesker 

7. Otto Jespersen Om Jespersens opptreden i Verdikanalen 

8. Bostadutvalget Kristenfagets stilling i Bostadsutvalgets innstilling om livssynsnøytral 

undervisning 

9.Vekkelse Sitat fra predikant Arild Edvardsen 

10.Bombealarm på Hamar Bombealarm på Hamar 23.02.07 

11. Redaktørrollen Aftenposten utnevner landets feigeste redaktør 

12. Karikaturstriden Publiseringen av kariakaturtegninger av profeten Muhammed, og 

hendelser i etterkant av dette som reaksjon på hendelser eller forsøk på 

debatt om ytringsfrihet og religion 
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Vedlegg 3: Leserinnlegg 

 
Leserinnlegg våren 1999 

 
Dato Tittel og forfatter Tema 
04.06.99 ”Dødspillen: ingen løsning”                                               Gjertrud Røyland A 

 ”Uttalelse fra Sarpsborg Baptistmeninghet” A 

 ”Ikke bli som Se og Hør”                                                   Kerstin H. L. Strand A 

 ”Magazinet svarer”                                                            Vebjørn Selbekk A 

 ”Friskolen, en trussel mot offentlig skole?”                       Helge Vatne, Konsulent i 
Kristne friskolers forbund 

A 

18.06.99 ”Friskolefiendtlig politikk” Torgeir Flateby, Gen. Sekr. i Kristne friskolers forbund A 
 ”Å rette baker for smed”                                                    Ivar Schiager A 
 ”Er det en hets? ”                                                       Anette Karijord Spikkestad A 
 ”De som er kalt”                               Kåre Nordlie Dir. Marketing Managements AS PK 
 ”Noah Rettferighetens forkynner”                            Petter A. Wiig PK 
25.06.99 ”Følger ANC-skolene læreplanene?”                       Torhil Åmland Leder ANC Norge A 
 ”Hva er greit for en kristen?”                                        Knut Sæther PK 

 
Leserinnlegg våren 2007 
 
Dato Tittel og forfatter Tema 
06.01.07 ”To alen av samme stykke” Hallvard Kvæven-Sirdal MS 
 ”Nådeforkynneren” Jan Kåre Kristensen PK 
 ”Mer Jesus i julen” Terje Lie A 
 ”Høybråten om antisemittiske” Svein Helgerud A 
 ”Nyttig avklaring av Jensen” Nils Petter Enstad Krf-medlem A 
13.01.07 ”Henteekteskap” Amund Garfors Demokratene A 
 ”Lykkelig uten Gud” Ørn Myhre PK 
 ”Støtte til Åge Åleskjer” Linda Endresen PK 
 ”Kristenledere og misjonsbefalinge” Oskar Edin Indregaard PK 
20.01.07 ”Dobbelmoral om Alkohol” Arnstein Vada A 
 ”Hvilken ledestjerne for Norge?” Oddvar Berge A 
 ”Trusselen fra Iran” Robert Aasen A 
 ”Åpent brev til Norsk Journalistlag” Helge Løkke A 
27.01.07 ” Hvor er den gode samtalen?” Oddvar Omdal A 
 ”Jesus vs. Paulus” Sven Anker Hognestad Stange PK 
 ” Avkristningen av Norge” Jan Ove Fromeide Demokratene A 
 ”Den røde trå i FRP” Nils Petter Enstad KRFmedlem A 
03.01.07 ”Kristendommen ut av skolen?” Jan Ove Fromheim A 
 ” Homofobi?” Per A. Andersen A 
 ”Har KRF enerett på kristne verdier?” Torstein Lasen/hasen Sør-

Trøndelag FRP 
A 

 ”Åleskjers bibelsyn” Tor Steen Kløfta PK 
10.02.07 ”Inndelingen av Guds ord” Tor Steen PK 
 ”Ureturnerbare flyktninger” Tor Øyvind Westbye Hordal KRFU A 
 ”Svikt i verdisakene” Dagrunn Eriksen Nestleder KRF A 
 ”Myrvandring i FRP-landskap Nils Petter Enstad A 
17.02.07 ”Hysteri om klima” Ragnar Hasting A 
 ”Inkluderene meningheter” Ørn Myhre MS 
 ” Hvor langt fra Gud” Reigun Torgrimsen Vigrestad A 
 ”Den kristne formålsparagrafen” A 
24.02.07 ”Støtte til Evangeliesenteret” Alf Gullen A 
 ”EØS-kontigenten” Jan Ove Fromeide A 
 ”Blasfemiparagrafen” Oddvar Berge A 
 ”Var vi på samme møte?” Terje Gilje leder Fana KRF A 
03.03.07 ”Kjønnskvotering og kjønnsnøytralitet” Eli Fuglestad Nærbø A 
 ”Ålekjærs kronikk” PK 
 ”Et sterkere Russland gir spennede tider” Anne Lund Risnes  A 
 ”Innvandrere er ikke voldtektsmenn” Ola Melbye Pettersen SOS 

Rasisme 
A 
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10.03.07 ”Skøyeren Halvorsen” Bjørnar Jakobsen A 
 ”Innvandrere og voldtekter” Ståle Urbye Sp. Rådgiver FRP A 
 ”Ingen abortkamp gjennom bistand” Inger Lise Hansen Leder KRFU A 
 ”Healing og kristne” Elisabeth Fåland, Anne Karin Frette Vindbo, 

Torgunn Ø. Gill, Reidun Håverstad 
A 

17.03.07 ”Erstatningsteologi” Oddvar Berge PK 
 ”Vrakpant på spilleautomater” May Helen M. Grimstad A 
 ”Hedersmannen Hallgrim Berg” Helge Løkle  
 ”Singelpolitikken har forsvunnet”   
24.03.07 ”Kirke og stat” Roy Waage kystpartiet MS 
 ”Kirkene forfaller” Jan Ove Fromeide Demokratene MS 
 ”Idrett og alkohol” Bjarne Bjelland Bystyrerepresentant KRF A 
 ”Overgrep mot barn” Sigrunn Tømmerås A 
31.03.07 ”Som politikere flest” Svein Helgerud A 
 ”Både latterlig og alvorlig om Hamas” Helge Løkke A 
 ”Hvem startet bråket?” Nils Petter Enstad MS 
 ”Rett til å bli sett” Kristine Øyvang Familie og Medier A 
17.04.07 ”Bibeltro i en moderne verden” Peter Håland PK 
 ” Et samfunn uten verdier?” Jan Ove Fromeide A 
 ”De politiske rariteter” Nils_Petter Enstad A 
 ” En farlig vei” Ole Fredrik Steen A 
24.04.07 ” Støtter terrorregime med våre skattepenger” Jan Ove Fromeide A 
 ” Verdier og verdisetting” Sigbjørn Killerud A 
 ” Araberne er okkupanter” Robert aasen A 
 ” EU bidrar til å øke verdens fattigdom Anne-Siri Walle Nei til EU A 
03.05.07 ” Kristen TV Oddvar Walle A 
 ” En ny Krekar-sak” Bjørg irene Ljones A 
 ” Statkirken og folkeavstemning” Peter Håland MS 
 ” KRFU jubler over satsning på ungdom” Kjell Ingolf Ropstad A 
10.05.07 ”Våre eldre” Sigbjørn Killerud A 
 ”Den nye tidsalder” Bjørgvald Birkeland A 
 ”Bak klimapanelet” Svein Helgerud A 
 ”Kan kirken klandres for selvmord” A 
19.05.07 ”Guds klimaprofet” Bengt Andrén A 
 ”Avgjort i Pakistan” Amund Garfors A 
 ”Imamer i morgenandakten” Geir Magnus Nyborg Familie og medier  
05.06.07 ”Lovsang som kommunikasjon” Bjørn Aakre PK 
 ”Ikke smør så tykt på” Anne Liv Gamlem A 
 ”Jenter som sexobjekt” Kristin Øyvang Familie og Medier A 
 ”Kunnskap eller meninger” Per Engene Biolog A 
12.06.07 ” En ny rasisme i Norge” Martin Løwen” A 
 ” Ny ekteskapslov” Nils Grimmen Kristent Samlingsparti A 
 ”Israles fredsønsker” Ørn Myhre A 
19.06.07 ”Gaza i dag” Kjell Bjørn Veland A 
 ” Rødgrønn plentråkking” Kjetil Solvik Olsen A 
 ”Norsk forsvarsmatreale til arabisk diktatur” Lars Henrik Michelsen 

Leder av Unge Høyre 
A 

 ”Humanetikernes fantasiverden” Peter Håland A 
26.06.07 ”La afghanerne få bli” Støttenettverk for afghanske flyktninger”  A 
 ”Kvarme og asylsøkerne” Amund Garfors Demokratene A 
 ”Voksent av Stoltenberg” Svein Helgerud  A 
 ”Levi Fragell og Arild Edvardsen” A 
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Vedlegg 4: Leserundersøkelse 2007 
 
 
Faktorbeskrivelse av DirektMedias variabler i leserundersøkelse for Magazinet 2007 
FAKTOR               BESKRIVELSE 

Kjønn:                    Personens kjønn basert på DirektMedias logikk som identifiserer riktig kjønn via fornavn. 

Alder:                     Personenes alder basert på fødselsdato i DirektMedias datakilder. 

Livsfase:                 Direktmedias egenutviklede Livsfasesegmetn som angir personenes mest sannsynlige livsfase 

basert på informasjon fra en rekke kilder.  

Fylkesregion:          Fylkesregion er en gruppering av fylker. 

Fylke:                     Fylke hvor personene har registrert adresse. 

Urbaniseringsgrad:  En kategorisering av geografiske områder. Angir om en person bor i de fire største byene, 

andre byer, tettsteder eller på landet. Skille mellom land og tettsted skjer på postnummernivå, via antall personer 

som bor i personnummersonen. Kategorisert som land dersom 300 personer eller færre, tettsted over 300 personer 

og by dersom bystatus. 

Boligtype:                Boligtype estimat utviklet av DirektMedia. Bawsert på en logikk blant annet ut fra antall 

telefonlinjer inn til boligen og antall husstander koblet til samme adresse. 

Biltetthet:                En gradering av biltettheten i kundens boligområde(grunnkrets). Biltettheten er definert som 

gjennomsnittlig antall bilder pr. husstand. Informasjonen er på gruppenivå. 

Utdanningsnivå:        En gradering av utdanningsnivå til kunden. Informasjonen er et estimat, og basert på et 

aggregat over en tilhørende demografisk gruppe (grunnkrets, alder og kjønn). 

Inntekt:                  Personlig ligningsinntekt. Informasjonen er et estimat spesialutviklet av DirektMedia, og basert 

på ligningsdata fra 2005. 

Formue:                  Personlig ligningsformue. Informasjonen er et estimat spesialutviklet av DirektMedia, og 

basert på ligningsdata fra 2005. 
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Vedlegg 5 Intervjuguide 
 
Dette var spørsmålene jeg brukte da jeg intervjuet Redaktør i magazinet vebjørn 
Selbekk i 18. februar 2008. 
 
 
Kan du fortelle litt om Magazinets historie?  
 
Hvordan vil du karakterisere Magazinet som avis i 1999 sammenlignet med 2007? 
 
Hvordan ser du din rolle som red. 1999/2007/nå? 
 
Hvem var leserne i 99/07? 
 
Hva slags typer respons mottar dere fra leserne? 
 
Hvorfor velger leserne Magazinet tror du? 
 
Hva betyr internett for Magazinet? 
 
Hva var avisens mål/visjon? 99/07/nå? 
 
Kan du fortelle litt om bakgrunnen for sammenslåingen med dagen? 
 
Hva er Magazinets utfordring fremover? 
 
Hvordan hva dere jobbet for å få flere lesere? (færre i 2006 enn 2005 hvorfor?) 
 
Hva er forskjellen på lederartiklene i 99 og 07? 
 
Hva var spesielt for Magazinet i 99 og i 07? 
 
1-3 ganger pr. uke, hvorfor? 
 
Hva skiller Magazinet fra vårt land og dagen? 
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