
Relevant religion 

Nordiske livsstilbladers fremstillinger av religion 

1988–2008 

 

 

Ann Kristin Gresaker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doktorgradsavhandling i sosiologi 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet 

Universitetet i Oslo 

Oktober 2017 

  



2 

 

 

 

 

  



3 

 

Forord 

Det er en loslitt klisjé – særlig blant deltakere i virkelighets-tv-serier når de blir bedt om å 

oppsummere og konkludere sin deltakelse – men jeg må likevel ty til den: Dette har vært en 

reise. Fra begynnelse til slutt, dette har vært en av de mest begivenhetsrike og følelsesladde 

reisene jeg har vært på. «Fake it till you make it», som ei venninne pleier å si. «Or die tryin’», 

som rapperen 50 Cent og jeg liker å svare. Vel, jeg døde ikke. Ikke faket jeg det heller. Reisen 

er nå over. Og jeg har på ingen måte reist alene. Mange har vært med og bidratt til at jeg nådde 

reisens endepunkt. Disse fortjener nå en takk. 

Først vil jeg takke min hovedveileder, Inger Furseth. Din faglige ekspertise, støtte og 

ditt engasjement har vært uvurderlig for meg på denne lange reisen. De gangene jeg har falt ned 

i en fjellsprekk, dukket under vann eller gjemt meg under pulten, har du fått meg til å reise meg 

opp, klappet meg på skulderen og sagt: kom igjen, du klarer det.  

En stor takk til biveileder Anne Krogstad for faglig inspirasjon, poengterte innspill og 

oppmuntring. Uten din oppbakking og utholdenhet hadde ikke dette gått.  

Jeg vil også takke mine kollegaer på KIFO Institutt for kirke-, religions- og 

livssynsforskning for et inspirerende fagmiljø: Takk til dere som har vært på KIFO hele tiden, 

til dere som nå jobber andre steder, og til dere som har kommet til underveis mens jeg har jobba 

med avhandlingen. Særlig må jeg rette en takk til nåværende forskningssjef Ånund Brottveit 

som har gitt meg rom til å sluttføre avhandlingen, selv om tiden og pengene for lengst er brukt 

opp.   

Takk til forskergruppa tilknytta NOREL-prosjektet, ledet av min hovedveileder Inger. 

Især har jeg opplevd samarbeidet med mediegruppa bestående av Henrik Reintoft Christensen, 

Knut Lundby, Mia Lövheim, Kati Niemelä og Sofia Sjö som lærerikt og givende. Jeg vil også 

takke andre i det nordiske religionssosiologiske forskningsmiljøet som jeg har møtt gjennom 

doktorgradskurs og konferanser.  

Takk til alle venner som har fått meg til å glemme jobben. Men også takk for at dere har 

lytta og vært nysgjerrige når jeg likevel har snakka om jobb. Særlig må jeg trekke fram Line 

Grenheim og Marte Finess Tretvoll som har lest tekstutkast, retta på engelsken min og bare 

vært fine medmennesker. Takk for at dere har sagt «du er bra» de gangene jeg trengte å høre 

det.  
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Takk til familien, særlig mamma og pappa som alltid tror på meg, og – selv de gangene 

jeg ikke har gjort noe spesielt – er stolte av meg. Jeg må også rette en takk til familien Dyrnes 

for uvurderlig støtte gjennom hele perioden.  

Sist, men så langt fra minst. Kjære Joakim. Tusen takk. Takk for at du hver dag har spurt 

meg om hvordan det går. Hørt på mine endeløse monologer de gangene jeg har vært bekymra 

eller langt inne i en, sett utenfra, uforståelig tankerekke. Takk for at du har spilt med når jeg har 

vært begeistra over funn eller uventa, men veldig velkomne, aha-opplevelser. Takk for at du 

ble med til Los Angeles og gjorde oppholdet til et av høydepunktene i livet mitt. Takk for at du 

assisterte meg i kodinga av blader, henta meg på universitetet (bortsett fra den dagen det var et 

drap på campus), lagde middag og overtalte meg til å dra til Las Vegas – der jeg for øvrig 

oppdaga en uanet interesse for blackjack som jeg planlegger å rendyrke nå som jeg har mer tid. 

Nå begynner en ny reise for oss. Jeg gleder meg.   

 

Ann Kristin Gresaker 

Oslo, oktober 2017 
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Sammendrag 

Mediene sies å ha endret betingelsene for religionens tilstedeværelse i offentligheten, fordi de 

former og formidler religiøse uttrykk og praksiser ut fra egne, og ikke religiøse institusjoners, 

formål og kriterier. Denne avhandlingen utforsker forholdet mellom religion og medier ved å 

analysere nordiske livsstilbladers religionsfremstillinger fra slutten av 1980-tallet til 2008. 

Under det overordnede temaet religion og medier, er det to områder som undersøkes. Det ene 

er forholdet mellom livsstilbladers religionsfremstillinger og religiøs kontekst, gjennom å 

studere i hvilken grad religion blir tematisert og hvordan ulike religionsformer behandles i 

danske, finske, norske og svenske blader. Det andre området som studeres er samspillet mellom 

medier, religion og kjønn, gjennom analyser av kjønnede representasjoner av religion i 

skandinaviske kvinne- og manneblader. Begge områdene analyseres med hensyn til potensielle 

endringer over tid, med årene 1988, 1998 og 2008 som nedslagspunkt. Avhandlingen besvarer 

følgende spørsmål: Hvordan fremstiller nordiske livsstilblader religion i årene 1988, 1998 og 

2008? Hvilken betydning har kjønn for de måter religion fremstilles på?  

Datamaterialet består av 17 blader fra de nordiske landene, og inkluderer fem ulike blader 

i hvert av de tre skandinaviske landene rettet mot kvinner i ulike aldersgrupper og menn med 

ulik profil, og to finske kvinneblader. Basert på antagelsen om at ulike medier fremstiller 

religion på forskjellige måter, vektlegges livsstilbladets, og mer spesifikt kvinne- og 

mannebladets, karakteristikk i analysen av religionsdekningen. Dette gjøres ved å knytte 

teoretiske perspektiv på religion og medier sammen med perspektiv på kjønn og medier. Medier 

og religion belyses via medialiseringsteori, og medier og kjønn gjennom et diskursivt 

perspektiv på maskulinitet og femininitet samt betydningen av postfeminismen i 

populærkulturen. 

Avhandlingen består av tre artikler og en innledende del. I den innledende delen gjør jeg 

rede for avhandlingens teoretiske tilnærming og metodologien som de tre artiklene er basert på, 

i tillegg til å diskutere funnene som besvarer de overordnede problemstillingene.  

Artikkel 1, «Making religion relevant? Representations of religion in Nordic popular 

magazines 1988–2008» publisert i Nordic Journal of Religion and Society, sammenligner 17 

danske, finske, norske og svenske livsstilbladers kvantitative religionsdekning i 1988, 1998 og 

2008. Artikkelen gjør også kvalitative analyser av de mest utbredte religionsformene, 

kristendom og parapsykologiske fenomen, i utvalgte faste spalter i familie-, kvinne- og 

manneblader. Artikkelen viser til forskjeller mellom bladenes religionsdekning og at det 
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generelt er en større variasjon i 2008 enn tidligere år, som tyder på at bladene følger 

religionsmangfoldet i de nordiske religiøse landskapene. Samtidig vitner funnene om at 

målgrupper har mer betydning for religionsdekningen enn hvilket land som publiserer bladene. 

Religion fremstilles i tråd med livsstilbladers sjangerkonvensjoner, kommunikative formål, 

formidlingsstil og tematiske fokus, og tilpasses de respektive målgruppenes hverdagsliv. 

Den andre artikkelen, «Sex, violence, and the religious ‘other’. The gendering of 

religion in Scandinavian men’s magazines» publisert i Men and Masculinities, analyserer 

hvordan skandinaviske manneblader – danske M!, norske Mann og svenske Slitz – i 1998 og 

2008 konstruerer kjønnede, religiøse subjektiviteter. Basert på teorien om medialisering av 

religion viser artikkelen at mannebladenes konstruksjoner av mannlige og kvinnelige religiøse 

subjektiviteter bearbeides og tilpasses mannebladets medielogikk. Dette innebærer at visse 

ideer om maskulinitet og femininitet og temaer som oppfattes som «maskuline» formidlet i en 

humoristisk stil preger religionsomtalen. Dessuten informeres og dreies mannebladenes 

fremstillinger av bredere kulturelle forestillinger knyttet til religion og kjønn. Artikkelen er et 

bidrag til diskusjonen om hvordan medialisering av religion formes av kjønn.  

Artikkel 3, «‘If your life feels empty, perhaps it’s time to find a partner?’ Constructions 

of heterosexual coupledom and femininity through astrological advice in a Norwegian 

women's magazine» publisert i Journal of Gender Studies, analyserer ideer om parforholdet og 

femininitet i horoskopet i det norske kvinnebladet Det Nye i 1988, 1998 og 2008. Artikkelen 

viser hvordan åndelig ekspertise tilpasses kvinnebladet og endres i tråd med postfeministiske 

og nyliberalistiske diskurser. Der en astrologisk diskurs om hell betones i 1988 fremmes 

postfeministiske og nyliberalistiske diskurser om myndiggjøring og selvstyring i de to senere 

årene, særlig i 2008. I sistnevnte år intensiveres dessuten selvforbedringsfokuset ved å inkludere 

kropp og utseende som viktige aspekter i utformingen av en tiltrekkende femininitet. Artikkelen 

fremhever hvordan kulturelle og markedsorienterte strømninger som selvforbedrings- og 

velværeindustrien influerer religion og mediene – især de rettet mot kvinner.  

 I avhandlingens innledende, sammenbindende del diskuterer jeg funnene fra artiklene i 

lys av medialiseringsteorien om religion og hvordan postfeminismens temaer og kjønnede 

subjektiviteter informerer bladenes religionsfremstillinger. Artiklene viser at religion tilpasses 

livsstilbladsjangeren og innarbeides i temaer som kjennetegner livsstilbladet som sådan, og at 

religion mer spesifikt konstrueres og presenteres ut fra forestillinger om målgruppen, knyttet til 

kjønn og alder. Livsstilbladprodusentenes forestillinger om kjønn innebærer at kvinnebladene 

anvendeliggjør religion som et nyttig verktøy eller tilnærming til hjelp og veiledning i kvinners 

liv der leserne fortrinnsvis henvendes til som forbrukere. Mannebladene benytter religion som 
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et virkemiddel for å belyse eller beskrive temaer som sex og vold, der det kommunikative 

siktemålet er å underholde og fascinere leserne.  

Jeg konkluderer med at avhandlingens funn om nordiske livsstilbladers 

religionsdekning i den studerte perioden vitner om at det foregår en medialisering både på tvers 

av rom og tid, der religion formes i tråd med ulike bladers karakteristikker og i økt grad preges 

av en forbrukerorientering med fokus på forbedringsprosesser og underholdning. Studien 

komplementerer tidligere empiriske studier på nordiske populærkulturelle mediers 

religionsdekning, og belyser nyansene og variasjonene innenfor populærkulturens medialiserte 

religionsfremstillinger. Avhandlingen er således et bidrag inn i diskusjonen om medienes 

betydning for religiøs endring i de nordiske landene, og gir kunnskap om hvordan kjønnede 

medier former og bearbeider religion.  
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1. Innledning 

Religion dukker ofte opp i en ordinær mediehverdag. Livsstilmagasiner er et typisk eksempel 

der en treffer på religion. I kvinneblader, for eksempel, oppdaterer astrologen leserne på 

kjærlighetsfronten sett fra stjernenes perspektiv, presten gir livsveiledning, og lesernes 

overnaturlige opplevelser presenteres som bevis på at det finnes noe mer mellom himmel og 

jord. Det er en økende interesse for forskning på forholdet mellom religion og medier, også i 

Norden. Dette knyttes til en sterkere bevissthet om medienes medvirkning i religionens 

synlighet og rolle (og eventuelle tilbakekomst) i det offentlige rom (Herbert 2011a, 2011b; 

Herbert og Gillespie 2011; Hjarvard 2008a, 2008b, 2008c, 2011, 2012, 2013; Hoover 2011; 

Lövheim og Axner 2011: 61). Noen forskere påpeker at medier og populærkultur skaper 

refleksjon rundt religiøs eller åndelig orientering og meningsskaping (Clark 2007a, 2007b; 

Clark og Hoover 1997: 32; Hoover 2002; Lundby 2010; Lynch 2007; Lövheim 2007; Winell 

2016). Samtidig fremholdes det at religionens synlighet i mediene ikke nødvendigvis innebærer 

at det religiøse engasjementet har økt, men at religion får oppmerksomhet som del av 

nyhetsbildet og som underholdning (Hjarvard 2008a, 2008b, 2008c, 2011, 2012, 2013). Uansett 

spiller mediene en viktig rolle for og i menneskers møte med religion (jf. Winell 2016). Denne 

avhandlingen utforsker forholdet mellom religion, medier og kjønn ved å analysere nordiske 

livsstilbladers1 religionsomtale fra slutten av 1980-tallet til 2008. De overordnede spørsmålene 

som stilles er: Hvordan fremstiller nordiske livsstilblader religion i årene 1988, 1998 og 2008? 

Hvilken betydning har kjønn for de måter religion fremstilles på?  

Nordiske blader inkluderer publikasjoner fra Danmark, Finland, Norge og Sverige, med 

tyngdepunkt i skandinaviske blader. Den studerte perioden er valgt fordi den reflekterer økende 

religiøst og livssynsmessig mangfold og endringer i magasiners representasjoner av kjønn. Valg 

av periode er dessuten knyttet til min deltakelse i et større forskningsprosjekt, utdypet i avsnitt 

1.4. Det jeg samlet betegner livsstilblader er mer spesifikt kvinneblader, manneblader og 

familieblader, sistnevnte primært rettet mot eldre kvinner.2  

                                                 
1 På engelsk betegnes disse gjerne som «general interest magazines», et uttrykk som henviser til bladenes brede 

orienteringsfelt ved at de rommer en rekke temaer stilet inn mot en definert målgruppe (f.eks. unge kvinner). 
2 Jeg benytter både betegnelsene «blader» og «magasiner». Det som omtales som «ukeblader» angir blader som 

publiserer ukentlig (og brukes gjerne om familiebladene). Betegnelsen «magasiner» indikerer gjerne månedlige 

publikasjoner produsert på glanset papir (se Ytre-Arne 2012: 45–49 for en diskusjon om kvinnebladbegrepet). 

Siden mitt materiale inkluderer ukeblader, blader som utgis annenhver uke og månedlige utgivelser, bruker jeg 

begrepet «livsstilblader» når jeg omtaler materialet i sin helhet. På engelsk bruker jeg de tilsvarende begrepene 

«lifestyle magazines» og «popular magazines». Når det gjelder de ulike bladtypene og målgruppene de retter seg 

mot, omtaler jeg blader rettet mot eldre kvinner som familieblader og «family weeklies» på engelsk. Siden bladene 

rettet mot henholdsvis kvinner og menn, inkluderer publikasjoner med ulik utgivelsesfrekvens, anvender jeg 
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1.1 Avhandlingens tema og forskningsformål 

Studien skriver seg inn i religionssosiologiske debatter knyttet til forskningsfeltet religion og 

medier, og søker å relatere dette til debatter innen forskningsfeltet kjønn og medier. Fokus er 

på hvordan mediene bidrar til å forme religion, teoretisert som medialiseringsteori (Hjarvard 

2008a, 2008b, 2008c, 2011, 2012, 2013).  

Medialiseringsteori, slik den fremmes av den danske medieforskeren Stig Hjarvard, 

fremlegger et teoretisk rammeverk på mellomnivå og belyser medienes rolle for religiøs endring 

i senmoderne, vestlige samfunn – særskilt de nordiske landene (Hjarvard 2011, 2012, 2013). 

Medialisering medfører religiøse endringer på flere plan. Det som er aktuelt her er hvordan 

mediene bidrar til endringer i religionens innhold (men også form, se Lövheim og Lundby 2013: 

30) ved å tilpasse religion til sine formål og ut fra sine kriterier. Dette sies å være særlig 

beskrivende for populærkulturelle medier hvor religion individualiseres, dreier seg mot 

konsumenter og fremstilles som underholdning (Hjarvard 2013: 82). Således 

dekontekstualiseres religion fra sin institusjonelle sammenheng og settes inn i en 

mediesammenheng hvor religion tillegges nye meninger, perspektiv og vektlegginger (Gilhus 

2005: 98; Hjarvard 2008b, 2011, 2012, 2013). I og med at produksjon av blader baseres på 

overveielser i samsvar med forbrukermarkedet (annonsører etc.), forestillinger og kunnskap om 

publikumsgrupper og deres preferanser samt konvensjoner knyttet til bladet som sjanger, er 

medialiseringsteorien velegnet for å studere samspillet mellom livsstilblader, religion og kjønn.  

For å få en bred forståelse av livsstilbladers religionsdekning, innlemmer avhandlingen 

også teoretiske perspektiv på medier og kjønn. Kjønn informerer produksjonen og resepsjonen 

av livsstilblader. Ut fra et sosialkonstruktivistisk perspektiv på kjønn som noe som skapes og 

via postfeminismen som fremmer visse kjønnede subjekter og temaer (se f.eks. Benwell 2003a; 

Gill 2007a, 2007b), ser avhandlingen på hvordan kjønn spiller inn i og former bladenes 

religionsfremstillinger.  

Til tross for en økt interesse for forskning på fremstillinger av religion i 

populærkulturen, har søkelyset særlig vært på fiksjonsmedier som film og tv-serier (se f.eks. 

Halse 2014; Petersen 2012; Sjö 2012; Sjö og Daníelsson 2013; Winston 2009, 2013; se også 

Hill 2011 om paranormale fenomen i virkelighets-tv). Livsstilbladers religionsdekning er langt 

mindre utforsket. Selv om blader, i likhet med andre papirmedier, opplever utfordringer i møte 

med en økende digitalisering og publikumsfragmentering, har de fortsatt en relativt stor daglig 

                                                 
betegnelsene kvinne- og manneblad og kvinne- og mannemagasiner om hverandre. På engelsk omtaler jeg disse 

som «women’s magazines» og «men’s magazines».    
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rekkevidde, særlig blant kvinner (Nordicom 2009: 67; Ytre-Arne 2013). En årsak til at bladers 

religionsomtale er lite forsket på, kan forslagsvis ses i sammenheng med bladets posisjon 

innenfor generell medie- og journalistikkforskning (Holmes 2007: 211). I nordisk sammenheng 

er magasinforskning et langt mindre felt sammenlignet med forskning på aviser (Ytre-Arne 

2013: 77).  

Selv om blader ikke speiler virkeligheten, er det grunn til å betrakte blader som 

barometre på kulturelle og sosiale endringer (Gripsrud 1999: 52; jf. Fairclough [1995] 2010). 

Blader belyser spesifikt definerte, men også nasjonale publikumsgruppers interesseområder og 

de måter bladprodusenter, i samspill med kommersielle aktører, responderer på og fortolker 

disse områdene redaksjonelt og kommersielt (Holmes 2007: 511). Livsstilblader kan derfor 

være en kilde til dominerende representasjoner av religion på bestemte tidspunkter og steder. 

De belyser også hvordan religion fremsettes til ulike publikumsgrupper, med kjønn som 

dominerende kategori.  

Det er rimelig å anta at livsstilbladers religionsdekning gir innblikk i andre 

fremstillinger enn dem som dominerer i den offentlige diskursen, for eksempel, anført av 

nyhetspressen (jf. Fonn m.fl. 2012: 298). Livsstilbladers journalistiske kjennetegn kan 

beskrives ved at de har et underholdende men samtidig informativt preg, de opererer med en 

personlig tiltale og har et fokus på privatliv (se Gripsrud 1999; Hirdman 2002; Ytre-Arne 

2011b). Blader er velegnet data for å studere religionsformer som ikke fanges opp av statistikk 

på religiøs tro og praksis, det sosiologene betegner «hverdagsreligion», «populærreligion» eller 

«levd religion», til forskjell fra såkalt «offisiell religion» (Ammerman 2007; McGuire 2008). 

 

1.2  Operasjonalisering av religionsbegrepet 

Hvordan religion skal defineres har opptatt mange forskere. Sosiologen James Beckford (2003: 

12–29) argumenterer for en sosialkonstruktivistisk tilnærming til religion, der religion er et 

sosialt og kulturelt fenomen hvis meningsinnhold varierer mellom steder og individer og kan 

endre seg over tid. Således tar han til orde for at en ikke bør anta at religion er et ensartet, 

konstant fenomen. En religionsforståelse som evner å fange opp religiøse endringer og 

variasjon både med hensyn til ulike former for religion og til sekularitet, er også et tema som 

diskuteres blant religionssosiologer. Dette kommer ikke minst til uttrykk gjennom studier av 

fremveksten av de som ikke har en religion (se Stolz 2017; Urstad under publisering; Woodhead 

2017).  
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I denne avhandlingen følger jeg Beckford ved å betrakte religion som et sosialt 

konstruert fenomen som livsstilbladene tillegger visse meninger og innhold (jf. Beckford 2003; 

Døving og Kraft 2013: 20). I og med at jeg studerer religion i en ikke-religiøs kontekst, er det 

dessuten hensiktsmessig å benytte en definisjon som avgrenser det religiøse fra det ikke-

religiøse. Jeg har derfor valgt en substansiell definisjon av religion, med vekt på et 

«forestillingsunivers», det «overempiriske» og «guddommelige makter». En slik definisjon 

ligger oftest til grunn for en allmenn forståelse av religion (Furseth og Repstad 2003: 28). 

Videre er jeg enig med Gilhus og Mikaelsson (2001: 27) samt Lövheim (2011: 162) som 

argumenterer for å innlemme kommunikasjon i operasjonaliseringen av religion. Førstnevnte 

foreslår derfor følgende religionsdefinisjon: «Religion er menneskers forhold til 

forestillingsunivers som kjennetegnes av kommunikasjon om og med hypotetiske guder og 

makter» (Gilhus og Mikaelsson 2001: 27). Denne definisjonen er hensiktsmessig i studier av 

religion og medier fordi den tar utgangspunkt i en forståelse om at kommunikasjon er en 

integrert del av religion (Lövheim 2011: 162; se også Døving og Kraft 2013: 19). 

Kommunikasjon involverer flere aspekter, inkludert trosforestillinger og praksis (Gilhus og 

Mikaelsson 2007: 10). I analysen av livsstilbladenes religionsdekning har jeg vært opptatt av å 

fange opp både såkalt konvensjonell, organisert religion, men også ikke-institusjonelle former 

for religion eller åndelighet. Det er imidlertid en utfordrende øvelse å kategorisere religion i en 

mediekontekst, og å vurdere hva som skal telles som religion og hva som faller utenfor. I 

kapittel 4.4 utdyper jeg kategoriseringen av religion i analysearbeidet.  

 Min betegnelse av livsstilbladene som sekulære betyr at bladene ikke er religiøst-

intenderte, og at bladenes selvbeskrivelse ikke baseres på et bestemt religiøst, åndelig3 eller 

livssynsmessig syn (f.eks. i motsetning til det Hjarvard (2012, 2013) betegner som religiøse 

medier styrt av religiøse institusjoner eller aktører). Det innebærer ikke at bladene er ideologisk 

sekulære, ei heller at jeg betrakter det sekulære som det normale, men rett og slett at bladene 

ikke er eksplisitt religiøse.  

 

                                                 
3 Norske Allers, som er inkludert i studien, beskrives riktignok i 2010 som et blad som tilbyr «eksperter innen 

helse, medisin, samliv, relasjoner, astrologi og overnaturlige fenomen» (Aller media 2010).  
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1.3  Nærmere beskrivelse av avhandlingens tematikk  

Forholdet mellom livsstilbladers religionsfremstillinger og religiøs kontekst 

Utbredelsen av religion i mediene fremsettes gjerne som gitt blant religions- og medieforskere. 

Det er imidlertid gjort lite systematisk, komparativ, empirisk forskning som undersøker 

omfanget og representasjonene av religion i mediene over tid og i ulike land (se imidlertid 

Christensen 2010; Knott m.fl. 2013; Niemelä og Christensen 2013; Sjö og Daníelsson 2013 for 

unntak). Særlig behøves det studier av dette i livsstilblader. Det finnes bare én studie 

(Gustafsson 1985) som sammenligner nordiske bladers religionsdekning over tid. Øvrige 

studier ser på blader fra Sverige (Ahlin 2001; Winell 2009, 2016), Norge (Johnsen 2006; 

Romarheim 2000, 2008) og Danmark (Krogsdal 2010). Denne avhandlingen undersøker derfor 

hvordan nordiske familie-, kvinne- og manneblader fremstiller religion i årene 1988, 1998 og 

2008, som formulert i første problemstilling.  

Empiriske endringer i landenes religiøse landskap i perioden fra 1988 til 2008 gjør det 

relevant å undersøke nordiske livsstilbladers religionsdekning. Grovt sett kan endringene 

beskrives som tiltakende religiøst mangfold, hvor økt innvandring har medført en stigende 

andel personer med religiøs tilhørighet utenfor de kristne majoritetskirkene (se Horsti 2008; 

Furseth 2016; Furseth m.fl. 2017). Dessuten observeres endringer henimot en individualisert 

og mindre dogmatisk kristentro, en åndelig fremfor religiøs identifisering i tillegg til en økende 

andel som betrakter seg som ikke-troende (Ahlin 2005; Andersen og Lüchau 2012; Botvar 

2000; Botvar og Henriksen 2010; Furseth 2016; Furseth m.fl. 2017; Repstad 2005; Urstad 

2010). Dette gir grunnlag for å undersøke hvorvidt disse endringene tas opp i livsstilblader og 

hvorledes slike endringer eventuelt fremstilles. Formålet er å gjøre en diakron analyse der det 

undersøkes for endringer og/eller kontinuitet over tid.  

De nordiske landene utgjør dessuten et godt case for sammenligning, basert på det som 

betegnes «most similar design» (Prezeworski og Teune 1970: 32). Landene deler historiske, 

politiske, kulturelle og økonomiske likhetstrekk, samt livsanskuelser og verdier knyttet til 

samfunn, politikk, arbeid og familie (Christensen 2010: 34; Ellingsæter og Leira 2006; 

Gustafsson og Pettersson 2000: 18; Prezeworski og Teune 1970: 32). Et slikt design gjør det 

mulig å sette søkelys på et utvalgt fenomen, her religion, som potensielt kan forklares ut fra 

forskjellene i seg selv og hvor variasjonene ikke gjør sammenligningen for problematisk 

(Krogstad 2000: 98; Prezeworski og Teune 1970: 32). Komparasjon er hensiktsmessig når en 

studerer kjente kontekster, fordi det krever at en løfter blikket og gjør en i stand til å se det 



18 

 

kjente på nye måter (Krogstad 2000: 103–104). Nasjonale forskjeller som skiller de nordiske 

landenes religiøse landskap er blant annet religionssammensetning, grad av religiøst mangfold, 

samt grad av sekularitet (Botvar 2000: 81; Furseth 2016; Furseth m.fl. 2017). Avhandlingen 

søker derfor også å undersøke hvorvidt det er forskjeller mellom de nordiske landene (synkron 

analyse) i livsstilbladers representasjoner av religion. Dette studeres med blikk til empiriske 

religiøse endringer og forskjeller mellom de nordiske landenes religiøse kontekst, som belyses 

nærmere i kapittel 2. Studien belyser i hvilken grad religion blir tematisert i 

livsstilbladkonteksten, hvilke religionsformer som gis forrang, hvordan disse behandles og om 

de ulike landene viser ulike tendenser. Det er også aktuelt å studere hvorvidt bladene bidrar til 

å skape et rom der det er bedre vilkår for visse religionsrepresentasjoner, fremfor andre – i tråd 

med medialiseringsteorien om religion (jf. Hjarvard 2011, 2012, 2013; Kraft 2017; Løvland og 

Repstad 2014: 229, 243). I den forbindelse er jeg opptatt av hvordan religion tilpasses 

livsstilbladet og dets tiltenkte publikumsgrupper. Dette undersøkes gjennom å analysere 

representasjonene av religion i lys av bladenes sjangerkonvensjoner.  

Samspillet mellom medier, religion og kjønn 

Avhandlingens andre problemstilling adresserer hvilken betydning kjønn har for de måter 

religion fremstilles på i nordiske livsstilblader. Til tross for økt bevissthet rundt mediene som 

arena for religion og aktør for religiøs endring, er kjønn lite tematisert i forskningen (Lövheim 

2013b). Betydningen av kjønn i produksjonen av medietekster, i mediediskurser og i publikums 

tolkninger, understreker behovet for studier med et kjønnsperspektiv, hevder religions- og 

medieforsker Mia Lövheim i boken Media, religion and gender: Key issues and new challenges 

(2013b: 2). Som utdypet av Curtis Coats og Stewart Hoover i samme bok:  

 

There are developed literatures on media and gender, media and religion, and religion and 

gender, but, as the general argument of this book suggests, there is a significant gap in the 

literature that explores the interconnections among media, religion, and gender (Coats og 

Hoover 2013: 142). 

 

Magasiner er en de mest kjønnsdelte kanalene i medielandskapet (Gill 2007a: 180; Ytre-

Arne 2011a: 237, 2013: 75). De utgjør dermed en svært relevant arena for å studere samspillet 

mellom medier, religion og kjønn. Internasjonal magasinforskning fremhever hvordan 

kjønnspolitiske endringer samt fremveksten av forbrukerkultur og markedsføring har bidratt til 

lansering av magasiner som tilbyr ulike versjoner av femininitet og maskulinitet (Benwell 

2003a; Beynon 2002; Gauntlett 2008: 164–222; Gill 2007a: 180–217; Nixon 1996). Perioden 
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fra slutten av 1980-tallet og midten av 90-tallet er toneangivende for denne utviklingen (se 

f.eks. Benwell 2003a). Dette reflekteres også i det nordiske bladmarkedet, med et tiltakende 

antall bladtitler og en økt fragmentering med ulike nisjer av publikumsgrupper, og kjønn 

fremstår som det mest sentrale orienteringspunktet (Ytre-Arne 2013: 79). Kjønn er altså en 

betydningsfull diskursiv kategori for livsstilblader og bidrar til å skape kjønnede rom basert på 

forutsetningen om at kvinnebladene snakker til (definerte grupper av) kvinner «i egenskap av å 

være kvinner» (Ytre-Arne 2011a: 256, 2012: 48), mens mannebladene adresserer menn som 

(bestemte typer) menn. Kjønn er del av bladenes betingelser og konvensjoner og angir trolig 

premisser for og spiller inn i bladenes omtale av religion.   

Formålet med denne avhandlingen er å fylle et hull i forskningslitteraturen ved å 

undersøke samspillet mellom medier, religion og kjønn. Jeg argumenterer for betydningen av å 

ta den spesifikke mediekonteksten i betraktning når en undersøker fremstillinger av religion i 

mediene, der det aktuelle mediets karakteristikk bør inkluderes i analysen (se Hjarvard 2013: 

81). Dette gjøres gjennom tekstnære og kritiske analyser av kjønnede fremstillinger – 

fortrinnsvis språklige, men også visuelle – av religion i kvinne- og manneblader. Kjønn er 

innlemmet som analyseobjekt (sammen med religion) og som perspektiv via medier- og 

kjønnsteori.  

 Kjønnede forskjeller finnes både når det gjelder religiøs tro og praksis, religiøse 

erfaringer og forståelser, samt de roller som tildeles menn og kvinner i religiøse institusjoner 

(se f.eks. Aune m.fl. 2008; Heelas og Woodhead 2005; Ozerak 1996; Sointu og Woodhead 

2008; Trzebiatowska og Bruce 2012; Walter and Davie 1998; Woodhead 2001, 2002, 2008), 

også i den nordiske konteksten (se Andersen og Lüchau 2012; Furseth 2006, 2010; Mahlamäki 

2012). Livsstilblader representerer altså fruktbare data til å undersøke hvordan kjønnede ideer 

om religion (og religiøse ideer om kjønn) konstrueres og uttrykkes.   

 

1.4  Avhandlingens tilknytning til prosjektet NOREL  

Avhandlingen er del av forskningsprogrammet NOREL, som er et akronym for «The role of 

religion in the public sphere. A comparative study of the five Nordic countries» (2009–2014). 

NOREL var et NORCORP-prosjekt (Nordic Collaborative Research Project), finansiert av Joint 

Committee for Nordic Research Councils for the Humanities and the Social sciences (NOS-

HS), og ledet av Inger Furseth, professor i sosiologi. Prosjektets siktemål var å undersøke 

religionens plass og rolle i ulike deler av det offentlige rom i de nordiske landene, det vil si 

mediene, staten, det politiske systemet og sivilsamfunnet, i de utvalgte årene 1988, 1998 og 
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2008. I tillegg til min studie på livsstilblader, ble aviser og filmer studert i prosjektets mediedel. 

NOREL er en videreføring av en nordisk studie ledet av Göran Gustafsson (1985, 1987) – 

«Religiös förändring i de nordiska länderna; en jämförelse på nationell och lokal nivå 1930–

1980» – der årene 1938, 1958 og 1978 ble undersøkt. Gustafssons prosjekt hadde også en 

mindre studie av religion i livsstilblader (se avsnitt 1.6).   

Deltakelsen i NOREL satte noen rammer for mitt prosjekt. Mest betonende var 

premisset om å studere årene 1988, 1998 og 2008. Samtidig som valget av dette periodeløpet 

gir et godt grunnlag for å undersøke kontinuitet og endring, er det siste studerte året – 2008 – i 

skrivende stund allerede ni år siden. Avhandlingen bidrar likevel med verdifulle innblikk i 

hvordan religion fremstilles i en periode med interessante endringer omkring religion, 

livsstilblader og kjønn (se kap. 2 og 3). Ved å studere tre utvalgte år fremfor alle årene i 

perioden, vil ikke eventuelle variasjoner mellom årene fanges opp. Det materialet imidlertid 

belyser, er generelle trender og mønstre med henhold til livsstilbladers religionsdekning i disse 

tre årene.  

Et ytterligere premiss knyttet til deltakelsen i NOREL, var programmets fokus på de 

nordiske landene. Finske blader er derfor inkludert i en del av min studie. De skandinaviske 

bladene utgjør imidlertid hovedmaterialet.4 Da jeg ikke leser finsk, var det en finsk 

forskningsassistent som samlet inn og kodet bladmaterialet. Jeg utdyper implikasjonene av 

dette i kapittel 4 om avhandlingens metodologi.  

 

1.5 Avhandlingens artikler 

Jeg har valgt å skrive en artikkelbasert avhandling der jeg undersøker forholdet mellom 

nordiske livsstilbladers religionsfremstillinger og religiøs kontekst og samspillet mellom 

medier, religion og kjønn i tre artikler. Artiklene belyser ulike komparative dimensjoner og 

temaer i varierte bladtyper. Følgende artikler inngår i avhandlingen: 

 

- «Making religon relevant? Representations of religion in Nordic popular magazines 

1988–2008» (publisert i Nordic Journal of Religion and Society 26(1): 65–84 i 2013 

(nivå 2)) 

                                                 
4 Bladmateriale fra Island er ikke inkludert, fortrinnsvis på grunn av ressursmangler.  
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- «Sex, violence, and the religious ‘other’. The gendering of religion in Scandinavian 

men’s magazines» (publisert i Men and Masculinities 20(2): 230–253 i 2017 (først på 

nett i januar 2016) (nivå 2)) 

- «‘If your life feels empty, perhaps it's time to find a partner?’ Constructions of 

heterosexual coupledom and femininity through astrological advice in a Norwegian 

women's magazine» (publisert i Journal of Gender Studies 26(5): 517–531 i 2017 (først 

på nett i februar 2016) (nivå 2 da artikkelen ble publisert på nett. I 2017 ble tidsskriftet 

rangert til nivå 1)) 

 

Den første artikkelen studerer forholdet mellom de nordiske bladenes religionsfremstillinger og 

religiøse kontekster med fokus på potensielle endringer over tid og eventuelle forskjeller 

mellom landene.    

De to andre artiklene undersøker samspillet mellom religion, medier og kjønn. Artikkel 

2 analyserer danske, norske og svenske mannebladers konstruksjoner av religiøse, kjønnede 

subjektiviteter. Artikkel 3 bruker horoskopsjangeren som analyseobjekt for å belyse hvordan 

åndelig ekspertise tilpasses et norsk kvinneblad. Her undersøkes hvilke diskurser om jakten på 

kjærlighet som fremmes i horoskopet. Valg av temaer, caser, materiale, metode og analytiske 

grep begrunnes i kapittel 4 om avhandlingens metodologi.  

De overordnede spørsmålene besvares i kappens avsluttende del. Medialisering bidrar 

her med et rammeverk som belyser funnene. Studien søker å bidra til innsikt i hvordan 

samspillet mellom medier og religion uttrykkes i bestemte kontekster på bestemte tidspunkt. 

Studien søker dessuten å bidra til kunnskap om de ulike måter medier, kjønn og religion knyttes 

sammen, ved å belyse hvordan medialiseringsprosesser struktureres av kjønn (se Lövheim 

2013d: 192). Avhandlingens funn har således en potensiell overføringsverdi til andre kjønnede 

populærkulturelle medier.  

 

1.6  Tidligere forskning på bladers religionsdekning 

Som nevnt har forskningen på bladers religionsomtale et beskjedent omfang. De eksisterende 

nordiske studiene ser på endringer over tid med henhold til omfang av religion og 

religionsformer som omtales (Dahlgren 1985; Gustavsson 1985; Lundby 1985; Riis 1985; 

Romarheim 2000, 2008; Sundback 1985), og/eller analyserer hvordan religion fremstilles i 

bestemte bladtyper (Ahlin 2001; Johnsen 2006; Krogsdal 2010; Winell 2009, 2016). Formålet 

med den foreliggende avhandling er å kombinere disse tilnærmingene. 
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Studiene som ser på endringer fremhever et skifte i ukepressens fokus, fra institusjonell 

religion og kristendom til alternativreligiøsitet og åndelighet i perioden fra 1938 til ut på 2000-

tallet (Gustafsson 1985; Romarheim 2000, 2008). Studiene som vektlegger hvordan ideer om 

målgruppen/kjønn uttrykkes i religionsomtalen viser ulike tendenser i fremstillinger av religion. 

I kvinne- og familieblader fremheves skillet mellom «tradisjonell» og nyere religionsformer, 

kategorisert som New Age og åndelighet (Ahlin 2001; Winell 2009, 2016). I manneblader 

fremmes religion som noe eksotisk og avskrekkende (Johnsen 2006; jf. Romarheim 2000: 112).  

Religionssosiologen Lars Ahlin undersøker New Age i det svenske familiebladet 

Hemmets Journal og i seksjonen Idagsidan i avisen Svenska Dagbladet fra 1974/1975 til 1995. 

New Age representerer her en motsats til «traditionell institutionaliserad vetenskap och 

traditionell kyrkreligion» (Ahlin 2001: 30–31), spesifisert som negative holdninger til 

tradisjoner, dogmer og eksterne autoriteter. Formålet er å analysere hvordan New Age uttrykkes 

i de to ulike medietypene. Ahlin finner at familiebladets materiale ikke kan knyttes til New 

Age, men såkalt «folketro» som parapsykologiske fenomen og astrologi, hvor «opåverkbara 

utomstående krafter spelar en stor roll» (Ahlin 2001: 143). Han argumenterer for at bladets 

fremheving av tro på ytre krefter bekrefter lesernes livsanskuelser, som igjen henger sammen 

med deres livssituasjon i underordnede posisjoner (Ahlin 2001: 266).  

Senere studier gir et mer nyansert bilde av hvordan lesere forholder seg til kvinnebladers 

religionsomtale, og har vært opptatt av tekstanalytiske aspekter og betydningen av kjønn 

(Johnsen 2006; Winell 2009, 2016). Religionssosiologen Anneli Winell (2016, se også 2009) 

analyserer tre svenske kvinnebladers fremstillinger av religion og åndelighet i deres helse- og 

velværediskurser i utvalgte år i perioden 2000–2012 (Tara, Amelia og M-magasin). Hun 

intervjuer dessuten lesere for å finne ut om bladene fungerer som ressurser for lesernes 

meningsskaping knyttet til identitet, velvære og livsstil. Analysen viser at både bladene og 

informantene fremmer åndelighet fremfor religion. Åndelighet forstås som selvvalgt og preges 

av praksiser som meditasjon og yoga. Religion knyttes derimot til institusjoner og fremstår som 

tildelt og statisk. Inspirert av religionssosiologen Nancy Ammerman (2014), argumenterer 

Winell for at bladene fremhever en markedstilpasset hverdagsåndelighet, som rettes mot 

kvinner og trekker på terapi- og selvhjelpskulturen. Bladenes hverdagsåndelighet gjenspeiler 

dessuten den globale, holistiske konsumåndeligheten. Hverdagsåndelighet og velvære 

presenteres som løsningen for å håndtere stresset kvinner påføres gjennom arbeid og i 

privatlivet. Hverdagsåndelighet er lett å selge, mener Winell (2016), og ser bladenes 

favorisering av åndelighet som et resultat av medielogikk. Informantene finner gjenklang i 

bladenes syn på åndelighet og religion, men stiller også spørsmål ved bladenes innhold. Winell 
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mener at bladene fortrinnsvis fungerer som en ressurs ved å bekrefte forestillinger som 

informantene allerede har (2016: 169, 173, 189).  

Winells funn peker i en annen retning enn Ahlins. Førstnevnte finner avtradisjonaliserte 

forestillinger om religion som formes etter individuelle behov. Religionsformene i de bladene 

Ahlin studerte preges derimot av en fatalistisk tankegang der eksterne krefter tillegges 

betydning. Dette kan muligens forklares ut fra de ulike tidspunktene studiene ble gjennomført 

på, da åndelighet og velværediskursen har blitt mer allmenn i senere tid (se f.eks. Gilhus og 

Mikaelsson 1998; Heelas og Woodhead 2005; Madsen 2010: 64). Forskjellene kan også knyttes 

til bladenes profil og tiltenkte publikum.  

I studien Religion for menn? En analyse av religion og maskulinitetskonstruksjoner i 

ukebladet Vi Menn (2006) studerer Tom Andre Johnsen samspillet mellom bladets 

maskulinitetskonstruksjoner og religionsfremstillinger i 2004. Johnsen finner at selv om 

religion gjennomgående fremstilles fra et sekulært utenfraperspektiv, er det et skille mellom 

religion situert i såkalte «primitive samfunn» og religion i moderne, vestlige samfunn. 

Førstnevnte omhandler «de primitive andre» som er «farlig og skremmende, men [også] 

fremmed og spennende» (Johnsen 2006: 80), og kan dermed leses som underholdende (2006: 

97). Religion i moderne vestlige samfunn blir kritisert, deriblant for å være patriarkalsk, og 

fremstilt som adskilt fra det øvrige samfunnet (Johnsen 2006: 96–97). Det som utelates er 

«moderne nyreligiøsitet», østlige religionsformer og generelt de mer personlige, eller «mykere» 

aspektene ved religion (2006: 98–99). Johnsen knytter funnene til hvordan 

maskulinitetsdiskursen Vi Menn trekker på, «kontrollerer, begrenser og utelukker» 

fremstillingene av religion (2006: 101).  

Johnsens studie viser altså at religion presenteres som irrelevant på et personlig plan til 

de mannlige idealleserne, mens Winells studie påpeker at praksiser og ideer knyttet til 

åndelighet er betydningsfulle for kvinners identitet, livsstil og velvære. Studiene angir de 

kjønnede dimensjonene ved bladers religionsdekning, noe den foreliggende avhandling bygger 

videre på.  

De overnevnte studiene viser til interessante funn, men viser også et behov for mer 

empirisk forskning som kombinerer et fokus på endringer, forskjeller mellom de nordiske 

landene og samspillet mellom blader, religion og kjønn. Dessuten er det et behov for forskning 

med et teoretisk rammeverk som både evner å si noe om hvordan populærpressen fremstiller 

religion samt betydningen av kjønn. I denne sammenhengen fremstår medialiseringsteorien 

kombinert med perspektiver på medier og kjønn, som nyttige innfallsvinkler.   
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1.7  Avhandlingens oppbygning   

Oppbygningen i avhandlingen er som følger: Kapittel 2 informerer om den empiriske 

konteksten med henhold til de nordiske eller skandinaviske landenes religiøse landskap, kjønn 

og magasinmarkedet fra slutten av 1980-tallet til 2008 og senere. Kapittel 3 tar for seg de 

teoretiske perspektiv avhandlingen bygger på. Først gjør jeg rede for det vitenskapsteoretiske 

ståstedet avhandlingen inntar. Så diskuterer jeg perspektiver på relasjonen mellom religion og 

medier samt medier og kjønn. Avslutningsvis i kapitlet gjør jeg rede for hvordan religion, 

medier og kjønn kan knyttes sammen. Kapittel 4 beskriver avhandlingens metodologi, valg av 

datamateriale, redegjørelser for kvantitativ og kvalitativ innholdsanalyse og analytiske begrep. 

I det femte og avsluttende kapitlet presenterer jeg de tre artiklene og diskuterer hovedfunnene 

som besvarer de overordnede problemstillingene. Avslutningsvis presenterer jeg avhandlingens 

bidrag til forskningsfeltet religion og medier, og ideer til fremtidig forskning.  
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2. Kjønn, religion og magasiner i Norden  

I dette kapitelet gjør jeg rede for den empiriske konteksten avhandlingen skriver seg inn i. 

Basert på argumentet om at de nordiske landene er eksempel på «most similar designs» 

(Prezeworski og Teune 1970: 32), ser jeg på kjønn og religion i de nordiske/skandinaviske 

landene som analyseobjekter for forskjell. 

Av praktiske hensyn har jeg konsentrert meg om enkelte sider ved den empiriske 

konteksten. Jeg gjør rede for sentrale punkter om kjønn i de skandinaviske landene (sett samlet) 

og de nordiske landenes religiøse landskap (både likheter og forskjeller). Både kjønn og religion 

ses i lys av endringer som har funnet sted i den studerte perioden. Jeg gir også en oversikt over 

forskning på kjønn og religion og redegjør for kjennetegn ved det nordiske magasinmarkedet.  

 

2.1  Kjønn i Skandinavia: viktige endringer fra 1980-tallet  

Kvinne- og manneblader tilbyr sine versjoner av maskulinitet og femininitet som ikke 

nødvendigvis gir gjenklang hos leserne (se Gill 2003: 39–40, 2007a: 12; Jackson m.fl. 2001: 

114–116). Samtidig er blader del av en bredere sosiokulturell og historisk kontekst som de ikke 

kan ses isolert fra.  

I løpet av 1970- og 80-tallet skjedde det store endringer for skandinaviske kvinner. 

Feministiske organisasjoner hadde en viss suksess med sitt opprop for kjønnslikestilling, og 

flere politiske tiltak ble iverksatt for å styrke kvinners tilknytning til arbeidslivet og det 

offentlige rom (Borchorst og Siim 2008: 207–208). Velferdsordninger knyttet til 

foreldrepermisjon, fedrekvoter, subsidiering og økning av barnehageplasser har hatt en sentral 

rolle i de skandinaviske statenes ambisjon om å fremme kombinasjonen av arbeid og familie, i 

tråd med «working motherhood and caring fatherhood» (Ellingsæter og Leira 2006: 7; se 

Hansen m.fl. 2012: 14; Mjøset 2016: 226–227; Skrede og Rønsen 2006; Statistisk sentralbyrå 

2010: 12).  

I Norge har, for eksempel, andelen arbeidsaktive kvinner økt kraftig fra 1980 frem til 

2008 (Statistisk sentralbyrå 2010: 12) og kvinner har dominert i høyere utdanning siden midten 

av 1980-tallet (Statistisk sentralbyrå 2010: 10; Vikan 2001; se også Birkelund og Petersen 2016: 

192–193). Samtidig er det områder der likestillingen ikke har kommet like langt i de 

skandinaviske landene. Forskjeller mellom kvinner og menns lønnsnivå vedvarer, kvinner har 

fortsatt hovedansvaret i hjemmet, det er først og fremst menn som sitter i maktposisjoner, og 

tradisjonelle yrkesvalg gjør at langt flere kvinner enn menn jobber deltid (Andersen m.fl. 2004: 
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11, 14–17, 32; Bernhardtz 2013; Birkelund og Petersen 2016: 195; Statistiska centralbyrån 

2008: 6–7; Statistisk sentralbyrå 2010: 12–16; Vikan 2001).  

De skandinaviske likestillingspolitikkene har særlig siden slutten av 1990-tallet satt et 

fokus på menns rolle for å oppnå likestilling. Et toneangivende tema har vært å øke fedres 

pappapermisjon (Wickman 2012: 3–4; se også Birkelund og Petersen 2016: 194). De 

skandinaviske statene fremmer idealet om «den nærværende og omsørgende far», et ideal som 

også menn støtter opp om (Brandth og Kvande 2003; Johansson og Klinth 2008).  

En holdningsundersøkelse (Øia 2011) viser at flesteparten av danske og norske 

ungdommer, uavhengig av kjønn, er enig i at kvinner og menn bør ha like rettigheter. Et 

samlemål på likestilling, der holdninger knyttet til kjønn, ansvar i hjemmet, lederegenskaper og 

arbeidstilknytning er slått sammen, viser riktignok at jentene i større grad er positive til 

likestilling enn guttene (Øia 2011: 28–29, 38–42). Dette bildet resonnerer dels med 

undersøkelser av den norske befolkningen i perioden fra 1985 til 2001, som viser ulike 

utviklingstendenser blant kvinner og menn i holdning til likestilling (Teigen 2006). Mens 

oppslutning om utsagnet at «likestillingen bør føres videre» øker blant kvinnene (54% til 67%), 

synker den blant mennene (53 % til 47 %). Særlig er differansen tydelig blant de mellom 18–

24 år. 15 prosent av mennene mener i 2001 at likestillingen er ført for langt (Teigen 2006: 262–

264). En grunn kan være at menn opplever at de nå må konkurrere mot og forhandle med 

kvinner på karriere- og hjemmefronten (Teigen 2006: 269). Teigen foreslår også å se menns 

holdninger til likestilling i sammenheng med endringer i den norske samfunnsdebatten. Selv 

om nye temaer kom til, fremsto det feministisk likestillingspolitiske programmet på 1970–80- 

og 90-tallet som mer entydig. På 2000-tallet ble debatten, derimot, mer flertydig. I tillegg til 

tradisjonelle likestillingtemaer og fremheving av forskjeller mellom kvinner, betones nå menn 

og likestilling i større grad. Fordi kvinner fremstår som mer vellykkede og veltilpassede, 

kjenner flere menn seg ikke igjen i premisset i den feministiske likestillingsdiskursen om at 

menn er overordnet kvinner (Teigen 2006: 254–255, 271–272).  

Selv om skandinaviske kvinner verdsetter likestilling, ønsker mange ikke å karakterisere 

seg som feminister (Christensen 2003: 100, 2006: 20; Rudberg 2003: 293). Christensen finner 

at danske kvinner anerkjenner strukturelle kjønnsulikheter, men mener at det er den enkeltes 

ansvar å skape best mulige betingelser. Kvinnene uttrykker «troen på, at lighed skabes gennom 

frie valg» (Christensen 2006: 20). Dette resonnerer med ideer knyttet til postfeminismen i 

populærkulturen, som diskuteres i kapittel 3.3.  

Fokuset på likestilling har altså styrket kvinners posisjon. Samtidig settes det nå også 

søkelys på mennenes situasjon, med innlemming av menn i likestillingsarbeidet. Spørsmålet 
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her er om hvordan bladene forholder seg til kjønnspolitiske diskurser og om dette spiller inn i 

religionsdekningen.  

 

2.2  Religion i de nordiske landene  

De fire nordiske landenes religiøse liv deler en rekke likhetstrekk. For å gi et mest mulig 

oppdatert bilde, gjør jeg rede for disse kjennetegnene med tall fra 1988 og til og med 2014. Jeg 

klargjør så på hvilke områder de nordiske landene skiller seg fra hverandre. Avslutningsvis sier 

jeg noe om forskjeller mellom kjønnene når det kommer til religion.  

Fellestrekk ved de nordiske landenes religiøse landskap 1988–2014 

To kontrasterende aspekter kjennetegner de nordiske landenes religiøse landskap, betegnet som 

det nordiske paradokset (Lüchau 20105; Sundback 2007): På den ene siden preger de 

evangelisk-lutherske majoritetskirkene landenes religiøse liv, med høye medlemstall og – til 

tross for nedgang fra 1980-tallet – en utbredt bruk av kirkenes overgangsritualer (Furseth 2016: 

277–278, 285–287; Furseth m.fl. 2017: 42–43, 45–47, 315–316). På den andre siden omtales 

gjerne de nordiske landene – særlig Sverige – som de mest sekulære på verdensbasis. Dette 

knyttes til lav religiøs aktivitet, hvor få ber jevnlig og deltar på ordinære gudstjenester eller 

religiøse møter. Dessuten er det relativt mange blant de nordiske populasjonene som ikke tror 

på Gud (Furseth 2016: 283, 287–288; Furseth m.fl. 2017: 55–56; Lüchau 2010: 177; Zuckerman 

2008).  

Selv om det i skrivende stund bare er Den danske Folkekirke som er formelt knyttet til 

staten, har de lutherske majoritetskirkene historisk og kulturelt en sentral plass i de nordiske 

landene (jf. Sundback 2007: 263). I 2000 opphørte Svenska kyrkans posisjon som statskirke. I 

Norge ble Den norske kirkes forhold til staten grunnleggende endret i 2012 (Schmidt 2015: 

105), og i 2017 ble majoritetskirken formelt skilt fra staten ved å bli et eget rettssubjekt.  

Til tross for lav oppslutning om kirkelig praksis og kristen tro, betrakter mange 

majoritetskirken som del av deres nasjonale og kulturelle identitet (Davie 2007b: 25). De 

nordiske populasjonene sies å «belong without believing»6 (Davie 2007b: 25). I 2014 var 

mellom 66 prosent (Sverige) og 78 prosent (Danmark) medlemmer i majoritetskirkene (Furseth 

2016: 278; Furseth m.fl. 2017: 43). Tabell 1 demonstrerer en relativt stabil nedgang i 

                                                 
5 Lüchau omtaler kun de skandinaviske landene.  
6 Denne formuleringen er revidert fra den britiske religionssosiologen Grace Davies (se f.eks. 2007a: 138-140, 

2007b, 2007c) begrep «believing without belonging» benyttet om religiøst liv i Storbritannia.  
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medlemsmassene fra 1988 til 2014. Størst fall finner vi i Sverige. Da den svenske staten og 

kirken skilte lag i 2000, ble medlemskapsutgiften synliggjort på skatteseddelen. Dette førte nok 

til at flere svensker meldte seg ut (Furseth 2016: 278; Furseth m.fl. 207: 47).   

 

Tabell 1 Medlemskap i de nordiske lutherske majoritetskirkene fordelt på land i 1988, 1998, 2008 og 

2014. Prosent av befolkningen 

 1988 1998 2008 2014 Nedgang i 

prosentpoeng 

Danmark 90 86 82 78 12 

Finland 88 85 81 74 14 

Norge 88* 87** 82 75 13 

Sverige 90 84 73 66*** 24 
Kilder: Furseth 2016: 278; Furseth m.fl. 2017: 437 

* Tall fra 1980, ** tall fra 1999 (det foreligger ikke medlemskapstall for Den norske kirke i perioden 1981–1998), 

*** tall fra 2013 

 

Troen på Gud synker i de nordiske landene utenom Danmark i perioden fra 1990-tallet til 2008–

2010 (Furseth 2016: 283; Furseth m. fl. 2017: 55–56)8. Hvis vi ser nærmere på kristen tro og 

praksis, viser undersøkelser at det fra tidlig 1980-tallet til slutten av 1990-tallet var en nedgang 

i tro på en personlig Gud og i månedlig gudstjenestedeltakelse i alle landene utenom Finland 

(Botvar 2000).9 Troen på et helvete sank derimot i alle land. Ifølge religionssosiolog Pål Ketil 

Botvar kan ikke Nordens befolkning sies å være ikke-religiøse, men kristentroen er mindre 

dogmatisk enn tidligere. Lavere gudstjenestedeltakelse antyder dessuten en privatisering av 

troen (Botvar 2000: 81–82). En dansk studie som undersøker perioden fra 1981 til 2008, gjør 

lignende observasjoner med «en omstrukturering af det, som traditionelt, fx i folkekirkens 

bekendelsesskrifter, har været et samlet troskompleks. Det negative fravælges eller er allerede 

fravalgt, mens det positive vælges til» (Andersen og Lüchau 2011: 83).  

 Utmeldinger kan delvis forklare majoritetskirkenes synkende medlemstall. Samtidig må 

nedgangen ses i sammenheng med økt innvandring (Andersen og Riis 2002: 83; Furseth 2016: 

282; Furseth m.fl. 2017: 43). Muslimer er den største religiøse minoritetsgruppen i de 

skandinaviske landene, mens i Finland er kristne grupperinger utenfor majoritetskirken størst 

(Niemelä og Christensen 2013: 6). Medlemskap i ikke-kristne trossamfunn viser en oppgang i 

                                                 
7 Medlemskapstallene er hentet fra en rekke kilder. Se Furseth m.fl. 2017: 43 for nærmere informasjon.  
8 Tall fra European Values Study.  
9 Her bruker Botvar tall fra European Values Studies 1981–82 og Ramp 1998. 



29 

 

alle landene i den studerte perioden, selv om den er beskjeden.10 Uansett har de nordiske 

religiøse landskapene i løpet av de siste tjue årene samlet sett blitt mer mangfoldige.  

 

Tabell 2 Medlemskap i registrerte kristne trossamfunn utenfor majoritetskirkene, registrerte trossamfunn 

utenfor kristendommen og personer utenfor ethvert tros- og livssynsamfunn, fordelt på land i 1988, 

1998, 2008 og 2014. Prosent av befolkningen 

 

 1988 1998 2008 2014 

Endring i 

prosent-

poeng 

Andre kristne 

trossamfunn 

Danmark 1,4 1,5 1,7   1,9** +0,5 

Finland 2,0 2,1 2,2 2,3 +0,3 

Norge 3,0 3,7 4,8 6,6 +3,6 

Sverige* 7,8 8,3 6,4    6,0** -1,8 

Andre 

trossamfunn 

Danmark   –***      0,2**** 0,6      1,0**** +0,8 

Finland 0,0 0,1 0,2 0,3 +0,3 

Norge***** 0,1 1,2 2,2 3,2 +3,1 

Sverige 0,8 1,1 1,4      1,3****** +0,5 

Utenfor tros- og 

livssyn-

samfunn******* 

 

Danmark 9 13 16 19 +10 

Finland 10 12 17 24 +14 

Norge 3 – 10 13 +10 

Sverige 2 6 19 27 +25 
Kilder: Furseth 2016: 279, 280, 282; Furseth m.fl. 201711: 44, 46, 49  

* Tall fra 2013, ** pinsevenner og ortodokse er ikke inkludert, da data for disse ikke er tilgjengelig, *** tall ikke 

tilgjengelig, **** medlemmer i registrerte muslimske trossamfunn er ikke inkludert, da disse tallene ikke er 

tilgjengelig, ***** tall fra 1980 og 1999, da data fra 1988 og 1998 ikke er tilgjengelig, ****** tall fra 2013, 

******* inkluderer både dem som står utenfor trossamfunn og medlemmer i uregistrerte trossamfunn.  

 

Det er nå mer vanlig å stå utenfor ethvert tros- og livssamfunn (Furseth 2016: 279; Furseth m.fl. 

2017: 43–44). Norge skiller seg fra de øvrige landene hvor en relativt høy andel er organiserte 

gjennom Human-Etisk Forbund (nesten 2% i 2014). Dette forklarer nok også hvorfor andelen 

som står utenfor ethvert tros- og livssynsamfunn er høyere i de andre nordiske landene. Alle 

landene har lignende organisasjoner, men med lavere oppslutning enn i Norge (Furseth 2016: 

279; Furseth m.fl. 2017: 44; Høeg 2009: 75). 

Undersøkelser viser at relativt mange i de fire nordiske landene betegner seg som ikke-

religiøse. Langt færre identifiserer seg som ateister (Lüchau 2010: 186; Taira 2012: 24). 

Landene viser ulike utviklingstendenser. Andelen ikke-religiøse finner synker noe fra 1996 

(38%) til 2005 (36%), mens andelen finske ateister holder seg stabilt (3%) (Taira 2012: 24).12 

                                                 
10 Det er riktignok en utfordrende øvelse å skulle angi muslimsk (og annen) tilhørighet på grunn av ulike 

målemetoder i de nordiske landene og at ulike forståelser legges til grunn (Niemelä og Christensen 2013: 6). 
11 Medlemskapstallene er hentet fra en rekke kilder. Se Furseth m.fl. 2017 for nærmere informasjon. 
12 Tallene er fra World Value Survey 1996, 2005.  
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Blant svenskene øker derimot ateistene (fra 7% i 1999 til 17% i 2005) (Lüchau 2010: 186 13; 

Taira 2012: 2414). Peter Lüchau (2010: 178) foreslår å beskrive ikke-religiøse som personer 

uten en utpreget interesse eller behov for religion. Ateister, derimot, har tatt et bevisst valg om 

å være ikke-religiøs.  

En annen toneangivende tendens fra 1988 til 2008, er at flere foretrekker betegnelsen 

«åndelig» og «åndelig søkende», fremfor «religiøs» (se Ahlin 2005; Løøv og Melvær 2014). 

Tro på en åndelig kraft henviser til en mer åpen identifisering som kan romme ulike elementer 

satt sammen i forskjellige varianter (jf. Andersen og Riis 2002: 92–93). Dette forbindes gjerne 

med fremveksten av det som betegnes New Age i vestlige land på 1970- og 80-tallet (Botvar 

2009: 28). Religionssosiologer beskriver dette som en overgang fra institusjonell religion til 

individualiserte religionsformer (se f.eks. Ahlin 2005; Wuthnow 1998), og i mer banebrytende 

vendinger som «the spiritual revolution» (Heelas og Woodhead 2005). Grace Davie (2007a: 

96–98) peker på en endring «from obligation to consumption», noe som innebærer at religion 

blir noe man velger fremfor noe som pålegges en. Bevegelsen fra religion som pålagt til religion 

som et personlig valg, samsvarer med sosiologene Anthony Giddens (1991) og Ulrich Beck og 

Elisabeth Beck-Gernsheims (2001) teorier om avtradisjonalisering og individualisering i 

senmoderne samfunn, der individet baserer sine valg utfra selvet og ikke tradisjoner. Således 

mister religiøse autoriteter definisjonsmakten over religion, og enkeltpersoner står selv som 

ansvarlige for å utforme sin tro og religiøse/åndelige praksis (se f.eks. Ahlin 2005; Dobbelaere 

2002: 176–178; Roof 1999; Wuthnow 1998; Yip 2003).  

Det er flere begrep som søker å karakterisere disse nye strømningene.15 Jeg anvender 

betegnelsene alternativreligiøsitet og åndelighet om hverandre (så sant jeg ikke henviser til 

studier som gjør et poeng ut av å skulle bruke bestemte begrep). Åndelige/alternativreligiøse 

forestillinger og praksiser inkluderer paranormale fenomen (telepati, klarsynthet, tro på 

spøkelser og spiritisme)16, astrologi, healing, sjelevandring samt aktiviteter som yoga, 

meditasjon og bruk av alternativ medisin.17  

                                                 
13 Tall fra European Value Study 1999.  
14 Tall fra World Values Survey 2005. 
15 Følgende begrep brukes om individualiserte og/eller ikke-institusjonaliserte religionsformer: New Age, 

spiritualitet (fortrinnsvis brukt på engelsk), nyreligiøsitet, (ny)åndelighet, alternativreligiøsitet, alternativt troende 

og moderne folketro. I noen sammenhenger benyttes begrepene i vid forstand, mens i andre tilfeller fremheves et 

skille mellom dem (se Ahlin 2001, 2005; Botvar 2009; Botvar og Henriksen 2010).  
16 Hentet fra Ahlin (2001: 117–118) som henviser til professor i parapsykologi, Martin Johnsons definisjon i 

Nationalencyklopedin (1998).  
17 En svensk undersøkelse (foretatt i 1999/2000) viser at 44 prosent av 20–45-åringer tror på det paranormale 

(Ahlin 2005: 68, 91). Langt færre mener at astrologi påvirker deres personlighet (21%) eller har oppsøkt en astrolog 

eller lignende ved flere anledninger (7%) (Ahlin 2005: 68, 91, 100). En norsk studie gjør lignende funn, der andelen 

som mener at astrologi har innflytelse på deres fremtid synker fra 23 prosent i 1998 til 13 prosent i 2008 (Botvar 
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Samlet sett kan de de nordiske populasjonene i økende grad karakteriseres som 

flerreligiøse, men også sekulære. Flere religionssosiologer fremhever religiøs endring eller 

religiøs kompleksitet som en karakteristikk av det religiøse liv i vestlige, senmoderne samfunn. 

Således tas det til orde for at sekulariseringsprosesser sameksisterer med  

(re)sakraliseringsprosesser (se f.eks. Davie 2007a; Furseth 2015a, 2016, 2017a; Woodhead 

m.fl. 2003: 7).  

Forskjeller mellom de nordiske landene 

Det finnes imidlertid noen forskjeller mellom de nordiske landene som gjør dem egnet for 

komparasjon og som potensielt har betydning for livsstilbladers religionsdekning.  

Basert på mål på religiøs tro og praksis, har det vært vanlig å betegne Sverige og 

Danmark som de mest sekulariserte av de nordiske landene. Finland er minst sekularisert og 

Norge ligger et sted imellom (Botvar 2000: 80–81; Niemelä og Christensen 2013: 6). Når det 

kommer til kristen tro og praksis, viser for eksempel en undersøkelse gjennomført i 1997–1998 

at finnene i større grad tror på en personlig Gud og et liv etter døden. Finnene oppgir dessuten 

i mindre grad enn de andre nordiske befolkningene at de aldri deltar på gudstjeneste (Botvar 

2000: 80–82)18. Flest ateister og ikke-religiøse finner vi derimot blant svenskene (Lüchau 2010: 

186; Taira 2012: 24). Nyere undersøkelser fra 1990 til 2010 viser imidlertid at det er kun i 

Danmark at gudstro øker. Andel dansker som aldri deltar på religiøse møter har dessuten sunket, 

mens deltakelse i forbindelse med høytider har økt (Furseth 2016: 283, 287–28; Furseth m.fl. 

2017: 55–56)19. 

Som nevnt preges de fire nordiske landene i økende grad av en mer mangfoldig 

befolkningssammensetning. Sverige har den største utelandsfødte populasjonen, og Finland den 

minste (Horsti 2008: 276). Samtidig varierer landenes befolkningssammensetning. Basert på 

perioden fra 1990 til 2002, bor den største andelen ikke-nordiske immigranter sett i forhold til 

befolkningen i Danmark, mens tilflyttere fra andre nordiske land preger Finland og Norge 

(Horsti 2008: 277). Som nevnt, utgjør muslimer den største religiøse minoriteten i Danmark, 

Sverige og Norge, mens kristne grupperinger utenfor majoritetskirken er størst i Finland 

(Niemelä og Christensen 2013: 6).   

                                                 
2010: 22) (Botvars tall er hentet fra den norske delen av International Social Survey Programme (ISSP) 1998 og 

2008. I 1998 er spørsmålet «Stjernetegn sier noe om skjebnen» (inkludert svarkategoriene «Ja, helt sikker» og «Ja, 

men usikker»), og i 2008 «En persons stjernetegn eller horoskop kan påvirke personens fremtid» (inkludert 

svarkategoriene «Absolutt sant» og «Antakelig sant»).).  
18 Tall fra RAMP 1998.

 

19 Tall fra European Values Studies 1990–1993 og 2008–2010. 
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Den offentlige debatten om islam og muslimer er særlig polarisert i Danmark (Bonde 

2007: 36; Rosenfeldt 2007), og danske aviser skriver mer om islam enn norske, svenske og 

finske aviser (Christensen 2010; Niemelä og Christensen 2013; Lundby m.fl. 2017: 208). En 

undersøkelse fra 1998 viser også at et flertall dansker mener at religion skaper konflikt (86%) 

og at religion er intolerant (79%) – hvor danskene har blant de høyeste skårene i europeisk 

sammenheng (Casanova 2010: 27–28).20 Riktignok viser andre undersøkelser at finnene er mer 

skeptiske til immigrasjon og multikulturalisme enn de øvrige nordiske befolkningene (Horsti 

2008: 277–278).21 Disse faktorene har muligens større betydning i sfærer mer direkte knyttet 

til det offentlige rom, som den politiske og nyhetsmediene, enn i livsstilbladene. Likevel viser 

de til ulike forutsetninger for religion i landene, som kan belyse hvordan religion behandles.  

Alt i alt kan en rimelig oppsummering være at Finland er noe mer homogent når det 

kommer til religion enn de øvrige landene. Sverige er mest sekularisert med tanke på religiøs 

tro og praksis. I den danske offentligheten synliggjøres særlig islam som et kontroversielt tema.  

Kjønn og religion  

Avhandlingen vektlegger kjønn i livsstilbladers fremstillinger av religion. Forskning om 

populærmedienes fremstillinger av kjønn belyser hvordan samspillet mellom kjønn, religion og 

medier kommer til uttrykk. Samtidig er det nødvendig å innlemme betraktninger rundt 

relasjonen mellom kjønn og religion, som kan utdype forskjeller i kvinne- og mannebladers 

religionsdekning.  

Betydningen av kjønn er et av de mest slående funnene i forskning på religion (Davie 

2007a: 231–232; Mahlamäki 2012: 60). Nordiske undersøkelser viser at kvinner er mer religiøst 

aktive enn menn, og at kvinner skårer høyere på flere aspekter knyttet til religiøs tro, så som tro 

på Gud (Furseth 2006: 62–65; Furseth m.fl. 2017: 57, 318–319; Høeg 2010: 187; Urstad 2010: 

60). Kvinner og menn vektlegger dessuten ulike sider ved sin tro (Furseth 2006; Mahlamäki 

2012: 60–61). I Inger Furseths (2006) studie av livshistorier fremhever de intervjuede kvinnene 

religion som del av meningssøkning, og betoner relasjoner og følelser. Mennene, derimot, 

fokuserer på moral og guds makt når de snakker om religion (Furseth 2006: 303–304). Åndelige 

og ikke-institusjonaliserte religionsformer er også mer utbredt blant kvinner, så som tro på en 

åndelig kraft, paranormale fenomen samt astrologi (Ahlin 2005: 133; Andersen og Riis 2002: 

93; Botvar 2009: 104; Botvar og Henriksen 2010: 69; Lunestad 1999: 30).  

                                                 
20 Casanova henviser til Greeley 2003: 78, tabell 5.2 som bruker ISSP 1998 «public opinion survey».   
21 Horsti refererer her deriblant til Eurobarometer og European Social Survey.  
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Derimot skårer menn høyere enn kvinner på sekulære overbevisninger og praksiser, som 

«tror ikke på Gud», «tror absolutt ikke på livet etter døden» og «ber aldri» (Furseth 2010: 210–

211)22. Flere menn betegner seg også som ateister (71%, Norge, Sverige og Danmark slått 

sammen) (Lüchau 2010: 188). Nordiske studier påviser dessuten at menn er mer tilbøyelige til 

å forlate de nasjonale majoritetskirkene enn det kvinner er (se Lüchau and Andersen 2012: 3123, 

37–38). Samtidig viser studier at religiøsiteten hos nordiske kvinner synker i perioden fra tidlig 

1990-tallet til 2010 (Furseth m.fl. 2017: 57).  

Tidligere forskning foreslår å forklare kjønnsforskjeller på bakgrunn av 

sosialiseringsmønstre ved at kvinner og menn inntar ulike roller, og gjennom kvinner og menns 

ulike strukturelle plasseringer i samfunnet (Davie 2007a: 233; Trzebiatowska og Bruce 2012; 

Walter og Davie 1998; Woodhead 2001: 73). For eksempel har kvinner en sterkere tilknytning 

til hjemmesfæren, og bærer ofte ansvaret for den religiøse traderingen gjennom sin rolle som 

mor (jf. Davie 2007a: 233). I senere tid har forskere fokusert på individualisering i tråd med 

avtradisjonaliseringen av samfunnet og kvinners endrede posisjon i senmoderne samfunn, ved 

at de nå har en sterkere arbeidslivstilknytning (Heelas og Woodhead 2005; Woodhead 2008).24 

Dette ses gjerne som forklaring på hvorfor kvinner forlater «tradisjonell» institusjonell religion, 

men likevel ikke nødvendigvis blir sekulære – som mennene – men heller orienterer seg mot 

mer individualistiske religionsformer, som åndelig tro og praksiser (se f.eks. Heelas og 

Woodhead 2005; Woodhead 2008). Åndelighet, «subjective-life spirituality», sies å skulle 

fange opp kvinners ønske om å frigjøre seg fra tradisjonell femininitet. Dette skjer ved at 

åndelighet tilbyr nye femininitetsforståelser som muliggjør det senmoderne prosjektet om 

selvrealisering kombinert med ideen om «the existence of a unique ‘core’ self which is 

inherently sacred» (Woodhead 2008: 156). Samtidig bevarer åndelighet fokuset på individets 

relasjon til andre, og tilbyr således et rammeverk der kvinner kan forhandle mellom de ulike 

posisjonene, så som «a bit of life for oneself» og «living for others» (Woodhead 2008: 156).  

 Generelt sett har mye av forskningen på religion og kjønn konsentrert seg om kvinner, 

mens menn, maskulinitet og religion er et understudert tema (Krondorfer og Hunt 2012: 197). 

Dette kan nok ses i sammenheng med kjønnsforskningsfeltet der menn og maskulinitet først i 

senere tid har blitt skilt ut som et eget forskningsobjekt, og studeres ut fra et kritisk perspektiv 

(Gill 2007a: 29; Lorentzen 2006: 121). Denne avhandlingen har ikke som formål å skulle 

                                                 
22 Data fra the International Social Survey Program (ISSP).  
23 Disse henviser til flere nordiske studier som viser at det er mer sannsynlig at menn melder seg ut eller har vurdert 

å melde seg ut av de nordiske majoritetskirkene.  
24 Eller subjektivieringen som Heelas og Woodhead (2005) betegner det.   
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forklare hvorfor religion er kjønnet. Derimot er målet å studere hvordan eventuelle kjønnede 

forskjeller konstrueres og uttrykkes i en kjønnet populærmediekontekst. Denne studien er 

dermed et bidrag til hvordan kjønn strukturerer religion.  

 

2.3  Magasinmarkedet i Norden  

Det nordiske bladmarkedet er et slags fellesmarked. De tre medieselskapene Egmont, Aller 

Media (begge danske) og Bonnier (svensk) dominerer, unntatt i Finland der de nasjonale 

selskapene Sanoma og Otava Kuvalehdet er toneangivende (Nordicom 2009: 147).25 

Målgruppeinndeling er en viktig faktor ved bladmarkedet. I denne avhandlingen utgjør 

kvinneblader, manneblader og familieblader (gjerne rettet mot et eldre kvinnesegment), 

datamaterialet. I motsetning til spesialbladers fokus på ett spesifikt tema, favner livsstilbladers 

redaksjonelle innhold et bredt spekter av temaer stilet inn mot en definert målgruppe.  

Av bladtypene som studeres her, er familiebladet det eldste. Familiebladets lansering 

betraktes som etableringen av og gjennombruddet for den moderne ukepressen i Skandinavia 

(Gripsrud 1999: 15; Larsson 1989: 33; se også Povlsen 1995: 8–9). Det opprinnelig danske 

familiebladet Illustrerad/Illustrereret Familj-Journal (senere Allers) ble lansert i Sverige og 

Norge på slutten av 1800-tallet (Gripsrud 1999: 16; Larsson 1989: 33). Ukepressens karakter 

endret seg med familiebladets inntreden, fra et dels folkeopplysende preg til betoning av det 

private (Gripsrud 1999: 15). Innholdet var «underhållande, inte undervisande» og bladet «talar 

inte till sina läsare, som föregångarna, utan med dem» (Larsson 1989: 34, original kursiv). Slike 

egenskaper skal generelt kjennetegne de fremtidige bladene.  

I sin historiske gjennomgang av den norske ukepressen vektlegger medieforsker Jostein 

Gripsrud (1999) sammenhengen mellom kulturelle og samfunnsmessige 

differensieringsprosesser og utviklingen av ukepressen. Bedre privatøkonomi og økt fritid har 

medført et voksende mangfold av fritidsaktiviteter, interesser og livsstiler, og gjenspeiler seg i 

en økt publikumsdifferensiering i magasinmarkedet (Gripsrud 1999: 19). For eksempel knyttes 

det norske ungdomsbladet Det Nye fra 1957 til etableringen av ungdomstid som livsfase, der 

bladets lansering sammenfalt med importen av det amerikanske begrepet «teenager». Blader 

opererer heller ikke isolert fra kjønnspolitiske endringer, samtidig som slike endringer tolkes 

og reforhandles i tråd med markedsføringsstrategier og forbrukermønstre (jf. Holmes 2007: 

511). Kvinner som strever med å kombinere arbeid med barn, kvinner som nyter sex utenfor 

                                                 
25 Egmont, Aller Media og Bonnier opererer også i Finland, men er ikke dominerende her (Nordicom 2009: 147).  
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faste forhold, moteinteresserte «myke» menn og menn som er opptatt av sex, sport og alkohol, 

er alle målgruppekategoriseringer som (re)produseres av bladprodusenter.  

Det nordiske bladmarkedet 1988–2012 

Antall blad- og magasintitler på det nordiske magasinmarkedet økte særlig fra 1997 til 2007 (se 

Tabell 3 som inkluderer familie-, kvinne-, manne-, ungdoms- og spesialblader). Spesielt 

spesialbladene bidro til økningen (Nordicom 2009: 148). Sverige utgir flest blader, fulgt av 

Finland. Norge og Danmark har langt færre titler.    

 

Tabell 3 Antall blad- og magasintitler på det nordiske magasinmarkedet fordelt på land i 1990, 1997, 

2007 og 2012  

 1990 1997 2007 201226 

Danmark 34 49 68  

Finland 84 95 123  

Norge27 25 39 66 92 

Sverige28 116* 118 155 139 
Kilder: Lundby m.fl. 2017: 199; medienorge 2013 (Bonnier Publications; Magasin- og ukepresseForeningen; 

Mediebedriftenes Landsforening); Nordicom 1997, 2009: 58–59 (Dansk oplagskontrol; Finnish audit bureau of 

circulations; Magasin- og ukepresseforeningen; Statistics Finland; Tidningsstatistik AB) 

* Tall fra 1992 

 

Nye titler kommer stadig til, og konkurransen om publikumsgrupper konsentreres. Noen 

magasintitler blir imidlertid kortvarige, og særlig spesialbladene er utsatt (Nordicom 2009: 

148). Familieblader har størst opplag, og enkelttitler distribuerer i overkant av 200 000 utgaver 

per nummer (Nordicom 2011a). Lesertallene – det vil si antall personer som i gjennomsnitt har 

lest siste utgave av en bestemt publikasjon – antas å være fire ganger så store (Gripsrud 1999: 

27; Romarheim 2000: 101). Fall i enkeltbladers opplag er en gjennomgående trend i perioden 

fra 2001 til 2011 (se Nordicom 2011b). I Norge oppgis 2008 som et toneangivende år for 

bladmarkedets nedadgående tendens (Parat media 2009). Dette ses i sammenheng med 

finanskrisen som særlig preget trykte medier (Kampanje 2009). For eksempel sank 

annonseinntektene i 2008 for både finske, danske og norske blader (Nordicom 2009: 148). For 

noen blader medfører fall i opplags- og lesertall endringer i publikasjonsfrekvensen (Weibull 

og Jönsson 2007: 172), eller endring i redaksjonelt innhold og en redefinering av målgruppen. 

                                                 
26 Jeg har ikke informasjon om antall magasintitler i Danmark og Finland i 2012. 
27 Inkluderer blader som er medlem av Mediebedriftenes Landsforening og blader fra Bonnier Publications 

(medienorge 2013). Tegneserier er ikke inkludert (Nordicom 2009: 59).  
28 En rekke organisasjonstidsskrifter er også inkludert her (Nordicom 2009: 59).  
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For andre blader igjen betyr nedgang i salg kroken på døra. Fire av bladene som er inkludert i 

denne studien er tatt av markedet. Jeg diskuterer implikasjoner av dette i kapittel 4.  

Finland er en bladlesende nasjon (Nordicom 2009: 148).29 I tillegg til å ha mange titler 

og høye sirkulasjonstall, kan noe av forklaringen være at Finland har høyest andel 

abonnementer (nesten 90 prosent for blader), som kan henlede til mer trofast og regelmessig 

bladlesning (Nordicom 2009: 148).  

 

Tabell 4 Andel daglige bladlesere fordelt på land i 1991, 1997, 2007 og 2012 

 1991 1997 2007 2012 

Danmark     

Finland30   82* 49 42 

Norge31 21 17 14 10 

Sverige32  47 40 33 
Kilder: Nordicom 2009: 67, 2011c, 2015 (Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2011, 2015; TNS Atlas 

Intermedia/TNS Gallup Finland/Gallup Group; Statistics Finland mass media statistic’s table service; Statistisk 

sentralbyrå Norge (Norsk mediebarometer 2011, 2015)) 

* Tall fra 1998 

 

Kvinner leser i større grad blader enn menn, men både kvinner og menns bladlesning 

synker i perioden fra 1988 til 2011 (se tabell 5).33 Tall fra Norge viser at menn mer typisk leser 

aktualitetsblad og tidsskrift/fagblad enn kvinner (Vaage 2008: 8). Samtidig representerer det 

norske mannebladet Vi Menn noe spesielt. Bladet har en større distribusjon (i 2007: 96 827) enn 

det største norske kvinnebladet (KK: 54 809), noe som er uvanlig i de fleste land (Nordicom 

2009: 60, 154; medienorge 200734). I og med at Vi Menn ble lansert i 1951 har det også vist en 

unik utholdenhetsevne, til forskjell fra andre manneblader som har forsøkt seg og feilet i Norge.  

 

                                                 
29 Det er riktignok forskjellige innsamlingsmetoder i landene. Tallene er derfor ikke direkte sammenlignbare. I 

tillegg er tall for Danmark ikke tilgjengelig (Nordicom 2009: 148–149, 2011c, 2015).  
30 Lesning av papirutgaven (magasiner og tidsskrift («periodicals»)). Tall for 1998 er for personer som er 12 år 

eller eldre, 2007 for de som er 10 år eller eldre og 2012 for 15–69 år. Tallene for de ulike årene er ikke 

sammenlignbare, og i 2010 ble en ny metode anvendt med data fra TNS Gallups internettpanel (Nordicom 2011c, 

2015).   
31 Lest av personer mellom 9–79 år. Lesning av papirutgaven (familie-, kvinne-, manne- og ungdomsblader).  
32 Lest av personer mellom 9–79 år. Inkluderer lesning både på papir og nett (magasiner og tidsskrift 

(«periodicals»)). I 2010 hadde papirutgavene 33% daglig rekkevidde, mens nett hadde 2% (Nordicom 2011c).  
33 De store forskjellene mellom landene må ses i lys av de ulike målemetodene og hva som inkluderes av blader. 

Mens de norske tallene inkluderer familie-, kvinne-, manne- og ungdomsblader, viser de finske og svenske oversikt 

for både magasiner og tidsskrifter («periodicals»). 
34 Medienorge har hentet informasjon fra Magasin- og ukepresseforeningen (bearbeidet) og Mediebedriftenes 

Landsforening (bearbeidet).  
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Tabell 5 Andel daglige bladlesere fordelt på kjønn og land i 1988, 1998, 2007 og 2011 

 1988 1998 2007 2011 

 Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn 

Danmark35 73 58       

Finland36     52 46 50 44 

Norge37 27* 14* 23 9 20 8 19 6 

Sverige38     44 35 37 30 
Kilder: DMGI lest i Andersen 1995; Nordicom 2009: 67, 2011d (TNS Atlas Intermedia /TNS Gallup Finland; 

Nordicom Sverige; Nordicom Sveriges Mediebarometer 2011; Statistisk sentralbyrå Norge (Norsk 

mediebarometer 2011, 2013) 

* Tall fra 1991 

 

Den norske medieforskeren Brita Ytre-Arne (2013) trekker frem fragmentering og 

digitalisering som sentrale utfordringer blader stilles overfor i dagens marked. Fragmentering 

innebærer at konkurransen mellom blader har flyttet seg fra et samlet marked over til «a series 

of specialized niches» (Ytre-Arne 2013: 79). Den tidlige populærpressens generelle publikum 

som målgruppe er nå erstattet med spesifikke demografiske segmenter.  

Digitalisering medfører at trykte blader konkurrerer mot digitale medier med likeartede 

målgrupper, og sistnevnte ser ut til å vinne (Ytre-Arne 2013: 80). Blader var sene med å utvikle 

nettløsninger. Først i 2005 ble internettstrategier introdusert for blader (Nordicom 2009: 148). 

I slutten av 2014 lanserte Egmont Publishing (tidligere Egmont Hjemmet Mortensen) en digital 

strømmetjeneste for blader i Norge (Flipp) som gir abonnenter tilgang til deres produkter på 

smarttelefon og nettbrett. Ordningen ble en suksess; 90 prosent av kundene beholdt 

abonnementet etter gratisperioden, og 30 prosent er nye kunder. Aller lanserte en lignende 

tjeneste i Norge i 2015. Tjenestene er også tilgjengelig i Danmark og Sverige (Journalisten 

2015; Medievärlden 2016).  

Selv om blader har en utfordrende posisjon i dagens mediemarked, er de likevel 

fruktbare data for denne avhandlingens tema. De studerte bladene har hovedsakelig vært lenge 

på markedet og de fleste eksisterer fortsatt. Deres levedyktighet indikerer at bladenes 

redaksjonelle innhold evner å fange opp og å formidle noe som oppleves som relevant for de 

nordiske publikummerne. Det viser også at bladene er tilpasningsdyktige ved at de endrer seg i 

tråd med globale og lokale trender (jf. Madsen og Ytre-Arne 2012: 22).  

  

                                                 
35 Tallene viser nettodekning. 
36 Inkluderer magasiner og tidsskrifter («periodicals»). 
37 Inkluderer familie-, kvinne-, manne- og ungdomsblader.  
38 Inkluderer magasiner og tidsskrifter («periodicals»). 
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3. Teoretiske perspektiv og begreper 

Formålet med avhandlingen er altså å undersøke hvordan nordiske livsstilblader fremstiller 

religion i perioden 1988 til 2008 og hvilken betydning kjønn har for representasjonene av 

religion. Avhandlingens teoribruk er drevet av en pragmatisk tilnærming der de teoretiske 

perspektivene bidrar til å belyse og danne forståelse for hvordan forholdet mellom religion, 

medier og kjønn utspiller seg.  

De tre artiklene i avhandlingen benytter noe ulike teoretiske perspektiv, men med 

overlappinger. Den første artikkelen inntar et medie- og religionsperspektiv, artikkel 2 

kombinerer et medie-, religions- og kjønnsperspektiv og artikkel 3 studerer religionsdekning 

fra et medie- og kjønnsperspektiv. Teoripresentasjonen som følger her bidrar til å belyse det 

teoretiske rammeverket til avhandlingen i sin helhet: Medier og religion belyses via 

medialiseringsteori, medier og kjønn gjennom et diskursivt perspektiv på maskulinitet og 

femininitet samt betydningen av postfeminismen i populærkulturen. Først presenterer jeg 

avhandlingens vitenskapsteoretiske utgangspunkt, som er den sosialkonstruktivistiske 

tradisjon, da dette setter premisser for de teoretiske og metodiske valgene. 

   

3.1  Sosialkonstruktivisme som vitenskapsteoretisk utgangspunkt 

Avhandlingen plasserer seg innenfor den sosialkonstruktivistiske tradisjon, her forstått som en 

teoretisk orientering med metodiske implikasjoner (Burr 2003; Jørgensen og Philips 1999).  

Med et sosialkonstruktivistisk utgangspunkt følger en rekke epistemologiske premisser 

(se Burr 2003: 2–5). Et premiss innebærer å ta et kritisk standpunkt overfor tatt-for-gitt-

kunnskap, og anerkjenne at verden og våre observasjoner av verden bare gjøres tilgjengelig for 

oss gjennom språk, kategorier og representasjoner (jf. Neumann 2001: 33). Et annet premiss er 

at forståelsen av verden er historisk og kulturell spesifikk. Dette innebærer at forståelser og 

representasjoner av verden kunne vært annerledes og kan endre seg over tid. Relatert er ideen 

om anti-essensialisme som innebærer at den sosiale verden eller individer ikke innehar interne 

egenskaper eller essenser (Jørgensen og Philips 1999: 14; Burr 2003: 4). Et tredje premiss 

fremholder at kunnskap opprettholdes av sosiale prosesser, og at forståelsen av verden 

konstrueres mellom mennesker gjennom interaksjoner, hvor særlig språket gis betydning. Et 

fjerde premiss poengterer at kunnskap og sosiale handlinger er knyttet sammen. Konstruksjoner 

av verden er bundet opp av maktrelasjoner, der noen sosiale handlinger oppfattes som naturlige 

mens andre fremstår som umulige (Burr 2003: 5; Jørgensen og Phillips 1999: 14). Innenfor den 
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brede paraplyen sosialkonstruktivismen trekker jeg særlig på kritisk diskursanalyse, slik den 

fremmes av Norman Fairclough (se f.eks. 1995, [1995] 2010, 2003), og sosialsemiotikk, som 

den blant annet frontes av Theo Van Leewuen (2005). Tilnærming og analysestrategi utdypes i 

metodekapittelet (se 4.5).  

Som nevnt er språket av særlig interesse innfor sosialkonstruktivismen. Snarere enn at 

språket avspeiler verden, konstrueres representasjoner av verden gjennom språket (Jørgensen 

og Phillips 1999: 17). Språkbruk er en meningsskapende sosial handling relatert til både den 

umiddelbare konteksten og den bredere sosiopolitiske, kulturelle og historiske konteksten 

(Richardsson 2007: 25; jf. Hitching og Veum 2011: 28). Jeg er opptatt av hvordan bladenes 

språkbruk bidrar til å skape mening omkring religion (og kjønn). Jeg er videre interessert i 

hvordan bladers meningsproduksjon omkring religion (og kjønn) formes av at de fremmes til 

bestemte typer publikum. Dessuten ønsker jeg å se om bladene gjennom sine fremstillinger 

(re)produserer visse ideer om religion (og kjønn), med andre ord om bladene bidrar til å skape 

nye ideer eller om de bekrefter og således forsterker bestemte forestillinger.  

3.2  Medier, populærkultur og religion 

Selv om ikke alle de tre artiklene i avhandlingen anvender medialiseringsteorien, er teorien 

sentral for avhandlingen i sin helhet. Medialiseringsteorien understreker medienes rolle for 

religiøse endringer som finner sted i senmoderne vestlige samfunn (se Hjarvard 2008a, 2008b, 

2011, 2012, 2013). Teorien har især informert religions- og medieforskningen i Norden (se 

f.eks. Hjarvard og Lövheim 2012). Medialisering tilbyr et egnet rammeverk for de nordiske 

landenes særtrekk knyttet til religion og medier (se Lynch 2011; jf. Hjarvard 2012: 28). Et viktig 

aspekt i så hende, er at de nordiske etablerte mediene ikke er religiøst funderte. Et annet sentralt 

moment, er at befolkningene har forholdsvis lite direkte kontakt med religiøse institusjoner, noe 

som bidrar til at mediene er en sentral informasjonskanal om religion. Dessuten vektlegges de 

lutherske nasjonale majoritetskirkene; disse er tydelig identifiserbare religiøse institusjoner og 

har historisk sett vært en autoritet som tilbydere av religiøse representasjoner og praksiser. Et 

siste aspekt som gjør medialiseringsteorien relevant for de nordiske landene, er at de 

kjennetegnes ved relativt høy grad av sekularisering på samfunns-, organisasjons- og 

individuelt nivå (Lynch 2011: 205).  

I denne studien bidrar medialiseringsteorien med et rammeverk som belyser og forklarer 

livsstilbladers religionsdekning de siste to tiårene i lys av endringsprosesser, og mer konkret 
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hvordan livsstilbladers tendenser og konvensjoner, deres medielogikk, bidrar til å forme 

fremstillingene av religion.  

Medialisering av religion  

Med tesen om at mediene bidrar til en medialisering av religion, har den danske medieforskeren 

Stig Hjarvard kommet med toneangivende bidrag til debatten om religionens plass i det 

offentlige rom og medienes rolle i religiøse endringsprosesser. Medialisering viser til noe annet 

enn mediering. Istedenfor å være spesifikke tilfeller av kommunikasjon på gitte tidspunkter og 

steder, innebærer medialisering «the long-term structural change in the role of the media in 

culture and society, in which the media aquire greater authority to define social reality and 

condition patterns of social interaction» (Hjarvard 2013: 2–3).  

Hjarvard tar utgangspunkt i det institusjonelle nivået og beskriver medialisering som 

resultatet av en tosidig utvikling. Mediene har løsrevet seg fra andre institusjoner og blitt en 

delvis autonom institusjon. Samtidig har mediene vokst seg inn i virksomheten til andre 

institusjoner, og er nå en naturlig del av for eksempel politikk, familie og religion. Dette 

innebærer at mediene på en og samme tid er synlig som en selvstendig institusjon som andre 

institusjoner må tilpasse seg, og usynlig som en del av folks hverdagsliv (Hjarvard 2008c: 106, 

2011: 122–123, 2013: 3). Samtidig oppstår ikke medialisering uavhengig av andre sosiale og 

kulturelle endringsprosesser, men må ses i sammenheng med disse (Hjarvard 2011: 120; 

Lövheim og Lundby 2013: 26; Lövheim og Lynch 2011: 112).  

Med utgangspunkt i kommunikasjonsprofessor Joshua Meyrowitz’ (1986) tre metaforer 

om mediers funksjoner, mediene som kanal, omgivelser og medier som språk, skisserer 

Hjarvard opp tre ulike måter medialisering fører til endringer i religion. Førstnevnte metafor 

poengterer medienes rolle som en betydningsfull kanal for informasjon, erfaringer og 

opplevelser av religion. Mediene som omgivelser, viser til at mediene tar over funksjoner som 

tidligere var tatt hånd om av, for eksempel, kirken. Medier som språk hentyder til medienes 

estetikk, som konkret innebærer at religion formes og tilpasses med henhold til spesifikke 

mediesjangres krav og formål. Populærkulturens sjangre og språk fremheves som 

toneangivende her, og hovedtendensen er at religion individualiseres, tilpasses forbrukeren og 

fremstilles som underholdning (Hjarvard 2013: 82). Det er dette sistnevnte punktet, medier som 

språk, som er aktuelt i denne avhandlingen.  
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Hjarvards skille mellom tre medialiserte religionsformer eksemplifiserer medienes ulike 

grad av innflytelse på religion: religiøse medier, journalistikk om religion og «banal religion»39. 

Mens religiøse medier er kontrollert av religiøse organisasjoner, er de to sistnevnte 

mediedrevne og har mest innflytelse i det offentlige rom; journalistikk om religion henholdsvis 

i den politiske sfæren og såkalt banal religion i den kulturelle (Hjarvard 2012, se også 2013: 

83–92).40 Hjarvard presenterer banal religion som en miks av ulike religionsformer, så som 

folkelig eller populærreligion og institusjonell religion, som fremsettes på nye måter og ikke 

nødvendigvis gjør seg eksplisitt gjeldende som religion med en tydelig og intensjonell religiøs 

mening. Banal religion er således dekontekstualisert fra ulike kilder, som religiøse tekster og 

liturgi, og brakt inn i nye kontekster som ikke tjener religiøse institusjoners formål. 

Religionsformen sies å konstruere religion som en kulturell vare med selvutvikling og 

underholdning som formål (Hjarvard 2012: 28, 36).41  

Denne avhandlingen setter søkelys på om og hvordan medier bidrar til å gi religion nye 

perspektiv, vektlegginger og meninger, basert på populærkulturens kriterier og konvensjoner. 

Dette viser til Hjarvards betegnelse av hvordan medier som språk endrer religion, hvor han 

fremhever populærkulturens produksjon av banal religion. Banal religions kommunikative 

funksjoner fremstår som relevante i denne sammenhengen fordi selvutvikling og underholdning 

er sentrale i kvinne- og mannebladdiskursene generelt (se kapittel 3.3). Til tross for dette, har 

jeg valgt å ikke bruke begrepet «banal religion». Banal religion har blitt kritisert fra flere hold, 

på grunn av de negative konnotasjonene begrepet gir, og fordi banal religion kan sies å bli 

presentert som en slags antitese til «ordentlig» religion (se Lied 2012: 196) (selv om Hjarvard 

insisterer på at det ikke er slik begrepet er ment å forstås (se f.eks. Hjarvard 2013: 91–92)). Mitt 

hovedargument for ikke å benytte banal religion, er at det ikke evner å fange opp kompleksiteten 

og de varierte religionsformene som fremkommer i populærkulturen (se f.eks. Kraft 2017; 

Lundby m.fl. 2017: 210–221; Winell 2016: 52). Banal religion sies å være implisitt og kommer 

for eksempel til syne gjennom symboler som troll, vampyrer og elementer fra institusjonell 

religion som kors og bønn (Hjarvard 2013: 91). Slike mer eller mindre implisitte religiøse 

henvisninger er på ingen måte uttømmende for bladers, eller populærkulturens, 

religionsfremstillinger. Banal religionsbegrepet preges også av å være relativt vidt, ved at 

                                                 
39 Utledet ut fra professor i samfunnsvitenskap, Michael Billigs (1995) begrep om banal nasjonalisme. 
40 Hjarvard (2012: 40, 2013: 84) skiller banal religion og de andre medialiserte religionsformene fra hverandre 

basert på deres dominerende sjangre, religiøse innhold, rollen til religiøse aktører, kommunikative funksjoner samt 

i hvilken grad de er en utfordring for majoritetskirken. 
41 Ut fra en lignende tankegang lanserer religionshistoriker Jeanette Sky (2015) begrepet «readymade», opprinnelig 

brukt i kunsthistorien, om hvordan religiøse elementer eller symboler tas ut fra sin vante kontekst og flyttes over i 

nye, sekulære sammenhenger.   
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Hjarvard både viser til alternativreligiøse fenomen, så som det paranormale, og prestespalter i 

blader som eksempler på banal religion (Hjarvard 2012: 35, 2013: 84). Banal religionsbegrepet 

tar heller ikke hensyn til hvordan ulike sjangre innenfor populærkulturelle medier potensielt 

bidrar til å produsere ulike former for medialisert religion. Med andre ord virker banal religion 

til å vise til en tilsynelatende ensrettet medialiseringsprosess i populærkultursammenheng.  

Hjarvard har fått kritikk for sin religionsforståelse og for de konsekvenser han mener 

medialisering har for religion (se f.eks. Lövheim 2011, 2014; Clark 2011; Lövheim og Lundby 

2013).42 Hjarvard forstår religion fortrinnsvis som et institusjonelt og kognitivt fenomen 

(Hjarvard 2011; Lövheim 2011, 2014). I tidligere arbeid (f.eks. Hjarvard 2011: 120–121, 130) 

differensierte han mellom såkalt «sterk» og «svak» religion (Kelley 1972), sistnevnte 

karakterisert av en løs tilknytning til organisert religion og individualisert tro. Hjarvard trakk 

dessuten på Peter Bergers (1967: 32) forståelse om at religion bidrar til å skape og å legitimere 

en enhetlig, felles sosial virkelighet. Fordi mediene fremmer mangfoldige måter å se verden på, 

utfordres religionens autoritet til å definere den sosiale virkeligheten ut fra et sammenhengende, 

stabilt religiøst verdensbilde, argumenterte Hjarvard. Herav konkluderte han med at 

medialisering hovedsakelig medvirker i en sekulariseringsprosess (Hjarvard 2011: 133). I stedet 

for å anta at moderniseringsprosesser som pluralisering og individualisering virker 

sekulariserende, vitner studier om en endring i hvordan folk tror (Lied 2012: 194–195; Lövheim 

2011: 159; se f.eks. Davie 2007a; Heelas og Woodhead 2005). Dette gir grunn for å beskrive 

tendensene i vestlig kontekst, også i Norden, som religiøs endring eller religiøs kompleksitet, 

der sekularisering sameksisterer med sakralisering på ulike plan (Davie 2007a; Furseth 2015a, 

2016, 2017a).  

I senere arbeid skiller ikke Hjarvard (2012, 2013, 2016), i hvert fall ikke eksplisitt, 

mellom sterke og svake versjoner av religion, og betoner i noe større grad at medialisering av 

religion både vitner om sekularisering og resakralisering: «It may certainly be possible that both 

tendencies are at work at the same time – although in different areas and aspects of the interface 

between religion and the media» (2013: 80). Han vektlegger betydningen av ikke-

institusjonelle, religiøse forestillinger og praksiser i populærmediene (les: banal religion) for 

resakraliseringen eller «the cultural backdrop for everyday understanding of what religion is» 

(2016: 13, jf. 2013: 92).  

                                                 
42 Hjarvard har også blitt kritisert for å underminere rollen religiøse aktører har i å forme medier og samfunn (se 

f.eks. Lövheim 2011, 2014). Hjarvards (2012, 2013: 78–102) differensiering mellom ulike former for medialisert 

religion der religiøse medier er en slik form, er et svar på denne kritikken.  
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Jeg mener det er hensiktsmessig å fokusere på hvordan blader fremstiller og bidrar til å 

forme religion. Ved å se nærmere på hvordan (ulike) blader tillegger religion meninger, form 

og innhold, ønsker jeg å få tak i nyansene og variasjonene innenfor populærkulturens 

potensielle medialiserte religionsfremstillinger (jf. Lövheim 2014; Lövheim og Lundby 2013). 

For hva er det som kjennetegner bladers religionsdekning og hva er det som eventuelt bidrar til 

at bladers religionsomtale ikke bare skiller seg fra nyhetspressens, men at ulike typer blader 

behandler religion på forskjellige måter? Medialisering handler ikke bare om endringer over 

tid, men også om forskjeller mellom ulike rom eller kontekster, der forskjellige blader kan sies 

å representere ulike kulturer (se Lövheim og Lundby 2013: 31; jf. Herbert 2011a, 2011b). For 

å finne frem til hvilke aspekter som bidrar til å sette premisser for og spiller inn i hvordan blader 

dekker religion, er begrepet medielogikk nyttig.   

Medielogikk 

Medielogikk, et begrep opprinnelig lansert av David L. Altheide og Robert P. Snow (1979), er 

sentralt i Hjarvards teori – selv om han i senere arbeid ser ut til å foretrekke betegnelsene 

«modus operandi» (fremgangsmåte) og «affordances» (handlingsmuligheter) (Hjarvard 2012, 

2013). Hjarvard definerer medielogikk i generelle ordelag, som «the institutional, aesthetic and 

technological modus operandi of the media, including the ways in which media distribute 

material and symbolic resources and operate with the help of formal and informal rules» 

(Hjarvard 2011: 123). Altheide (2004) fremsetter (i senere arbeid) en definisjon på medielogikk 

som tar høyde for at ulike medier har ulike logikker:  

 

The assumptions and processes for constructing messages within a particular medium. This 

includes rhythm, grammar, and format. Format, while a feature of media logic, is singularly 

important because it refers to the rules or «codes» for defining, selecting, organizing, presenting, 

and recognizing information as one thing rather than another (e.g., «the evening news» and not 

a «situation comedy, » or a «parody of news») (Altheide 2004: 294).43 

 

Altheide vektlegger altså forutsetningene og prosessene som medvirker til produksjonen og 

presentasjonen av budskapet eller kommunikasjonen i et gitt medium. Det aktuelle mediets 

                                                 
43 Knut Lundby (2009: 103–104) mener riktignok at selv om det henvises til ulike mediers format og arbeidsmåter, 

virker disse til å være basert på en enhetlig logikk. Dette er imidlertid Hjarvard (2013: 17) og Petersen (2012: 40) 

uenige i.    
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format fremheves fordi det viser til reglene som informerer kommunikasjonsformen, og 

adresserer krav og forventninger knyttet til sjanger.  

Medielogikk har imidlertid blitt kritisert på noen punkter (se f.eks. Asp 2014: 257–258; 

Hepp 2012; Klaus og Kassel 2005: 336–337; Lundby 2009). Hjarvard (2013: 17) mener at 

kritikken handler om, på den ene siden, anerkjennelse av medienes egenart og, på den andre 

siden, hvordan medienes egenart gjennom sosial interaksjon virker inn på samfunn og kultur. 

Videre peker mediesosiolog Knut Lundby (2009: 117) på at den sosiale dimensjonen ved 

medielogikk bør innlemmes, ved å konkretisere hvordan ulike medier anvendes i varierte 

mønstre av sosial interaksjon.44 Jeg anerkjenner betydningen av sosial praksis i 

medialiseringsprosesser. Jeg antar heller ikke at medielogikk er statisk eller uforanderlig, ei 

heller at det finnes én enhetlig medielogikk eller at ulike medier har lik innflytelse på sosial 

praksis/omgivelsene (jf. Asp 2014; Couldry 2008: 378; Lundby 2009). Videre er jeg av den 

oppfatning at også mediene formes av sosiale, kulturelle og politiske faktorer (jf. Klaus og 

Kassel 2005: 337). I avhandlingens artikler ser jeg derfor også bladene og deres 

religionsdekning i lys av aspekter utenfor mediekonteksten. Samtidig mener jeg, i likhet med 

Hjarvard (2013: 18), at et fokus på medienes egenart er nødvendig for å kunne poengtere hva 

det er ved mediene som kan virke inn på religion. For hva er det med livsstilbladet som, 

eventuelt, bidrar til å fremstille og forme religion på visse måter?  

Det er hensiktsmessig å spesifisere hva som kjennetegner logikken til det aktuelle 

mediet som studeres (se Axner 2013; Lundby 2009; jf. Asp 2014). Slik kan en diskutere 

«hvordan religiøse præsentationer tjener mediernes formål» (Petersen 2012: 40, kursiv i 

original). I sin studie av religiøse aktørers deltakelse i medieoffentligheten via svenske avisers 

debattsider, fremhever Marta Axner (2013: 47, 67) at nyhetsverdi er et viktig trekk ved 

debattartikkelens sjanger og logikk. Line Nybro Petersen (2012), som undersøker religiøse 

representasjoner i amerikanske fiksjonsserier og danske tenåringers resepsjon av disse, 

fokuserer på serienes fortellerstrategier og virkemidler. Hva preger så livsstilbladet og dets 

logikk? Selv om jeg ikke har innsyn i bladprodusentenes arbeidsmetoder eller undersøker 

organisatoriske og teknologiske aspekter, er det mulig å nøste opp noen elementer ved bladers 

medielogikk som informerer deres kommunikasjon. Det handler om å kunne si noe om «under 

hvilke betingelser [religion] som kategori blir produsert» (Mühleisen 2003: 47)45 og formidlet.  

                                                 
44 Å se medienes egenart og sosiale praksiser i sammenheng (jf. Hjarvard 2013: 18) kan ses som en parallell til det 

Norman Fairclough ([1995] 2010: 58) i sin tilnærming til kritisk diskursanalyse betegner diskursiv praksis, som 

innebærer ulike aspekter ved prosesser av produksjon og konsum av medietekster.  
45 Dette er en omskriving av Mühleisens (2003: 47) omtale av feministisk fjernsynshistorie, som er opptatt av 

«under hvilke betingelser kjønn som kategori blir produsert».  
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Livsstilbladet er markeds- og forbrukerorientert, og innretter seg etter kommersielle 

interesser, som reklameindustrien (se Gough-Yates 2003). Livsstiljournalistikk beskrives som 

«news you can use», det vil si nyheter, eller nyttig informasjon, som kan implementeres i folks 

hverdagsliv (Hanusch 2012: 4). Journalistisk sett kombinerer livsstilbladet underholdning, 

informasjon og rådgiving. Privatlivet og intimsfæren er i søkelyset, og formidlingen preges av 

en personlig og direkte tiltale (Gripsrud 1999; Hirdman 2002; Ytre-Arne 2011a). Mens dette er 

trekk livsstilblader har til felles, og dels deler med andre medier, er jeg også opptatt av 

differensieringen mellom ulike typer livsstilblader basert på målgruppetenkning. En sentral del 

av journalistikkens kommersielle markedslogikk er vektlegging av publikummets ønsker, som 

innhentes gjennom kartlegginger og surveyundersøkelser (jf. Van Zoonen 1998).  

Samtidig som bladprodusenter har kunnskap om sin målgruppe – de empiriske leserne 

– skaper de også idealleseren som en diskursiv kategori. Blader adresserer og konstruerer lesere 

som del av et definert «vi» med tilsynelatende felles erfaringer, behov og ideer om hvem de er 

eller ønsker å være og hva som utgjør et vellykket liv. Dette «vi-et» produseres først og fremst 

som kjønn46 via ideen om et kjønnet fellesskap og posisjoneringen mot andre kjønn samt ikke-

hegemoniske forståelser av eget kjønn (se Hirdman 2002: 19; Langeland 2012: 323). Kjønn er 

bladenes «strategiske satsning» (jf. Muhleisen 2003: 16), og danner således premisset for 

bladers meningsunivers, deres hva, hvordan og hvorfor. Bladers tolkninger av hva kjønn er, 

hvordan kjønn kan eller bør gjøres, bidrar til å skape ulike sjangerkrav og forventninger til 

mannebladet versus kvinnebladet og videre familiebladet.47  

I avhandlingens artikkel 2 argumenterer jeg for at mannebladets medielogikk kan forstås 

i lys av bladers kjønnede diskursive skript, språklige stil (fremføring, fortellergrep) og via 

promotering av visse maskuliniteter (og underminering eller utelukkelse av andre), i form av 

en idealmaskulinitet. Disse aspektene belyser de måter religion omtales og formes i 

mannebladet, ved å operere som referanserammer for religionsomtalen (jf. Lövheim 2013d: 

186). Hvis manne- og kvinneblader (og familiebladet) har ulike medielogikker, hva består 

forskjellen i og hvilken betydning har dette for religionsdekningen? Forutsatt at bladenes 

religionsfremstillinger er uttrykk for medialisering, kan vi snakke om ulike medialiserte former 

for religion? Jeg vil etter neste, og siste, del av teorikapittelet om kjønn og medier, trekke noen 

                                                 
46 Bladenes målgrupper/henvendelse til lesere differensieres også på bakgrunn av, og gjennom en kobling mellom, 

kategorier som alder, etnisitet, klasse osv.   
47 Differensieringen mellom familiebladet og kvinne- og mannebladet poengterer for øvrig også betydningen av 

alder og livsfase i bladers konstruksjon av målgrupper.  
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flere tråder mellom medier, religion og kjønn. Dette vil være viktig for diskusjonen i kappens 

siste del.  

  

3.3  Magasiner og kjønn  

For å belyse betydningen av kjønn for og i fremstillingene av religion i ulike blader, innlemmes 

teoretiske og analytiske perspektiv på medier og kjønn i avhandlingen. Sentralt er spørsmål 

knyttet til kjønn, subjektivitet og makt ut fra en sosialkonstruktivistisk tilnærming og 

postfeminismens kjønnskonstruksjoner. Før jeg diskuterer postfeminismens femininiteter og 

maskuliniteter, plasserer jeg studien innenfor teoretiske perspektiv på blader og kjønn.  

Teoretiske perspektiv på blader og kjønn 

Gjennom de tiårene forskere har satt sitt søkelys på livsstilblader, fortrinnsvis kvinneblader, har 

tekstlige fremstillinger av kjønn vært et viktig tema. Brorparten av forskningen, spesielt i dens 

tidlige faser, har blitt formulert som feministisk kritikk mot magasinsjangeren og de ideologier 

den fremmer om femininitet og kjønnsrelasjoner (McRobbie 1997: 192). Et gjennomgående 

tema i kritikken, er hvordan (kvinne)blader bidrar til å reprodusere patriarkalske ideer om 

kjønnsulikhet og forestillingen om at kvinner og menn er fundamentalt forskjellige (Gough-

Yates 2003: 7). Mannebladforskningen har en kortere historie. Dette er en naturlig følge av at 

det generelle mannebladet eller livsstilblad for menn, er en relativt ny sjanger. De første såkalte 

moderne, generelle mannebladene kom til på 1980-tallet. Især bladene lansert på 1990-tallet 

har vært toneangivende for diskusjoner om endringer i maskulinitet. Forskningsinteressen for 

manneblader må også ses i lys av skiftet i kjønnsforskningen der menn nå synliggjøres som en 

kjønnet gruppe (Gill 2007a: 29). 

Kjønn- og medieforsker Angela McRobbie (1997: 192–195) beskriver fire faser i 

(kvinne)bladforskningen: den sinte avvisningsfasen, den ideologiske tilnærmingen, blader som 

kilde til kvinnelig fornøyelse og leserens tilbakekomst (se også Gill 2007a: 180–204, 2009: 

346–349; Gough-Yates 2003; Ytre-Arne 2012: 17–26). Fra midten av 1980-tallet preges 

forskningen av leserorienterte studier og postmoderne og poststrukturalistisk teori (Gough-

Yates 2003: 11–12). Dreiningen mot publikumsforskning er en reaksjon på tekstsentrerte 

studiers tendens til å søke etter en enhetlig og fastsatt mening som underminerer tekstenes 

potensielle ambivalens og publikummets mangfoldige tolkninger (Gill 2007a: 196–197; se 

f.eks. Ballaster m.fl. 1991; Currie 1999; Frazer 1987; Hermes 1995). Samtidig har tekststudier 

fortsatt en toneangivende plass i magasinforskningen. Den diskursive vendingen og den 
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sosialkonstruktivistiske48 tilnærmingen i forskningen på medier og kjønn er i så måte viktig, og 

kjønn, seksualitet, identitet/subjektivitet og makt er sentrale temaer.   

Denne avhandlingen viderefører søkelyset på medietekster ut fra en 

sosialkonstruktivistisk tilnærming og fremholder – som flere andre forskere – at 

medierepresentasjoner har betydning (Gill 2007a: 7, 2008: 434; Fürsich 2009; Taylor 2012: 7). 

Mediene skaper, opprettholder, fremhever og legitimerer visse forståelser av kjønnede 

subjektiviteter og praksiser. På den måten bidrar mediene til å forme forventninger og 

forståelser knyttet til kjønn (Gill 2014: 187). Jeg vil imidlertid understreke at jeg betrakter lesere 

som aktive meningsfortolkere, som bringer med seg egne meninger, verdier, kunnskaper og 

erfaringer i lesninger av tekster, og at jeg ikke antar at bladers ideologiske innhold har en direkte 

effekt på leserne (jf. Frazer 1987; Hughes 2002: 190; se Gauntlett 2008: 191).  

I tråd med det diskursive skiftet og den språklige vendingen i medie- og 

kjønnsforskningen er jeg i artiklene 2 og 3 opptatt av bladenes (re)produksjon av kjønnede 

subjektiviteter49 (se Benwell 2003b: 8; Gill 2007a: 12). Et viktig poeng i min tilnærming til 

kjønn, er at kjønn ikke er noe naturgitt eller en egenskap, men snarere at kjønn produseres 

diskursivt (Butler [1990] 1999). Kjønnede subjektiviteter er kontekstspesifikke og foranderlige, 

og det som oppfattes som kvinnelig og mannlig er resultat av konstruksjoner. Makt virker 

således i og gjennom (re)produksjonen av kjønnede subjektiviteter (Gill og Scharff 2013b: 8).  

Her trekker jeg veksler på kjønnsteoretikerne Judith Butler og Raewyn Connell.  

Inspirert av Michel Foucault, inntar Butler (f.eks. [1990] 1999) en diskursiv tilnærming 

til kjønn, der det å gjøre kjønn knyttes til hvordan man iscenesetter seg kroppslig, språklig og 

med hensyn til væremåte (Bondevik og Rustad 2006: 56–57; Butler [1990] 1999: 34, 185). 

Performativitetsbegrepet peker på at det vi anser som interne egenskaper eller en indre essens, 

heller dreier seg om tillærte, repeterte måter å gjøre kjønn på (Bjerrum Nielsen 2006: 159; 

Bondevik og Rustad 2006: 57; Butler [1990] 1999: xv). Butler ([1990] 1999: 8–12, 34) mener 

at det som oppfattes som et «naturlig», biologisk kjønn også er en konstruksjon. Det som 

gjenkjennes som kvinnelig eller mannlig, er altså gjentatte iscenesettelser som har blitt 

naturalisert. Kjønnsuttrykk og forståelser av kjønn forutsettes og reguleres av tilgjengelige, det 

vil si tenkelige og realiserbare, kjønnsdiskurser i samfunnet (Butler [1990] 1999: 12, 45, 191; 

Gauntlett 2008: 150). Endring kan imidlertid oppstå gjennom såkalt feilsitering, for eksempel 

                                                 
48 Her forstår jeg sosialkonstruktivisme som en fellesbetegnelse som også innebefatter poststrukturalisme (jf. 

Jørgensen og Philips 1999: 13, 15). 
49 Jeg bruker begrepene identitet, subjektivitet og subjekt om hverandre, men fortrinnsvis subjektivitet fordi det 

poengterer at også ytre innflytelser virker inn på formingen og produksjonen av kjønnede subjekter (Bjerrum 

Nielsen 2006: 157; Gill og Scharff 2013b: 8).  
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ved brudd på normerte kjønnsuttrykk eller parodiske iscenesettelser som tydeliggjør og 

problematiserer skillene mellom kvinne og mann, femininitet og maskulinitet samt mellom 

homoseksuell og heteroseksuell (Butler [1990] 1999: 192, 198–200; jf. Bondevik og Rustad 

2006: 58; Langeland 2014: 84–85). Butlers tilnærming til kjønn er fruktbar i analyser av 

medienes kjønnsrepresentasjoner fordi den demonstrerer det konstruerte ved kjønn der det 

binære kjønnssystemet og heteroseksualitet fremstår som stabilt og naturlig (jf. Benwell 2003b: 

8, 2003c: 152). Ved å destabilisere den antatte kausale sammenhengen mellom biologisk og 

sosialt kjønn og heteroseksuelt begjær, bidrar Butlers perspektiv til å stille spørsmål ved 

medieteksters heteronormativitet (Gill 2007a: 70–71; Lövheim 2013c: 19).  

Teoretikere som Connell har bidratt til å synliggjøre maskulinitet som en kjønnet 

kategori. Hun bygger på Antonio Gramscis (1971) hegemonibegrep, og angir en kjønnsmodell 

der flere maskuliniteter står i relasjon til hverandre i et hierarki og der kvinner er underordnet 

menn. Til enhver tid er det én maskulinitetsform som er kulturelt dominerende og høyere 

rangert enn andre – en hegemonisk maskulinitet – som etableres og legitimeres som 

idealmaskuliniteten (Connell [1995] 2005: 77–78, 1998). Den hegemoniske maskuliniteten er 

imidlertid ikke fastlagt en gang for alle, men kan utfordres, motsies og muligens erstattes 

(Connell [1995] 2005: 76–77, 1998: 6). For min del har Connells teoretisering omkring 

maskulinitet som en relasjonell kategori og knyttet til makt vært nyttig fordi det adresserer 

hvordan manneblader fremmer en idealmaskulinitet som posisjoneres i forhold til andre, ikke-

foretrukne maskuliniteter og femininiteter, som jeg påpeker i artikkel 2. Mannebladenes 

idealmaskulinitet forholder seg også til det som kan forstås som en hegemonisk maskulinitet på 

nasjonalt nivå i de skandinaviske landene, preget av likestillingsdiskursen (se Connell og 

Messerschmidt 2005: 849 om hvordan hegemoniske maskuliniteter kan analyseres på tre 

nivåer: lokalt, regionalt og globalt).  

Postfeminisme som sensibilitet  

Materialet i avhandlingen skriver seg inn i en periode der nye kjønnsdiskurser gjør seg 

gjeldende i populærkulturen. Fra 1980-tallet og især toneangivende fra 1990-tallet, markerer 

postfeminismen – en såkalt populær feminisme – seg i mediene (Tasker og Negra 2007: 8; 

Winship 1987: 15). Postfeminisme forstås på ulike måter (se Genz 2009: 18–26; Gill 2007a: 

249–271, 2007b; Gill og Scharff 2013b: 3–5; Gough-Yates 2003: 35–37). Prefikset «post» 

indikerer at postfeminismen beskriver det som kommer etter feminismen, om det enn henviser 

til et brudd med eller en endring i feminismene, eller markerer en mellomposisjon der forholdet 
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mellom postfeminisme og feminisme oppfattes som komplekst og motsetningsfylt (Genz 2009: 

19; jf. McRobbie 2009). 

Medie- og kjønnsteoretiker Rosalind Gill peker på tre ulike tilnærminger til 

postfeminismen som har betydning for medieforskningen: Som et epistemologisk brudd innad 

i feminismen (eller en teoretisk posisjon), som et historisk skifte i feminismen og som et 

tilbakeslag for feminismen (Gill 2007a: 249–254, 2007b: 147–148; Gill og Scharff 2013b: 3–

5). Disse tilnærmingene fanger imidlertid ikke opp hva som er spesifikt postfeministisk og 

overser det som faktisk er nytt ved medienes kjønnsfremstillinger. Et viktig poeng er at 

postfeministisk populærkultur ikke er en gjentakelse av fortidens kjønnsuttrykk (Gill 2007a: 

268–270, 2007b: 161–163; se også Genz 2009: 24; McRobbie 2009: 20; Tasker og Negra 2007: 

1). Det nye er postfeminismens kobling til nyliberalisme og individualisering hvor valgfrihet 

og personlig ansvar står sterkt (Gill 2016: 621–622; Gill og Scharff 2013b; McRobbie 2009). 

Det er dessuten en refleksivitet omkring feministiske verdier og prinsipper (Genz 2009: 26) – 

selv om feminisme trekkes inn i form av å ha blitt en selvfølge og derfor ikke lenger anses som 

nødvendig, som McRobbie (2009: 8, 60) fremholder. Det som fremmes i populærkulturen, er 

sågar en depolitisert og individualisert form for feminisme – eller «girl power», et begrep gjerne 

foretrukket av kvinnebladene. Girlpower uttrykkes gjennom konstruksjonen av en ung, 

selvsikker, handlekraftig, heteroseksuell kvinne som er karrierebevisst og har sex utenfor faste 

forhold (jf. Genz 2009: 83; Gill 2007a, 2007b; Machin og Thornborrow 2003, 2006). På det 

norske kvinnebladet Det Nyes forside i 2008 (nr. 5) ble for eksempel en av artiklene promotert 

gjennom frasen «Girlpower i senga».  

Gill foreslår en fjerde tilnærmingsmåte, postfeminisme som en sensibilitet, der 

postfeministisk mediekultur må utforskes og analyseres empirisk, og ikke ses som et 

forutinntatt premiss (Gill 2007a: 254–255, 2007b: 148, 2016: 621; Gill og Scharff 2013b: 4). 

En postfeministisk sensibilitet i populærmediekulturen kan identifiseres gjennom en rekke 

karakteristikker som realiseres via tone, språk og visse tematikker knyttet til ideer om kropp, 

kjønn, seksualitet og subjektivitet i en tid preget av individualisme, forbruk og nyliberalisme 

(se f.eks. Gill 2007a: 255–268, 2007b: 254–268). Et overordnet trekk er at feministiske og anti-

, eller pre-, feministiske temaer/diskurser vikles sammen på motsetningsfylte måter (Gill 2007a: 

269, 2007b: 149, 161). Dette handler om det kjønns- og medieteoretiker Angela McRobbie 

(2009: 12) betegner som «the double entanglement», som innebærer at «neo-conservative 

values in relation to gender, sexuality and family life (…) [coexist] with processes of 

liberalisation in regard to choice and diversity in domestic, sexual and kinship relations (…)».  
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Det er fruktbart å se bladenes kjønnskonstruksjoner i lys av postfeminismens temaer og 

kjønnede subjektiviteter, slik de er spesifisert av Gill (se særlig 2007a, 2007b). Ambivalens, 

tvetydighet og motsetninger preger bladenes fremstillinger av kjønn og tradisjonelle, kjønnede, 

heteronormative idealer fremmes. Dette skjer for eksempel gjennom kvinnebladets fokus på 

heteroseksuell kjærlighet/pardannelse og skjønnhet, og mannebladets vektlegging av vold, sex 

og seksualisering av kvinner. Samtidig presenteres konvensjonelle ideer om kjønn og 

kjønnsrelasjoner på nye måter som vitner om en endret kjønnsforståelse og bevissthet om 

feminisme og kjønnslikestilling. Et illustrerende eksempel er følgende oppfordring fra 

redaktøren i danske Sirene til de kvinnelige leserne:  

 

(…) Man kan sagtens lege med de traditionelle kønsroller og bruge dem selv at komme 

frem. (…) Brug alt hvad du har i form af intelligens, charme, humor, udseende – what ever 

– og lad endelig bare omgivelserne tro, at det er dem, der kører showet. (…)  

(Sirene 2001: 7).  

 

Postfeminisme kommer noe ulikt til uttrykk i konstruksjonene av femininitet 

sammenlignet med maskulinitetskonstruksjonene (og i kvinnebladets kjønnskonstruksjoner 

sammenlignet med mannebladets konstruksjoner av kjønn). Jeg tar derfor først for meg 

femininiteter i postfeminismen, for så å diskutere maskuliniteter i et senere avsnitt.   

Postfeminismens femininiteter 

Femininitetskonstruksjoner i postfeministisk populærkultur må ses i lys av individualiseringen 

og forventninger knyttet til det å skape sitt eget liv og designe sitt selv, i det som sosiologene 

Anthony Giddens (1991) og Ulrich Beck (1992; Beck og Beck Gernsheim 2001) betegner «det 

refleksive senmoderne» samfunn eller «risikosamfunnet» (se Gill og Scharff 2013b: 8; 

McRobbie 2009: 18–19, 43–46). Mens det tradisjonelle industrisamfunnet gav standardiserte 

svar på hvem man er og hvordan en skal leve sitt liv, preges senmoderniteten av en uendelig 

rekke med valgmuligheter. Kvinner står angivelig fritt til å velge bort hjemmet og familien 

fremfor arbeid og løsrives, som menn, fra tradisjonelle kjønnsroller. Kvinner går fra, ifølge 

Beck og Beck-Gernsheim (2001: 54) «å leve for andre» til «et liv for seg selv»50.  

Et toneangivende budskap i postfeministisk populærkultur er at kvinner må ta ansvar 

for sitt eget liv. Det paradoksale er at dette gir seg uttrykk i at kvinner tilsynelatende har de 

samme ønskene som før feminismens inntog og tar de samme, tradisjonelle valgene (se Gill 

2007a: 218–248; Gill og Herdieckerhoff 2006; McRobbie 2009; Taylor 2012). Spesielt relevant 

                                                 
50 Min oversettelse. 
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for kvinnebladene og mitt materiale er, som nevnt, ideen om at et lykkelig liv baserer seg på 

det heteroseksuelle parforholdet. Som Gill (2009: 362) så treffende omtaler det 

motsetningsfylte forholdet mellom kvinners selvstendighet og frihet, og hvordan de velger å 

bruke denne friheten: «Women’s autonomy and power is called on to help them ‘find and keep 

a man’, to ‘get him to propose’ or to seek out pole dancing lessons to get over a ‘libido lull’ and 

feel more powerful.»  

Selv om også medieprodukter rettet mot menn adresserer heteroseksuell romantikk (se 

Gill 2014; Hansen-Miller og Gill 2011), er det især den single kvinnen som får oppmerksomhet 

i postfeministisk mediekultur (Taylor 2012). Dette bidrar til å opprettholde konservative ideer 

om kjønn og kjønnsrelasjoner – deriblant portretter av den tilsynelatende desperate single 

kvinnen med en tikkende biologisk klokke som iherdig jakter på det livslange monogamiet. 

Kvinneblader, argumenterer jeg i artikkel 3, selger kjønnede ideer om ønskelige måter å leve 

på og instruksjoner om hvordan man skal oppnå et slikt liv, formidlet gjennom ulike former for 

eksperthjelp (Gresaker 2017a: 518). Fordi lykke gjerne fremstilles som et mål, er det strategier 

som må legges, instrukser og rådgiving som bør følges, og detaljert kunnskap om hva kvinner 

kan og bør forbedre med seg selv og sitt liv for å bli lykkelig eller vellykket. Dette handler om 

selvstyring, selvdisiplin og selvforbedring på et intensivt nivå, der kropp, holdninger, 

personlighet, mentalitet, væremåte, relasjoner etc. fortløpende må passes på og utformes. Her 

ses postfeminismen i sammenheng med nyliberalistiske diskurser (se Gill 2007b, 2009; Gill og 

Scharff 2013b: 5–7; Taylor 2012).  

Samfunnsgeografen David Harvey (2005) definerer nyliberalisme som  

 

a theory of political economic practices that proposes that human well-being can best be 

advanced by liberating individual entrepreneurial freedoms and skills within an 

institutional framework characterized by strong private property rights, free markets, and 

free trade (Harvey 2005: 2).  
 

Nyliberalisme som ideologi griper imidlertid over flere områder enn kun det økonomiske, ved 

at markedsverdier overføres til alle institusjoner og sosialt liv. Det nyliberalistiske ideal for 

individet er at det skal være rasjonalt og kalkulerende, en entreprenør med evnen til å ta hånd 

om egne behov og ambisjoner – og således også bærer det fulle ansvaret for sine valg og 

handlinger (Brown 2005: 39–40, 42).  

I populærkulturen uttrykkes nyliberalisme gjennom vektlegging av selvstyring og 

selvforbedring. Det gjeldende budskap er at dagens kvinner er i stand til hva som helst – så 

lenge de aktivt går inn og jobber for det. Som i postfeminismen fremstår individet som fritt fra 
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ytre innflytelse. Hindringer og restriksjoner fremgår simpelthen som knyttet til individet selv 

(Gill 2007b: 163–164; Gill og Scharff 2013b: 7). I mediene oppfordres kvinner til stadig å 

forbedre seg selv, ikke bare kroppslig, men også med hensyn til fremtreden og mentalitet. Dette 

er sentralt for femininitetskonstruksjonene i kvinnebladet Det Nyes horoskop, som jeg viser i 

artikkel 3. Gjennom sine instruksjoner insisterer astrologen på at for å oppnå det ønskede 

resultat om å bli begjært/få kjæreste, må den implisitte kvinnelige leseren mobilisere all sin 

handlekraft. Dette bringer også med seg behovet for – eller kravet om – granskning, kontroll 

og disiplinering av (det feminine) selvet, kroppen og sinnet. Et slikt altoppslukende «makeover-

paradigme» (Gill 2007a, 2007b) vitner om at femininitet er noe som stadig må vedlikeholdes 

og bearbeides. Gill fremholder at nyliberalismens innflytelse via selvstyring og selvforbedring 

især rammer kvinner (2007b: 164, 2008: 443; Gill og Scharff 2013b: 7). En norsk studie om 

sjekkebevegelsen viser imidlertid at også menn er objekt for slike nyliberale 

selvdisiplineringsprosesser (Øyen og Langeland 2015).   

Individualiseringstesen og nyliberalismens implikasjoner har generelt vært lite studert 

ut fra et kjønnet blikk (Gill og Scharff 2013b: 8–9). McRobbie kritiserer for eksempel Giddens 

og Becks analyser for å være kjønnsløse: ikke bare overser de betydningen av de feministiske 

kampene for kvinners frigjøring. De ser heller ikke på maktrelasjonene i samtidens søkelys på 

selvforbedring og personlige valg og at det fortsatt er et skjevt forhold mellom menn og kvinner, 

men i en mer subtil form (McRobbie 2009: 19, 46). Postfeminismen som en sensibilitet og en 

sosialkonstruktivistisk tilnærming til kjønn i mediene, er således viktige innfallsvinkler for å 

synliggjøre at tilsynelatende naturlige fremstillinger av kjønn og kjønnsrelasjoner er 

konstruksjoner som er skapt gjennom bestemte virkemidler, og produsert og opprettholdt 

gjennom prosesser av makt.  

Selv om postfeminismen i populærkulturen ikke nødvendigvis betraktes som et 

tilbakeslag, er flere forskere kritiske til dens implikasjoner (se f.eks. Gill 2007a, 2007b, 2009; 

Gill og Herdieckerhoff 2006; Gill og Scharff 2013b; McRobbie 2009; Winship 1987). Et 

gjennomgående tema er at problemer og løsninger presenteres som individuelle. Således 

overses betydningen av samfunnsstrukturer som skaper «the limitations, especially for women, 

on what ‘individuals’ we are allowed to be», som Janice Winship (1987: 80) påpeker i sin studie 

av kvinneblader. Et overordnet kritisk poeng er at i stedet for å være frigjørende og fremme 

kvinners handlingsmuligheter, bidrar postfeministisk kultur til å fremsette nye restriksjoner, 

nye kjønnsregimer, som er diskriminerende og undertrykkende (Gill f.eks. 2007a, 2007b; 

McRobbie 2009). Postfeminismen og nyliberalismens femininitetskonstruksjoner viser 

hvordan makt virker gjennom konstruksjonen av subjektiviteter (Gill 2007b: 152, 2008: 439), 
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og hvordan patriarkatet og anerkjennelse fra menn tilsynelatende har blitt erstattet med «a new 

horizon of self-imposed feminine cultural norms» (McRobbie 2009: 63). Gill spør «how it is, 

for example, that socially constructed ideals of beauty or sexiness are internalized and made 

our own, that is, really, truly, deeply our own, felt not as external impositions but as 

authentically ours»? (2008: 436).  

Det har blitt rettet kritikk mot Gill og McRobbies syn på postfeminismen. Sentralt i 

kritikken er deres syn på aktørers mulighet til handling og deres pessimistiske syn på medienes 

kjønnsrepresentasjoner (se f.eks. Downes 2009; Duits og Van Zoonen 2007; Gauntlett 2008).  

Duits og van Zoonen (2007: 168) mener at Gills (2007c) forståelse av subjektivitet som 

et resultat av makt, levner liten mulighet for endring. De poengterer at det er lite fruktbart for 

feminismen om ethvert valg eller enhver handling tolkes som resultat av kvinners falske 

bevissthet ledet av interessene til patriarkatet og kapitalismen. Forskeres ovenfra-og-ned-

perspektiv bør komplementeres ved å innlemme stemmene til aktørene det snakkes om i 

debatten (Duits og van Zoonen 2007). Også Gauntlett (2008: 218–219) understreker at det er 

viktig å nyansere bildet av at kvinners ønsker, valg og identitet skapes av eksterne krefter 

gjennom å undersøke hvordan medier brukes og fortolkes.  

Dette er viktige poeng og understreker betydningen av å se medieproduksjon og 

fremstillinger i sammenheng med fortolkning og praksis. Samtidig må en anerkjenne at aktører 

og deres valg foregår i en kontekst der visse kjønnskrav og normer råder (se Gill 2007c: 72, 

2008: 435).  

Et annet kritisk poeng satt fram mot McRobbie er at det finnes alternative stemmer som 

kan ha viktige potensialer i å utøve motstand og utfordre dominerende og begrensende 

forestillinger om kjønn (Downes 2009; Taylor 2012: 179–209). Samtidig er det utvilsomt 

forskjell på mediearenaer når det kommer til nedslagsfelt og grad av innflytelse (se Taylor 2012: 

207).  

Det er også verdt å stille spørsmål ved om hvorvidt kritikken av postfeministisk 

populærkultur er basert på et for snevert syn når det kommer til hva feminisme er og bør være 

(se Gill 2007a: 202–203; McRobbie 1997: 200–203). Selv om feminisme uttrykkes som 

individualisme der sosiale og politiske strukturer utelukkes eller i en form som ikke 

nødvendigvis bidrar til politisk endring, finnes det likevel henvisninger til ideer om kjønn som 

kan ha konkret betydning i lesernes hverdagsliv (se McRobbie 1997: 200; Winship 1987).  



55 

 

Postfeminismens maskuliniteter 

Postfeminismen har også influert medieprodukter rettet mot et mannlig publikum (Benwell 

2003c; Gill 2014; Hansen-Miller og Gill 2011; Tasker og Negra 2007: 14). «The new lad» (den 

nye gutten)51, eller «laddism» (guttethet), må forstås i lys av postfeminismens 

kjønnsfremstillinger. Maskulinitetsformen dukket opp i populærkulturen på 1990-tallet – særlig 

gjennom manneblader, da postfeminismen hadde blitt etablert som begrep og fenomen. The 

new lad ses gjerne i sammenheng med en annen maskulinitetsform, den egalitære, 

omsorgsfulle, men også selvopptatte og motebevisste «the new man» (den nye mannen). 

Sistnevnte hadde sin storhetstid på 1980-tallet og sies deriblant å være influert av feminismen, 

motepressen og markedsføring (Beynon 2000: 98–100, 102–104, 115–121; Edwards 1997; Gill 

2003: 42–45; Mort 1996; Nixon 1996). Noen mener the new lad kom til som en motvirkning 

til den nye mannen, gjennom et ønske om å gjenskape makten menn tidligere har hatt, men nå 

angivelig har mistet (Benwell 2003b: 13). Oppkomsten til the new lad forklares også som en 

motreaksjon til feminismen eller en respons til endrede kjønnsrelasjoner (se Gill 2003: 47, 

2007a: 211, 2014: 189; Jackson m.fl. 2001: 79; Stevenson m.fl. 2003: 122; Whelehan 2000: 5).  

Til tross for påpekningen av et historisk skifte i maskulinitet med overgangen fra the 

new man på 1980-tallet til the new lad på 1990-tallet, er det hensiktsmessig å betrakte 

maskulinitetene som diskurser som lever side om side (Gill 2003: 38, 2014: 192). I mitt 

materiale identifiserte jeg enkelte manneblader som the new man-influert, slik som danske 

Euroman som rettes mot den urbane, suksessfulle og moteopptatte mannen. Andre blader, som 

danske M! og svenske Slitz, henspiller på the new lad, via et fokus på sex, lettkledde damer, 

vold og spenning. Sistnevnte maskulinitetsform er relevant for analysen i artikkel 2 og er derfor 

den jeg fokuserer på her.  

The new lad betegnes som en refleksiv tradisjonell maskulinitet (Benwell 2003b: 13; 

Gill 2007a: 210–211; se også Langeland 2011, 2014: 47–48). Koblingen til tradisjonell, 

heteroseksuell maskulinitet uttrykkes gjennom sexisme, mannlig kameratskap og homofobi 

(Benwell 2003b: 13). Et sentralt poeng er understrekningen av en tilsynelatende naturlig, 

biologisk fundert kjønnsorden, der menn og kvinner betraktes som diametralt forskjellige (jf. 

Benwell 2004: 6; Gill 2007b: 158). En slik biologisk essensialisme bidrar til det Ulrich Beck 

(1992) kaller «constructed certitude», og skaper følelsen av en sammenhengende kjønnet 

                                                 
51 Jeg har ikke en god norsk oversettelse av «the new lad», men kategorien henviser til en ung mann – eller gutt – 

som fører en bestemt type livsstil. Et annet muligens mer beskrivende forslag til norsk oversettelse kunne vært 

«den nye machogutten». Kjønn- og medieforsker Fredrik Langeland (2011, 2014) benytter begrepet 

retromaskulinitet for å beskrive dette fenomenet, et begrep opprinnelig lansert av Simpson (2003). For enkelhetens 

skyld velger jeg her å anvende det engelske begrepet.   
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identitet i en tid preget av usikkerhet (Benwell 2003b: 17). Noen ser the new lad som et uttrykk 

for nostalgi, en lengsel tilbake til en maskulinitet som nå formodentlig er borte (Langeland 

2011; Whelehan 2000). The new lad sies riktignok også å gjøre narr av eller ironisere over 

tradisjonell, stereotypisk maskulinitet (Crewe 2003: 97; Langeland 2011: 288, 2014: 44). Det 

som gjør the new lad refleksiv og ny sammenlignet med tradisjonell maskulinitet, er 

bevisstheten om at hans holdninger og kjønnsuttrykk er i utakt med endrede kjønnsrelasjoner 

informert av kjønnslikestilling (Hansen-Miller og Gill 2011: 38–39; Jackson m.fl. 2001: 79; 

Stevenson m.fl. 2003: 122; se også Benwell 2003c). The new lad kan altså ses som en 

postfeministisk maskulinitetskonstruksjon (se Gill 2014: 190–191) der det trekkes på 

tilbakeskuende, konservative ideer om kjønn samtidig som den tar opp nye elementer, som 

vitner om en kjønnsbevissthet. Det nye ved «new laddism» handler også om 

presentasjonsformen, der humor spiller en sentral rolle (Benwell 2003b: 13, 2013c: 156). 

Kjønnsstereotypiske og kjønnsdiskriminerende utsagn og bilder presenteres via bruk av ironi, 

sarkasme og overdrivelse.  

Hvordan en skal tolke ironibruken i manneblader har imidlertid blitt diskutert. De 

kritiske røstene poengterer at ironisering over kjønnsdiskriminerende representasjoner er en 

måte å unndra seg kritikk på, fordi humorbruken bidrar til å skape en distanse mellom 

avsenderen og det som sies (Gill 2007a: 110, 2007b: 159; Whelehan 2000: 67–69). Dette kan 

ses på som et forsvar mot reaksjoner utenfra eller som en form for kynisme som underminerer 

en eventuell politisk eller feministisk kritikk (Stevenson m.fl. 2000: 381–382; Jackson m.fl. 

2001: 78, 104). Medieforsker David Gauntlett (2008: 177–178) mener derimot at enkelte 

mannebladers sexistiske vitser handler mer om at det er latterlig å være kjønnsdiskriminerende 

enn kjønnsdiskrimineringen i seg selv. Mannebladers bruk av ironi bidrar til en tvetydig og 

unnvikende maskulinitet, noe som gjør at den blir vanskelig å dekode og gripe (Benwell 2003c, 

2004). Samtidig er det et vesentlig poeng at kjønnsstereotypiske, diskriminerende bilder og 

utsagn, uavhengig av hvilken tone det presenteres i eller hvorvidt det er ment som en spøk, 

likevel er med på å fremsette nedsettende ideer om kjønn/kvinner, som påpekt av Whelehan 

(2000) og Gill (2007a: 215, 2007b: 159–161). Sistnevnte (2007a: 254) mener at dette vitner om 

noe annet enn en gjeninnføring eller idyllisering av det gamle patriarkatet (se også Jackson m.fl. 

2001: 79): «Much sexism, it seems to me, operates without the alibi of nostalgia for a time when 

men were men and women were women, but is distinctly new. (…)» (Gill 2007a: 254). Gill 

peker for eksempel på tekster der sexisme kobles med feministiske og likestillingsorienterte 

utsagn (Gill 2007a: 215).  
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Postfeminisme i Skandinavia 

Selv om hovedvekten av forskningen på postfeminisme i populærkulturen er på 

angloamerikanske medieprodukter, er fenomenet globalt (se Gill og Scharff 2013a). 

Postfeminisme preger skandinaviske kvinne- og mannebladers kjønnsdiskurser, og synes å 

fange opp viktige trekk i samtidskulturen utover bladene jeg studerer. I sin doktoravhandling 

viser medie- og kjønnsforsker Fredrik Langeland hvordan new laddism, eller 

retroseksualiteten52 som han kaller det, ble promotert i det norske tv-programmet Manshow i 

tillegg til i mannebladet Alfa – da som en motdiskurs til metroseksualitet og den nye mannen 

(se Langeland 2014: 50).  

Det finnes imidlertid også tegn på at man i Norden fra slutten av 1990-tallet så en 

repolitisering heller enn en avvikling av feminismen og en nyvunnet interesse for feministiske 

saker (Mühleisen 2007: 177; jf. Fiig 2003; Sværke 2005). En såkalt nyfeminisme53 kom for 

eksempel til uttrykk i Norge i varierte mediekanaler fremfor gjennom en organisert bevegelse 

(Muhleisen 2007: 178).  

Til tross for denne repolitiseringen av feminismen virker det ikke som om blader i de 

sjangre og i den perioden jeg har studert leder an når det kommer til progressive diskusjoner 

om kjønn, ei heller skaper nye, overskridende versjoner av kjønn og seksualitet (se Mühleisen 

2003 for eksempler på forskyvninger i norske mediers kjønnsrepresentasjoner). Annen 

forskning på norske kvinneblader viser riktignok at kvinners frigjøring var et sentralt tema på 

1990-tallet. Politiske sakers innvirkning på kvinner er også blitt tematisert (Ytre-Arne 2013). 

Samtidig registrerer en svensk studie at kvinnebladet Veckorevyn var mindre kjønnsbevisst i 

1995 enn det var 20 år tidligere (Hirdman 2002: 191). Mer nylig sies det om norske blader at 

de har redefinert det politiske ved å integrere politiske perspektiv og livsstiljournalistikk (Ytre-

Arne 2009: 186–188, 2013: 82).  

Livsstilblader er kanskje ikke eksplisitt politiske eller har et uttalt ønske om å bidra til 

debatten omkring kjønn og feminisme. Likevel spiller politiske og kulturelle strømninger en 

rolle for populærkulturens kjønnsfremstillinger og de er selv en del av den offentlige samtalen 

om disse emnene. Langeland (2014) ser retromaskulinitet i lys av kjønnsdebatter og vektlegging 

av likestilling i norsk politikk og kultur. Han betrakter retromaskuliniteten som refleksiv fordi 

den forhandler med likestillingspolitiske diskurser: 

 

                                                 
52 Mark Simpson (2003) omtalte først «the retrosexual» som en kontrast til den metroseksuelle, britiske, 

fotballspilleren David Becham (se Langeland 2014: 50).   
53 Se f.eks. Sværke (2005) for mer informasjon om nyfeminismen.  
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Gjennom den refleksive posisjonen kommer kanskje det mest særegne og spesifikke med 

retroseksualiteten frem, nemlig hvordan denne ‘tradisjonelle’ maskuliniteten eksplisitt 

forhandler med likestillingspolitiske diskurser i samtiden. Dette gjør at det ‘ekte’ og ‘autentiske’ 

blir iblandet det samfunnsmessige og kulturelle, noe som plasserer denne representasjonen av 

mannen i en ambivalent og motsigelsesfull posisjon (Langeland 2014: 47–48).  

 

Med utgangspunkt i kvinne- og manneblader mener også jeg at, samtidig som begge bladtyper 

oppfordrer til og promoterer tradisjonelle kjønnsforestillinger og praksiser, fremholdes det et 

refleksivt forhold til dem. De forholder seg til endrede kjønnsdiskurser, ikke minst knyttet til 

likestilling. Samtidig repeteres konvensjonelle og konservative kjønnsuttrykk. I noen tilfeller 

overdrives stereotypiske kjønnsfremstillinger, og kan leses som parodier på 

kjønnsgjenkjennelighet (se også Mühleisen 2003, 2006). Kjønn er noe som kan lekes med og 

iscenesettes som et ledd i en mer eller mindre bevisst strategi (jf. McRobbie 2009: 67). Betyr 

dette at repertoaret av «normale» kjønnsuttrykk i populærkulturen endres (jf. Mühleisen 2003)? 

Gjennom mannebladenes bruk av ironi og sarkasme kan de tradisjonelle 

kjønnsforestillingene de formidler forslagsvis utfordres ved at det utvises en form for avstand 

til, og muligens latterliggjøring av dem. Der humor er et sentralt element i mannebladers 

journalistikk, er ikke dette utpreget i kvinnebladene. «[T]he production of desirable femininity 

is far too important to be joked about!», mener Gill (2007a: 217; men se McRobbie 2009: 20–

21 om ironibruk i Bridget Jones, og McRobbie 1997: 197–199 om humor i blader for unge 

jenter). For mannebladene kan sarkasme og ironi innebære at det åpnes opp et (større) rom for 

flertydighet. Samtidig kan det bidra til å underminere en potensiell, legitim kritikk, som pekt 

på over.  

 

3.4  Koblingen mellom religion, medier og kjønn 

Det er ved å kombinere perspektiver som belyser samspillet mellom religion, medier og kjønn, 

at denne studien kan si noe innsiktsfullt om hvordan kjønn får betydning i nordiske 

livsstilbladers religionfremstillinger. Gjennom å se medier, religion og kjønn i sammenheng, 

belyser avhandlingen hvordan kjønnede mediers medielogikk former fremstillinger av religion 

(Lövheim 2013c: 192, 2015a: 16). Det postfeminisme som sensibilitet gir med tanke på 

forskning på medier, religion og kjønn, og mer spesifikt i denne avhandlingen, er en tilnærming 

som bidrar til å belyse tilfeller der tradisjonelle, formede ideer om kjønn reproduseres – om de 

er religiøst informert eller ikke – men også tilfeller der slike ideer utfordres. Det bidrar dessuten 
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til å frembringe kunnskap om religion i lys av kjønnede erfaringer og uttrykk, slik det fremstilles 

i mediene, og bringer fram spørsmål knyttet til makt (Lövheim 2015a: 10, 14–15). Å trekke inn 

kjønn- og medieteori vil således bidra til å nyansere og utdype medialiseringsteorien.  

En svakhet ved denne avhandlingen, er at jeg ikke vier (nok) oppmerksomhet til hvordan 

kjønn virker sammen med andre kategorier, som klasse, etnisitet og så videre. Postfeminismens 

yndlingssubjekter virker å være hvite (og unge) mennesker fra middelklassen (selv om the new 

lad-subjektiviteten sies å særlig fange opp arbeiderklassemaskulinitet (Benwell 2003b: 13)). 

Samtidig som det er liten tvil om nyttigheten av et perspektiv som griper hvordan kjønn 

samvirker med andre kategorier for å belyse ulikhet og differensiering, er avgrensning 

nødvendig for å kunne gå dypere inn i utvalgte tematikker. Jeg berører imidlertid hvordan 

etnisitet og seksualitet spiller inn i kjønnede religionsfremstillinger i manneblader i artikkel 2.    

Tendensene beskrevet i tilknytning til postfeminismen, som individualisering, 

nyliberalisme, selvendring og forbrukermarkedet, preger ikke bare medienes 

kjønnskonstruksjoner. De har også innflytelse på religion og kjønnede religiøse praksiser (se 

f.eks. Heelas og Woodhead 2005; Gauthier og Martikainen 2013; Martikainen og Gauthier 

2013; Woodhead 2008). Dette er del av de religiøse endringene og viser hvor omfattende disse 

tendensene er på sosialt liv.  

Det er ikke tilfeldig hvordan religion og kjønn ser ut i nordiske livsstilblader; kjønn og 

religion vurderes, velges ut og formes ut fra deres markedsvennlighet og ut fra ideer om 

målgruppenes interesser. Konvensjoner står sentralt, det er viktig ikke å bryte med 

forventningene og kravene til kvinne- og mannebladet som sjanger. Kvinne- og manneblader 

deler noen trekk, som samtidig bidrar til å skape ulike kjønnede rom. Dette handler deriblant 

om bladenes kjønnsforståelse basert i en forskjellsdiskurs, der kvinner og menn oppfattes som 

grunnleggende forskjellige (jf. Gill 2007a: 265–266, 2007b: 158–159), og bladenes dyrking av 

et kjønnet fellesskap med fokus på det som forener innad kjønnet og det som skiller fra det 

andre kjønnet. Et vesentlig skille mellom manne- og kvinnebladene, er førstnevntes utpregede 

bruk av humor som del av formidlingsstilen. Fordi kvinne- og manneblader til dels skaper ulike 

vilkår og til dels har ulike medielogikker, vil dette ha betydning for religionsfremstillingene.  
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4. Data, metodologi og forskningsdesign 

I dette kapittelet gjør jeg rede for datamaterialet avhandlingen er basert på og dens 

forskningsdesign med diskusjon av metode og analysestrategier. Tilslutt sier jeg noe om 

funnenes validitet og reliabilitet.  

 

4.1  Datamateriale  

Avhandlingen baserer seg på data fra fem ulike blader i hvert av de tre skandinaviske landene 

rettet mot kvinner i ulike aldersgrupper og menn med ulik profil, og to finske kvinneblader (se 

beskrivelse under). I tillegg til at bladene skulle representere ulike målgrupper, ble valg av 

blader basert på at de oppfyller følgende kriterier:  

(1) Blader som beskriver seg selv som livsstilblader og derfor har som formål å 

tematisere flere sider ved målgruppens liv. Jeg ville med andre ord unngå såkalte spesialblader, 

for å studere hvordan religion potensielt skildres i lys av varierte sider ved målgruppenes liv, 

og blader med en religiøs profil, for å belyse «sekulære» arenaer der religion ikke har en 

selvfølgelig plass, men inkluderes på bakgrunn av redaksjonelle valg.  

(2) Blader som har opprinnelse og «hovedsete» i de nordiske/skandinaviske landene, for 

å fange opp hvordan religion portretteres i disse landene. 

(3) Blader som har eksistert i den undersøkte perioden (1988–2008).   

(4) Blader fra hvert av landene som, i den grad det er mulig, kan oppfattes som 

ekvivalenter med tanke på målgruppe og bladbeskrivelse, for å kunne sammenligne 

magasintyper på tvers av land.  

Fem ulike typer blader er inkludert der følgende målgruppeprofiler er representert:  

1. Familieblader rettet mot eldre (50 år+), etablerte og familieorienterte kvinner, som 

har vært arbeidsaktive en del år eller på vei ut av arbeidslivet/er pensjonister og som har 

voksne barn.  

2. Kvinner (30 år+) som har vært aktive i arbeidslivet i noen år, har eget hjem og mest 

sannsynlig barn.  

3. Yngre kvinner (18 år+) som er i startfasen av sitt voksne liv når det kommer til 

utdanning/jobb, kjærlighet etc.  

4. «Tradisjonelle» menn mellom 15–35 år som er opptatt av sport, teknologi, bil og sex. 

5. «Moderne» menn mellom 20–40 år som er opptatt av mote, kultur, reiser, karriere, 

trening, helse etc. 
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Kriteriene er ikke oppnådd for alle bladene. Flere blader ble lansert etter 1988. 

Kvinnebladene Sirene (dansk, lansert i 2001) og Amelia (svensk, fra 1995) ble likevel inkludert 

fordi de utgjør et godt sammenligningsgrunnlag med deres skandinaviske ekvivalenter. For 

mannebladene var lengre fartstid en generell utfordring. De fleste mannebladene kom først til 

på 1990-tallet, i tråd med lanseringer på det britiske og amerikanske markedet. Siden det 

dessuten finnes få skandinaviske manneblader, valgte utvalget langt på vei seg selv. 

Tabell 6 viser oversikt over valgte blader og informasjon om målgruppetype, land og 

lanseringsår.  

 

Tabell 6 Undersøkte blader fordelt på målgruppetype og land (lanseringsår) 

Målgruppetype Danmark 

 

Finland Norge Sverige 

1  

Familieblader 
Hjemmet 

(1904) 

Seura 

(1935) 

Allers 

(1897) 

Allers 

(1893) 

2  

Kvinneblader#1  

(ca. 30 år) 

Alt for 

damerne 

(1946) 

Me Naiset 

(1957) 

KK 

(ca.1880) 

Amelia 

(1995) 

3  

Kvinneblader#2 

(18 år+) 

Sirene 

(2001) 
 

Det Nye 

(1957) 

Veckorevyn 

(1935) 

4 

Manneblader#1 

(«tradisjonelle» 

menn) 

M! 

(1997) 
 

Vi Menn 

(1951) 

Slitz 

(1996)54 

5 

Manneblader#2 

(«moderne» menn) 

Euroman 

(1992) 
 

Mann 

(1996) 

Café 

Magazine 

(1990) 

     

Selv om jeg har plassert Mann i kategori 5, som et blad rettet mot såkalte moderne menn, deler 

det en rekke trekk med M! og Slitz’ mer tradisjonelle maskulinitetsversjon (se under). I artikkel 

2 er derfor disse tre bladene analysert som eksempler på en skandinavisk versjon av the new 

lad-maskuliniteten.  

Fire av bladene er tatt av markedet, som viser til utfordringer papirmediet står overfor i 

en tid preget av digitalisering og fragmentering av publikumsgrupper med sterk konkurranse 

mellom blader (se Ytre-Arne 2013). Dette gjelder Sirene (tatt av i 2011), Slitz (2012), Mann55 

                                                 
54 Slitz ble først lansert i 1980/1986, men da som musikkpublikasjon. Jeg har derfor valgt å ikke inkludere 

utgivelser fra bladet i denne perioden, men først fra 1998 da Slitz var et generelt manneblad (denne endringen 

skjedde i 1996).  
55 De respektive utgiverne sa riktignok at Mann skulle bli videreført gjennom temanummer (Kampanje 2015) og 

at Slitz skulle fortsette på nett (BT 2015).  
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(2015) og M! (2015). Jeg anser likevel ikke dette som problematisk for avhandlingen. Sirene, 

Slitz, Mann og M! representerer typiske trekk ved kvinneblad- og mannebladdiskursene på det 

undersøkte tidspunktet. De tre mannebladene reflekterer som nevnt den kommersielle 

mannebladmaskuliniteten, the new lad, som i en periode var dominerende i den bredere vestlige 

konteksten (se f.eks. Benwell 2003a; Jackson m.fl. 2001). I Skandinavia fremstår the new lad-

diskursen som en motkulturell maskulinitet til den politisk korrekte «nye mannen» informert 

av feminismen og kjønnslikestilling, og er derfor interessant å undersøke (jf. Langeland 2011, 

2014). I den studerte perioden hadde dessuten M! og Slitz bortimot dobbelt så høye opplag og 

lesertall sammenlignet med den nye mannen-inspirerte Euroman og Café. Dette antyder at 

sistnevnte representerte et mer marginalt fenomen – samtidig som disse bladene fortsatt 

eksisterer. Med hensyn til de valgte familiebladene vil jeg påpeke at norske og svenske Allers 

opererer som uavhengige blader. Jeg anser det derfor ikke som problematisk at jeg har valgt å 

innlemme begge. Allers har eksistert i såpass lang tid at de har godt innarbeidede 

landsspesifikke redaksjoner og har siden oppstartstiden også utviklet seg i noe ulike retninger.56  

Utvalg  

Når det gjelder det skandinaviske materialet, har jeg inkludert en utgave per måned av bladene 

i årene 1988, 1998 og 2008. For å få et tilfeldig utvalg av bladene med hyppigere utgivelser, 

inkluderte jeg publikasjonene som kom ut den første uka i januar 1988, den andre uka i februar 

1988 og så videre. Et avvik fra denne metoden, var at jeg tok med bladnumrene som korrelerte 

med påskeuka. Dette ble gjort i tråd med mediegruppen i NOREL, som valgte å studere aviser 

i to uker før påske (i tillegg til andre utvalgte perioder). Planen var å undersøke hvorvidt påsken 

har noen betydning for bladenes religionsdekning (og å kunne sammenligne med avisenes 

religionsomtale). Jeg valgte imidlertid ikke å følge dette sporet videre. Innlemmingen av 

påskenumrene kan ha gitt en overvekt av tekster om kristendom. Det ser derimot ikke ut til at 

dette har gitt en nevneverdig skjevhet i materialet. Det er primært familiebladene og Vi Menn 

som markerer påske. I førstnevnte fremheves påsken typisk gjennom intervjuer med kjendiser 

som forteller om sin påskeferie uten påpekning av påsken som en kristen høytid. Vi Menn har 

                                                 
56 Jeg kontaktet norske Hjemmet og Allers med spørsmål om det foregår samarbeid mellom de ulike søsterbladene, 

og om de eventuelt benytter seg av samme materiale. Jeg fikk bare svar fra Hjemmet som påpeker at de har en 

noenlunde samme profil som danske Hjemmet og svenske Hemmets Journal, men at det formelle samarbeidet 

opphørte før perioden jeg tar for meg. I dag samarbeider de på fiksjonsstoffet (dvs. romaner, noveller), og en 

sjelden gang kjøper de artikler og annet stoff fra hverandre. Min gjennomgang av det norske og svenske Allers 

tyder på at en lignende linje er valgt her.   
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noen oppslag som poengterer det kristne ved påsken, men disse utgjør ikke flere oppslag på 

kristendom enn bladet har ellers i året.    

Fra de to finske bladene, som har ukentlige utgivelser, er alle publikasjoner de tre 

studerte årene innlemmet i undersøkelsen. Dette materialet ble innhentet og kodet av en finsk 

vitenskapelig assistent.  

Det totale datamaterialet består av 748 publikasjoner (se tabell 7). 442 er publikasjoner 

fra skandinaviske blader, inkludert 139 danske utgivelser, 164 norske og 139 svenske.   

 

Tabell 7 Antall undersøkte bladutgivelser fordelt på blad og år 

 1988 1998 2008 Totalt 

Hjemmet (D) 12 12 12 36 

Alt for Damerne (D) 12 12 12 36 

Sirene (D) -  10* 12 22 

M! (D) - 9 12 21 

Euroman (D) - 12 12 24 

Allers (N) 12 12 12 36 

KK (N) 12 12 12 36 

Det Nye (N) 12 12 12 36 

Vi Menn (N) 12 12 12 36 

Mann (N) - 8 12 20 

Allers (S) 12 12 12 36 

Amelia (S) - 12 12 24 

Veckorevyn (S) 12 12 12 36 

Slitz (S) - 11 11 22 

Café (S) - 9 12 21 

Me naiset (F) 51 51 51 153 

Seura (F) 51 51 51 153 

Totalt 198 269 281 748 
* 2001 

 

Det skandinaviske datamaterialet ble innhentet på nasjonalbibliotekene i København, 

Oslo og Stockholm. Selve innsamlingsprosedyren innebar at jeg manuelt gikk gjennom 

bladene. Jeg noterte blad, nummer, førsteinntrykk, beskrivelse av bladet og tittel på teksten som 

inneholdt religion i et tekstdokument. Deretter fotograferte eller scannet jeg den aktuelle 

teksten. Jeg avbildet også bladenes forsider, innholdsfortegnelser og redaksjonelle ledere i 

tillegg til utvalgte tekster om kjønn. Senere kodet jeg materialet om religion ut fra utvalgte 

variabler i statistikkprogrammet SPSS. Det finske materialet ble sendt til meg som en SPSS-fil, 

ferdig kodet. Både det skandinaviske og det finske materialet er kodet ut fra de samme 

variablene, utarbeidet av meg. Jeg beskriver dette arbeidet senere i kapittelet.  
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4.2  Beskrivelse av bladene  

De 17 utvalgte bladene gir et godt grunnlag for å kunne sammenligne religionsdekningen i de 

nordiske landene og å undersøke hvordan kvinne- og manneblader omtaler og bearbeider 

religion på ulike tidspunkt. Artikkel 1 inkluderer alle bladene i den kvantitative 

innholdsanalysen, og går dypere inn i utvalgte caser i norske og svenske Allers, danske Hjemmet 

og svenske Amelia og Slitz. Artikkel 2 og 3 fokuserer på mannebladene Slitz, danske M! og 

norske Mann og det norske kvinnebladet Det Nye.  

Familiebladene 

Danske Hjemmet, finske Seura samt norske og svenske Allers utgjør studiens familieblader. 

Disse utgis ukentlig og fokuserer på hjemmet, med hus-, hage- og håndarbeid som sentrale 

temaer, i tillegg til helse. Målgruppen er familieorienterte kvinner. Tradisjonelle verdier 

betones, og det redaksjonelle innholdet skildrer ulike sider ved hverdagslivet. Alminnelige 

menneskers livsfortellinger og opplevelser som fører til livsendringer gis en del plass. Bladene 

vier også oppmerksomhet til kjendiser og kongefamiliene. Familiebladene inkluderer eksperter 

på en rekke felt, særlig innenfor helsefeltet. Både allmennmedisin og alternativ medisin 

fremheves, gjennom råd fra allmennlegen, naturlegen, homøopaten, kinesiologen og 

akupunktøren. I norske Allers i 2008 er også en astrolog del av helsepanelet. Av de studerte 

bladene, er det familiebladene som har mest fast religionsstoff. I 1988 inkluderer både norske 

og svenske Allers lesernes historier om opplevelser av det overnaturlige, «Møte med det 

ukjente». Norske Allers reintroduserer spalten under tittelen «Lesernes overnaturlige 

fortellinger» i 2008. Norske Allers presenterer en kirke ukentlig i artikkelserien «Våre vakre 

kirker» i 1988 og har en prest som fast spaltist i 1998, «Til ettertanke». Hjemmet – som for 

øvrig har flest oppslag om religion i hele utvalget– fronter derimot spalten «Spør Jon» både i 

1988 og 2008, der en synsk mann svarer på lesernes spørsmål om fremtiden. Alle bladene har 

horoskop de tre studerte årene. Med andre ord er religion, særlig det alternativreligiøse, en 

vesentlig del av familiebladenes redaksjonelle linje.  
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Tabell 8 Oversikt over opplags- og lesertall fordelt på blad (utgiver)57  

 
Opplag Lesertall 

Hjemmet  

(Egmont magasiner) 

474.000 

(2009.2) 

138.221 

(2009.2) 

Seura («Selskap») 

(Yhtyneet Kuvalehdet) 

165 000 

(2010) 
- 

Norske Allers  

(Aller Media) 

367.000  

(2009.1) 

77.376 

(2009.1) 

Svenske Allers  

(Aller Media) 

549.000 

(2009) 

213.800 

(2009) 

Kilder: Hjemmet: Egmont 2010 (Index Danmark/Gallup (lesertall); Dansk oplagskontroll (opplagstall)), Seura: 

Ythyneet Kuvalehdet, norske Allers: Aller Media 2010a, og svenske Allers: Aller forlag 2010a (TS (lesertall); 

Orvesto Konsument (opplagstall)) 

Kvinnebladene 

Studien inkluderer to typer kvinneblader: ett for kvinner fra cirka 18-årsalderen og ett for 

kvinner i 30-årsalderen. Danske Sirene, norske Det Nye og svenske Veckorevyn representerer 

første kategori, og danske Alt for damerne, finske Me Naiset, norske KK og svenske Amelia den 

andre. Et generelt trekk ved kvinnebladene er at de er opptatt av livs- og selvforbedring.  

Sirene, Det Nye og Veckorevyn dekker temaer som sex, kjærlighet, kropp, trening, mote 

og kjendiser. Som pekt på tidligere, formidler disse bladene ideer om hva som utgjør et 

fullkomment liv og hvordan en skal oppnå et slikt liv, i en oppfordrende og instruerende 

journalistisk stil. Spørrespalter om kjærlighet og sex er gjennomgående, og sex blir mer 

eksplisitt omtalt i 1998 og 2008. Sirene (månedlige utgivelser) ble lansert i 2001 og har en 

relativt lik profil gjennom den studerte perioden. Det Nye og Veckorevyn endrer derimot noe 

profil da de henvender seg til begge kjønn i tenårene i 1988, mens kvinner er målgruppe de to 

øvrige årene. Veckorevyn og Det Nye endrer dessuten utgivelsesfrekvens, fra ukentlige 

publikasjoner i 1988 til annenhver uke og månedlig eller litt oftere senere i perioden. Ideen om 

at kvinner og menn er forskjellige gjennomsyrer innholdet, som det også gjør i mannebladene. 

For eksempel presenterer Veckorevyn mannlige skribenter som snakker fra mannens perspektiv. 

Horoskop er fast i de tre bladene alle årene. Av disse bladene, er det Sirene som har flest 

religionsoppslag.  

I motsetning til norske KK og danske Alt for damerne (begge ukentlige utgivelser eller 

noe oftere), ble svenske Amelia først lansert i 1995. Innholdsmessig fokuserer bladene på nære 
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samlet informasjon om bladene i 2010–2011.   
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relasjoner, egenpleie/sunnhet, mote, interiør og samfunnsrelaterte tema. Bladene vier en del 

oppmerksomhet til problemstillinger knyttet til kvinnens rolle – både nasjonalt og globalt. Dette 

handler for eksempel om kvinner og karriere, arbeidsdeling mellom kjønnene samt kvinners 

utfordringer i andre land. Alt for damerne har dette fokuset i 1988 og 1998, KK og Amelia i 

1998. I 2008 vektlegger bladene tematikk knyttet til hvordan få kontroll i livssituasjoner preget 

av «tidsklemma» og «mammafellen». Herunder tematiseres selvutvikling, stresshåndtering og 

velvære knyttet til kropp og sjel, med promotering av praksiser så som yoga og meditasjon. 

Flere innslag settes inn i en alternativreligiøs ramme. Bladene inkluderer ekspertspalter med 

fokus på nære relasjoner, med leger, sosialrådgivere, jurister, sexologer, psykiatere og 

alternative behandlere. Amelia har i 1998 og 2008 en fast spalte der en kvinnelig prest besvarer 

spørsmål om tro, eksistensielle temaer og problemstillinger knyttet til nære relasjoner. Det er 

også Amelia som oftest dekker religion. Bortsett fra KK i 2008, har alle bladene faste horoskop 

de tre undersøkte årene.  
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Tabell 9 Oversikt over opplags- og lesertall fordelt på blad (utgiver)58 

 Opplag 

 

Lesertall 

Sirene 

(Egmont magasiner) 

19.040 

(2009.2) 

106.000 

(2009.2) 

Det Nye 

((Egmont)Hjemmet Mortensen) 

46.035 

(2008) 

299.000 

(2009.1) 

Veckorevyn 

(Bonnier Tidskrifter) 

44.600 

(2009) 

 192.000  

(2009) 

Alt for damerne 

(Egmont Magasiner) 

65.870 

(2009.2) 

316.000 

(2009.2) 

 

Me Naiset («Vi kvinner») 

 (Sanoma) 
147.354 439.000 

KK 

(Aller Media) 

44.239 

(2009) 

256.000 

(2009) 

Amelia 

(Bonnier tidsskrift) 

103.200 

(2009) 

379.000 

(2009) 

Kilder: Sirene og Alt for damerne: Egmont 2010 (Index Danmark (lesertall); Dansk oplagskontroll (opplagstall)), 

Det Nye: Egmont Hjemmet Mortensen 2010a (Synovate MMI; Norsk Medieindeks/målgruppeindeks (lesertall)), 

Veckorevyn: Bonnier tidsskrifter 2010a (TS (lesertall); Orvesto Konsument (opplagstall)), Me Naiset: Sanoma, 

KK: Aller Media 2010b, og Amelia: Bonnier tidsskrift 2010b (TS (lesertall) og Orvesto Konsument (opplagstall)) 

Mannebladene 

Til tross for kategoriseringen av mannebladene innledningsvis, kan de studerte mannebladene 

inndeles i tre ulike grupper: danske Euroman og svenske Café sikter seg mot såkalte moderne 

menn med interesse for mote. Danske M! og svenske Slitz fokuserer på den unge, tradisjonelle 

«grabben» hvor sex, sport og spenning står i fokus. Norske Mann har trekk fra begge 

kategoriene, men især sistnevnte. Vi Menn, også norsk, henvender seg derimot til «alle menn» 

og kombinerer sex og spenning med populærvitenskap og historie.  

 Vi Menn (utgis ukentlig) promoterer seg ut fra en idé om at de snakker til enhver mann 

uavhengig av alder og livsstil, og markedsfører seg fra 2000-tallet under mottoet «La menn 

være menn». Bladet forutsetter en essensialistisk og ahistorisk forståelse av maskulinitet, der 

menn oppfattes å inneha bestemte egenskaper. Sentrale temaer i bladet, som krig, kriminalitet, 

vold, utendørsaktiviteter, sex og et visuelt fokus på halvnakne damer, bygger opp under 

forestillingen om den heltemodige, fysisk anlagte, tradisjonelle mannen. Vi Menn har jevnlig 

artikler med en historisk og populærvitenskapelig vinkling. Selv om tonen preges av en populær 
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sjargong, fremtrer artiklene som seriøse. Bladet har en rekke innslag om hvordan en kan forstå 

kvinner, et typisk trekk for manneblader. Religion omtales relativt ofte, og i 1998 har Vi menn 

en fast horoskopspalte.     

 Euroman og Café (månedlige publikasjoner) beskrives som blader for den moderne 

mannen. Det redaksjonelle stoffet fokuserer på mote, kultur og samfunnsrelaterte temaer 

kombinert med sport og populærkultur. Særlig Euroman er mindre sexorientert enn de øvrige 

mannebladene. Euroman avbilder dessuten fortrinnsvis menn på forsiden både i 1998 og 2008. 

Café fremhever avkledde kvinner i 1998 mens forsidemenn blir mer vanlig i 2008. I artiklene 

om sex og kjærlighet fremheves mannen som «den moderne gentleman» (Euroman 1998). 

Bladene dekker også trening, helse og velvære; om hvordan beholde idealvekten og håndtere 

stress, og Euroman foreslår at yoga kan hjelpe menn til å oppnå kontroll. I 2008 dekker 

Euroman samfunns- og politisk relaterte temaer, men adresserer i mindre grad privatlivet. Café 

derimot inviterer til diskusjoner om mannen og maskulinitet, som når menn blir fedre og 

mannlige skjønnhetsidealer.    

M! og Slitz’ (månedlige publikasjoner) typiske lesere er menn som «gillar sport, sprit, 

kläder, resor och krogen» (Slitz 1998a) «med den indre drengerøv i behold» (Benjamin Media 

2010a). Med slagordet «For menn som kan lese» og «moderne, bevisste og aktive» menn som 

målgruppe (Egmont Hjemmet Mortensen 2010b), ligner Mann derimot Café. Samtidig holder 

Mann (månedlige utgivelser) en lignende redaksjonell linje og tone som Slitz og M!, i tråd med 

the new lad-maskuliniteten. Bladene fokuserer på spenningsfylte reportasjer om vold, sex, sport 

og populærkultur, men innlemmer også motereportasjer og treningstips og tidvis lengre artikler 

om seriøse tema. Selv om også Euroman og Café har en sarkastisk tone, er dette særlig utpreget 

i Slitz, M! og til dels Mann. Slitz og M! fremhever erotiskladde bilder av kvinner på forsidene, 

mens Manns forsidekvinner er noe mer påkledde. M! går gjennomgående lengre enn de to andre 

bladene, med tips om å skjenke kvinner fulle for å få sex og råd om hvordan en bør gå frem når 

en kjøper sex av prostituerte (M! 1998). I 2008 intensiveres Slitz og M!s sexfokus og bladene 

fremstår desto mer «laddish» i tone og redaksjonelle linje. Mann holder derimot på sin tidvis 

seriøse journalistikk, og inkluderer også tema som stil, interiør og egenpleie – side om side med 

bilder av lettere avkledde kvinner og et sexfokus. I 1998 har Slitz en ekspertspalte med eksperter 

innenfor kost og trening, hud- og kroppspleie, sex- og samliv, økonomi samt en prest som svarer 

på spørsmål om religion og «annat jox!» (f.eks. 1998b). 

 Etter Vi Menn skriver Slitz og M! mest om religion av mannebladene. Dernest følger 

Café og Euroman. Mann har færrest oppslag om religion.  
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Tabell 10 Oversikt over opplags- og lesertall fordelt på blad (utgiver)59 

 Opplag 

 

Lesertall 

Euroman 

(Egmont magasiner) 

25.074  

(2009.2) 

203.000 

(2009.2) 

Mann 

((Egmont)Hjemmet 

Mortensen) 

16.665 

(2008) 

124.000  

(2009.1) 

 

Café 

(Aller Media) 

28.700 

(2009) 

122.000 

(2009) 

M! 

(Benjamin publications) 

46.440 

(2009.1) 

269.000 

(2009.1) 

Vi Menn 

((Egmont)Hjemmet 

Mortensen) 

88.727  

(helår 2008) 

527.000  

(2009.1) 

 

Slitz 

(MDM Media AB) 

58.300 

(2005) 

207.000 

(2007) 

Kilder: Euroman: Egmont 2010 (Index Danmark/Gallup (lesertall); Dansk oplagskontroll (opplagstall)), Mann: 

Egmont Hjemmet Mortensen 2010b (Synovate MMI; Norsk Medieindeks/målgruppeindeks (lesertall)), Café: 

Allers forlag 2010b (TS (lesertall); Orvesto Konsument (opplagstall)), M!: Benjamin 2010b (Gallup/Index 

Danmark (lesertall); Dansk oplagskontroll (opplagstall)), Vi Menn: Egmont Hjemmet Mortensen 2010c (Synovate 

MMI; Norsk Medieindeks/målgruppeindeks (lesertall)), og Slitz: Mdm Media 2010 (TS (opplagstall); Orvesto 

(lesertall))  

 

4.3  Forskningsdesign 

Metodetriangulering og en abduktiv tilnærming  

For å få en helhetlig forståelse av bladers religionsdekning, har jeg gjennomført en kvantitativ 

innholdsanalyse av hele materialet og utført kvalitative analyser av bestemte tekster i utvalgte 

blader. Et slikt forskningsdesign med kombinasjon av metoder er relativt vanlig innenfor 

analyse av medietekster (Hesmondhalgh 2006). Fordelen med metodetriangulering, er at jeg 

kan tallfeste religionens tilstedeværelse i et større materiale og belyse overordnede mønstre og 

utviklingstendenser. Samtidig har jeg kunnet gå dypere inn i et avgrenset materiale gjennom å 

analysere meningskonstruksjoner. Med andre ord fungerer metodene som komplementerende 

til hverandre hvor funnene fra de kvalitative analysene supplerer de kvantitative, og bidrar til 

både oversikt og innsikt (se Grønmo 1982; Kelle 2001: 150).  

Artikkel 1 i avhandlingen kombinerer kvantitativ innholdsanalyse med kvalitativ 

tekstanalyse. De to øvrige artiklene er kvalitative tekstanalyser og fokuserer på avgrensede 
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samlet informasjon om bladene i 2010–2011.   
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temaer. Kvantitativ innholdsanalyse er en hensiktsmessig metode i komparative studier (Stokes 

[2003] 2010: 57), og er derfor velegnet med hensyn til artikkelens sammenligning mellom land 

og utviklingsmønstre over tid der de samme variablene er analysert. De kvalitative 

tekstanalysene kaster lys over meningsskapingen i spesifiserte områder av bladenes 

religionsdekning. Samtidig er det viktig å påpeke at den kvantitative innholdsanalysen også 

innebærer kvalitativ tolkning (Krogstad 2000: 99). For eksempel er det tolkninger involvert i 

valg av variabler. Dessuten innebærer selve kodingen skjønnsmessige vurderinger, noe som er 

naturlig med tanke på at en konverterer et kvalitativt materiale, som jo bladtekster er, til et 

kvantifisert materiale.   

Jeg startet analyseprosessen med å kode materialet med henhold til kvantitative 

variabler. Dette gav meg oversikt over materialet og et godt utgangspunkt for å gjøre et 

informert og strategisk valg om hvilke tema, blader og spesifikke tekster jeg ønsket å undersøke 

nærmere via kvalitative analyser. Avhandlingens forskningsdesign kan videre best beskrives 

som en abduktiv tilnærming der jeg har operert med en vekselvirkning mellom datamaterialet, 

teorier og tidligere forskning.  

 

4.4  Den kvantitative innholdsanalysen: planlegging, gjennomføring og 

utfordringer  

Den kvantitative innholdsanalysen bidrar, sammen med de kvalitative analysene, til å besvare 

studiens første overordnede problemstilling; hvordan fremstiller nordiske familie-, kvinne- og 

manneblader religion som tema i årene 1988, 1998 og 2008? Det er som nevnt i første artikkel, 

«Making religion relevant?», at jeg bruker kvantitativ innholdsanalyse, da kombinert med en 

kvalitativ sjangeranalyse. Her er det de mer spesifikke spørsmålene om hvilken plass religion 

tildeles og hvilke religionsformer som prioriteres i danske, finske, norske og svenske blader i 

perioden 1988–2008, som besvares kvantitativt. Da jeg startet arbeidet med å utvikle variabler, 

var formålet å fange opp beskrivende trekk ved bladenes religionsdekning, drevet av både 

konstaterende og åpne arbeidsspørsmål som; skriver blader i det hele tatt om religion, og hvis 

ja, hvordan dekker de det?  
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Prosedyre: valg av variabler og kodingen 

Variablene brukt i denne studien er dels inspirert av Romarheim (2000) og Ahlin (2001), men 

særlig influert av det felles kodeskjemaet som ble utviklet i mediegruppen i NOREL-prosjektet 

– da i en bearbeidet form tilpasset blader (se kodeskjema i appendiks).  

Variablene beskriver religionsformer, aspekter knyttet til i hvilken grad religion 

tillegges betydning som redaksjonelt innhold, journalistiske trekk og innholdet i tekstene som 

sier noe om hvilke sammenhenger/temaer religion relateres til og kontekster religion settes inn 

i. Variabler som måler i hvilken grad religion tillegges betydning, innebefatter hvorvidt religion 

er hovedtema eller et tilleggstema i den aktuelle teksten, hvorvidt religion er fast materiale (for 

eksempel via horoskop), hvorvidt religion presenteres på forsiden samt tekststørrelsen. 

Variabler som beskriver journalistiske trekk er sjanger, om religion omtales fra et innenfra- 

eller utenfraperspektiv og om religion portretteres i anbefalende, informative, underholdende 

eller kritiske vendinger. Variabler som beskriver tekstenes innhold inkluderer tema, geografisk 

orientering og hvorvidt det er menn og/eller kvinner som portretteres.  

En viktig del av forarbeidet til analysen innebar å utvikle dekkende kategorier på 

religion. Jeg ønsket å inkludere både såkalt konvensjonell religion, så som kristendom, islam 

og så videre, og alternativreligiøse eller åndelige former (se tabell 11 for oversikt over valgte 

religionskategorier). Siden alternativreligiøse religionsformer inkluderer et bredt spekter av 

trosinnhold og praksiser, konfererte jeg med tidligere empiriske undersøkelser på religion i 

blader (Ahlin 2001; Gustafsson 1985; Romarheim 2000; Winell 2009). Jeg valgte å inkludere 

flere religionskategorier fra Ahlin (2001), det vil si parapsykologiske fenomen – som inkluderer 

telepati, klarsynthet, tro på spøkelser og spiritisme –, reinkarnasjon, astrologi og alternativ 

medisin. Noen kategorier kom dessuten til gjennom kodearbeidet. 

 



73 

 

Tabell 11 Kategorier på religion 

Religionstype 

 

Luthersk protestantisk folkekirke (majoritetskirken) 

Annen kristendom 

Islam 

Annen verdensreligion 

Parapsykologiske fenomen (telepati, spøkelser etc.)  

Reinkarnasjon 

Astrologi 

Alternativ medisin 

Blandet, flere religioner 

Religionskritisk, ateistisk, humanistisk 

Uklassifiserbart 

Engler  

UFO  

Satanisme 

Annen religion 

 

Alternativ medisin er en utfordrende kategori med henhold til hvorvidt den skal 

inkluderes som «religion» (eller «åndelighet») eller ikke (se Ahlin 2001: 118; Romarheim 2000: 

102). I tråd med min arbeidsdefinisjon av religion – og noe likt med Romarheim (2000: 101-

102) – valgte jeg å inkludere de tilfeller der bladene mer eller mindre eksplisitt markerer 

alternativ medisin som forankret i en forståelse av det overempiriske. For eksempel har jeg 

utelukket tekster om kosttilskudd som sies å skulle ha helsemessige fordeler. Jeg har også kun 

innlemmet tekster om yoga, selvutvikling og velvære som henspiller på eller setter disse 

fenomenene inn i en religiøs/åndelig ramme.  

«Annen religion» henviser til mer marginale religionsformer, for eksempel 

Scientologikirken. «Annen religion» inkluderer også alternativreligiøsitet som ikke er astrologi, 

parapsykologi, reinkarnasjon eller alternativ medisin. «Uklassifiserbart» er tilfeller der det 

henvises til noe oversanselig, men som ikke tilkjennegis innenfor definerte religionskategorier. 

Typiske eksempler er omtale av spill, filmer eller tv-serier som kombinerer ulike religiøse 

elementer, i tråd med en intuitiv forståelse av det Hjarvard (2008a, 2008b, 2011, 2012, 2013) 

betegner banal religion. Underveis i arbeidet med kodingen inkluderte jeg også nye 

religionskategorier, som «Ufo», «Engler» og «Satanisme», fordi disse fikk en del omtale i 

enkelte blader. Men i det store og det hele utgjør disse små andeler og er derfor innlemmet i 

«Annet»-kategorien i artikkel 1.  
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Tekster inkludert i datamaterialet omtaler religion i større eller mindre grad. Kriteriet 

for å innlemme en tekst var at religion måtte ha en viss betydning for innholdet. Dette innebærer 

ikke nødvendigvis at religion får mye plass kvantitativt sett. I enkelte tekster, så som intervju, 

kan temaene spenne over et bredt spekter og religion er ett av flere tema. Et annet eksempel er 

tekster der religion fremheves som årsak til vold og således tillegges betydning, men hvor 

tekstene konsentreres om beskrivelser av voldelige handlinger. Valget om hvorvidt en tekst skal 

telle med eller ei, er basert på en skjønnsmessig vurdering av hver enkelt tekst.  

Alt av redaksjonelt innhold er inkludert. Dette omfatter også vitser, tegneserier, 

bildeserier, kryssord, quiz samt TV-programomtaler. TV-program som kun gir oversikt over 

program, sendetidspunkt og TV-kanal er ikke med (i det skandinaviske materialet gjelder dette 

bare Hjemmet). Selv om reklameannonser kunne vært et interessant materiale i og med at de 

innlemmes ut fra en intensjon om at de taler til målgruppen, er også disse ekskludert.  

Da jeg var ferdig med å utarbeide kodeskjemaet, sendte jeg dette til Kati Niemelä, som 

var gruppeleder for mediegruppen i NOREL og landansvarlig for den finske gruppen. Hun ga 

så ansvaret med å kode de finske bladene til en finsk forskningsassistent. Det skandinaviske 

materialet ble kodet av meg selv med hjelp fra en assistent. Siden innsamlingen av det 

skandinaviske datamaterialet var tidkrevende, startet og fullførte den finske 

forskningsassistenten kodearbeidet før jeg fikk begynt. Via Kati hadde vi noen diskusjoner om 

kodeskjemaet og noen endringer ble implementert som følge av dette. Siden det finske og det 

skandinaviske materialet ble kodet på ulike tidspunkt, kunne imidlertid ikke endringer jeg 

valgte å gjøre i kodearbeidet, omgjøres i førstnevnte. Dette kan ha ført til svakheter ved dataene, 

som jeg diskuterer i neste avsnitt.  

Både det finske og det skandinaviske materialet er kodet i statistikkprogrammet SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences). Jeg fikk tilsendt det finske materialet som en 

ferdigkodet SPSS-fil. Alle analysene i SPSS er gjort av meg. Flere av de kodede variablene ble 

ikke benyttet i analysen som presenteres i artikkel 1. Jeg fikk likevel stor nytte av dette arbeidet, 

da det ga en god oversikt over materialet og bidro til at jeg kunne ta velinformert valg med 

henhold til hvilke temaer som skulle undersøkes videre i de kvalitative analysene i artiklene.  

Utfordringer og svakheter 

En utfordring i kodingen av materialet var hva som skal telles som en distinkt tekstenhet. Blader 

har spalter, samlesider eller flere tekster som går inn under en felles overskrift, men med tydelig 
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adskilte tekstdeler. Valg av hva som utgjør en tekstenhet har konsekvenser for resultatet. Under 

vil jeg derfor si noe mer utfyllende om mine valg.   

Såkalte ekspertspalter, der én eller flere eksperter med temaspesifikk ekspertise besvarer 

spørsmål fra lesere, er et illustrerende eksempel på tekster som utfordrer hva som utgjør en 

distinkt tekstenhet. Generelt sett finnes det to typer ekspertspalter i bladene: (1) spalter viet til 

én ekspert og derfor gjerne ett spesifikt ekspertisefelt, og (2) spalter som samler flere eksperter 

med hvert sitt ekspertisefelt. Eksempler på førstnevnte fra mitt materiale er svenske Amelias 

spalte «Fråga Annika» (1998) og «Någon att tala med» (2008) med presten Annika, og danske 

Hjemmets «Spør John» (1998 og 2008) med synske John. Eksempler på spalter som innlemmer 

flere eksperter er i svenske Slitz, hvor en prest blant annet deler spalteplass med en personlig 

trener og en samlivsekspert, og i norske Allers der en astrolog opptrer side om side med 

deriblant allmennlegen og livsveilederen i helsepanelet. Jeg valgte å kode disse 

ekspertspaltetypene likt, med hvert enkelt spørsmål (inkl. tilhørende svar) som distinkte 

tekstenheter. Dermed ble, for eksempel, to spørsmål kodet som to tekstenheter av notisstørrelse 

med religion som hovedtema. Alternativet ville være å vurdere spaltene i sin helhet som 

distinkte tekster. I så fall ville spaltetype 1 blitt vurdert som én middelstor tekst (én side) med 

hovedtema religion, og spaltetype 2 som én større tekstenhet (to sider) med religion som 

tilleggstema. Grunnen til at dette alternativet ble valgt bort, er at en slik koding ikke 

rettferdiggjør den rollen religion og de religiøse ekspertaktørene, tildeles i spaltetype 2. 

Dessuten er de enkelte spørsmålene tidvis såpass ulike i karakter og innhold, at det oppleves 

som unaturlig å se dem under ett. 

Mitt valg medførte konsekvenser for antall tekster som omtaler religion. Særlig 

Hjemmets «Spør John»-spalte, som gjerne inneholder hele fem spørsmål i hvert nummer, drar 

opp totalantallet for religionsdekningen i de danske bladene og ikke minst andelen for det 

paranormale, som er religionskategorien spalten tar for seg. Men siden jeg har, så langt det er 

mulig, etterstrebet å gjennomføre en konsekvent koding, mener jeg at dette ikke er problematisk 

fordi materialet i sin helhet er sammenlignbart.   

 Siden innsamlingen og kodingen av det finske materialet foregikk adskilt fra det 

skandinaviske – både i rom og tid, er det noen usikkerhetsmomenter knyttet til den interne 

reliabiliteten ved det kvantitative datamaterialet. Til tross for at det samme kodeskjemaet ble 

brukt, er ikke dette en garanti mot at tolkningsforskjeller har oppstått. De finske funnene skiller 

seg også noe fra de skandinaviske, når en ser på forekomsten av religion i bladene. Dette kan 

selvfølgelig komme av reelle forskjeller. Jeg kan imidlertid ikke utelukke at disse forskjellene 

kan være et resultat av ulike måter å telle på, eller ulike ideer om hvor mye religion som må 
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omtales eller hvor stor betydning religion må ha, for at teksten skal inkluderes. For artikkel 1, 

der disse funnene presenteres, innebærer dette at målet på religionens plass i de finske bladene 

versus de skandinaviske bladene – som er gjennomsnittlig antall tekster der religion omtales – 

må tolkes med noe varsomhet. Dette er selvfølgelig en vesentlig svakhet ved en studie som 

nettopp søker å gjøre en slik sammenligning. Utviklingstendensen i hvert av landene i den 

studerte perioden, det vil si om omtalen av religion øker, minsker eller holder seg jevn, bør 

derimot være holdbare resultat. Det er også god grunn for å anta at sammenligningsgrunnlaget 

mellom de ulike landene på de øvrige variablene er valide, fordi disse gir mindre rom for 

tolkningsmuligheter. Dette gjelder prosentfordelinger på tekster der religion er hovedtema og 

på de ulike religionsformene.60 Optimalt sett bør en ved kvantitative innholdsanalyser 

gjennomføre en såkalt «intercoder reliability» test, der to personer koder det samme materialet 

for så å sammenligne resultat (se Krippendorff 1980; Stokes [2003] 2010: 58). På grunn av tids- 

og kostnadshensyn hadde jeg dessverre ikke mulighet til å gjennomføre en slik test.  

En annen svakhet er at jeg ikke har målt hvor stor del religionsdekningen utgjør av 

bladenes totale innhold. Å finne frem til disse tallene ville vært en tidkrevende operasjon, med 

tanke på at bladmaterialet forelå manuelt og ikke var søkbart. Jeg har riktignok en omtrentlig 

oversikt over antall sider i bladene, som gir en pekepinn på bladenes omfang i den studerte 

perioden. I artikkel 3, som studerer det norske kvinnebladet Det Nyes horoskopspalte, valgte 

jeg dessuten å bruke et annet mål på omfanget av astrologi. Her telte jeg antall sider der astrologi 

er hovedtema i årene 1988, 1998 og 2008, og regnet ut hvilken prosentandel dette utgjør av 

bladets totale antall sider. Til tross for noen svakheter, er materialet velegnet for å besvare 

spørsmålet om hva som kjennetegner nordiske bladers religionsdekning i årene 1988, 1998 og 

2008.  

 

4.5  Kvalitativ tekst- og bildeanalyse 

De overordnede spørsmålene, hvordan fremstiller nordiske familie-, kvinne- og manneblader 

religion som tema i årene 1988, 1998 og 2008, og hvilken betydning kjønn har, besvares med 

analyser som går dypere inn i bladtekstenes meningsstruktur. De tre artiklene inkluderer 

kvalitative analyser der ulike analytiske begrep er anvendt, men der alle er forankret innenfor 

den sosialkonstruktivistiske tradisjon, og mer spesifikt inspirert av kritisk diskursanalyse anført 

av Norman Fairclough (1995, [1995] 2010, 2003, se også Richardson 2007) og sosialsemiotikk, 

                                                 
60 Dog kan det også oppstå skjevheter her, for eksempel med tanke på telling av religionsdekning i spørrespalter.  
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slik den blant annet er beskrevet av Theo van Leeuwen (2005). Før jeg redegjør for de aktuelle 

analysebegrepene, begrunner jeg valg av analyserte temaer og caser.  

Valg av caser for kvalitativ analyse og analysekategorier  

Analysene er drevet frem gjennom en abduktiv tilnærming. Jeg har gått frem og tilbake mellom 

tidligere forskning og datamaterialet, og således spisset tematikk, analysestrategier og 

kategorier fortløpende. Valg av caser relaterer seg til tidligere studier, der jeg har vektlagt å 

belyse tematikker som i mindre grad er utforsket. Jeg har også vært opptatt av å få frem 

variasjon i tema, religionsformer, bladtyper og komparasjonsfaktorer for å kunne gi et bredt, 

men samtidig dyptgående bilde av bladers religionsdekning. Utgangspunktet var derfor at én 

artikkel skulle sammenligne de nordiske landene over tid, mens de to øvrige artiklene skulle 

konsentrere seg om bestemte blader og gå i dybden av en utvalgt tematikk.   

Den første artikkelen inkluderer kvalitative analyser av caser i de skandinaviske bladene 

som supplerer den kvantitative analysen. Valget av casene er utledet av de kvantitative funnene, 

hvor jeg undersøker fremstillingen av de mest utbredte religionsformene, kristendom og 

parapsykologi, i utvalgte faste spalter i familie-, kvinne- og manneblader (fortrinnsvis 

familiebladene da disse har høyest religionsrepresentasjon). Astrologi ble ikke inkludert, selv 

om det også har en sterk representasjon. Dette er fordi jeg ønsket å sette søkelys på astrologi i 

en egen artikkel. I arbeidet med analysen var jeg opptatt av hvilke forestillinger bladene har om 

de ulike religionsformene og især hvordan sjangre bidrar til å forme de måtene religion 

fremstilles. Jeg sier mer om sjanger som analysebegrep, og øvrige begrep, i neste avsnitt. 

Artikkel 1 viser at en nærmere analyse av hvordan konstruksjoner av bladenes 

målgruppe spiller inn i omtalen og fremstillingene av religion, kan gi en dypere forståelse av 

bladers religionsdekning. Denne vissheten influerte de to påfølgende artiklene, der jeg valgte å 

vektlegge kjønn og årene 1988/1998 og 2008 som komparative aspekter. I tillegg til å fylle 

mangler i den eksisterende forskningen på religion og medier, relaterer artikkel 2 og 3 seg til 

debatter innenfor medie- og kjønnsforskningen.  

På grunn av den lille forskningen på maskulinitet, medier og religion, ønsket jeg å vie 

en artikkel til mannebladene. I første omgang var arbeidet med artikkelen drevet av det relativt 

åpne spørsmålet, «hvordan bidrar manneblader til å kjønne religion?». Foreløpige teser, basert 

på funn fra artikkel 1 og tidligere studier om religion i manneblader (Johnsen 2006) og 

mannebladsjangeren generelt (Benwell 2003a, 2003b; Gauntlett 2008: 164–189; Gill 2007a: 

204–217; Jackson m.fl. 2001), var at mannebladet skriver om de underholdende sidene ved 
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religion, eller omgjør religion til underholdning. Opprinnelig ønsket jeg å undersøke forskjeller 

i ulike typer mannebladers religionsdekning. Da dette ble for omfattende, valgte jeg å 

konsentrere analysen om de tre likeartede bladene, Slitz, M! og Mann fordi de representerer en 

skandinavisk variant av the new lad-maskuliniteten – eller retromaskuliniteten (Langeland 

2011, 2014) – som er mindre utforsket i Skandinavia, og er ikke tematisert i tilknytning til 

religion. En sentral antagelse i analysearbeidet var at bladenes maskulinitetsdiskurs bidrar til å 

fremme visse religionsrepresentasjoner. I kategoriseringen av materialet fant jeg særlig 

bladenes produksjon av religiøse subjekter som interessant. En konsulentuttalelse bidro til at 

jeg videreutviklet ideen om hvordan bladene, gjennom å kjønne religiøse subjektiviteter, både 

bidrar til en feminisering og en maskulinisering av religion/religiøsitet. Sentrale analysetemaer 

i denne artikkelen var derfor kjønnet subjektivitet og religion i 1998 og 2008, slik det kom til 

syne gjennom bladenes verbaltekst og bilder. 

 Valget om å studere astrologi i artikkel 3 kommer av dets utbredelse i populærkulturen 

– ikke minst i kvinnebladene via horoskopspalten – som vist i artikkel 1 og tidligere studier på 

familieblader (Ahlin 2001; Gustafsson 1985; Krogsdal 2010; Lundby og Gresaker 2015; 

Romarheim 2000). Det er gjort få studier på astrologi og horoskopet, særlig med et 

kjønnsperspektiv (se Eggins og Iedema 1997 for et unntak). Mitt utgangspunkt var spørsmålene 

om hvilken rolle astrologi gis og hvilke femininitetsformer som konstrueres i kvinnebladers 

horoskop. Gjennom studier av postfeminismen i populærkulturen (f.eks. Gill 2007a, 2007b, 

2009), fant jeg gjenklang i horoskopene i bladene til den yngste målgruppen som vektlegger 

intime relasjoner. Jeg fant dette interessant og valgte å undersøke astrologens ytringer om det 

toneangivende temaet «veien til parforholdet/kjærlighet» i Det Nye der jeg, inspirert av en 

konsulentuttalelse, sporer temaet ved å gå bakover i tid, fra 2008 til 1988. I tillegg til å 

undersøke hvilke femininiteter som ble fremmet i lys av veien-til-parforhold-tematikken, 

fokuserte jeg på astrologens diskursive roller i teksten. Aktuelle analysebegrep i artikkel 3 er 

derfor kvinnelig subjektiviteter, diskurs og diskursiv rolle.  

Sosialsemiotikk og kritisk diskursanalyse  

Min analysestrategiske tilnærming i avhandlingens artikler henter hovedsakelig inspirasjon fra 

kritisk diskursanalyse (f.eks. Fairclough 1995, [1995] 2010, 2003,) og sosialsemiotikk (f.eks. 

Van Leuween 2005). Disse tilnærmingene vektlegger språkets betydning for det sosiale og for 

meningsskaping. Jeg har vektlagt å utforske hvordan bladene skaper mening gjennom 

verbalspråket. Siden blader er multimodale tekster med fargerike bilder, har jeg (i artikkel 2) 
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også studert forholdet mellom det visuelle og det verbale. Sosialsemiotikk og kritisk 

diskursanalyse er fruktbare innfallsvinkler fordi de tilbyr konkrete og håndgripelige redskap for 

hvordan man kan analysere medietekster.  

I tråd med Norman Faircloughs diskursforståelse (se f.eks. [1995] 2010: 54–55), ser jeg 

på diskurs både noe som konstituerer og er konstituert, noe som innebærer at språket ikke bare 

former det sosiale, men også er formet av det sosiale. Den diskursive tilnærmingen setter 

søkelys på makt og representasjoners effekter og konsekvenser (Hall [1997] 2011: 6). Et slikt 

maktperspektiv er aktuelt i denne avhandlingen, fordi jeg ikke anser det som tilfeldig hvordan 

religion og kjønn fremstilles, selv om fremstillingene fremstår naturlige (jf. Fairclough [1995] 

2010: 103–104).   

Sosialsemiotikk skiller seg fra tradisjonell semiotikk slik den ble frontet av Ferdinand 

Saussure (se [1915] 1966). Heller enn å fokusere på strukturen som ligger bak språket (langue), 

fremhever sosialsemiotikk bruken av språket (parole), eller semiotiske ressurser, som er 

handlinger eller materialer vi kommuniserer gjennom. Begrepet ressurs understreker at enhver 

kommunikative handling viser til et meningspotensiale fremfor en fastlagt mening (Van 

Leeuwen 2005: 3). Både sosialsemiotikken og Faircloughs diskursanalytiske tilnærming 

trekker på lingvisten Michael Hallidays (1994) flerfunksjonelle perspektiv på språket. Sentralt 

her er tanken om at språket realiserer tre former for mening (eller metafunksjoner); den 

ideasjonelle (språket som representasjon), den mellompersonlige (språket som 

meningsutveksling) og den tekstuelle (språket som budskap) (Maagerø og Tønnessen 2010: 

134–141; se også Fairclough 1995: 6, 131, 2003: 26–28; Hitching og Veum 2011: 32–33). I 

tråd med Fairclough ([1995] 2010: 5, 58), har jeg generelt i analysene vært opptatt av hvordan 

tekster konstruerer og representerer verden og subjekter, og hvordan tekster skaper identiteter 

og relasjoner. De tre artiklene vektlegger imidlertid disse aspektene noe ulikt og tar til dels 

forskjellige grep.   

Diskurs er et sentralt begrep som jeg benytter i alle de tre artiklene. I tråd med 

Fairclough forstår jeg diskurs som «constructions or significations of some domain of social 

practice from a particular perspective» ([1995] 2010: 94). Mer konkret har jeg i analysearbeidet 

tilnærmet meg diskurser og meningstildeling i bladene ved å være oppmerksom på de ideer som 

bidrar til å konstruere og forme bladenes versjon(er) av virkeligheten (jf. Gauntlett 2008: 18).   

 Representasjon er også et begrep jeg bruker gjennomgående, og viser enkelt sagt til de 

meninger som tillegges verdenen, fenomen, objekter, subjekter osv. (jf. Fairclough [1995] 

2010; Hall [1997] 2011: 3), det vil si, hvilke bilder av virkeligheten som fremmes. 
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Representasjoner av religion viser til hvordan religion fremstår gjennom bruk av språk, 

kategorier og så videre (se Neumann 2001: 33).  

Bladenes konstruksjoner av kjønnede subjektiviteter er også relevant i denne 

sammenhengen, og adresseres i artiklene 2 og 3 (se 3.3 for teoretiske perspektiv på kjønnet 

subjektivitet). Gjennom bladenes beskrivelser av kvinner og menn, de handlingsbetingelser- og 

muligheter disse gis samt hvordan de evalueres eller vurderes, fikk jeg fatt i konstruksjonen av 

kjønnede subjekter. Bladenes diskurser muliggjør og fremmer visse subjektiviteter, mens andre 

kritiseres eller utelukkes. I artikkel 2 vektla jeg hvilke egenskaper knyttet til religiøse subjekter 

som bladene fremstiller som feminine, og hva som kjennetegner maskuline religiøse subjekter. 

For å få innblikk i Det Nyes femininitetskonstruksjoner i artikkel 3, var jeg opptatt av hvilken 

type kvinnelig subjekt som fremstilles til å være i stand til å få seg en kjæreste, blant annet i 

form av å iscenesette eller å gjøre det som anses som tiltrekkende femininitet.  

Mellommenneskelige relasjoner og identiteter i tekster adresseres gjennom analyser av 

sjangre i familie-, kvinne- og mannebladers representasjoner av kristendom og det paranormale 

i artikkel 1 og diskursive roller i Det Nyes horoskop i artikkel 3. Som et analytisk begrep forstås 

sjanger her som en sosial aktivitet som fanger opp relasjonelle aspekter, det vil si «what people 

do to or for or with each other by means of texts» (Van Leeuwen 2005: 123). Analyse av sjangre 

belyser hvordan ulike teksttyper bidrar til å forme religion, der jeg har fokusert på teksters 

kommunikative formål eller funksjoner (se Fairclough 2003: 7061; Van Leeuwen 2005). I 

artikkel 1 viser jeg for eksempel de ulike måtene kristendom representeres i tekster som trekker 

på forskjellige sjangre, så som prekenen og spørrespalten. Sjangre sier noe om intensjonen med 

tekster og de muligheter og potensielt begrensninger, i form av konvensjoner og forventninger, 

tekster har med tanke på kommunikasjon (jf. Hodge og Kross 1988: 7). Det var et poeng i min 

analyse å analysere frem hvilke (potensielt flere) sjangre tekstene trakk på, fremfor å ta bladenes 

egendefinerte sjangerbetegnelser for gitt. Funnene viser også at det er forskjeller mellom 

mannebladet Slitz og kvinnebladet Amelias spørre- eller ekspertspalter der prester svarer på 

spørsmål fra leserne.    

Analysekategorien diskursive roller, brukt i artikkel 3, belyser også teksters relasjonelle 

og identitetsskapende aspekter. Teksters diskursive roller viser til hvordan det konstrueres en 

avsender med gitte egenskaper, stil, formål og budskap som henvender seg til og forsøker å 

involvere en tenkt mottaker. Avsenderens/fortellerstemmens egenskaper og relasjonen mellom 

denne og den forestilte mottakeren, identifiseres gjennom tiltaleform, modus (type 

                                                 
61 Fairclough (2003: 71–72) påpeker imidlertid at ikke alle tekster er drevet av formål. 
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kommunikasjonsutveksling: informasjon og tilbud eller krav om varer og tjenester), tone og stil 

(væremåte) (se Benwell og Stokoe 2006: 112; Fairclough [1995] 2010: 125–149, 2003; 

Maagerø og Tønnessen 2010: 137). I artikkel 3 viser jeg for eksempel hvordan astrologens 

diskursive rolle endres fra 1988 til 2008 via astrologens tonebruk og hvordan hun62 søker å 

engasjere den implisitte leseren med sitt budskap, fra å være en (tilsynelatende) nøktern 

observerer som rapporterer til å bli en engasjerende instruksgiver. Bladenes fortellerstemme er 

også sentralt i artikkel 2, der humoristisk ordbruk og tone bidrar til å skape en distinkt 

mannebladdiskurs.   

Tidsperspektivet/den diakrone analysen er sentral i alle artiklene. Mest systematisk 

historisk sammenligning ble gjennomført i artikkel 1 gjennom den kvantitative analysen av 

forekomsten av religionskategorier, og i artikkel 3 med analyse av Det Nyes horoskopspalte. 

Horoskopets konsistens i form av å være fast innslag på tvers av tid gjør den særlig interessant 

å studere med tanke på endring og kontinuitet. For å kunne nøste opp hvilke meninger som ble 

tillagt jakten på kjærligheten og femininitetskonstruksjoner i 1988, 1998 og 2008, valgte jeg å 

trekke veksler på Michel Foucaults (f.eks. [1979] 1995) genealogiske analysemetode, da i en 

løselig inspirert variant. Genealogi innebærer en kritisk studie av nåtidens historie («the history 

of the present»). Samtidens hendelser, begrep, objekter, praksiser, kunnskap ses ikke på som 

naturlige følger av det som var, men er derimot resultat av kamper, utelukkelser og tilfeldigheter 

(jf. Villadsen 2002: 85). «Adopting a genealogical perspective is to ask ourselves how we have 

come to define a case the way we do now and what that presupposes» (Chambon 1999: 55). 

Poenget er å fange opp kontinuerlige elementer så vel som de elementene som utgår (Adams 

og Sydie 2002: 241; Chambon 1999: 55; Koopman 2008: 353). Selv om min analyse ikke kan 

sies å være en genealogisk analyse, var metoden om å forfølge utvalgte fenomen bakover i tid, 

en god måte å få fatt i naturaliserte oppfatninger om, i dette tilfellet, parforhold og 

femininitet/det kvinnelig subjekt på ulike tidspunkt, og hvordan dette endret seg – eller forble 

uendret (se Chambon 1999). Jeg undersøkte praksiser, språkvalg, ideer og forståelsesrammer i 

forbindelse med disse fenomenene. Metoden bidro til at jeg fanget opp endringer som ikke 

nødvendigvis var så lette å få øye på med tanke på egen nærhet til kjønnsdiskurser (se neste 

avsnitt) og det som virket å være små nyanser, men som likevel viste til endrede premisser og 

forutsetninger. Denne tilnærmingen var med andre ord fruktbar fordi den frembrakte hva som 

er spesielt – og hva som er uendret – med nåtiden (dvs. 2008).  

                                                 
62 Det er en kvinnelig astrolog alle de tre undersøkte årene.  
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Betydningen av bildebruk fremmes i artikkel 2. Jeg var opptatt av hvordan verbal 

informasjon knyttes til visuell informasjon, betegnet som informasjonskobling (Løvland 2007: 

37–40; Maagerø og Tønnessen 2010: 146–147; Van Leeuwen 2005: 217–247). Forholdet 

mellom det verbale og det visuelle uttrykkes enten gjennom utdyping (elaboration) eller 

utviding (extension). Førstnevnte viser til hvordan informasjonen som fremkommer i den ene 

teksten, visuell eller verbal, spesifiserer eller tolker og forklarer den andre (visuelle eller 

verbale) teksten. Utvidelse innebærer derimot at den ene teksten bidrar til ny informasjon som 

supplerer, kontrasterer eller omskriver informasjonen i den andre teksten. Når mannebladene 

for eksempel illustrerer det de omtaler som voldelig «religiøs fanatisme» med fotografier av 

menn med våpen (ofte visuelt markert som muslimske menn) og døde kropper, utdyper bildene 

gjennom å spesifisere og tolke hvilke meninger som tillegges «religiøs fanatisme» (M! 2008: 

67; se Gresaker 2017b: 242–243).63  

Ellers har det vært viktig for meg å se bladtekstene i sammenheng med den 

sosiokulturelle og historiske konteksten de opptrer i, samt den mer umiddelbare bladkonteksten. 

Dette vektlegger jeg for eksempel i artikkel 2 der de analyserte tekstene ses i lys av 

mannebladets maskulinitetsdiskurs og vilkår knyttet til kjønn, religion og medier i Skandinavia.  

 

4.6  Validitet og reliabilitet av funnene  

Den sosialkonstruktivistiske tilnærmingen peker på at virkeligheten er sosialt skapt og at 

kunnskap ikke er «basert på objektive upartiske observasjoner av verden» (Burr 2003: 3). Det 

er dermed visse utfordringer knyttet til forskerens rolle, det som undersøkes og hvordan en skal 

vurdere funnene. Forskeren må derfor utvise refleksivitet, validitet og reliabilitet, eller, sagt på 

en annen måte; gjøre rede for «hvor man står i forhold til de diskurser, man undersøger, og 

hvilke konsekvenser ens eget bidrag til den diskursive produktion af vores omverden kan få» 

(Jørgensen og Winther 1999: 33; se også Hitching og Veum 2011: 21). Selv om det innenfor 

religionssosiologien forfektes en metodologisk ateisme – det vil si at en religionssosiologs 

interesse ikke handler om hvorvidt en religion er sann eller ei (Furseth og Repstad 2003: 241) 

– er det likevel slik at forskerens egenforståelse, erfaring og holdninger vil kunne spille inn i 

hvilke temaer en velger å forske på, og prege hvordan religion undersøkes og fortolkes.  

Mitt valg av forskningstema er farget av min akademiske bakgrunn i sosiologi og 

medievitenskap, med en særskilt interesse for populærkultur. I arbeidet med avhandlingen har 

                                                 
63 Samtidig kan det ses som eksempel på utviding, ved at bildene utfyller informasjonen gitt gjennom 

verbalteksten. 
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særlig diskusjonene om religion og medier i det nordiske religionssosiologiske miljøet, med 

medialisering som et toneangivende perspektiv, bidratt til å forme min innfallsvinkel til 

prosjektet. Det nordiske fagmiljøet på religion og medier har vært preget av konstruktive 

debatter og ulike posisjoner og stemmer, også om medialiseringsteorien evner å fange opp 

tendenser knyttet til forholdet mellom medier og religiøst liv. Dette har således bidratt til at jeg 

har vært bevisst innvendinger mot dette perspektivet og har forsøkt å innta en kritisk tilnærming 

til medialisering (som f.eks. har gitt seg utslag ved at jeg ikke bruker begrepet banal religion). 

Jeg har også gjort en nøye vurdering av andre potensielt relevante perspektiv. Samtidig har det 

jeg vil betegne et utenfrablikk på religion, både faglig (fordi jeg hadde jobbet relativt kort tid 

med religionssosiologiske tema da jeg startet PhD-arbeidet) og personlig (i og med at jeg er 

ikke-religiøs og ikke er medlem av et tros- eller livssynssamfunn), bidratt til at jeg ikke 

automatisk overtok konvensjoner knyttet til feltet. En fordel ved et slikt utenfrablikk er at det 

har gjort meg mer tilbøyelig til å stille spørsmål ved potensielt naturalisert kunnskap på feltet.  

Kan det å stå utenfor religion også være en ulempe som religionssosiolog? For min del 

kan det ha preget blikket mitt på den måten at jeg kan ha oversett visse aspekter til fordel for 

andre. Kanskje har jeg vært litt for fokusert på tilsynelatende mer eksplisitte og verbaliserte 

sider ved religion knyttet til doktriner og tro og mindre oppmerksom på følelser, praksis og 

estetikk. Samtidig har jeg forsøkt å være observant overfor såkalte uoffisielle sider ved religion, 

et perspektiv jeg tidlig i avhandlingsarbeidet merket meg gjennom studier om levd religion (se 

f.eks. McGuire 2008). Videre kan det være at min kjennskap til majoritetskristendommen, som 

er større enn til andre religioner (og således må påstanden om at jeg utelukkende har et 

utenfrablikk på religion nyanseres) kan ha bidratt til at jeg har behandlet dem ulikt. Har jeg for 

eksempel gått glipp av tatt-for-gitt-heter eller inntatt en mer (eller mindre) kritisk tilnærming 

til førstnevnte og en større undring og nysgjerrighet overfor øvrige religioner (se Furseth og 

Repstad 2003: 247–248; Sharpe [1983] 1999)? Jeg har imidlertid bestrebet meg å behandle alle 

religioner likt og å være var overfor varierte utrykk for religiøsitet. Selv om jeg på et faglig plan 

muligens innledningsvis opplevde en større fascinasjon for det ukjente og tilsynelatende mer 

eksotiske på religionsfeltet, opparbeidet jeg meg gjennom lange bearbeidings- og analysefaser 

både en fortrolighet med og distanse til materialet i sin helhet. Funnene mine bekrefter og 

komplementerer også tidligere funn (se Ahlin 2001; Johnsen 2006; Romarheim 2000, 2008; 

Winell 2016), og styrker således den eksisterende forskningen samtidig som den utvides og 

nyanseres.  

Mer utfordrende var det å distansere seg fra bladenes kjønnsfremstillinger. Kjønn kan 

være vanskeligere å gripe enn religion fordi det i større grad involverer normaliserte og 
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innforståtte ideer som det er umulig å tre ut av fordi det er noe en kontinuerlig er del av. Kanskje 

særlig gjaldt dette kvinnebladenes diskurser: jeg er i målgruppen og har vokst opp med og tidvis 

hatt et nært forhold til enkelte av kvinnebladene – ikke minst fordi de reflekterer vidtfavnende, 

dominerende ideer om hvordan kvinner bør være, se ut og hva de bør være opptatt av. Et konkret 

eksempel er betoningen av kjærlighet og parforholdet. Lesningen av studier med et kritisk blikk 

på postfeministisk populærkultur og medierepresentasjoner av kvinner hjalp meg med å heve 

blikket og stille spørsmål ved det vante og selvfølgeliggjorte, som de enerådende ideene om 

kjærlighet som veien til lykke og de omfattende praksisene knyttet til det å gjøre kvinne på 

«riktig» måte. På den andre siden kan inspirasjonen fra de postfeministiske studiene også ha 

bidratt til at jeg overtok disses perspektiv uten å innta en nødvendig kritisk og nyansert holdning 

til dem. Jeg mener imidlertid at mine analyser ble styrket gjennom kjennskapen til arbeidet på 

postfeminisme fordi de fanger opp komplekse og paradoksale trekk ved kulturelle forestillinger 

om ung femininitet i vestlig kontekst.  

Med mannebladene var det kanskje en større utfordring å ta innholdet på alvor, det vil 

si, å gjøre nyanserte tolkninger av seksualiserte bilder av kvinner og representasjoner av 

voldelige menn presentert gjennom ironi og sarkasme. Også her opplevde jeg at annen 

forskning bidro til å belyse de ulike lagene i mannebladtekstene, som å gjøre meg oppmerksom 

på betydningen av humor (se f.eks. Benwell 2003a, 2004; Langeland 2014: 103–105). Samtidig 

er ironi vanskelig å tolke, fordi det fordrer at en kjenner til referansene ironien baserer seg på 

og fordi det skaper en avstand til meningsinnholdet som problematiserer hva som egentlig sies 

og menes, som tidligere påpekt (se Benwell 2004; Langeland 2014).  

I artiklene mine om kjønn påpeker jeg potensielt problematiske kjønnsrepresentasjoner 

som bidrar til å reprodusere og forsterke konvensjonelle og stereotypiske bilder, ikke bare av 

kjønn, men også religion. Dette viser til hvordan tekster kan sies å være ideologiske, som for 

eksempel gir seg utslag ved at visse fremstillinger og subjektiviteter fremheves fremfor andre 

(jf. Fairclough [1995] 2010: 14–15). Samtidig har jeg sett etter alternative og mulige subversive 

kjønnsrepresentasjoner, som kan bidra til nye forståelser (jf. Lövheim 2015b: 50).    
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5. Funn og konklusjoner 

De overordnede spørsmålene i avhandlingen er: Hvordan fremstiller nordiske familie-, kvinne- 

og manneblader religion som tema i årene 1988, 1998 og 2008? Hvilken betydning har kjønn 

for de måter religion fremstilles på? Her presenterer jeg de tre artiklene og diskuterer funnene 

i lys av problemstillingene. Avslutningsvis presenterer jeg hva som er mitt bidrag til 

forskningslitteraturen og foreslår videre forskning.  

 

5.1  Sammendrag av artiklene 

Den første artikkelen, «Making religion relevant? Representations of religion in Nordic popular 

magazines 1988–2008», analyserer religionens kvantitative tilstedeværelse i nordiske blader i 

1988, 1998 og 2008. Artikkelen gjør dessuten en kvalitativ sjangeranalyse av presentasjonen 

av kristendom og paranormale fenomen – religionsformer som er sterkt representert – i faste 

spalter i utvalgte skandinaviske blader. Spørsmålene som stilles er: Hvilket omfang har 

religionsdekningen i nordiske blader i 1988, 1998 og 2008? Hvilke former for religion 

representeres? Hvordan formes representasjonene av religion av sjangre?  

Artikkelens kvantitative innholdsanalyse er basert på 17 blader fra Finland (Me Naiset og 

Seura), Danmark (Hjemmet, Alt for damerne, Sirene, M! og Euroman), Norge (Allers, KK, Det 

Nye, Vi Menn og Mann) og Sverige (Allers, Amelia, Veckorevyn, Slitz og Café Magazine). 

Familiebladene Allers (den norske og svenske versjonen), Hjemmet, mannebladet Slitz og 

kvinnebladet Amelia analyseres i den kvalitative sjangeranalysen. Artikkelen tar utgangspunkt 

i hvordan medier bidrar til å skape mening og de måter religion formes og tilpasses 

populærkulturelle, sjangermessige kriterier. Hvordan religion kan bli portrettert i lys av 

hverdagsliv er også et tema, der kategorien «levd religion» (McGuire 2008), dvs. hverdagsfolks 

religion, trekkes på i beskrivelsen av livsstilbladers religionsomtale.64  

Den kvantitative analysen viser at de skandinaviske bladene i større grad skriver om religion 

enn de finske bladene. Religionsdekningen når et høydepunkt i 1998 i de norske og danske 

bladene. I de svenske bladene avtar den gjennom den studerte perioden, mens det er en liten 

økning i de finske bladene. Landene viser noe ulike tendenser når det kommer til hvilken type 

                                                 
64 Innledningsvis i artikkelen sier jeg at begrepet «levd religion» blir brukt i analysen (Gresaker 2013: 64). Levd 

religion har riktignok ikke en analytisk funksjon i artikkelen. Det er derfor mer presist å si at den religionen jeg 

finner i bladene er eksempler på levd religion, med tanke på bladenes fokus på hverdagsliv og deres formål om å 

integrere den redaksjonelle tematikken sammen med andre former for livsstiler og praksiser knyttet til 

hverdagslivet. 
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religion de dekker. Finske blader konsentrerer seg særlig om kristendom i 1988 og 1998, før 

majoritetsreligionen i større grad blir akkompagnert av andre religionsformer. I de 

skandinaviske landene er det en jevnere fordeling mellom kristendom og alternativreligiøse 

former. De skandinaviske bladene gir dessuten forrang til paranormale og astrologiske 

forestillinger og praksiser ved at de ofte er hovedtema. Mens svenske blader skifter noe fokus 

fra alternativreligiøsitet og over til kristendom i den studerte perioden, er det en økende omtale 

av førstnevnte i danske blader. Når det kommer til endringer over tid, er det generelt en større 

variasjon i nordiske bladers religionsdekning, deriblant med noe mer omtale av andre 

verdensreligioner enn kristendom og religion av uklassifiserbar art.   

Den kvalitative sjangeranalysen av faste spalter i utvalgte familie-, kvinne- og manneblad 

viser at tekstene som presenterer prester fra de nasjonale majoritetskirkene trekker på ulike 

sjangre. Norske Allers henviser til prekenen hvor presten iscenesetter en tradisjonell presterolle 

foran menigheten. I Amelia og Slitz fungerer prestene som rådgivere eller terapeuter og 

informasjonstilbydere i tekster som trekker på terapeutiske veilednings- og 

informasjonssjangre. De to sistnevnte er således formet etter den etablerte livsstilbladsjangeren, 

spørrespalten. En sentral forskjell mellom Amelia og Slitz er at humor og underholdning preger 

mannebladets prestespalte, mens seriøs livsveiledning og rådgiving betoner spalten i Amelia. 

Dette vitner om en kjønnet religionsdekning. Artikkelen finner også forandringer i spaltene som 

tyder på endring i majoritetskirkenes status i bladene og en ytterligere tilpasning til målgruppen 

og kulturelle diskurser om terapi og selvforbedring: to spalter utgår i løpet av perioden og 

Amelias prestespalte rettes mer mot personlig veiledning. Representasjoner av det paranormale 

i familieblader uttrykkes også i tekster med ulike kommunikative siktemål. Norske og svenske 

Allers verifiserer og legitimerer møter med det paranormale som autentiske opplevelser i tekster 

som trekker på virkelighetshistorien og vitneutsagnssjangeren. I Hjemmet representeres derimot 

det paranormale, via en synsk aktør, i tekster som henviser til spørrespalten og 

horoskopsjangeren med fokus på problemløsning og fremtidsprediksjoner.65 Samlet sett viser 

den kvalitative analysen at livsstilblader fremmer religion slik den praktiseres, forstås og 

anvendes blant vanlige folk. Samtidig fremgår det at religiøse eksperter eller autoriteter har en 

toneangivende plass. Den kvalitative analysen antyder videre at ulike bladtyper rettet mot 

forskjellige målgrupper har mer betydning for religionsdekningen enn hvilket land som 

                                                 
65 I artikkelen sier jeg at Hjemmets spørrespalte «John ser alt» med den synske aktøren og horoskopsjangeren ikke 

åpner opp for spørsmål, men aksepterer den synske og astrologen som kapable til å forutse fremtiden (Gresaker 

2013: 78). Jeg vil her understreke at jeg ikke mener at de faktiske leserne ikke kan stille seg skeptiske til disse 

aktørenes evner. Poenget er at disse sjangrene gjerne fremstiller innholdet ved å uttrykke sikkerhet om det som 

sies og premissene dette er basert på (jf. Veum 2011: 97; Maagerø og Tønnessen 2010: 138).  



87 

 

publiserer bladene. Artikkelens hovedfunn er at religion fremstilles i tråd med livsstilbladers 

sjangerkonvensjoner, kommunikative formål, stil og tematiske fokus, og tilpasses de respektive 

målgruppenes hverdagsliv.    

Artikkel 2, «Sex, violence and the religious ‘other’. The gendering of religion in 

Scandinavian men’s magazines», er en kvalitativ tekstanalyse som undersøker hvordan 

manneblader bidrar til å kjønne representasjonene av religion gjennom konstruksjonen av 

kvinnelige og mannlige religiøse subjektiviteter. Følgende spørsmål stilles: Hvordan 

konstruerer og uttrykker skandinaviske manneblader kjønnede ideer om religion og religiøsitet? 

Hvordan kan disse konstruksjonene fortolkes, både i lys av den spesifikke 

mannebladkonteksten og mer vidstrakte kulturelle forestillinger om religion og kjønn? 

Artikkelen tar utgangspunkt i medialiseringsteorien (f.eks. Hjarvard 2011, 2012, 2013) og at 

medienes utvalg og omtale av religion formes i samsvar med konvensjoner knyttet til 

mannebladet, kjent som medielogikk. Jeg argumenterer for at mannebladets medielogikk må 

knyttes til ideer om maskulinitet som antas å opptre som diskursive skript, eller 

referanseramme, for portrettene av religion. Videre begrunner jeg at de tre skandinaviske 

mannebladene som analyseres i artikkelen, M! (Danmark), Mann (Norge) og Slitz (Sverige), 

må ses i lys av maskulinitetsdiskursen the new lad, som var toneangivende for manneblader på 

midten av 1990-tallet (se f.eks. Benwell 2003a, 2004; Beynon 2002; Gill 2003, 2007a: 204–

217; Jackson m.fl. 2001). Basert på dette analyseres verbalt og visuelt materiale fra 1998 og 

2008. 

Analysen viser hvordan bladene bidrar til feminisering og maskulinisering av religion, der 

religion konstrueres i tråd med det bladene oppfatter å være typisk feminint, og det som 

oppfattes som maskulint. Et funn er at mannebladene tenderer til å portrettere religiøse kvinner 

som et universelt, kjønnsspesifikt fenomen, mens religiøse menn er situert på bestemte steder 

og i bestemte kulturer og er således et kontekstuelt fenomen. Særlig to kvinnelige, religiøse 

subjektiviteter kommer til uttrykk i bladene: «den gale, religiøse/åndelige kjæresten» i 1998 og 

«den seksualiserte, begjærte kristne kvinnen» i 2008. Disse konstruksjonene informeres av 

postfeministiske diskurser som kombinerer det mannlige, objektiviserende blikket med 

begjærende kvinner som tar kontroll over sin seksualitet. Bladenes maskulinisering av religion 

uttrykkes gjennom «den onde, patriarkalske, religiøse mannen», representert både i 1998 og i 

2008. Generelt konstruerer mannebladene religion og religiøsitet som annerledeshet i ulike 

former. Samtidig gjøres de religiøse, kjønnede subjektivitetene relevante for den implisitte 

mannlige leseren. Artikkelen foreslår at konstruksjonene er informert og formet av 

dominerende kulturelle forestillinger om religion og kjønn, deriblant stereotypiske 
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representasjoner av muslimske menn som kvinneundertrykkende og voldelige. 

Konstruksjonene er også bearbeidet og tilpasset mannebladets kjønnede skript om intime 

relasjoner, kjønnsforskjeller, sex og vold presentert gjennom en gjennomgående humoristisk 

tone med bruk av ironi og sarkasme.  

Den tredje artikkelen, «‘If your life feels empty, perhaps it's time to find a partner?’ 

Constructions of heterosexual coupledom and femininity through astrological advice in a 

Norwegian women's magazine», undersøker hvordan ideer om (det heteronormative) 

parforholdet og femininitet kommer til uttrykk i horoskopspalten i det norske kvinnebladet Det 

Nye. Ideen om at parforhold bringer lykke er et gjennomgående tema i populærkulturelle 

sjangre som kvinneblader. Fremveksten av postfeministiske diskurser viser at konvensjonelle 

skript om parforholdet og femininitet presenteres på nye måter. Nå fremmes dette som knyttet 

til kvinners frihet, valg og myndiggjøring. Artikkelen utforsker postfeminismens uttrykk i den 

norske konteksten gjennom å sammenligne Det Nyes horoskop publisert i tre ulike tiår (1988, 

1998 og 2008) som dekker perioder før og mens postfeminismen angivelig fikk slagkraft i 

angloamerikansk populærkultur (Tasker og Negra 2007). Gjennom tekstanalyser av temaene 

hvordan møte, velge og kapre en kjæreste, spør studien følgende spørsmål: På hvilke måter 

snakker astrologen om jakten på det heteroseksuelle parforholdet? Hvilke former for femininitet 

fremmes gjennom kjærlighetsjakten? Hva endres i femininitetskonstruksjonene i den studerte 

perioden, og hva består? Artikkelen finner at parforholdet forandres fra å være konstruert som 

et uunngåelig lykkeobjekt som krever lite av kvinner i 1988 til å bli et valgt lykkeobjekt og en 

prestasjon, toneangivende i 1998 og 2008. I sistnevnte år intensiveres dette perspektivet ved at 

jakten på kjærlighet via parforholdet blir portrettert som et altomfattende prosjekt der kvinner 

må sette inn all sin innsats. Studien viser til et skifte fra en astrologisk diskurs om hell i 1988 

til postfeministiske og nyliberalistiske66 diskurser om myndiggjøring og selvstyring, som særlig 

er tilstede i 2008. Det er også kun i 2008 at skjønnhet er noe man må jobbe for. Kroppslig 

selvforbedring fremmes som en sentral del i arbeidet med å bli en tiltrekkende kvinne som er 

kapabel til å kapre en kjæreste. Artikkelen demonstrerer rekkevidden av postfeministiske 

diskurser og hvordan astrologisk ekspertise gjøres anvendelig i et kvinneblad i form av å tilby 

                                                 
66 I artikkelens diskusjon peker jeg på at betydningen av nyliberalistiske ideer i Det Nyes horoskop er overraskende 

i og med at forskning viser at reformer i Norge kun delvis preges av nyliberalisme (Gresaker 2017: 527; Mydske 

m.fl. 2007). I etterpåklokskapens navn ønsker jeg å påpeke at det gir liten mening å sammenligne offentlige 

reformer med et kvinneblad. Her er nok referansen som viser en styrket nyliberalistisk diskurs i aviser mer relevant 

(Nafstad m.fl. 2009) (disse peker riktignok på at tendensen dempes i 2007 sammenlignet med 2006 (Nafstad m.fl. 

2009: 156–157)). I etterkant ser jeg at flere peker på nyliberalismens innflytelse i Norge (Slagstad 2011: 8, lest i 

Øyen og Langeland 2015: 8).     
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prediksjoner, veiledning og instruksjoner på et tema den kvinnelige målgruppen antas å være 

opptatt av.  

 

5.2  Hovedfunn og diskusjon 

Hvordan fremstiller nordiske familie-, kvinne- og manneblader religion i årene 1988, 1998 og 

2008?  

Et kort svar på spørsmålet om hvordan nordiske livsstilblader fremstiller religion i den 

undersøkte perioden, er at religion tilpasses livsstilbladsjangeren og integreres inn i «typiske» 

temaer som kjennetegner livsstilbladet som sådan, og at religion mer spesifikt konstrueres og 

formes ut fra forestillinger om målgruppen, knyttet til kjønn og alder. Som nevnt over, 

poengterer jeg altså at målgruppe virker til å ha større betydning for religionsdekningen enn 

land. Avhandlingen viser at blader rettet mot ulike målgrupper dekker og vektlegger forskjellige 

religionstyper, vinkler religion på varierte måter og har ulike kommunikative formål i sin 

formidling om religion.  

I kvinne- og familieblader spiller det paranormale, astrologi og kristendom en rolle i 

forbedringen av hverdagslivet, i behovet, ønsket eller kravet om å endre livssituasjon og i 

selvforbedringsprosesser. Dette kommer ikke minst til uttrykk gjennom bladenes bruk av 

religiøse aktører i sine ekspertspalter. Videre fremstår religion gjerne som en ekstern kraft i 

familiebladene. Religion fremstilles derimot ofte som noe lokalisert i det indre i blader for yngre 

kvinner. I manneblad knyttes religion, både institusjonell eller «konvensjonell» og alternativ 

religion, fortrinnsvis til det sensasjonelle og det kuriøse, og formidles i tråd med bladenes 

underholdningsøyemed. Religion er både irrelevant og relevant i manneblad, men hovedsakelig 

vinklet ut fra et utenfraperspektiv med fokus på «de andres» (det vil si andre menn og kvinner 

generelt) religion og religiøsitet. Mannebladets vektlegging av dogmatisk religion skiller seg 

fra hvordan religion i blader rettet mot kvinner typisk er individualisert og betones av personlige 

førstehåndserfaringer. Levd religion, eller hverdagsreligion, virker med andre ord i særlig grad 

å betegne kvinnebladers religionsdekning. Disse funnene støtter opp under empiriske forskjeller 

mellom kvinner og menns religiøsitet, dokumentert i flere studier, som sier at kvinner er mer 

religiøse enn menn og at alternativreligiøse forestillinger og praksiser især appellerer til kvinner 

(Ahlin 2005: 133; Andersen og Riis 2002: 93; Botvar 2009: 104; Botvar og Henriksen 2010: 

69; Furseth 2006: 62–65; Høeg 2010: 187; Lunestad 1999: 30; Urstad 2010: 60). Funnene 
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bekrefter dessuten tidligere studier på kvinne-, familie- og manneblader (Ahlin 2001; Johnsen 

2006; Winell 2016).  

Avhandlingen finner også betydningsfulle endringer i de ulike bladtypenes 

fremstillinger av religion fra 1988 til 2008. På slutten av den studerte perioden preger 

postfeministiske diskurser portrettene av religion i manne- og kvinnebladene. I manneblad 

foregår det en ytterligere seksualisering av kvinner og en skarpere sarkastisk og ironisk tone 

betoner representasjonene av kjønn og religion. I Det Nyes horoskop intensiveres fokuset på 

selvstyring og selvforbedring, og således fremmes egenansvar de senere studerte årene, i 

kontrast til det en kan betegne som en mer fatalistisk tilnærming i 1988. En annen endring verdt 

å merke seg, er at prestespaltene i norske Allers og svenske Slitz kun er med i 1998. Tematisk 

sett endres Amelias prestespalte over tid med mindre vektlegging av kristendom og tro og mer 

fokus på personlige problemstillinger. Dette kan karakteriseres som en endring henimot 

individualisert, tilpasset religion der prestens ekspertise fremmes i veiledningen om å finne 

livsretning og mening som er forankret i individet selv – ikke primært i religion (se også Lundby 

m.fl. 2017: 218). Bladenes fremstillinger av religion endres altså i tråd med bredere kulturelle 

diskurser om kjønn, selvforbedring, forbrukermarkedet, individualisering og det terapeutiske 

etos (jf. Lundby m.fl. 2017: 215–221; Winell 2016; se Madsen 2010; Madsen og Ytre-Arne 

2012). Det terapeutiske etos viser til kulturens vektlegging av en psykologisk tilnærming til 

mennesket og menneskelig erfaring (Madsen og Ytre-Arne 2012: 22; jf. Illouz 2008; Lears 

1983; Nolan 1998).  

Selv om bladenes nasjonale kontekst virker til å ha mindre betydning, er det verdt å 

merke seg noen aspekter knyttet til forholdet mellom religiøs kontekst og bladenes 

religionsomtale. Finske bladers vektlegging av majoritetsreligionen kristendom er i tråd med 

Finlands mer homogene religiøse landskap der kristendom står relativt sterkt (Botvar 2000: 80–

82; Niemelä og Christensen 2013: 6). Kanskje mest overraskende er de svenske bladenes 

interesse for kristendom i religionsomtalen fra 1998, med tanke på kristendommens fallende 

stilling i befolkningen – især etter skillet mellom staten og Den svenska kyrkan i 2000. 

Vektleggingen av kristendom er nok riktignok her særlig på grunn av Amelias prestespalte. 

Livsstilbladenes satsning på visse religiøse eller åndelige perspektiv, som de skandinaviske 

landenes interesse for alternativreligiøsitet, vitner om redaksjonelle valg som fanger opp trender 

rettet mot definerte målgrupper. Samtidig tyder funnene fra artikkel 1 på at de nordiske bladenes 

religionsomtale fanger opp visse empiriske endringer i de nordiske, religiøse landskapene. Det 

at bladene gjennom perioden gir mer plass til verdensreligioner utenfor kristendom, flere 

religioner og uklassifiserte religionsformer, følger religionsmangfoldet som preger de nordiske 
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landene. Det øvrige mediebildet har nok også betydning her, med tanke på at (visse former for) 

religion i økende grad er gjenstand for debatt (Lövheim og Lundby 2013: 34, 40). Relatert til 

dette er det interessant å merke seg at det er især de finske, men også de danske bladene som er 

mest opptatt av islam i 2008. Danmarks islamfokus er også dokumentert i studier om avisers 

religionsdekning og gjenspeiler den polariserte debatten i Danmark omkring islam og muslimer 

(Bonde 2007: 36; Christensen 2010; Lundby m.fl. 2017: 208; Niemelä og Christensen 2013: 

14–15, 20; Rosenfeldt 2007). De finske bladenes omtale av islam er mer overraskende. Dette 

med tanke på at det er i strid med andre studiers funn om finske avisers islamdekning som i 

2008 er lavest i Norden, sett bort fra Island (Lundby m. fl. 2017: 210; Niemelä og Christensen 

2013: 15).  

Funnet om at alternativreligiøsitet/åndelighet oftest er hovedtema når det først omtales, 

viser at det er disse som fortrinnsvis karakteriserer nordiske bladers religionsdekning (merk: 

særlig kvinneblader, fordi disse dominerer utvalget). Livsstilbladene gir med andre ord forrang 

til en religionsform, eller type åndelighet, som gjerne befinner seg utenfor det organiserte og 

institusjonelle religiøse landskapet, men som er i populærmedienes søkelys (Gilhus og 

Mikaelsson 1998; Hjarvard 2012, 2013; Kraft 2011: 104, 2017; Lundby og Gresaker 2015; 

Winell 2016). Samtidig er det ikke en ubetydelig oppmerksomhet som vies til kristendom, i og 

med at denne religionen – sammen med alternativreligiøsitet – utgjør en del av bladenes faste 

spalter. Livsstilbladene bidrar derfor til å normalisere og anvendeliggjøre paranormale, 

astrologiske og kristne tilnærminger, praksiser og tro.  

Det så å si vedvarende trekket med vektlegging av alternativreligiøsitet i nordiske 

livstilblader (igjen merk at dette især gjelder de rettet mot kvinner) gjenspeiler en generell trend 

i populærkulturen (se Gilhus og Mikaelsson 1998; Hill 2011; Hjarvard 2012, 2013; Kalvig 

2016; Kraft 2011: 104, 2017). Således skiller populærkulturens religionsdekning seg fra 

nyhetspressens omtale av religion. Religionsviter Ingeborg Lied (2012) peker på at 

nyhetspressen gjerne innskrenker religion til å omhandle tradisjonell, institusjonell religion og 

at islam ofte opptrer som «the tradition of the cultural and religious ‘other’» (2012: 191). Et 

sideblikk til studier på nordiske avisers religionsdekning bekrefter at de institusjonelle, etablerte 

religionsformene vektlegges, mens alternativreligiøsitet får lite oppmerksomhet (Christensen 

2010; Døving og Kraft 2013: 53; Løvland og Repstad 2014: 237; Niemelä og Christensen 

2013). Populærkulturens interesse for det alternativreligiøse kan knyttes til dets evne til å 

fascinere og til å fange opp aspekter som omhandler folks hverdagserfaringer. Noen religioner 

er med andre ord kanskje mer tilpasningsdyktige til populærmediers kriterier om å underholde, 

veilede og er mer tilpasset individet (jf. Hjarvard 2013: 82). Religionshistoriker Siv Ellen Kraft 
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(2017: 75) peker på at fordi alternativreligiøsitet67 ses på som underholdning fremtrer det gjerne 

som nøytral religion sammenlignet med verdensreligionene (jf. Hjarvard 2012, 2013)68. 

Åndelige forestillinger og praksiser har dessuten flere likhetstrekk med andre 

selvutviklingskulturer og mange anser det ikke som religion (Kraft 2017: 75). Som tema går 

alternativreligiøsitet/åndelighet gjerne inn under det som beskrives som «myke nyheter» – for 

eksempel forbrukerjournalistikk, som kjennetegner livsstilbladet – og knyttes sjelden til 

offentlige forhold som politikk, ei heller til religionsorienterte nyhetssaker om diskriminering 

og så videre (Kraft 2017: 67).  

Avhandlingens funn indikerer at det foregår en medialisering av religion, i forståelsen 

av at religion bearbeides og endres i tråd med bladmediets konvensjoner og karakteristikker. 

Samtidig viser funnene dels til ulike tendenser og antyder at det er aktuelt å snakke om 

medialisering på tvers av både tid og rom. Medialisering over tid gjør oss oppmerksomme på 

generelle utviklingstrekk med hensyn til medienes innflytelse på religiøs endring. Medialisering 

på tvers av rom tar hensyn til hvordan ulike kontekster, som land eller bladtype stilet inn mot 

ulike målgrupper, kan spille inn i endringene som finner sted (Lövheim og Lundby 2013; se 

også Herbert 2011a, 2011b; Hjarvard 2016: 9–10). For eksempel viser Lövheim og Lundby at 

norske aviser som representerer forskjellige kontekster, eller kulturer, gir grobunn for ulike 

grader av medialisering (Lövheim og Lundby 2013: 31). En tilnærming til medialisering som 

er sensitiv overfor ulike konteksters spesifikke kjennetegn tar høyde for at en potensiell 

medialiseringsprosess ikke er ensartet eller lineær, men belyser karakteristiske aspekter ved de 

måter religion endres og gjøres relevant i varierte omgivelser.  

Bladenes bruk av religiøse aktører som eksperter, er talende eksempler på de tendensene 

jeg finner med hensyn til medialisering på tvers av tid og rom. Dette adresserer spørsmålet om 

i hvilken grad mediene styrer eller har kontroll over religionens tilstedeværelse og fremstilling 

i offentligheten (Hjarvard f.eks. 2012, 2013), og hvordan medier og religion knyttes sammen 

på ulike måter. Dette handler altså om i hvilken grad og hvordan religion formes ut fra medienes 

premisser. Som påpekt over, tar livsstilbladene i bruk eksperter som representerer ulike 

religions-/åndelighetsformer. I avhandlingens artikler analyseres prester fra majoritetskirkene, 

en synsk person og en astrolog. Disse viser ulik grad av medialisering med tanke på hvilken 

rolle de iscenesetter, det religiøse innholdet i ekspertenes spalter, tematisk fokus og deres 

kommunikative formål (jf. Hjarvard 2012: 40, 2013: 84).  

                                                 
67 Kraft bruker betegnelsen New Age. 
68 Dette kan ses i sammenheng med hvordan Hjarvard (2012, 2013) peker på at «banal religion» gjerne på en 

umerkelig måte opptrer i mediene (se Kraft 2017: 75).  
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Norske Allers’ prestespalte er et eksempel på hvordan kristendom ikke endres nevneverdig 

gjennom bladets fremstilling, men presenteres i en tradisjonell, gjenkjennelig drakt. Denne 

tilsvarer derfor en liten grad av medialisering. Spalten trekker på gudstjenestesjangeren, der 

presten forkynner og benytter seg av et religiøst språk med eksplisitte henvisninger til Bibelen. 

Allers overfører en sjanger og type religiøs kommunikasjon som er knyttet til majoritetskirken 

til en annen kontekst (tidligere forskning viser at prestespalten eller en lignende spalte fantes 

allerede i 1978 og er således godt integrert i Allers (Lundby 1985: 190)).  

  I Slitz og Amelia er derimot majoritetskristendommen i større grad medialisert. Mens 

begge, som nevnt, tilpasses livsstilbladet og dets diskurser, sjangre og temaer, er det også 

vesentlige forskjeller i den type medialisert religion bladene representerer. Dette har med 

betydningen av kjønn å gjøre, som adresseres nærmere under. I Slitz fremmes religion generelt 

fremfor et mer spesifikt kristent perspektiv. Dessuten preges spalten av leserinnleggenes bruk 

av sarkasme og ironi og av temaer som sex. Et poeng som ikke kommer frem i avhandlingens 

artikler, men som påpekes i en annen studie (Lundby m.fl. 2017: 217), er at det er et tydelig 

skille mellom bladets iscenesettelse eller vinkling av spalten og lesernes humoristiske spørsmål 

på den ene siden, og prestens seriøse svar basert på hans rolle som prest og formidler av den 

kristne tro, på den andre siden. Dette betyr at med spalten konstrueres det en distinksjon mellom 

bladets premisser og prestens/kristendommens premisser (eventuelt tydeliggjøres det at et slikt 

skille finnes). Et av bladets premisser er oppfatningen om en ikke skal ta livet så seriøst – 

spesielt ikke religion – markert gjennom den gjennomgående humoristiske fremføringsstilen. 

Et annet premiss er basert på forestillingen om at menn er opptatt av sex og kvinner. Religion 

blir med andre ord fremmet som relevant, det vil si underholdende, fortrinnsvis hvis den 

bearbeides og presenteres i tråd med disse prinsippene. Presten fungerer ikke bare som en 

informasjonsgiver på religionsfeltet generelt, men kan også ses som en som forsøker å 

irettesette lesernes syn på religion.   

Amelias prestespalte preges derimot av en seriøs form og frakobles ikke fra det kirkelige. 

Selv om spalten representeres av en prest som ikke nødvendigvis forkynner i et religiøst språk, 

er den terapeutiske, bekjennende samtaleformen med fokus på innsendernes personlige 

problemstillinger i tråd med en prests rolle som samtalepartner om de store spørsmålene i livet, 

det å bedrive sjelesorg og livsveiledning (se også Madsen 2010: 60). Med dette vil jeg derfor 

nyansere mitt utsagn i artikkel 1 om de svenske prestespaltene, at «the clergy represent roles 

distinct from traditional clergy by alluding to genres shaped in order to pinpoint issues related 

to people’s everyday lives in late modernity» (Gresaker 2013: 79). Det er like fullt et religiøst 

perspektiv med et allmenngyldig budskap som formidles av Amelias prest, orientert mot 
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enkeltmenneskers personlige problemer og eksistensielle spørsmål. Således gjør spalten 

religion/kristendom relevant i en mediekontekst uten nødvendigvis å svekke religionen som 

sådan. Jeg mener at spalten nyanserer Hjarvards (2012: 35) påstander om at presters fremtreden 

i spørrespalter har såkalte «non-intentional religious meanings» og at de vanligvis ikke er 

«inclined to preach a particular gospel». Amelias prestespalte eksemplifiserer at institusjonell 

religion kan uttrykkes på flere måter og ikke nødvendigvis gjennom en monologbasert 

forkynnelse fokusert på religiøse læresetninger.  

Det er verdt å stille spørsmål ved hva som er bladenes intensjoner med å innlemme 

prester som eksperter, om det ikke er for å benytte seg av deres religiøse kompetanse. Samtidig 

er det kanskje et premiss fra bladprodusentenes side at religion, eller en religiøs tilnærming, må 

gjøres tilgjengelig, anvendelig og relevant for en målgruppe som sannsynligvis består både av 

troende, tvilere og ikke-troende. Her viser mine funn at dette gjøres på ulike måter i Amelia og 

Slitz.  

Bladenes bruk av prester kan anses som et tegn på at disse tilkjennegis en ekspertstatus og 

(mer eller mindre) anerkjennes på lik linje med andre typer eksperter, som psykologer – en mer 

utbredt eksperttype i tråd med oppsvinget til en populærpsykologisk diskurs og det terapeutiske 

etos (se Madsen 2010; Madsen og Ytre-Arne 2012). En slik anerkjennelse må i det minste sies 

å gjelde Amelias prest Annika, som hadde spalten i over ti år. (Samtidig kan en argumentere for 

at Annika opptrer som en form for psykolog.) De to øvrige spaltenes bortgang før 2008 

markerer derimot en endring i bladenes satsningsområder og antyder at det er en begrenset 

interesse for en kristen tilnærming blant bladenes respektive målgrupper. 

Mens spaltene om kristendom viser til hvordan religion dekontekstualiseres fra en setting, 

nemlig kirken, og så rekontekstualiseres i livsstilbladet, er astrologi og det paranormale i større 

grad eksempler på religionsformer som en finner «hvor som helst» (se Gilhus 2013: 38–39; 

Gilhus og Kraft 2017: 5–6; Kalvig 2016: 106; Smith 2003: 30–36). Dette kan bety at det er en 

kortere vei for åndelige/alternativreligiøse forestillinger og praksiser til livsstilbladkonteksten. 

Aktører fra alternativfeltet er også en mer betegnende del av livsstilbladet enn det kristne 

aktører er (Kraft 2017: 70). For mange vil astrologi og det paranormale fortrinnsvis være kjent 

via mediene. Mine funn antyder at alternativreligiøse aktører har en høyere posisjon enn andre 

religiøse aktører i livsstilbladers ekspertisehierarki (jf. Madsen og Ytre-Arne 2012: 32 som 

peker på at psykologi har trumfet andre ekspertisefelt). Dette fordi de er mer utbredt og har blitt 

en alminneliggjort del av livsstilbladet. Kraft (2017: 70–71, 73–74) argumenterer for at 

alternativreligiøse aktører tar med seg sin virksomhet over til mediene og at de derfor bidrar til 

å influere mediene og deres logikk (se også Døving og Kraft 2013: 219–220 som peker på at 
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etablerte måter å fremstille religioner på har en innvirkning på medienes dekning). Med dette 

går hun imot Hjarvards (2013: 94) påstand om at mediene fungerer som produsenter av religion 

fremfor å være overføringskanaler for religiøse institusjoner.  

 Det er liten tvil om at det er forskjell på sjangre når det kommer til grad av bearbeiding og 

utforming av religion. Uavhengig av hvilken type religion de representerer, har religiøse aktører 

potensielt større makt til å definere religion ut fra egne forestillinger og betingelser i en spalte 

basert på og konsentrert rundt den aktuelle aktøren. Spørsmålet her er om det er forskjell på 

religioner, i form av at noen religionsformer typisk i større grad er medialisert enn andre. 

Kanskje er det også et poeng at det er en forskjell mellom bladenes representasjoner av prester 

og alternativreligiøse eksperter fordi førstnevnte har en institusjonell tilknytning og dermed et 

mer definert referanserammeverk for religionens innhold? I likhet med spaltene som 

iscenesetter kristne eksperter, finner jeg forskjell mellom alternativreligiøse aktørers opptreden 

i livsstilbladene med tanke på i hvilken grad de kan sies å være resultat av medialisering. Spalten 

«John ser alt» i det danske familiebladet Hjemmet er eksempel på at en klarsynt sin praksis 

hentes inn i en mediekontekst og beskriver forholdet mellom kunde og tilbyder innenfor det 

alternativreligiøse feltet (jf. Kraft 2017: 70). Livsstilbladenes horoskop er derimot i større grad 

medialisert religion.  

Astrologens tilstedeværelse i livsstilbladene foregår fortrinnsvis gjennom horoskopet og 

synliggjøres ikke nødvendigvis like eksplisitt som en alternativreligiøs ekspert gjennom 

presentasjon og bilde (men se Lundby og Gresaker 2015: 95–100 for unntak). Horoskopet er 

utbredt og en selvfølgeliggjort bestanddel av livsstilblader adressert til kvinner. En studie viser 

at kvinnebladlesere leser horoskop fordi de ser det som underholdning og ikke fordi de tror på 

budskapet eller prediksjonene (Sørensen 2003: 109). Kanskje er det derfor begrenset med 

refleksjon over horoskopsspaltens åndelige budskap, at den heller betraktes som del av 

populærkultur-/underholdningsindustrien. Horoskopet skiller seg dessuten fra spalten med 

synske John og Amelias og Slitz’ prestespalter ved å ikke adressere spesifikke problemstillinger 

fremmet av enkeltindivider, men består av generaliserte tekstbolker som henvender seg til 

grupper av mennesker basert på deres stjernetegn.  

Mine funn viser at horoskopet formes med tanke på tematisk vinkling og formidlingsstil 

ment å appellere til målgruppen. Det Nye vektlegger kjærlighet i horoskopet. En annen studie 

(Lundby og Gresaker 2015) viser at familiebladet Allers (norsk versjon) er opptatt av helse, 

mens mannebladet Vi Menn fremmer sex. Gjennom livsstilbladers horoskop modifiseres derfor 

astrologi etter målgruppens kjønn og alder, som gir grunnlag for å beskrive tendensene basert 

på en nisjetenkning og popularisering av astrologi (se Lundby og Gresaker 2015: 100–101). 
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Det Nyes horoskop blir over tid dessuten enda mer popularisert, forenklet og sensasjonspreget 

(og forslagsvis sekularisert), ved at det omdøpes til «Sexoskopet» i 2008 (Lundby og Gresaker 

2015: 98). Videre antyder mine funn i artikkel 3, der en diskurs om hell som er toneangivende 

i 1988 erstattes på 1990- og 2000-tallet av markeds- og kjønnsorienterte diskurser, at Det Nyes 

horoskop preges av medienes forbrukerorienterte logikk i form av markedstenkning og 

kommersialisering. Dette viser til at det ikke bare foregår en medialisering på tvers av rom, men 

også over tid. Samtidig hentyder denne endringen til et skille mellom et fatalistisk og et 

selvutviklende syn på astrologien, der sistnevnte gjerne anses for å være en mer autentisk form 

for åndelighet mens førstnevnte kategoriseres som «folketro» (jf. Ahlin 2001: 133–134; Feher 

1992; Gilhus og Mikaelsson 1998: 174–176).  

I lys av denne diskusjonen om bladenes bruk av religiøse eksperter, er det dessuten 

interessant å merke seg at svenske og norske Allers’ virkelighetshistorier (presentert som) om 

ordinære leseres paranormale opplevelser, fremstår som en kontrast til de overnevnte religiøse 

ekspertene. Der sistnevntes rolle og plass i bladene legitimeres og fremmes gjennom deres 

autoritet som representant for den aktuelle religiøse institusjonen eller fordi eksperten har 

spesielle evner, er den ordinære leseren en hvem som helst vanlig person. Det er nettopp det at 

de er ordinære mennesker som gir tyngde til deres vitnesbyrd om at det finnes noe mer mellom 

himmel og jord.  

Hvilken betydning har kjønn for de måter religion fremstilles på?  

Avhandlingen viser at kjønn får betydning på flere måter i bladenes religionsdekning. De tre 

artiklene illustrerer at religion formes i tråd med bladenes forståelse av kjønn og produksjon av 

kjønnede temaer, subjektiviteter og praksiser. Dette innebærer at ulike religioner fremmes og 

at bladenes fremstillinger av religion skiller seg fra hverandre med tanke på hva som vektlegges 

og hva som utelukkes. Dessuten er det grunn til å konkludere med at religion har forskjellige 

formål eller roller og gis ulikt meningsinnhold i kvinneblader sammenlignet med manneblader. 

Generelt kan vi si at religion har andre vilkår i kvinneblader enn i manneblader. Et viktig 

argument basert på funnene er nettopp at kjønn utgjør en sentral del av livsstilmagasinenes 

medielogikk. Når kvinne- og mannebladers religionsdekning studeres, kan en med andre ord 

ikke se bort fra kjønnsdimensjonen.  

Religion nisjefiseres ved å tilpasses kvinne- eller mannebladet tematisk, sjangermessig 

og i tråd med formidlerstil (Lundby og Gresaker 2015: 88–101). Kjønn informerer inkludering 

og utelukkelse av temaer, og kjønn spiller inn i selve fremstillingen. Sistnevnte kommer til 
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uttrykk gjennom maskulinisering og feminisering av religion, det vil si hvordan religion 

fremstilles i tråd med det som anses som betegnende maskulint eller feminint (Sky 2007: 69) – 

som jeg tar opp i artikkel 2. Dette kan ses i lys av et fellestrekk ved kvinne- og manneblader, 

og som et karakteristisk kjennetegn ved postfeminismen generelt, nemlig en kjønnsforståelse 

som er basert på en forskjellsdiskurs, der kvinner og menn oppfattes som grunnleggende 

forskjellige (jf. Gill 2007a: 265–266, 2007b: 158–159; se også Klaus og Kassel 2005 som 

betegner kjønnslogikk i form av at kvinne/lig og mann/lig konstrueres som dikotomier). Som 

påpekt tidligere er blader del av og skaper et kjønnsfellesskap – der det som er felles for kvinner 

og for menn, og særlig det som skiller dem, fremheves. De bidrar til en naturalisering av det 

binære kjønnssystemet. Kvinnebladet vil således tilpasses det som antas å være distinkt 

feminint, mens mannebladet forholder seg til det som oppfattes som spesifikt maskulint. De 

respektive logikkene til kvinne- og mannebladene tilsier altså at religion omtales i forbindelse 

med temaer som ellers karakteriserer bladene som sådanne og bearbeides i lys av de 

hegemoniske diskursene om kjønn forfektet i bladene. Et problematisk aspekt ved dette er at 

det bidrar til en kjønnsessensialisering, fordi det baserer seg på ideen om at kvinner og menn er 

opptatt av forskjellige ting (Eide og Orgeret 2015: 31). 

Livsstilbladprodusentenes forestillinger om kjønn innebærer at kvinnebladene 

anvendeliggjør religion som et nyttig verktøy eller perspektiv til hjelp og veiledning i kvinners 

liv. Kvinnebladene henvender seg fortrinnsvis til kvinner som forbrukere, der stoff om livsstil, 

velvære, nære relasjoner og forbedringsprosesser preger religionsomtalen (jf. Eide 2012: 146; 

se også Winell 2016). Især gjenspeiler religionsdekningen kvinnebladenes vektlegging av 

forbedring: I Amelias prestespalte og Hjemmets spalte med synske John adresseres mestring og 

endring av kvinners liv og mentalitet, mens i Det Nyes horoskop utvides selvforbedringens 

områder til å også gjelde kropp, utseende og væremåte. Disse eksemplene viser til forskjeller 

mellom kvinnelige målgrupper i ulike aldre. Forskjeller er det også når det kommer til hvorvidt 

kravet om eller behovet for endring er individets ansvar. Mens bladet rettet mot unge kvinner, 

Det Nye, som nevnt især i 2008 fremmer egeninnsats som en forutsetning for forbedring, virker 

livssituasjonen til de som ber om hjelp (eller rettere sagt fremtidsprediksjoner) i familiebladet 

Hjemmet til å være utenfor deres kontroll. Det Nyes horoskop angir videre hvordan 

postfeministiske og nyliberalistiske diskurser gir seg utslag i form av å fremme en kvinnelig 

subjektivitet som er strategisk og proaktiv i jakten på en partner, og opptrer, ser ut og har 

innstillingen til en tilsynelatende uoppnåelig, tiltrekkende og selvsikker kvinne. Disse trekkene 

viser således hvordan en feministisk-informert idé om den aktivt handlende kvinnen kobles til 

reproduksjonen av tradisjonelle, kjønnede ønsker og praksiser. Vektlegging av selvforbedring 
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og egeninnsats fremheves også av annen forskning på populærkulturelle medier rettet mot yngre 

kvinner (se f.eks. Gill 2007a, 2007b; McRobbie 2009; Madsen og Ytre-Arne 2012). Dette er 

derimot ikke betonende for mannebladenes religionsdekning, og viser at postfeminismen dels 

uttrykkes ulikt i kvinne- og manneblader.69  

Også manneblader tematiserer religion i lys av nære relasjoner, men da gjennom 

betoning av sex fremfor kvinnebladenes fokus på kjærlighet. Generelt er det sex og vold som 

preger mannebladenes religionsdekning (se også Johnsen 2006: 64–66). Et slikt tematisk 

søkelys setter videre preg på konstruksjonene av religiøse kvinner og religiøse menn. Mens 

religiøse menn fremstilles som voldelige, kvinneundertrykkende og seksuelt promiskuøse, 

knyttes kvinners religiøsitet til kravet om seksuell avholdenhet og er et tegn på kvinners 

irrasjonalitet og hvilken tilstand deres mentale helse er i. Dette bildet bekrefter således annen 

forskning som viser at mediene fremhever skjeve kjønnsrelasjoner innenfor religion, særlig 

islam (se f.eks. Klaus og Kassel 2005). Mannebladrepresentasjonene forsterker også 

kjønnsstereotypier. I tilfellet med konstruksjonen av «den religiøse, gale kvinnen» som 

henspiller på forestillingen om kvinner som vanskelige, irrasjonelle og sinnsforvirrede, 

innlemmes religion som en sentral del av en slik stereotypi. Samtidig viser mine funn om 

mannebladenes kjønnede portretter av religiøsitet et noe større spenn og understreker 

betydningen av postfeminismen gjennom koblingen av gamle og nye kjønnsuttrykk. Det 

konvensjonelle bildet om tradisjonelle kjønnsroller innenfor religion og at religion undertrykker 

kvinner, utfordres for eksempel gjennom representasjonene av kristne kvinner som har sex i 

kirken og åndelige (og tilsynelatende mentalt syke) kvinner som utøver vold mot sin mannlige 

kjæreste. Disse vitner om en postfeministisk sensibilitet der endrede kjønnsrelasjoner og 

feminismens innflytelse kommer til uttrykk gjennom den frigjorte kvinnen som et seksuelt, 

begjærende subjekt og kvinnen som er i posisjon til å utøve makt over sin mannlige partner. 

Fremfor å representere overskridende ideer om kjønn, fremstilles de imidlertid fortrinnsvis som 

manifesteringer av menns seksuelle fantasier – det mannlige blikket – og deres frykt.  

Et interessant aspekt ved mannebladenes religionsfremstillinger, er at de – stikk i strid 

med det annen forskning antyder om populærkulturens referanser til religion (Endsjø og Lied 

2011: 191) – fremhever de dogmatiske sidene ved religion. Dette er også i kontrast til 

kvinnebladenes religionsdekning, som fremmer mer individtilpasset religion. Mannebladenes 

omtale av religion begrenser seg gjerne til bruddstykker og utvalgte deler som nok trekkes frem 

for å fascinere og underholde (fremfor å bedrive saklig religionskritikk). Ofte vektlegger de det 

                                                 
69 Dette betyr ikke at selvforbedring er fraværende i manneblader, men det har altså ikke hatt en utpreget betydning 

for religionsdekningen i de bladene jeg har analysert (se for øvrig Øyen og Langeland 2015). 
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som oppfattes som problematisk med religion; at den (særlig såkalt tradisjonell religion) legger 

restriksjoner på menneskers handlingsfrihet og angir leveregler som mannebladene fremstiller 

som absurde. Samtidig fremmes også religion som et slags frigjørende element – fordi det 

tillater menn «å være menn», i forståelsen seksuelt promiskuøse, voldelige, undertrykkende etc. 

Dette formidles imidlertid gjennom humor, en ironisering over stereotype kjønnsfremstillinger, 

selv om dette også innebærer en latterliggjøring av dem selv/det mannlige medierte 

fellesskapet. Dette bidrar til distanserte kjønnsiscenesettelser, noe jeg sier mer om under. 

Mannebladene forholder seg til de temaene som preger nyhetsmedienes dekning av 

religion, som kvinneundertrykkelse, diskriminering og terrorisme (Kraft 2017: 66). Selv om de 

virker opptatt av konfliktfylt religionsmateriale og å dyrke det sensasjonelle, er det vesentlige 

skiller mellom mannebladene og medier som opererer ut fra objektivitetskriterier og etiske 

retningslinjer. Førstnevnte tilpasser religion til spenningsfylte narrativ og kjønnede skript uten 

å forklare eller utdype religionen. I og med at religion ofte er et tilleggstema i manneblader, 

benyttes den gjerne som et virkemiddel for å belyse eller beskrive andre temaer, for 

underholdningens skyld (se Gresaker under publisering; Johnsen 2006: 83). Bladene henvender 

seg ikke til sine lesere som samfunnsborgere, men som konsumenter av underholdning (jf. Eide 

2012: 146). Der kvinnebladene, gjennom en kobling mellom forbrukerjournalistikk og religion 

samt innlemming av religiøse aktører, bidrar til å alminneliggjøre religion, fremhever 

mannebladene religion som annerledes. Slik synliggjøres også religion. I motsetning kan det 

være grunn til å si at kvinnebladene bidrar til å usynliggjøre religion, da den bearbeides slik at 

den blir en «naturlig» del av forbrukerjournalistikken uten nødvendigvis å bli eksplisitt markert 

som religion (jf. horoskopene) (se Ytre-Arne (2009: 186) om hvordan kvinneblader kobler 

klima og forbrukerjournalistikk, «grønn livsstiljournalistikk»).   

Et annet trekk som skiller manne- og kvinnebladene er at de har ulike formidlingsstiler. 

Sistnevnte presenterer religion gjennom en ikke-humoristisk, seriøs journalistisk stil, mens 

mannebladene bruker humoristiske virkemidler, som ironi, sarkasme og overdrivelse. Dette er 

trekk som er knyttet til mannebladets logikk og sjangerkonvensjoner (jf. Benwell 2003a), og 

har betydning for religionsdekningen fordi det skaper avstand og ambivalens – både til de 

stereotypiske kjønnsfremstillingene og til de noe ensformige portrettene av religion. Det jeg i 

artikkel 2 karakteriserer som en strategisk blanding av feministiske, eller egalitære, og 

tradisjonelle, eller pre-/antifeministiske, kjønnsdiskurser i mannebladenes 

religionsfremstillinger, viser hvordan bladene tilsynelatende lekende lett beveger seg mellom å 

fordømme patriarkalske, religiøse forestillinger og praksiser som undertrykker kvinner og å 

hylle mannsskapte seksualiserte fantasier om kristne kvinner og religioner som tillater menn å 
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gifte seg med flere kvinner. Ironiseringen og den markante overdrivelsen fungerer forslagsvis 

som en strategi for å distansere seg fra den konvensjonelle kjønnetheten som fremmes (jf. 

Jackson m.fl. 2001: 104; Mühleisen 2006: 142–143; Stevenson m.fl. 2000: 381–382), det vil si 

en tradisjonell maskulinitet i utakt med dagens maskulinitetsideal. 

Avhandlingens funn viser videre at mannebladene har en tydeligere sekulær tilnærming 

til religion, der alle former for religion betraktes, vurderes og omtales fra et utenfraperspektiv 

– da preget av en humoristisk fremstilling som i seg selv skaper avstand. Kvinneblader er ikke 

like prinsipielle sekulære, men integrerer i større grad religion som del av sitt faste materiale 

og temaer – de fremstår som mer søkende og åpne for varierte religiøse uttrykk. Ved en mer 

utstrakt bruk av religiøse eksperter, bidrar dessuten religiøse aktører i større grad til å sette 

premissene for hvordan religion fremstilles i kvinneblader. 

Kvinne- og manneblader vektlegger dessuten ulike religionsformer. 

Alternativreligiøsitet preger først og fremst blader rettet mot kvinner. Mannebladene bekrefter 

og forsterker alternativreligiøsitet som en feminisert praksis, ved å fremstille den som en 

integrert del ved det å være kvinne. Mannebladene gir imidlertid særlig plass til etablerte 

trostradisjoner, som kristendom og islam. Er visse former for religion eller åndelighet bedre 

skikket til å oppfylle bladenes premisser knyttet til deres medielogikker enn andre, eller er 

enhver religionstype egnet til livsstilbladet så lenge den bearbeides og formes på visse måter? 

Med sitt konfliktfokus og tendens til å fremme det «sensasjonelle» synes for eksempel avisene 

å foretrekke islam (se f.eks. Døving og Kraft 2013: 124, 220; Knott m.fl. 2013: 82–89; Lundby 

og Gresaker 2015; Lundby m.fl. 2017: 229–232).70 Det samme kan sies om mannebladene, der 

islam – men også annen religion som oppfattes (og/eller fremstilles) som fundamentalistisk og 

regelorientert – virker å fylle kriteriene om å underholde og fascinere. Kvinnebladene fremmer 

derimot religion som anses som «god», «myk» eller «feelgood», tilpasset individet og 

forbedringsfokuset (jf. Døving og Kraft 2013: 219–220; Furseth 2015b: 174–175, 181, 2017b: 

301; Lundby og Gresaker 2015: 102; Repstad 2013). Samtidig former bladene religion på sine 

måter, slik at, for eksempel, prester fra majoritetskirken fremstilles ulikt i kvinne- og 

manneblader.  

Selv om et viktig poeng i denne avhandlingen er at medialisering av religion i 

populærkulturen ikke er en ensartet prosess, bidrar familie-, kvinne- og manneblader til en viss 

standardisering og markedstilpasning av religion (jf. Gauthier m.fl. 2013: 15–16; Winell 2016: 

162–163). Religion kommersialiseres og blir en vare som selges til leserne, om det er et verktøy 

                                                 
70 Løvland og Repstad (2014: 239) finner for øvrig at det i norske avisledere på julaften foretrekkes en tolerant og 

felleskapsorientert religion.  
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i forbedringsprosesser eller som underholdning. Det virker dessuten til å være noen 

begrensninger knyttet til livsstilbladers fremstillinger av religion. Dette kan deriblant knyttes 

til kjønnede forestillinger som medvirker til at visse religionsfremstillinger favoriseres, som 

påpekt over, og viser dermed hvor mektige enkelte ideer om kjønn og religion er. Det 

understreker også bladers kommersielle side; fordi de er avhengige av å selge, er det risikabelt 

å bryte for mye med det konvensjonelle (jf. Winston 2013: 165). En studie av mannebladet 

Mann fra 2016 viser imidlertid at det åpnes opp for alternative representasjoner av den åndelige 

mannen som forholdsvis normal og kul (Gresaker under publisering), noe som vitner om et 

større rom for variasjon og mangfold i mannebladkonteksten.  

Samtidig som avhandlingens funn bekrefter Hjarvards teori om at populærkulturen på 

et generelt grunnlag hovedsakelig «constructs religion as a cultural commodity for 

entertainment and self-development» (Hjarvard 2012: 28), viser studien at det er 

hensiktsmessig å ta inn kjønn som en analytisk kategori. Slik synliggjøres forskjeller, nyanser 

og variasjoner i populærkulturens religionsfremstillinger (jf. Lövheim 2013d: 186, 2015a: 14–

15). Det er grunn til å si at kjønnede mediearenaer bidrar til å ytterligere differensiere og 

markere forskjeller når det kommer til kjønn og religion. Religion får en annen betydning, 

relevans og rolle i kvinnebladet sammenlignet med mannebladet. Et oppsummerende trekk er 

at kvinnebladenes religionsdekning viser til religionens anvendelighet. I mannebladene 

benyttes religion i underholdningsøyemed og synes derfor å fungere som underholdning og 

fascinasjon for sine lesere (se også Lundby og Gresaker 2015: 94). Samtidig fungerer religion 

forslagsvis både i kvinne- og manneblader som identitetsskapende. I sistnevnte bidrar religion 

til å bekrefte det menn – dvs. den mannlige implisitte leseren – ikke er (religiøs, irrasjonell og 

mentalt syk). I kvinnebladene hjelper religion eller et religiøst perspektiv den kvinnelige 

adresserte leseren til å finne ut hvem hun er, hvilket liv hun bør leve og hvordan hun skal oppnå 

et slikt liv. Religion synes å ha varierende formål i kvinne- og manneblader og gjøres relevant 

for deres tiltenkte publikummere ut fra forestillinger om kjønn.   

 

5.3  Bidrag til forskningslitteraturen 

Denne avhandlingens bidrag til forskningsfeltet religion og medier er en komplementering av 

tidligere empiriske studier på nordiske populærkulturelle mediers religionsdekning og en 

nyansering og utdyping av medialiseringsteoriens teser om religion i populærkulturen. Bidraget 

skiller seg fra annen forskning på feltet ved å kombinere et tidsperspektiv med fokus på sted og 

på kjønn. En innvending er at dette er et vel ambisiøst prosjekt, men ved å kombinere 
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kvantitative og kvalitative metoder evner avhandlingen å si noe generelt om nordiske 

livsstilbladers religionsdekning i bestemte år over en 20-årsperiode og gå dypere inn i utvalgte 

temaer knyttet til medier, kjønn og religion. Studien gir derfor kunnskap om hvordan 

populærmedier forholder seg til stadig mer sammensatte og varierte religiøse landskap i de 

nordiske landene, og hva som skjer med religionsfremstillingene når de stiles inn mot 

publikumsgrupper basert på kjønn. Avhandlingen er således også et bidrag til det bredere 

forskningsfeltet religionssosiologi fordi den viser hvordan populærmedier forholder seg til 

religiøst liv i de nordiske landene, samtidig som mediene selv medvirker til religiøs endring. 

Ved å forme og bearbeide religion på nye måter, bidrar mediene til den økende 

mangfoldigheten, og blir selv påvirket av den (Lundby og Gresaker 2015: 102). Avhandlingen 

gir dessuten kunnskap om hvordan sosiokulturelle og markedsorienterte strømninger, som 

selvforbedrings- og velværeindustrien, influerer religion (Gauthier og Martikainen 2013; 

Winell 2016) og mediene (se f.eks. Gill 2007b; Madsen og Ytre-Arne 2012).  

 Det er særlig på området religion, medier og kjønn at denne avhandlingen kommer med 

verdifulle bidrag, i og med at kjønn i liten grad er tematisert i forskningslitteraturen, også i 

Hjarvards medialiseringsteori (men se Lövheim 2013a, 2015b, 2016; Petersen 2013; Sjö 2015, 

2016; Winell 2016). Der Hjarvards medialiseringsteori er et nyttig rammeverk for å forklare og 

beskrive medienes plass og rolle i forbindelse med religiøs endring i den nordiske konteksten, 

bidrar denne avhandlingen til å nyansere og utdype teorien ved å vise betydningen av kjønn for 

medialiseringsprosesser av religion (jf. Lövheim 2013d: 186, 2015b). Innlemmingen av 

perspektiv på medier og kjønn sammen med perspektiv på religion og medier, synliggjør hva 

som kjennetegner kjønnede populærkulturelle medier, at ideer om kjønn bidrar til å skape ulike 

sjangerkrav og forventninger til blader rettet mot menn sammenlignet med kvinneblader. Ved 

å gå i dialog med forskning på postfeministisk populærkultur, viser avhandlingen hvordan 

globale, eller fortrinnsvis angloamerikanske, kjønnsdiskurser får betydning i den nordiske 

konteksten og mer spesifikt former og informerer religionsdekningen i kvinne- og manneblader. 

Studien belyser således kompleksiteten ved kjønnskonstruksjoner i populærkulturens 

religionsdekning. Samtidig som feministiske verdier og ideer, som kjønnslikestilling, har blitt 

alminneliggjort, reproduseres likevel tradisjonelle kjønnsforestillinger og praksiser.  

Avhandlingen har noen begrensninger. Den besvarer ikke spørsmålet om livsstilbladet 

er en mer eller mindre sentral arena for informasjon om religion enn andre «tradisjonelle» 

religiøse arenaer (se Hjarvard 2011: 125, 2013: 97–98; Lövheim 2008; Lundby 2010), eller 

andre medier. Ei heller kan datamaterialet gi svar på hvilken rolle medialisert religion har i de 

nordiske samfunn og for individers meningsskaping, sosiale relasjoner og praksiser. Det er 
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likevel grunn til å anta at religion i populærkulturen som livsstilblader bidrar til å danne et 

kulturelt bakteppe (jf. Hjarvard 2012: 35, 40, 2013: 84), skaper forventninger og gir en inngang 

til refleksjoner omkring religion og livssyn (se Petersen 2012; Winell 2016). Avhandlingen gir 

oppmerksomhet til funn som reproduserer stereotypiske og ensformige fremstillinger av 

religion og kjønn, gjennom analyser av Mann, M! og Slitz, hvor sex, vold og et 

utenfraperspektiv på religion preger omtalen, og ideer om kjærlighet i kvinnebladet Det Nyes 

horoskop. Med det synliggjøres ikke alternative religionsfremstillinger, som bryter med 

kjønnsnormative ideer. Avhandlingen gir videre inntrykk av at kvinnebladene skriver om og 

bidrar til å fremme ideen om hva som er såkalt god religion, mens mannebladene konsentrerer 

seg om «dårlig religion». Samtidig som jeg fastholder at de utvalgte temaene og casene belyser 

sentrale momenter ved nordiske/skandinaviske bladers religionsdekning, vil jeg presisere at 

disse ikke er uttømmende for bladers omtale av religion. Vi Menn viser for eksempel at 

manneblader også kan portrettere religion på en måte som ikke utelukkende konstrueres som 

annerledes eller bidrar til annengjøring (selv om det også forekommer) (se Lundby og Gresaker 

2015: 98–101). En analyse av det danske mannebladet Euroman ville belyst hvordan religion 

relateres til samfunn og politikk og diskuteres på en gjennomgående mer seriøs måte enn i 

Mann, Slitz og M!. Analyse av andre caser i kvinnebladene ville ha vist at også disse i enkelte 

tilfeller fremhever religion som noe sensasjonelt, kuriøst og potensielt voldelig.  

En annen begrensning ved avhandlingen er tidsperioden som undersøkes. Funnene 

fanger ikke opp nye trender etter 2008 og eventuelle endringer i familie-, kvinne- og 

mannebladers fremstillinger av religion, og på et overordnet plan, hva dette kan si om samspillet 

mellom medier, religion og kjønn i dag. Et annet poeng er det faktum at blader har endret sin 

posisjon i et stadig omskiftelig mediemarked. Livsstilbladet kan imidlertid betraktes som nært 

tilknyttet nyere medier, som for eksempel bloggen. Livsstiljournalistikk stilet inn mot kjønnede 

publikumsgrupper er dessuten fortsatt definerende for mange medieformat. Mine funn har 

derfor en potensiell overføringsverdi til andre kjønnede populærkulturelle mediearenaer.    

Forskningsfeltet på religion og medier er i stadig utvikling, ikke minst i den nordiske 

konteksten. Forskningsprosjektet NOREL – som denne avhandlingen er del av – og et prosjekt 

av nyere dato, Medier og religion i samfunnskonflikter (CoMRel) (se Institutt for medier og 

kommunikasjon 2016), er viktige bidragsytere i utviklingen av feltet, både teoretisk og 

empirisk. Disse prosjektene har reist sentrale spørsmål, som hvilken plass og rolle religion har 

i offentligheten og på hvilke måter religion i konflikter fremstilles i mediene og fortolkes av 

skoleelever og lokalsamfunn med en mangfoldig befolkning. Som følge av den digitale 

utviklingen, er det nå også mer fokus på nye medier som del av medieoffentligheten og som en 
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arena for alternative stemmer (se f.eks. Lövheim 2012). Forskningen på religion og medier blir 

således stadig mer vidtfavnende og tar hensyn til tids-, steds-, religions- og mediespesifikke 

karakteristikker. Dette bidrar også til at medialiseringsteorien – som gjerne benyttes som 

teoretisk rammeverk – videreutvikles (se Lövheim 2014).  

Likevel ser det ut til at kjønnsperspektivet fortsatt er en mangelvare i forskningen på 

populærkultur og religion. Mine funn viser hvor tungrodde visse forestillinger om kjønn og 

religion er, der skjeve kjønnsrelasjoner innenfor religion og kjønnsstereotypier betoner deler av 

livsstilbladers religionsdekning. Det er derfor et behov for mer forskning på alternative 

medierepresentasjoner av religion og kjønn (jf. Lövheim 2015a: 9, 2015b: 50; se Sjö 2016). 

Analyse av eksemplene jeg viser til over som ikke ble innlemmet i avhandlingen, som 

mannebladers mer seriøse samfunnsorienterte journalistikk på religion, vil generere kunnskap 

om variasjonen som finnes når det kommer til dekningen av religion (og i 

maskulinitetsrepresentasjoner i nordisk populærkultur). Her vil også studier av digitale medier 

kunne være betydningsfulle bidrag, fordi de synliggjør aktører som ikke nødvendigvis ellers 

betoner offentligheten eller fremmes i religiøse institusjoner. Videre er det viktig med forskning 

som setter søkelys på kjønns- og religionsstereotypier fra produksjons- og resepsjonssiden, det 

vil si hvordan produsenter av medieinnhold velger ut og vinkler stoff om religion og videre 

hvordan de respektive målgruppene tolker ensartede mediebilder av religion og kjønn. For å 

supplere den etter hvert voksende litteraturen på tekstbaserte studier av religion og medier (og 

kjønn), er det generelt et behov for mer forskning på medieresepsjon og produksjon av religion, 

gjerne i sammenheng med analyse av medietekststudier. Lövheim (2016) peker for eksempel 

på at medialisering kan bidra til å endre religion med hensyn til kjønnede praksiser og 

relasjoner. Det er også relevant å utforske forholdet mellom religionsfremstillinger i 

populærmediene og i religiøse institusjoner, med tanke på den rollen de har for kvinner og 

menns religiøse og livssynsmessige tolkninger og videre for offentlige diskurser om religion og 

kjønn (jf. Lövheim 2015a: 16).   

I tillegg til kjønn og alder, er også etnisitet, religiøs orientering, klasse og seksualitet 

betydningsfulle kategorier i produksjonen av medietekster, i mediediskurser og i publikums 

fortolkninger av religion. Dette bør derfor også utforskes, gjerne med et fokus på 

sammenkoblingen mellom kategoriene.  

Denne avhandlingen er et bidrag inn i diskusjonen om medienes betydning for religiøs 

endring i de nordiske landene, og videre kjønnede mediers forming av religion. Jeg antar at 

dette bare er begynnelsen på forskning som setter søkelys på samspillet mellom religion, medier 

og kjønn.   
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Appendiks 

Code book for magazines 
 

1. Magazine 

- 1: Mann 

- 2: Vi Menn 

- 3: Det Nye 

- 4: KK 

- 5: Allers Norge 

- 6: Slitz 

- 7: Veckorevyn 

- 8: Café  

- 9: Amelia 

- 10: Allers Sverige 

- 11: Sirene 

- 12: M! 

- 13: Euroman 

- 14: Alt for damerne 

- 15: Hjemmet 

 

2. Year: 

o 1: 1988 

o 2: 1998 

o 3: 2008 

 

3. Issue number 

 

4. Genre:  

o 1: Editorial 

o 2: Article 

o 3: Interview 

o 4: Short story/novel 

o 5: Story from real life 

o 6: Expert panel 

o 7: Questions and comments from readers 

o 8: Horoscope 

o 9: Other column 

o 10: Presentation of TV-program/movies/games/books/comics/web page 

o 11: Other 

 



 
 

5. Permanent/regular material/genre? [“yes” if religion is main topic] 

o 1: No 

o 2: Yes 

 

6. Size of article: 

o 1: Main article (Two pages or more including pictures) 

o 2: Middle size article (one page or less) 

o 3: Notice  

 

7. Prominence of religion in article: 

o 1: Main topic 

o 2: Additional topic 

 

8. Depicted on front page? [«yes» if religion is main topic and/or if religion is depicted 

on front page] 

o 1: No 

o 2: Yes 

 

9. Religious tradition/orientation 

o 1: Lutheran folk church 

o 2: Other Christianity 

o 3: Islam 

o 4: Other world religion 

o 5: Other religion 

o 6 : Para psychological phenomena (telepathy, ghosts etc.) 

o 7: Reincarnation  

o 8: Astrology 

o 9: Alternative medicine 

o 10: UFO 

o 11: Mixed, several religions described 

o 12: Religious critical (atheist, life view/humanist society) 

o 13: Unclassifiable, other 

o 14: Satanism 

o 15: Angels  

 

10. Private/public form of religion: 

o 1: Private 

o 2: Public 

o 3: Both 

o 4: Unclear 

 

11. Author’s gender: 

o 1: Man 

o 2: Women 



 
 

o 3: Both 

o 4: Unclear/unknown 

 

12. (Main) Gender of people described in the article: 

o 1: Man 

o 2: Woman 

o 3: Both 

o 4: Gender not present  

 

13. Theme of the article [possible to choose several categories]:  

o Politics 

o Religion 

o Economy 

o Law 

o Art/culture  

o Education 

o Health 

o Sports 

o War/violence 

o History 

o Integration 

o Sexuality, relationships, family issues 

o Travel 

o Work 

o Other 

 

14. Form of presentation [Possible to choose several categories]:  

o Recommending/“preaching” 

o Informative 

o Critical/warning 

o Entertaining  

 

15. Perspective on religion:  

o 1: From the inside/subjective 

o 2: From the outside/objective 

o 3: Religious perspective 

o 4: Religious critical perspective 

 

16. Orientation of article [possible to choose several categories]: 

o Domestic 

o Europe 

o Middle-East 

o North America 

o South America 



 
 

o Africa 

o Asia 

o Australia, Oceania 

o Unclassifiable 

 

17. Picture (representation) of religion: 

o 1: Critical (critical to the religion, threat to society etc.) 

o 2: Positive (on the religion’s terms; contributes to society etc.) 

o 3: Neutral 

o 4: Unclear 

o 5: No picture 

 

18. Picture, location: 

o 1: Domestic 

o 2: International 

o 3: Unclear, combinations 
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