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eller en mulighet?
Forskningsrapport 2013
Magnhild Landrø Media

- ”Jeg er ikke medlem i
Den norske kirke, så jeg
trodde egentlig ikke at menighetsbladet er viktig for meg i
det hele tatt.
Men når det kommer
i postkassa, tar jeg det med meg
og blar gjennom hele bladet. Jeg
bruker nok mest tid på siden
vigsel, dåp og gravferd.”

Sitat fra en av de leserne (41%)
som sier at de ikke har noe eierskap
til den kristne tro. (Side 7)

Menighetsbladet
– en overlevning eller en mulighet?
En rapport fra to store landsdekkende undersøkelser gjort i 2013
av journalist/forsker Magnhild Landrø
med støtte fra RAM/Medietilsynet
og i samarbeid med TNS Gallup (leserundersøkelsen)
og Kirkerådet (utgiverundersøkelsen).

80% av dem som leser
menighetsbladet, går aldri
eller sjelden i kirken.

		
Del 1
Side 4-9:

Hovedkonklusjonen om menighetsbladet.
En sammenfattet forskningsrapport, med hovedkonklusjonene fra både leserundersøkelsen(e)
og utgiverundersøkelsen.

Del 2
Side 10-23:

En rapport med stor detaljkunnskap fra leserundersøkelsen. Om lesernes forhold til norske
menighetsblader, og med følgende konklusjon:
Menighetsbladet – en tilhørighetsskaper med
imponerende stor leserkrets.

Denne
forskningsrapporten
finner du på Kirken.no.
Ved kopiering:
Oppgi alltid kilde
Magnhild Landrø Media

Del 3
Side 24-39:

Menighetsbladundersøkelsen
er gjort med støtte i midler fra

og velvillig assistanse fra
Kirkerådet.

Hva sier leserne om menighetsbladet?

Hva sier utgiverne om menighetsbladet?
En rapport med stor detaljkunnskap fra utgiverundersøkelsen. Om utgivernes egne tanker rundt
menighetsbladet, og med følgende konklusjon:
Menighetsbladet – en effektiv kommunikasjonsarena, mot alle odds.

4

Hovedkonklusjonen om
menighetsbladet
Del 1:

En komprimert rapport, med hovedkonklusjoner fra begge undersøkelsene:
Leserundersøkelsen(e) og utgiverundersøkelsen.

Menighetsbladet
greier det ingen annen
kirkelig kommunikasjonsplattform greier!

I en landsrepresentativ leserundersøkelse – i regi av journalist/forsker
Magnhild Landrø, utført våren 2013 av TNS Gallup, sier 58% av det norske folk (over 15 år) at de mottar et menighetsblad fra Den norske kirke.
80% av dem som får menighetsbladet, sier at de leser det ”hver gang/så
godt som hver gang/av og til”. Det er et oppsiktsvekkende høyt tall. Og
når disse leserne også forteller hvem de er og hva slags stoff de liker å
lese, sier det mye om bladets evne til å skape tilhørighet til både nærmiljøet og til den lokale kirken.

Hva vil jeg finne ut?
Problemstillingen for undersøkelsen lyder slik:
I hvor stor grad kan menighetsbladet skape lokal tilhørighet – både til kirken og til
nærmiljøet?
Menighetsbladet har åpenbart en evne til å skape lokal tilhørighet. Det bekrefter flere av svarene i undersøkelsen. Men jeg fikk også mye annen viktig informasjon om hvilken betydning
dette bladet har for folk flest i Norge. Menighetsbladet har en overraskende høy status i det
norske folk. Og det til tross for at de aller fleste menighetsblader produseres av ufaglærte/
ikke-honorerte; og at bladet kontinuerlig må sloss for sin økonomiske overlevelse. Bare 33%
av menighetsbladene sier at de akkurat nå har medarbeidere/stoffleverandører med noe journalistisk erfaring (12% i stor grad. 21% i noen grad). Altså er det nesten ¾ av redaksjonene
som ”gjør så godt de kan” – og likevel greier de – uten noen journalistisk kompetanse - å lage
et blad som har så stor leserinteresse. Det er intet annet enn imponerende.

Hva slags stoff liker leserne?

Leserne liker
å finne stoff som er
lokalt forankret

Det er i denne delen av leserundersøkelsen jeg finner de fleste av de svarene som bekrefter at
menighetsbladet har en rolle som tilhørighetsskaper, idet leseren åpenbart opplever seg som
en del av et lokalmiljø som han/hun har interesse av å være oppdatert på. Og leseren er svært
konkret i å beskrive hva det er som skaper denne interessen.
Det nære og gjenkjennbare
For leseren er det interessant i å lese om mennesker, mer enn om saker. For 73% av leserne
betyr det mye å kunne gjenkjenne folk på bilder. Hele 80% sier at de liker å lese intervjuer
med folk fra nærmiljøet. 82% av leserne liker lokalhistorisk stoff i bladet. 59% liker å følge
med på hva som skal skje i kirken deres, samtidig som andre tall i den samme undersøkelsen viser at de i liten grad benytter seg av tilbudene. Navnelister over døde, døpte, vigde og
konfirmanter har høy interesse, mens ”bare” 46% synes det er fint å kunne finne navnene til
de kirkelig ansatte i bladet.
Alle disse tallene sier mye om menighetsbladets evne til å skape tilhørighet til et lokalmiljø, og trolig også til en lokal kirke. En trenger ikke være fagekspert for å forklare dette: Det
handler om gjenkjennelse og nærmiljø; navn, ansikter, nabolag og lokale steder og hendelser
du kjenner igjen, eller vet om.
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Kutt ut andakten?
Det er naturlig at kirken ønsker å bruke bladet til også å presentere kirkens budskap, selv
om eksempelvis andakten ikke speiler så stor interesse i leserundersøkelsen. ”Bare” ¼ av
leserne tenker at bladets andakt er interessant. Men interessen for kirkens budskap dobler
seg plutselig idet den journalistiske presentasjonsformen endrer seg. På spørsmålet om de
leser ”intervju med noen som forteller om livet og troen” er svarprosenten på hele 49%. Dvs
at halvparten av bladets lesere liker å få kristen tro presentert på denne måten.
Dette svaret samsvarer med den øvrige positive responsen som i stor grad handler om gjenkjennelse, folk fra nærmiljøet, lokalt stoff, etc. De som utgir menighetsbladet bør nok gå ut
fra at et personlig trosintervju med en ”hvem-som-helst” fra nabolaget får betydelig større
oppmerksomhet enn en velformulert andakt fra biskopen!
Presentasjonsformen er avgjørende
Tallene sier noe viktig om valg av type stoff. Og om valg av journalistisk presentasjonsform. Et intervju med bilder av gjenkjennbare folk er langt mer interessant enn en monolog/
kronikk/artikkel uten den dynamikken som spørsmål og svar kan skape. For eksempel er det
mange lesere som tenker at enqueten som journalistisk sjanger er interessant.
Når jeg sammenholder informasjon fra utgiverne og leserne, finner jeg mye samsvar mellom utgivervisjonene og leserinteressen. Men på ett punkt kan det synes som om enkelte
utgivere har ”glemt” det faktum at hovedmålgruppen faktisk er – ifølge leserundersøkelsen – dem som aldri setter sine bein i en kirke! Dette er informasjon som hos utgiver bør
avstedkomme en høy bevissthet rundt hvem man lager blad for, samt få noen konsekvenser
for måten man velger å lage menighetsblad på - både presentasjonsteknisk og i valg av type
stoff.
Menighetsblad - ikke medlemsblad
I 111 år har navnet vært menighetsbladet. I 2013 er det viktig for utgiver å ha en bevissthet
om at dette faktisk ikke er et menighetsblad, i den betydning at det kommer kun til menighetsmedlemmenes postkasse, eller kun til de leserne som er aktive medlemmer i sin kirke.
Dette sier leserundersøkelsen alt om: 80% av bladets lesere innfinner seg ikke i kirken. For
øvrig sier 14% av leserne at de overhode ikke er medlem i Dnk. Og 41% av disse igjen er
medlemmer i andre trossamfunn.
Den komplette leserundersøkelsen
De menighetsbladutgiverne som ønsker å vite til minste detalj hva det er i bladet leseren
vier sin oppmerksomhet til, bør også lese den mer komplette rapporten fra leserundersøkelsen: ”Menighetsbladet – en tilhørighetsskaper med imponerende stor leserkrets” (Del 2).
Der er det eksempelvis mulig å se den kritiske viktigheten av å få til en forside som ikke er
forutsigbar eller kjedelig. Der kan du også finne ut enda mer om hvem leserne er, og hvilke
kategorier lesere som interesserer seg for hva, i de ulike stoffområdene.

Hvem er leserne?
Undersøkelsen viser at 58% av det norske folk i det hele tatt får et menighetsblad i sin
postkasse, og 80% av disse leser altså bladet. Dette er landsrepresentative, offisielle tall.
Menighetsbladet er trolig sterkt underestimert – trolig til og med av Den norske kirke
selv - som kirkens viktigste kommunikasjonsarena. Med så uventet høye lesertall burde de
menighetene som enten har lagt ned sine menighetsblader, eller aldri har utgitt noe blad,
sette menighetsbladet tilbake på prioritert plass i sitt driftsbudsjett. Iallfall om de ønsker å
nå flere enn bare de som er ”inside”!
Leseren går ikke i kirken
82% av leserne sier at de sjelden/aldri går til ordinære gudstjenester i kirken sin. Hele 34%
sier at de knapt har vært innom sin lokale kirke overhodet. Men bladet leser de altså likevel!
85% av dem som leser bladet sier at de er medlemmer i Dnk.

De menighetene
som har lagt ned sitt
menighetsblad, bør gjøre
en ny vurdering ...
... nå som
vi vet det vi vet !
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Når leserne blir spurt ”I hvilken grad føler du tilhørighet til din lokale kirke?” er det 56%
som sier at de har ingen eller bare ganske svak tilhørighet til sin lokale kirke. Dette funnet
bekreftes også av andre tall: 54% av dem som sier at de har ”liten” eller ”intet eierskap”
til den kristne tro (=40% av utvalget) sier at de leser bladet ”hver gang” eller ”så godt som
hver gang”. Konklusjonen er overraskende entydig: De som anser seg selv som relativt
tros-/kirkeperifere, leser likevel menighetsbladet! Eksempelvis sier hele 25% av dem som
omtaler seg selv som ikke troende at de leser ”intervjuer med noen som forteller om livet og
troen”.
Også by-leseren tenker lokalt!

Kvinnene er litt mer
ivrige enn mennene i sin
lesning av menighetsbladet

Oslo-leserne er den geografiske gruppa som kan se ut til å ha en noe lavere interesse-prosent i flere av svarene. Mens 45% av det norske folk sier ”Jeg gleder meg til å lese det, og
leser som regel hele bladet”, er det i Oslo ”bare” 33% som sier det samme. Men til og med i
storbyen er det viktig med f eks bilder av mennesker du kan gjenkjenne: 69% sier at de ”ser
på bildene, om det er noen jeg kanskje kjenner”. Her ligger altså Oslo-leserne (69%) tett
oppunder landssnittet (71%). Bilder og gjenkjennelse betyr definitivt mye for leseren – i by
som i bygd.
Kvinnene og gruppa 60+
I nesten alle svar i leserundersøkelsen, kommer det fram at kvinner og gruppa 60+ er noe
nærmere knyttet til kirken enn hva mennene er, både med sine litt mer positive holdninger
og sin deltakelse og interesse. 70% av kvinnene registrerer at bladet er kommet, mens 64%
av mennene sier det samme. Den aldersgruppa som legger minst merke til at bladet overhodet er kommet i postkassen, er de under 40 år. Denne gruppa er forresten gjennomgående
mindre interesserte/ivrige på hva bladet kan gi dem.
”Hvor interessant er stoff av typen navn på døde, døpte, vigde?”: Da melder 86% av kvinnene sin interesse, mens ”bare” 73% av mennene er tilsvarende interessert i denne typen
stoff. Tallene er uansett høye.
”Hvor interessant er det å lese om arrangementer som kommer?” Mens en del av kvinnene
sier at det er ”svært interessant”, vil mennene moderere seg og si ”litt interessant”. Også på
dette spørsmålet er aldersgruppa 60+ over snittet interessert.
Når det gjelder kirkens behov for å markedsføre sine aktiviteter, er det verdt å merke seg
den lille nyanseforskjellen som forteller at leserne – generelt - er mer interessert i å lese om
framtidige/kommende arrangementer, enn de er i å lese om ting som har skjedd.

41% av leserne
sier om seg selv at de
ikke har noe eierskap til
kristen tro

De som ikke føler noe ”eierskap til kristen tro”
Hele 41 % av leserne definerer seg som ikke eiere av noen kristentro. Dette er en gruppe
som en kanskje skulle forvente liten interesse fra. Men når alle de ulike spørsmålene brytes
ned på denne gruppen, viser de 314 respondentene overraskende stor interesse for flere av
stoffkategoriene i bladet. Eksempelvis er hele 25% av dem interessert i å lese et intervju
med noen som forteller om livet og troen (mens 3% av dem finner andakten ”litt interessant”).
Jeg har lyst til å ta med noen mer kvalitative kommentarer som disse respondentene har
svart i et ”åpent” felt, på spørsmålet ”Er det noe annet som vekker din interesse?”:
- ”Nei, er hedning. Bladet har liten interesse utover omtale av en eller annen jeg kjenner.
Bilder kan også være verdt å se på”.
- ”Denne fromme barnlige naiviteten som ofte skjuler en skremmende paternalisme”
- ”Fin layout”
- ”Gode historier som er forankret lokalt”
- ”Jeg tror ikke på noen høyere makter selv, men er åpen for hva andre tror på, så det blir
det lokalhistoriske jeg leser”
- ”Lokalpolitikk er spennende vinklet fra kirkens side. Savner mer ærlighet om tvil fra den
norske statskirke. Savner mer glød og engasjement.”
- ”Mennesker som har noe de brenner for, eller noe de har opplevd og lært av”.
- ”Tilbakemeldinger fra de som jobber som evangelister i andre land”.
- ”Nei, dessverre”.
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Og på spørsmålet ”Hva er det viktigste med menighetsbladet for deg?” svarer noen av de 314
ikketroende leserne:
- ”Aktuelle lokale emner/hendelser, samt oversikten over døpte, døde og vigde”.
- ”Det folk forteller om i lokalmiljøet”.
- ”At jeg kan bla i det når bladet kommer, i tilfelle det skulle være noe av interesse”.
- ”Dødsannonser. Noe å titte i”.
- ”Egentlig ikke så viktig, men lokalnytt…”
- ”Greit å vite hva som skjer i nærmiljøet”.
- ”Ingenting. Kunne godt vært foruten”.
- ”Jeg er ikke medlem i Den norske Kirke, så jeg trodde egentlig ikke at Menighetsbladet er
viktig for meg i det hele tatt. Men når det kommer i postkassa, tar jeg det med meg og blar
gjennom hele bladet. Jeg bruker nok mest tid på siden vigsel, dåp og gravferd.”
- ”Lokale arrangementer”

Menighetsblad eller nett?
”Hvor ofte besøker du internettsidene til din lokale kirke?” 1% av det norske folk svarer
”ofte”, og 4% svarer ”av og til”. 95% av alle i Norge oppsøker aldri eller sjelden kirkens
nettsider. Dette er tankevekkende tall. Dersom målet for kirken er å nå flest mulig, tror jeg at
det i lang overskuelig framtid ennå vil være en vesensforskjell på å bli gitt en fysisk informasjon/et blad, sammenlignet med det å selv skulle oppsøke den samme informasjonen/
budskapet.
Alle som jobber med kirkens kommunikasjon i 2013 bør f eks stille seg spørsmålet: Ville de
leserne som sier at de har ”liten” eller ”ingen” eierskap til den kristne tro (=40% av bladets
lesere) finne på å oppsøke sin kirkes nettside? Eller delta på kirkens øvrige sosiale medier,
når ikke engang de ”kirkevante” gjør det? Svaret er vel gitt.

Det hjelper ikke
hvor god menighetens
nettside er ...
... når det er
nesten ingen som
leser den !

Internett og hjemmesider er framtida. Og nåtida. Men etter å ha fått resultatet fra denne store
leserundersøkelsen, er det trolig riktig å konkludere med at den dagen den lokale kirken
legger ned sitt menighetsblad og prioriterer gode nettløsninger, da har kirken tapt i kampen
om å gi folket en reell opplevelse av tilknytning til kirken. Da er kirken blitt en klubb kun for
”de interesserte”, de som selv aktivt oppsøker kirkens ulike arenaer.
Kirkens eneste effektive kommunikasjonsplattform
Om nettsidene blir aldri så gode, kan de aldri erstatte menighetsbladet som kirkens viktigste
kommunikasjonsarena. Selvsagt skal kirken også ha oppdaterte nettsider. Men vurdert med
kommunikasjonsstrategiske briller, må ingen menighet tro at nettsider kan erstatte menighetsbladet. Der er denne leserundersøkelsen overbevisende entydig. Storparten av det norske
folk vil aldri komme til å oppsøke kirkens nettsider. Hvorfor skulle de det?
Menighetsbladet er den eneste fungerende plattformen som når alle det er meningen å skulle
nå. Nå vet vi at menighetsbladet har en overlegen status som kirkens viktigste kommunikasjonsplattform. Synd for alle de menigheter som ikke prioriterer denne kontaktmuligheten.

Hvor mange menighetsblader fins det?
Parallelt med den store leserundersøkelsen fikk jeg også gjennomført en stor landsdekkende
undersøkelse blant utgiverne av menighetsblader i Den norske kirke, i april-juni 2013. Denne
Questback-undersøkelsen (på web) ble foretatt i samarbeid med Kirkerådet (Siv Thompson) som pr primo 2013 hadde registrert 238 menighetsblader i Norge. 166 av disse deltok i
undersøkelsen. Det er en svarprosent på 70, mer enn høy nok til å kunne anse utgiverundersøkelsen som representativ for utgivere av norske menighetsblader.
Det reelle tallet på menighetsblader i 2013 er noe usikkert, men det er iallfall helt sikkert at
det er flere enn 238. De siste tiårene har man regnet med at det kanskje har blitt utgitt 400500 menighetsblader i Norge (udokumentert). Vi vet også at noen blader er blitt lagt ned,
og andre slått sammen. Enkelte bymenigheter har begynt å kjøpe seg annonsesider i lokale
aviser, trolig fordi de ikke får levert bladet i postkasser som befinner seg bak låste dører.
Men dette er ikke kartlagt godt nok statistisk.

Det fins helt sikkert mye
mer enn 238 menighetsblader i Norge i dag
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Hva slags informasjon gir utgiverundersøkelsen?
De 73 ulike spørsmålene gir svar på hva utgiverne selv sier om
bladets rolle og visjon
bladets målgrupper
bladets innhold
bladet og de digitale medier
bladets redaksjonelle tilblivelse
bladets tekniske/logistiske/økonomiske drift

Det spennende med
å ha gjort to menighetsbladundersøkelser
er at ...
....vi kan
sammenholde info fra
utgiverundersøkelsen og
fra leserundersøkelsen

Jeg vil i denne komprimerte versjonen av forskningsrapporten oppsummere slik:
Det kan se ut som om utgiver tenker at den aller viktigste grunnen til at bladet utgis, er at
”bladet holder folk oppdatert på hva som skjer i den lokale kirken”.
Hvem lager utgiveren bladet for?
Når det gjelder bladets målgruppe, er det interessant å se hvem utgiver selv tenker på som
hovedmålgruppe: ”De som bruker kirken og dens mange tilbud” (87%). På en god andreplass kommer ”De som aldri oppsøker kirken eller kristelige/kirkelige aktiviteter” (76%).
Dette er interessante svar, når vi nå vet at leserundersøkelsen sier at en betydelig storpart
(80%) av leserne har ingen tilknytning til kirken eller dens ulike aktiviteter. Det er iallfall
viktig at utgiver er seg bevisst at det er et såpass stort sprik mellom disse to målgruppevirkelighetene. De aller fleste leserne er altså ikke brukere av kirkens mange tilbud. Veldig
mange av leserne er heller ikke trosfeller, eller tilhengere av det kirken står for.
Hva slags innhold vil utgiveren ha i bladet?
Det virker som om utgiverne (87%) mener at ”bladet er vår lokale kirkes mest effektive
kommunikasjonsarena”. Heldigvis for kirken, er det et stort samsvar her - mellom utgivers
og lesernes tanker om hvilken rolle menighetsbladet har som kontaktskaper.
Flere av svarene i utgiverundersøkelsen speiler at bladet i større grad er en formidler av informasjon, enn det er en talerstol for kirkens budskap. Når det kommer til det mer konkrete,
mht valg av stoff, blir det veldig tydelig hvorvidt utgiver bommer eller treffer i forhold til
det leserne sier at de setter pris på. En leserundersøkelse alene skal dog ikke styre en utgivers agenda/beveggrunn for hva bladet skal inneholde. Men sett med journalistiske briller er
det viktig at utgiver kjenner til de punktene der spriket mellom utgivers visjoner/målsettinger og leserens behov/interesse blir altfor stort.
Eksempelvis svarer utgiverne følgende når dette spørsmålet stilles:
”I hvor stor grad kan et enkeltnummer av menighetsbladet inneholde”:
- Tekst om ting som skal skje: 94,6%
- Reportasjer fra ting som har skjedd i menigheten: 93,9%
- Stoff som er ment å invitere til tro (av typen andakt/trosintervju): 79,3%
- Reportasjer/intervjuer med personer fra lokalmiljøet: 73%
- Informasjon om menighetsrådets arbeid: 63%
- Ikke-kirkelig stoff fra lokalmiljøet/lokalhistorien: 40,3%
- Kirkepolitiske artikler: 28%
Her er det interessant samtidig å skule til leserundersøkelsen, der 82% av leserne eksempelvis vil interesserer seg for lokalhistorisk stoff. Bare 33% av leserne interesserer seg for
gudstjenestelista.
Når det gjelder utgivers praksis med å presentere staben i menigheten, virker det som om
bare noen få (17%) har valgt også å vise fram bilde av ansiktene til de ansatte, mens 51%
presenterer staben uten bilde. Det er journalistisk sett noe betenkelig at ikke utgiver velger å
ha med portrettbilder av staben, når vi i leserundersøkelsen ser hvor stor betydning – generelt - bilder har. Og når leserinteressen for stabspresentasjonen i tillegg er relativt lav (46%),
bør argumentet for å presentere bilder i stabsoversikten være tungtveiende.
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Menighetsbladet - en underestimert og underprioritert
blomst i norsk medieflora
Sett med mediemarkedsbriller er det overraskende og imponerende at et blad med så høy
leserinteresse og med en så stor tilhørighetsskapende rolle i nærmiljøet, kan produseres med
så minimalistiske budsjetter, og uten så godt som en eneste offentlig støttekrone! Det er
utrolig at det lar seg gjøre, tiår etter tiår, å utgi et blad med så få og uforutsigbare ressurser –
økonomisk som menneskelig - som utgiverundersøkelsen avslører.
Penger og kompetanse
De som gratisjobber i redaksjonene er trolig i kategorien oppofrende og visjonære. Det sier
undersøkelsen ingenting om. Men den sier iallfall at det er få redaksjoner som ”til en viss
grad/av og til” honorerer journalistisk innsats/redaksjonsansvar.
Mer enn ¾ av utgiverne sier at det heller ikke gis noen form for skolering/kursing for dem
som skal lage bladet. Litt over halvparten av redaksjonene har med folk fra menighetens
stab (som trolig gjør dette bladarbeidet i sin arbeidstid; og de får dermed en slags ”bladlønn”
annet steds fra).
Hvor kommer produksjonspengene fra? Frivillige giroinnbetalinger dekker opp for ca halvparten av utgiftene. Knapt 1/3 kommer fra annonsesalg, og litt fra kollekt/gaver. Overraskende mange (64%) sier at de også har distribusjonskostnader, i tillegg til trykkeriutgiftene.
Det kan synes som om bladet i mindre grad enn tidligere (udokumentert) blir distribuert av
frivillige bladbud.

Denne rapporten
bør føre til en nødvendig
kommunikasjonsvekkelse

Menighetsbladets helt unike posisjon
Leserundersøkelsen viser tydelig at menighetsbladet er kirkens viktigste - og i all hovedsak
også eneste - velfungerende arena for jevnlig kommunikasjon med folket. De menighetsrådene som har prioritert menighetsbladet på sine budsjetter, har allerede vunnet i sitt forsøk på
å komme folket i møte, når vi vet at 80% av dem som får bladet, leser det. Og 80% av dem
som leser bladet, går sjelden eller aldri i kirken. Tallene taler for seg selv.

Sørkedalen, desember 2013
Magnhild Landrø Media
magnhild.landro@online.no
48268365

... slik at
folkekirkens ledere får
øynene opp for det
folket vil ha

... et menighetsblad
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Hva sier leserne
om menighetsbladet?
Del 2: Leserundersøkelsen 2013.
Menighetsbladet – en tilhørighetsskaper
med imponerende stor leserkrets
Innledning

Jeg er veldig glad for
at noen ga meg sjansen
til å gjøre denne store
undersøkelsen

Men forskning er
et fag jeg som ”bare”
journalist egentlig ikke
behersker...
... derfor
er jeg dypt takknemlig
for all god hjelp
jeg har fått

For første gang i menighetsbladets norgeshistorie er det i 2013 blitt gjort en landsomfattende leserundersøkelse for å finne ut hvilken status menighetsbladet har, med særlig fokus
på hvilken rolle denne institusjonen har som tilhørighetsskaper til lokalmiljøet/den lokale
kirken. Undersøkelsen omfatter kun menighetsblader (mb) utgitt av menigheter tilhørende
Den norske kirke (DnK).
Menighetsbladet er en sær blomst i norsk medieflora. Det er heller ingen entydig publikasjon, siden den utgis i ulike varianter, geografier og frekvenser, og med ulike forutsetninger
mht menneskelige og økonomiske ressurser.
Undersøkelsen er blitt gjort med støtte i forskningsmidler fra Rådet for Anvendt Medieforskning (RAM/Medietilsynet). TNS Gallup har utført undersøkelsen(e), april 2013.
Min faglige bakgrunn ligger i journalistikken. Som ikke-profesjonell forsker har jeg derfor
hatt god bruk for konsulent Salve Jortveit i TNS Gallup og – ikke minst - min mentor, Knut
Lundby, professor ved Institutt for Medier og Kommunikasjon ved Universitetet i Oslo,
både i forberedelsen av undersøkelsen og i forståelsen og tolkningen av innsamlet materiale. Uten deres veiledning ville ikke dette lyktes: Stor takk! Takk også til min kjære, alltid
ventende Kristian som har fått betydelig mindre selskap disse månedene som kona hans har
prøvd å være forsker – når hun av profesjon egentlig ikke er det! Takk også til alle små og
store menighetsbladredaksjoner rundt om i landet som jeg opp gjennom årene har fått holde
kurs for, og på den måten fått god kunnskap om menighetsbladets utfordringer.

Målet for forskningen
I min mangeårige kjennskap til norske menighetsblader – både på utgiversiden og mottakersiden - har jeg gjort meg noen tanker om hva det er som gjør at bladet i så stor grad blir lest.
Jeg har vært oppriktig nysgjerrig på hvorfor denne lille, lokale publikasjonen har overlevd så
godt – trolig så langt tilbake som i 1902 da visstnok det aller første menighetsbladet ble laget. Jeg har lenge hatt lyst til å få en tallfestet bekreftelse på dette sære bladets status. Derfor
ønsket jeg å finne ut mer om norske menighetsblader - om disse bladenes rolle som aktører i
et lokalmiljø.
Jeg har formulert følgende problemstillinger for leserundersøkelsen:
1. I hvor stor grad evner menighetsbladet å skape en god lokal tilhørighetsopplevelse?
2. Er menighetsbladet for internt, i betydningen: et blad mest for den synlig kirkeaktive,
eller for den som definerer seg som ”eier” av kristen tro?
I 2000 gjennomførte Kirkeforsk (KIFO) en stor medlemsundersøkelse for Dnk. I denne undersøkelsen ble det også stilt to spørsmål om medlemmenes forhold til menighetsbladet. Ca
70% av kirkens medlemmer svarte da at de leser menighetsbladet fra sin lokale kirke (Hver
gang/Så godt som hver gang/Av og til). Ca 60% av de samme respondentene svarte at de
føler liten tilhørighet til sin lokale kirke (Ingen tilhørighet/Ganske svak tilhørighet/Vet ikke).
22% sa at de i løpet av de siste 12 måneder har vært på gudstjeneste ”en vanlig søndag”
(utenom høytider, seremoni-gudstjenester, etc).
Jeg ser at det vil bli noe problematisk å sammenholde tallene fra medlemsundersøkelsen
2000 og tallene fra min menighetsbladundersøkelse i 2013, siden min undersøkelse går ut til
hele befolkningen. Jeg valgte likevel i min leserundersøkelse å ta med to spørsmålsformuleringer fra 2000-undersøkelsen - med lik ordlyd, i håp om å kunne finne en mulig sammenligning/tendens.

Anvendbar forskning
Med mine journalistbriller – og med min kunnskap om norske menighetsblader - har jeg sett
at noen menighetsblader lykkes bedre enn andre. For de bladene som jeg tenker strever med
å nå sin målgruppe – i den grad målgruppa overhodet er definert - har jeg i flere år prøvd å
lete meg fram til det største forbedringspotensialet. Undersøkelsen(e) gir mange svar, og er
således til stor nytte i kartleggingen av bladets potensial, dets svake og sterke sider.
Dette forskningsmaterialet foreligger nå i digital form, tilgjengelig fra Kirkerådets websider
(som pdf-fil på kirken.no). Allerede i denne presentasjonsformen vil materialet være til stor
nytte for alle som leter etter hjelp for å kunne lage et enda bedre menighetsblad. Målet er
imidlertid å få laget en praktisk håndbok for alle som jobber med menighetsbladet, der også
denne rapporten vil foreligge i trykt form. (Jeg jobber fortsatt for å finne midler til å kunne
produsere/trykke denne håndboka).
Dette forskningsmaterialet vil også være til stor nytte når jeg – og andre kursholdere - skal
fortsette å arrangere kurs for små og store menighetsbladredaksjoner rundt om i landet.

Denne forskningen
sier mye om alle dem
kirken har lyst til å nå.
Hvem er de?

Jeg vil ellers tro at alle kirkelig ansatte/råd - både på lokalt og sentralt plan - vil ha stor nytte
av å hente informasjon fra denne forskningen, idet den også sier ganske mye om de menneskene kirken ønsker å kommunisere med. Hvem er de? Hva ønsker de av info, innspill fra og
kontakt med kirken sin?
Og sist, men ikke minst, vil jeg tro at den sterke posisjonen som menighetsbladet nå viser
seg å ha, trolig både som kirkens omdømmeskaper og som kirkens viktigste kommunikasjonsplattform, vil avstedkomme en prioritert plass på kirkens nasjonalbudsjett, mht til en
minimums forventet kompetansehjelp til redaksjonelle medarbeidere rundt om i landet.

Utgiverundersøkelsen + Leserundersøkelsen + Omdømmeundersøkelsen
Parallelt med denne leserundersøkelsen fikk jeg våren 2013 også gjennomført en
landsomfattende Questback-undersøkelse blant utgiverne av norske menighetsblader, gjort i
samarbeid med Kirkerådet. På sidene 24-39 i dette dokumentet (Del 3) foreligger en separat
rapport for denne utgiverundersøkelsen, der 166 av 238 registrerte menighetsblader deltok.
I tolkningen av innsamlet materiale fra både leserundersøkelsen og utgiverundersøkelsen, vil
jeg selvsagt – der det er naturlig - prøve å sammenholde informasjon fra begge undersøkelsene, i håp om å finne ut hvorvidt leser og utgiver har sammenfallende tanker om menighetsbladet som den institusjon som kan skape tilhørighet til et lokalmiljø; og om menighetsbladet som kommunikasjonsplattform fungerer etter både leser og utgivers ønske/behov.
Våren 2013 kom Mindshares med resultatet fra en omdømmeundersøkelse for Den norske
kirke. Her svarer om lag 6 av 10 at de opplever at de kjenner godt eller svært godt til Den
norske kirke. Dette er helt identiske tall med mine funn i leserundersøkelsen, der vi får vite
at rundt 60% av det norske folk overhode får et menighetsblad. Jeg heller mer og mer mot
den teorien (udokumentert) at folk flest sin kjennskap til kirken primært handler om at de
faktisk får denne stadige lokale kirkepåminningen – som menighetsbladet er - i sin postkasse.

Metode
Det er gjennomført hele to kvantitative leserundersøkelser i samarbeid med TNS Gallup. En
ble gjennomført via telefon, og er landsrepresentativ (rød tekst), dvs representativ for den
norske befolkningen. Den andre leserundersøkelsen (blå tekst) er representativ blant lesere
av menighetsblader. Denne ble gjennomført via web.
Leserundersøkelsen blant det norske folk
I den landsrepresentative undersøkelsen er det kun spørsmål som det er interessant å få
landsrepresentative tall på. Dette dreier seg i hovedsak om hvor mange som har tilgang til
menighetsbladet, hvor stor andel av befolkningen som leser det, og hvor stor andel som
bruker kirkens nettsider osv. Disse tallene belyser bruken av menighetsbladet i et nasjonalt

Hva er det egentlig
som skaper kirkens
omdømme?
Er det
rett og slett
menighetsbladet?
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perspektiv, og sammenlikner med andre kommunikasjonskanaler som f eks internett. 1046
respondenter deltok i denne undersøkelsen.
Leserundersøkelsen blant lesere av menighetsbladet
I forbindelse med leserundersøkelsen, ble det gjennomført en screenerprosess på et landsrepresentativt utvalg, hvor de respondentene som svarte at de leser menighetsbladet ”av
og til” eller oftere, ble rekruttert videre inn i en mer omfattende undersøkelse knyttet til
bruken av menighetsbladet, holdninger til mb og til den kristne tro, eller til leserens øvrige
tilknytning til kirkelig deltakelse.
2800 av de 5000 forespurte svarte på disse spørsmålene, og 65% av disse (=1820) svarte at
de mottar menighetsbladet. (29% svarte nei, og 6% svarte vet ikke på dette spørsmålet.) Av
de 1820 som sa at de mottar mb, definerte 79% seg som lesere (Hver gang/ så godt som
hver gang/ av og til). 21% svarte at de aldri leste/tittet i mb.
Svarprosenten på denne lesere-av-menighetsblad-undersøkelsen er 54%, noe som kan anses som høy. Rundt 775 respondenter ble med videre i undersøkelsen og svarte på mine ca
40 spørsmål. Det er i denne undersøkelsen jeg kan finne ut hva det er ved menighetsbladet
som gjør det så interessant at hele 79% definerer seg som lesere.

TNS Gallup
gjorde hele to store
leserundersøkelser
for meg ...
... en landsrepresentativ, og en
leserrepresentativ

Forkortelser brukt i videre tolking og drøfting av rapportene:
”Sh” = Sheet, og referer til de nummererte tabellene fra TNS Gallup. Jeg velger å ta med
disse sheet-numrene, slik at de som også ønsker å sjekke tabellene, lett kan gjenfinne tall
og info.
Us=undersøkelse, Mb=menighetsbladet.

Den landsrepresentative
leserundersøkelsen
6 spørsmål.
Q1: Mottar du menighetsbladet fra din lokale kirke? (sh1+7)
1046 svar
58% sier ja (602)
39% sier nei (412)
3% vet ikke (32)
58% av det norske folk sier at de overhode får et menighetsblad. Men den geografiske fordelingen er noe ujevn (sh1). Oslo/Akershus er eneste geografien der det er flere som IKKE
mottar mb (50%) enn dem som mottar mb (46%), mens Indre Østland er den geografien
der et stort flertall sier at de får bladet (68%), mens bare 29% sier at de ikke får det. Landet
for øvrig (Sørkysten/Vestlandet/Midt-Norge/nord-Norge) ligger på gjennomsnittet: Rundt
60% sier at de får bladet, mens 38% sier de ikke får noe mb fra sin lokale kirke.
Det faktum at halvparten av Oslo/Akershus’ befolkning ikke mottar noe menighetsblad
stemmer over ens med den informasjonen som mange utgivere har beklaget seg over de
siste årene: De gratisarbeidende distributørene kommer til blokkbebyggelse med låste
dører, og får ingen tilgang til mottakernes postkasser. I Oslo har flere menigheter lagt ned
sine blader, og noe av grunnen har vært den manglende tilgjengeligheten til folks postkasser. Den andre store årsaken er manglende ressurser.
Q2: Hvor ofte leser du eller titter du i menighetsbladet til din lokale kirke? (sh2+8)
602 svar (= de 58% som mottar bladet)
49% hver gang (293)
9% så godt som hver gang (52)
22% av og til (132)
21% sier aldri (125)
Vet ikke (1)
80% (293+52+132=477) av dem som mottar mb definerer seg som lesere.
Det er interessant å se at dette tallet er så godt som identisk med det lesertallet (79%) som

også kommer fram i leserundersøkelsen (på web) der en stor gruppe screenede nordmenn
svarer på 39 spørsmål om deres bruk av menighetsbladet.
Her er det noen små kjønnsforskjeller (sh1): Kvinner: 85% er lesere. Menn: 74% er lesere.
Denne differensieringen mellom kvinner og menn kan se ut til å gjenta seg også i de videre
spørsmålene: Kvinner har en litt mer ”aktiv” bruker-rolle i kontakt med den lokale kirken.
Pensjonister og folk utenfor arbeidslivet utgjør 35% av de 477 leserne.
Q3: Ønsker du å motta menighetsbladet? (les opp) (sh3+9)
444 svar (= de 42% som sier at de ikke mottar noe men.blad+vet ikke)
8% ja (36)
89% nei (395)
3% vet ikke (13)

320 000 nordmenn
skulle ønske de fikk et
menighetsblad. Men det
får de altså ikke

Dette spørsmålet blir stilt til dem som sier at de ikke mottar noe mb. 8% svarer at de kan
tenke seg å få menighetsbladet, men de får det altså ikke. I denne typen undersøkelser
(landsrepresentative) tenker man at 1% representerer 40 000 nordmenn (over 15 år). Dvs
320 000 nordmenn savner menighetsbladet sitt.
Q4: Hvor ofte besøker du internettsidene til din lokale kirke? (les opp) (sh4+10)
1046 svar
1% ofte
4 % av og til
15% sjelden
80% aldri
95% av det norske folk oppsøker aldri, eller sjelden, sin kirkes nettsider.
Bare 5% sier at de oppsøker kirkens nettsider ofte eller av og til. I en tid da ”alle” er opptatt
av å være tilgjengelig på nett, er dette tall det er verdt å legge merke til. Dersom målet for
kirken er å nå flest mulig, vil det alltid være en vesensforskjell på å bli gitt en fysisk publikasjon, sammenlignet med det å selv skulle oppsøke den samme informasjonen/budskapet (på
nett).
Q5: Hvorfor leser du ikke menighetsbladet? (sh5+11)
125 svar (= de 21% som svarte at de aldri leser eller titter i mb)
62% er ikke intr i innholdet (77)
13% er imot hva kirken står for (16)
1% sier menighetsbladet har dårlig kvalitet (1)
20% annet (25)
7% vet ikke (8)
De som mottar mb men ikke leser det, framstår som negative/uinteresserte i det kirken/
kristendommen representerer. De 20% som sier ”annet”, grunngir sin manglende interesse
med ord som: utmeldt, ateist, navlebeskuende, ikke kristen, provosert, etc. Bare 1% (40 000)
argumenterer med dårlig bladkvalitet. Tallene for øvrig er for lave til å kunne brytes ned på
geografi, inntekt, etc. Men det er likevel interessant å observere at mennene kan ha flere negative holdninger enn det kvinnene har. Mennene er i større grad ikke interessert i innholdet
i bladet, og de er også i større grad imot hva kirken står for. Menn:82%. Kvinner:63%.
Q6: Hva er viktigst for deg, menighetsbladet eller internettsiden til din lokale kirke?
(sh6+12)
135 svar (= de som er både lesere av mb og nettsidene)
73% bladet (99)
16% nettsiden (22)
7% sier begge like viktig (9)
3% vet ikke (4)
Konklusjonen på spørsmålene 4 og 6 er relativt entydig, også blant dem som sier at de både
leser bladet og bruker nettsidene: Mb har en overlegen posisjon som Kirkens kommunikasjonsarena med det norske folk. Min teori er at mb fortsatt vil ha denne posisjonen i overskuelig framtid, så lenge det fins ressurser til å utgi bladet, og bladet inneholder storparten
av det som leserne verdsetter.
Så langt den landsrepresentative menighetsbladundersøkelsen.

Menighetsbladet er
en uovertruffen kirkens
kommunikator. Nettsiden
når kun de få.
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Følgende to spørsmål ble stilt i en screenerprosessen (for å komme fram til de
personene som skal utgjøre panelet av respondenter i den store leserundersøkelsen):
Q1 ”Mottar du menighetsbladet fra din lokale menighet?”
2811 svarte på spørsmålet
65% ja (1820)
29% nei (816)
6% vet ikke. (175)
Av de 2811 som svarer på dette spørsmålet, er det altså 65% som sier at de mottar bladet,
og det er denne gruppa som vil være respondenter i den store leserundersøkelsen. Denne
gruppa framstår her som noe større (65%) enn i den informasjonen som kom fram i den
landsrepresentative undersøkelsen. 58% er imidlertid det offisielle tallet for hvor mange
som mottar mb i Norge. Med disse to tallresultatene 65% og 58%) er det fristende (men da
noe uoffisielt) å si at 60% av det norske folk mottar et menighetsblad. Og 80% av dem som
mottar bladet, leser det.
Q2 ”Hvor ofte leser du/titter i menighetsbladet fra din lokale kirke?”
1820 svarte (=de 65% som svarte at de mottar mb)
52% hver gang/så godt som hver gang (676+279)
27% av og til (483)
21% aldri/vet ikke (375+7)
79% av dem som sier de som mottar menighetsbladet definerer seg som lesere. Og dette tallet er så godt som identisk med gjennomsnittstallet i den landsrepresentative undersøkelsen:
80% av dem som mottar bladet er lesere.
I DnKs medlemsundersøkelse fra 2000 (Kirkeforsk) svarte 70% av kirkens medlemmer
at de leste menighetsbladet. I undersøkelsen fra 2000 ble de ikke først spurt om hvorvidt
de overhode mottok noe blad, så denne 70-prosenten kan synes lav pga at det kanskje aldri
kom noe blad i deres postkasse. På den andre siden burde lesertallet vært relativt høyere
enn 2013-tallet (79%), siden det i 2000 ble gjort en undersøkelse blant kirkens egne medlemmer, mens leserundersøkelsen fra 2013 ble gjort blant ”folk flest”. En burde kanskje
forvente en høyere leserkrets blant kirkens medlemmer, enn blant ”alle”. Uansett, så er det
ikke lett, statistisk sett, å sammenholde disse tallene for å kunne trekke noen konklusjoner
om tendens eller likhet.

Leserundersøkelsen
Det er i denne leserundersøkelsen vi får vite
”alt” om hvem leseren er
og hva han/hun leser

Rapportene i denne leserundersøkelsen forteller hvordan bladet leses, og hva som er av
interesse for leseren. Dette er altså resultatet fra en web-undersøkelse gjennomført på TNS’
galluppanel, blant de respondentene som ble screenet via de to ovenstående spørsmålene.
Us har noen svakheter ift unge under 20 og kvinner over 60/lav utd. Undersøkelsen er likevel representativ for lesere av menighetsblader. Og svarene på de 39 spørsmålene gir svært
mye informasjon om gjennomsnittsleseren.
På hvert av de 39 svarene som foreligger er det blitt gjort nedbrytninger på
1) Kjønn
2) Alder
3) Fylke
4) Landsdel
5) Utdanning (høyeste fullførte skolegang)
6) Personinntekt
7) Hovedkilde til livsopphold
8) Bosituasjon
9) Ekstra nedbrytninger:
- Brukere av kirkens internettsider
- Medlem i Den norske kirke
- Medlem i andre trossamfunn
- Fornøyd med kirkens kommunikasjon
- Misfornøyd med kirkens kommunikasjon
- De som ikke føler noe ”eierskap” til den kristne tro

På mange av disse nedbrytningene er antallet respondenter for lavt (under 50) til at det er
statistisk legitimt å kommentere prosenttallene (som tilsynelatende kan se sterkt avvikende
ut, ift snittet, for eksempel).

Q16Q13-1 ”Jeg legger knapt merke til at menighetsbladet har kommet” (sh1+40)
693 svar
10% stemmer godt (66)
23% stemmer litt (159)
67% stemmer ikke (465)
67% registrerer at bladet er kommet i postkassen. Det er noen flere kvinner (70%) enn menn
(64%) som legger godt merke til at mb kommer. Aldersgruppa 60+ er veldig observante
mottakere av mb: 75%. Den aldersgruppa som legger minst merke til at bladet kommer, er
de under 44 år. Mht bostatus, så scorer både gruppa som ”bor alene” og ”bor sammen med
ektefelle/samboer” mye høyere enn dem som f eks sier at de bor sammen med barn eller
med sine foreldre.
Under de ekstra nedbrytningene er det verdt å merke seg at de som sier at de er ”brukere av
kirkens nettsider” også sier at de følger med på når mb kommer (84%). Og de som erklærer
seg som ”fornøyd med kirkens kommunikasjon” sier det samme (86%). Informasjonen fra
disse to nedbrytningsgruppene er ganske lik i de videre besvarelsene.
Selv om det er bare 43 ”medlemmer i andre trossamfunn” som svarer, så er det interessant å
se at disse 43 altså følger over snittet godt med når bladet kommer (70%).
Q16Q13-2 ”Jeg blar kanskje litt i det før jeg kaster det” (sh2+41)
699 svar
23% stemmer godt (163)
35% stemmer litt (245)
41% stemmer ikke (288)
Dette svaret er noe problematisk å tolke, fordi spørsmålet kan synes tvetydig (uprofesjonelt)
formulert.
Den mest positive tolkningsmuligheten kan være slik: 41% bryr seg såpass mye om bladet
at de slett ikke kaster det med en gang. De blar litt i det først.
Den mer negative tolkningsmuligheten: 58% kaster bladet ganske fort, men de tar altså en
rask kikk først. 41% bryr seg ikke om bladet i det hele tatt. De kaster det før de engang får
bladd i det.
Q16Q13-3 ”Jeg titter litt på forsiden, men ikke noe særlig mer” (sh3+42)
681 svar
5% stemmer godt (31)
20% stemmer litt (137)
75% stemmer ikke (508)
Dette er også en noe uheldig formulert påstand, og derfor vanskelig å tolke entydig.
Den mest positive tolkningsmuligheten kan være slik: 75% leser hele bladet, uansett hvor
mye/lite forlokkende forsiden er.
Den mer negative tolkningsmuligheten: 25% ser kun på forsiden, men ikke noe særlig mer
heller. Det betyr i så fall at for ¼ av dem som får mb kan forsiden være avgjørende for om
de åpner bladet og leser mer.
Q16Q13-4 ”Jeg blar i det, og lar det bli liggende i heimen” (sh4+43)
703 svar
18% stemmer godt (129)
35% stemmer litt (249)
46% stemmer ikke (321)
Mb lever lenge. Over halvparten (53%) beholder det en stund, mens 46% kan se ut til å
kvitte seg med det ganske fort. Dette bør være en viktig informasjon også til bladets annonsører, idet bladet har lang levetid for over halvparten av leserne.
Mht ”hovedkilde til livsopphold”: Her er det de som er heltidsansatte (54%) og alderspen-

Forsiden kan være
avgjørende for om leseren
åpner bladet og begynner
å lese

Bladets lange levetid
er et godt argument for den
som skal selge annonser til
menighetsbladet
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sjonistene (54%) som sier at de gjerne lar bladet bli liggende i heimen en stund.
Medlemmer i andre trossamfunn (disse er i all hovedsak muslimer og kristne, iflg SSBs
tros- og livssynstall 2013) har en større tendens (63%) til å ta vare på bladet enn Dnkmedlemmene (54%).
Q16Q13-5 ”Jeg ser på bildene, om det er noen jeg kanskje kjenner” (sh5+44)
686 svar
26% stemmer godt (178)
47% stemmer litt (324)
26% stemmer ikke (179)

Gode bilder og folk
du kan gjenkjenne
er alfa og omega
for leseren

Bilder og gjenkjennelse av personer betyr noe for 73% av leserne, mens for ¼ betyr ikke
dette så mye. Bilder og gjenkjennelse er trolig et viktig moment for tilhørighetsfølelsen.
Og for folk i Trøndelag og nordaførr betyr dette veldig mye (80%). I Oslo er det f eks 18%
som sier at det stemmer godt, mens 51% sier ”stemmer litt”. Til og med i en storby kan de
geografiske mindre områdene/soknene oppleves som et lokalmiljø der gjenkjennelse har en
betydning.
Q16Q13-6 ”Jeg gleder meg til å lese det, og leser som regel hele bladet” (sh6+45)
710 svar
18% stemmer godt (129)
27% stemmer litt (194)
53% stemmer ikke (377)
For 45% av leserne er bladet ventet, og det leses mer enn det blas i. Og kvinnene virker litt
mer ivrige enn mennene. Drøye halvparten av leserne har ikke denne opplevelsen av at bladet
er etterlengtet, og aldersgruppen 30-44 er en stor gruppe blant disse, i likhet med den gruppa
som sier at de har lite eller ingen ”eierskap til den kristne tro”. ”Stemmer ikke”-tallet for Oslo
er f eks 65%. I Oslo har de trolig en noe svakere forventning til sitt menighetsblad.
Det virker ellers som om lavtlønnede (kr 200-300 000) er i overkant glade for å få bladet
(57%). Det samme gjelder alderspensjonistene (61%).
De som også er brukere av kirkens nettsider, Dnk-medlemmer, eller de som fra før er fornøyd med kirkens kommunikasjon: Disse tre gruppene gleder seg også til å lese bladet, og
de leser som regel hele bladet. Disse tre gruppene kan se ut til å svare i overkant positivt på
de fleste spørsmålene videre i undersøkelsen, og det betyr kanskje at de i utgangspunket er
litt ”kirkevante” eller iallfall sympatisører med det kirken står for.
Q16Q13-7 ”Jeg samler på mange menighetsblader jeg får” (sh7+46)
687 svar
4% Stemmer godt (27)
6% stemmer litt (38)
90% stemmer ikke (620)
10% sier at de faktisk samler på menighetsbladene. Alderspensjonistene kan se ut som de
er den gruppen som i størst grad tar vare på bladene. Og igjen: De som sier at de er brukere
av kirkens nettsider, eller er fornøyd med kirkens kommunikasjon, de sier også at de i større
grad enn snittet samler på disse bladene.
I hvilken grad finner du følgende innhold i menighetsbladet interessant?.......
Q17Q14-1 Gudstjenestelista med oversikt over tider og innhold (sh8+47)
752 svar
7% svært intr (53)
26% litt intr (199)
22% litt uintr (166)
42% helt uintr (318)
2% vet ikke (16)
33% ser på denne informasjonen som interessant, kanskje i betydningen: De ønsker å følge
med på når det er gudstjenester, og hva som skjer der. Og her er svarene fra menn og kvinner ganske så like. På geografi-nedbrytningen er det fullt mulig å se at Sørlandet/Vestlandet
er mer interessert (37%) i gudstjenestelista enn hva folk ellers i landet er. Alderspensjonistene er over snittet interessert (44%) i gudstjenestelista, mens bare 27% av de heltidsarbeidende opplever gudstjenestelista som særlig interessant. Likedan er gudstjenestelista uinteressant for 90% av dem som definerer seg som ikke-troende.

Q17Q14-2 Reportasjer om/intervjuer med folk fra nærmiljøet (sh9+48)
756 svar
23% svært intr (176)
57% litt intr (434)
12% litt uintr (94)
6% helt uintr (49)
80% vil lese om folk fra nærmiljøet. Dette stemmer godt overens med svarene i Q5: Å gjenkjenne folk på bilder betyr mye. Trolig har menighetsbladet samme mission som lokalavisene: Det nære og gjenkjennende er helt avgjørende for interessen.
Kanskje ikke så overraskende at Oslo-leserne ligger litt lavere (76%), siden det er litt
mer krevende å skulle gjenkjenne noen i et nærmiljø i en storby. Men for over ¾ av også
oslofolket har altså dette lokale aspektet stor betydning. Mht til utdanning, inntekt, kilde til
livsopphold, eller boligsituasjon, kan det se ut som om ingen av disse nedbrytningsgruppene
avviker fra gjennomsnittet. Det tolker jeg som om absolutt alle kategorier lesere synes dette
er interessant stoff.
Q17Q14-3 Informasjon om arrangementer som kommer (sh10+49)
752 svar
14% svært intr (106)
45% litt intr (340)
21% litt uintr (157)
19% helt uintr (141)
1% vet ikke (8)
59% tenker det er interessant å få med seg info om framtidige arrangementer. Kvinnene sier
det er svært interessant, og mennene modererer seg i større grad til å si litt interessant. Aldersgruppa 60+ er over snittet interessert (63%). Kanskje litt overraskende at også de som
sier at de ikke har noe ”eierskap til kristen tro” (35%) er såpass interesserte i denne typen
informasjon.
Q17Q14-4 Informasjon om arrangementer som har vært (sh11+50)
749 svar
9% svært intr (64)
38% litt intr (286)
29% litt uintr (219)
23% helt uintr (171)
1% vet ikke (9)
Dersom jeg ser dette og forrige spørsmål i sammenheng, kan det se ut som om omtale av
framtidige arr (59%) er betydelig mer interessant enn arr som har vært/referater (47%).
Dette er kanskje informasjon som bladets ugivere med fordel kan være obs på: Det er mer
interessant å lese om ting som skal skje, enn om ting som har skjedd.
Q17Q14-5 Informasjon om aktuelle kirkepolitiske tema (sh12+51)
752 svar
9% svært intr (68)
32% litt intr (240)
28% litt uintr (209)
30% helt uintr (224)
1% vet ikke (11)
”Kirkepolitiske tema” er ikke noe entydig begrep. Det kan være stoff om statskirkeavvikling, om menighetsrådsvalg, om kirkelige ansettelser, om kontroversielle teologispørsmål,
etc. Uansett hva slags innhold folk har assosiert med dette spørsmålet, så er det ”bare” 41%
som ser på dette som interessant. Igjen er det aldersgruppa 60+ som er over snittet interessert (50%).
Q17Q14-6 navn på døpte/døde/vigde (sh13+52)
756 svar
32% svært intr (242)
47% litt intr (359)
12% litt uintr (90)
8% helt uintr (61)
1% vet ikke (4)

Det er altså
mer interessant
å lese om arrangementer
som skal komme...
..enn om
de som har vært
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4/5 av leserne
leser alltid spaltene om
døpte, døde, vigde
- og konfirmanter

79% er interessert i å kunne se navnene til døpte, døde og vigde, og interessen fordeler
seg overraskende jevnt på aldersgruppene (med unntak av de under 30). Utdannelse og
inntekt ser heller ikke ut til å ha noen betydning for denne interessen. Heller ikke troende/
ikke-troende. Trolig sier dette høye tallet noe om menighetsbladets rolle som tilhørighetsskaper. Folk vil følge med på hva som skjer med folk i nabolaget. Og igjen: Kvinnene er
mer interessert enn mennene (86%-73%). I Trøndelag/Nord-Norge har denne typen stoff
veldig stor viktighet (84%), mens det tilsvarende tallet for Oslo er 64%. Det er nærliggende
å tolke dette geografi-avviket som om denne typen informasjon ikke er fullt så interessant i
en storby, men jo mer grisgrendt det blir, jo viktigere er denne typen stoff.
Q17Q14-7 Navneliste på alle som skal konfirmere seg (sh14+53)
751 svar
31% svært intr (230)
45% litt intr (341)
14% Litt uintr (103)
10% helt uintr (73)
1% vet ikke (4)
76% er intr i å kunne se navnene på alle i nabolaget som skal konfirmere seg. For 38% av
kvinnene er det ”svært interessant”, mens bare 23% av mennene sier det samme. Dette
kjønns-avviket er kanskje så enkelt å forklare som at det tradisjonelt er kvinnen som sørger
for at naboens barn får en hilsen til konfirmasjonen! Geografisk synes det igjen som om folk
i mer grisgrendte strøk er mer interesserte enn folk i f eks Oslo/Akershus.
Q17Q14-8 Navn og kontaktmuligheter på ansatte i kirken din (sh15+54)
756 svar
10% svært intr (79)
36% litt intr (273)
29% litt uintr (218)
23% helt uintr (173)
2% vet ikke (13)

Det er dobbelt så
interessant å lese et
trosintervju med en fra
nabolaget...
..enn
en andakt fra
presten

46% synes det er interessant å finne navnene til de ansatte i kirken. Særlig gruppa 60+ liker
å finne dette i bladet. Mht geografi er interessen ganske lik over hele landet. Blant medlemmene i DnK er 51% interessert. Blant dem som definerer seg som ikke-troende er denne
interessen halvert (25%). Eller: Det går også an å si at den er overraskende høy. Og blant
dem som sier at de er fornøyde med kirkens kommunikasjon er det hele 69% som interesserer seg for denne typen stoff.
Q17Q14-9 Intervju med noen som forteller om livet og troen (sh16+55)
757 svar
15% svært intr (117)
34% litt intr (257)
26% litt uintr (200)
23% helt uintr (172)
1% vet ikke (11)
49% tenker at det kan være interessant å få kristentroen/livet presentert på denne måten.
Alderspensjonistene og gruppa 60+ topper interessen. DnK-medlemmer scorer 51%.
For folk i Oslo/Akershus er det 60% som anser dette som uinteressant (mens den samme
gruppa i neste spørsmål (andakten) er på hele 80%. For gruppa som sier at de ikke har noe
eierskap til den kristne tro er det 25% som liker å lese denne typen trosstoff. Noen vil si det
er et lavt tall. Men egentlig er det vel å anse som høyt, tatt i betraktning at denne gruppa
i utgangspunktet ikke skulle forventes å ha så stor interesse for intervjuer med folk som
forteller om livet og troen.
Q17Q14-10 Andakt (sh17+56)
753 svar
6% svært intr (43)
18% litt intr (134)
32% litt uintr (243)
42% helt uintr (318)

19
24% tenker at andakten er intr. De som er medlem i Dnk scorer mye høyere (43%) på
interesse for andakten, enn medlemmer i andre trossamfunn (24%). ”Brukere av kirkens internettsider” scorer også høyt, men denne lille gruppas ”overinteresse” ser vi går igjen i alle
disse spørsmålene som handler om bladets innhold. Det samme gjelder også gruppa som er
”fornøyd med kirkens kommunikasjon”, de scorer 45%. Kanskje litt overraskende at også
de som er ”misfornøyd med kirkens kommunikasjon” scorer så mye som 24%. Blant dem
som definerer seg som ikke-troende er interessen for stofftypen andakt særs laber: 3%.
Når dette og foregående spørsmål ses i sammenheng, bør vi trekke følgende konklusjon:
Den journalistiske presentasjonsformen for kristen forkynnelse er avgjørende for leseroppslutningen. Stoff som handler om å møte mennesker som forteller om sin tro (49%), fungerer dobbelt så godt som en tradisjonell andakt (24%). Trosintervjuet har dobbelt så mange
lesere som andakten. Og blant ikke-troende er denne forskjellen dramatisk mye større.
Q17Q14-11 Enqueter - av typen 5 på gata (sh18+57)
750 svar
7% svært intr (52)
39% litt intr (289)
28% litt uintr (210)
23% helt uintr (171)
4% vet ikke (28)
46% synes enqueter er en interessant type stoff i mb. Mens 51% interesserer seg ikke for
enqueter. Et slikt spørsmål er kanskje noe uinteressant for en leser som trolig ikke er så
opptatt av bladets valg av journalistiske sjangrer. Sjangeren sier heller ikke noe om stoffets
innhold. Heller ikke alle menighetsblader benytter denne sjangeren, og dermed blir det for
noen lesere vanskelig å besvare.
Q17Q14-12 Lokalhistorisk stoff (steder/folk/hendelser) (sh19+58)
754 svar
32% svært intr (244)
50% litt intr (377)
11% litt uintr (84)
6% helt uintr (42)
1% vet ikke (7)
Hele 82% av leserne liker lokalhistorisk stoff i mb. Noen mb bør kanskje vurdere et nærmere samarbeid med det lokale historielaget? Menn og kvinner har like høy grad av interesse
for dette stoffet. Og Oslo/Akershus ligger jevnt med de andre geografiene (noe de ofte ikke
gjør i denne undersøkelsen). 71% av dem som ikke føler noe ”eierskap” til den kristne tro,
anser lokalhistorisk stoff som interessant.
Q19Q16 Får du tilsendt menighetsbladet fra andre kommuner hvor du har bodd tidligere? (sh20+59)
763 svar
3% ja (24)
96% nei (735)
1% vet ikke (4)
Bare noen få får (også) tilsendt mb fra andre enn bostedskommunen.
Q8Q5 Hvor ofte besøker du internettsidene til din lokale kirke? (sh21+60)
762 svar
2% jevnlig (12)
8% av og til (59)
25% sjelden (190)
65% aldri (495)
1% er ikke på nett ( 4)
10% av mb-leserne sier at de også er innom den lokale kirkens nettsider. Men kun 2% jevnlig. Kirkens måte å kommunisere med folket i 2013 på fungerer åpenbart ikke via nettet.
Q9Q6 Hvorfor har du aldri besøkt din lokale kirkes internettsider? (sh22+61)
548 svar (De som svarte aldri eller sjelden i forrige spørsmål)

Er det en god ide at
menighetsbladet inngår et
samarbeid med det lokale
historielaget?
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17% sier at kirkens budskap intr meg ikke (85)
26% ikke intr i min lokale kirkes nettside (127)
50% kjente ikke til at kirken hadde en nettside (248)
1% jeg finner ikke fram til min lokale kirkes nettside (5)
6% annet (noter)
11% vet ikke (54)
Halvparten av dem som sier at de aldri/sjelden besøker kirkens nettsider, sier at de ikke
har visst om, eller reflektert over at kirken kan ha egne nettsider. Enten har de ingen slik
forventning, eller så er det slik at kirken selv ikke har jobbet aktivt for å henvise til kirkens
nettsider. Over 40% av respondentene argumenterer med at de ikke er interessert i det kirken står for eller inviterer til.

Blant bladleserne
er det 2% som besøker
kirkens nettsider
jevnlig

På de neste seks spørsmålene ang lesernes forhold til kirkens nettsider, beklager TNS
Gallup at svaralternativet ”Stemmer ikke” var falt ut. Men i tolkingen av disse svarene
har det trolig ingen stor betydning, siden det fins gode tall for svaralternativet ”stemmer”
(godt+litt). Jeg anser det som en akseptabel løsning å tolke ”vet ikke”-tallet som om dette
også dekker de som har et ikke-forhold til nettsiden.
Spørsmål om kirkens nettsider:
De som har svart på de neste seks spørsmålene (sh 23-28), er blant de 260 leserne som (i
Q8Q5) svarte at de besøker den lokalen kirkens nettsider jevnlig (2%), av og til (8%) eller
en sjelden gang (25%).
Q10Q7-1 Nettsiden er oversiktlig og informativ (sh23+62)
256 svar
22% stemmer godt (57)
38% stemmer litt (96)
40% vet ikke (103)
Av de 256 leserne som overhodet har vært innom kirkens nettsider, mener 60% av dem at
nettsiden er oversiktlig og informativ.
Q10Q7-2 Nettsiden er aktuell og oppdatert (sh24+63)
257 svar
19% stemmer godt (50)
35% stemmer litt (90)
46% vet ikke (117)
Nesten like mange (54%) opplever nettsiden som oppdatert og aktuell.
Q10Q7-3 Nettsiden dekker mine informasjonsbehov, for å vite hva som skjer i kirken min
(sh25+64)
254 svar
28% stemmer godt (71)
37% stemmerlitt (93)
35% vet ikke (90)
65% tenker at nettsiden er ”god nok” kilde for å kunne vite hva som skjer i kirken
Q10Q7-4 Nettsiden gir meg mye interessant stoff om nærområdet mitt (sh26+65)
254 svar
11% stemmer godt (28)
47% stemmer litt (119)
42% vet ikke (107)
58% sier at nettsiden gir interessant stoff om nærmiljøet. Når jeg sammenholder denne
leserinformasjonen med det som kommer fram i utgiverundersøkelsen (der utgiverne sier
at de i hovedsak legger ut gudstjenester, konserter og arrangementer på nettsiden), er det
nesten utrolig å se at nettsideleserne opplever dette som ”interessant stoff om nærområdet
mitt”!!
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Q10Q7-5 Jeg er lite interessert i min lokale kirkes nettside (sh27+66)
251 svar
16% stemmer godt (40)
55% stemmer litt (139)
29% vet ikke (72)
71% sier at de er lite interessert i sin lokale kirkes nettside. Dette er en viktig melding til
alle menigheter som seriøst vurderer at nettsiden med tiden kan erstatte menighetsbladet.
Q11Q8 Hva er viktigst for deg – menighetsbladet eller kirkens nettsider? (sh28+67)
261 svar
69% menighetsbladet (179)
6% internettsiden (15)
16% begge like viktige (43)
9% vet ikke (24)
Konklusjonen er entydig, også blant dem som både leser mb og bruker nettsiden: Mb er
uovertruffen som kirkens formidlingsarena. 69% av dem som bruker både bladet og nettsiden sier at menighetsbladet er viktigst. Disse svarene er verdt en egen brukerundersøkelse,
der vi burde kunne finne ut mer om hva som ligger bak tallene. Jeg vil tro at det generelt er
stor forskjell på innholdet av nettsidene og bladet. Bladet har trolig flere typer stoff, bedre
bilder, og kan gå mer i dybden enn hva nettsiden byr på. Men vi vet for lite om hvordan
menighetenes nettsider er. Et raskt og udokumentert blikk på flere menigheters nettsider forteller at det handler mest om arrangementsinfo, mer enn artikler/lesestoff. Dette inntrykket
bekreftes for så vidt også av utgiverundersøkelsen.

Q12Q9 Er du medlem i Den norske kirke? (sh29+68)
762 svar
0% vil ikke svare (3)
85% ja (648)
14% nei (107)
1% vet ikke (4)
85% av dem som har svart på denne leserundersøkelsen er medlemmer i DnK. Undersøkelsen har dermed en liten overrepresentasjon av kirkemedlemmer ift SSB-tall fra 2012 som
sier at 76% av det norske folk er medlemmer i Dnk.
Q13Q10 Er du medlem i andre trossamfunn? (sh30+69)
107 svar (=de 107 som sier nei i forrige spørsmål)
41% ja (44)
58% nei (62)
1% vet ikke (1)
41% av de leserne som ikke tilhører Dnk, sier at de tilhører andre trossamfunn (og disse er
storparten islam og kristendom, iflg SSBs tros-og livssynsundersøkelse 2013).
Hele 90% av leserne er medlem av kirken eller annet trossamfunn - 648+44 (av 762).
Q14Q11 I hvilken grad føler du tilhørighet til din lokale kirke? (sh31+70)
763 svar
1% vil ikke svare (7)
8% ingen tilh (60)
48% ganske svak (363)
28% ganske sterk (211)
7% meget sterk (56)
7% ikke medl/irrelevant spm (50)
2% vet ikke (16)
56% av leserne tenker at de har ingen/ganske svak tilhørighet, mens en tredel av leserne har
en sterk tilhørighet til sin lokale kirke. Her er det noen interessante avvik på ulike nedbrytninger, men ikke på kjønn. Geografisk ser det ut som om folk i Oslo/Akershus opplever
en noe svakere tilhørighet til sin lokale kirke. Det kan også se ut som om folk som jobber
heltid har en svakere opplevelse av kirkelig tilhørighet.

Hvordan er
leserens egen opplevelse
av tilhørighet til den
lokale kirken?
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Dette tilhørighets-spørsmålet ble også formulert i den store medlemsundersøkelsen 2000 for
Dnk (utført av KIFO). Da svarte 60% at de følte ingen/ganske svak tilhørighet til sin kirke.
Tatt i betraktning at 2000-undersøkelsen ble utført kun blant kirkens egne medlemmer,
mens min 2013-undersøkelse er blitt gjort blant ”folk flest”, er differansen mellom 60% i
2000 og 56% i 2013 i realiteten større enn bare 4%-poeng. Av dette er det trolig relevant å
tolke tallene som en liten tendens: Tilhørigheten til den lokale kirken er blitt større på disse
13 årene. Og det skjer i en periode SSBs tall forteller at kirkesøkningen generelt går ned!

Over halvparten av
leserne sier de føler et
”eierskap” til den
kristne tro

Tallene kan tolkes som om folkets opplevelse av kirkelig tilhørighet ikke handler om fysisk
frammøte eller aktiv deltakelse i kirkens ulike tilbud. 35% av leserne sier at de har en sterk
tilhørighet til sin lokale kirke. Men et senere spørsmål (Q22Q19) viser at det for halvparten
av disse slett ikke er kirkesøkningen eller deres fysiske oppmøte i kirken som skaper denne
tilhørigheten. Hva er det da? Kan det være menighetsbladet? For en utgiver av mb bør dette
i så fall være en sterk motivasjon for å fortsette å utgi bladet. Det kan se ut som om mb for
2/3 av det norske folk er den eneste linken inn til kirken, og at denne linken faktisk evner
å skape en opplevelse av kirkelig tilhørighet – en type tilhørighet som kanskje leseren selv
ikke han noen høy bevissthet på engang.
Q15Q12 I hvilken grad føler du ”eierskap” til den kristne tro, uavhengig av kirketilhørighet? (sh32+71)
763 svar
1% vil ikke svare (10)
17% sterk (131)
36% middels (273)
29% liten (225)
12% ingen (89)
5% vet ikke (35)
Over halvparten av leserne føler et ”eierskap” til den kristne tro. 41% føler lite eller intet
eierskap til den kristne tro. Det er med andre ord enda en bekreftelse på at menighetsbladet
blir lest av mange flere enn dem som definerer seg som kristne. Og for veldig mange er
bladet trolig det eneste og viktigste tilknytningspunktet til den lokale kirken.
Q21Q18 Hvor fornøyd er du med måten kirken kommuniserer med deg? (sh33+72)
761 svar
1% meget misfornøyd (11)
4% ganske misfornøyd (32)
54% verken eller (408)
27% ganske fornøyd (203)
4% meget fornøyd (31)
10% vet ikke (76)
33% er fornøyd med den måten kirken kommuniserer. Men den største gruppen (54%) har
et verken/eller-forhold. Og begge disse gruppene er altså lesere av menighetsbladet.

4/5 av leserne sier at
de aldri ”går til kirke”, på
en helt vanlig søndag.

Q22Q19-1 Prest, diakon eller frivillige fra kirken kommer noen ganger hjem til meg
(sh34+73)
753 svar
1% stemmer godt (9)
3% stemmer litt (26)
95% stemmer ikke (718)
Dette spørsmålet ble stilt fordi også personlige møter er en del av den kirkelige kommunikasjonen. Men det er åpenbart at folks kontakt med den lokale kirken handler lite om personlig kontakt, eller fysiske møter. Menighetsbladet er udiskutabelt den viktigste kommunikasjonsarenaen mellom kirken og folket, mellom stab og folket.
Q22Q19-2 Jeg går jevnlig på helt vanlige gudstjenester (sh35+74)
753 svar
6% stemmer godt (45)
12% stemmer litt (89)
82% stemmer ikke (619)

18% av mb-leserne ser på seg selv som gudstjenestebesøkende – i varierende grad. Men
mer enn fire femdeler av leserne går altså ikke til vanlige gudstjenester. Dette bekrefter svarene i forrige, og også i neste spørsmål: Det er menighetsbladet som vedlikeholder kontakten mellom kirken og folket.
Q22Q19-3 Jeg går ikke i kirken annet enn ved spesielle anledninger, som f eks høytider, dåp, begravelse og bryllup (sh36+75)
757 svar
66% stemmer godt (496)
20% stemmer litt (152)
14% stemmer ikke (109)
86% av bladets lesere sier at de ikke går i kirken, med mindre det er ”noe spesielt”. Men
menighetsbladet leser de!
Q22Q19-4 Noen ganger oppsøker jeg konserter/arrangementer i kirken (sh37+76)
755 svar
25% stemmer godt (192)
49% stemmer litt (369)
26% stemmer ikke (194)
74% av bladets lesere sier at de oppsøker kirken av og til (utenom den ordinære gudstjenesten), og da handler det mest om konserter og andre arrangementer.
Q22Q19-5 Jeg har barn/unge som kirken har gode tilbud til (sh38+77)
755 svar
5% stemmer godt (39)
19% stemmer litt (142)
76% stemmer ikke (574)
For ”bare” en firedel av leserne er kirkens barne/ungd-arbeid tilknytningspunktet til kirken,
i tillegg til at de leser bladet.
Q22”19-6 Jeg har nesten aldri vært i kirken (sh39+78)
754 svar
7% stemmer godt (51)
27% stemmer litt (202)
66% stemmer ikke (754)
34% av leserne sier at de knapt har vært i kirken sin.
Vi vet fra tidligere spørsmål at 56% av leserne har ingen/eller bare svak tilhørighet til den
lokalen kirken sin. Og 41% sier at de føler lite eller intet eierskap til den kristne tro. En
(ustatistisk?) sammenholding av disse tre prosenttallene sier oss kanskje at halvparten av
de 79% som har sagt at de leser menighetsbladet, egentlig ikke har noen særlig tilknytning
til verken kirken sin eller til det kirken står for. Dette er relativt oppsiktsvekkende kunnskap om leserne av norske menighetsblader. Menighetsbladet har trolig en helt unik status
tilhørighetsskaper.
34% av leserne har altså knapt vært i kirken sin. 82% av leserne sier at de normalt ikke
går i kirken. Disse prosenttallene bekrefter hverandre, og når tallene holdes sammen, blir
de veldig entydige: Menighetsbladet leses av ”alle”, også de som sier at de ikke gjør aktiv
bruk av kirken sin. For en utgiver bør dette være både oppsiktsvekkende, oppmuntrende og
ansporende for videre journalistisk jobbing med menighetsbladet.

Sørkedalen, desember 2013
Magnhild Landrø Media
magnhild.landro@online.no
48268365

For en utgiver
må det være både
oppmuntrende og
ansporende...
..å få vite at en
så stor andel av leserne
ikke kan nås av kirken på
noen annen måte
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Hva sier utgiverne
om menighetsbladet?

Takk til Kirkerådet
for tjenlig samarbeid
om denne utgiverundersøkelsen

For storparten av leserne er menighetsbladet den eneste linken til den lokale kirken. Det
er en påstand som denne utgiverundersøkelsen ikke kan bekrefte. Men det kan imidlertid
leserundersøkelsen bekrefte; den forteller at hele 80% av leserne sier at de sjelden eller aldri oppsøker kirken og dens tilbud. Leserundersøkelsen sier alt om menighetsbladets unike
evne til å bygge bro mellom folket og den lokale kirken.

Denne undersøkelsen blant utgiverne av norske menighetsblader, er en supplerende tilleggsundersøkelse i mitt forskningsprosjekt ”Menighetsbladet – en overlevning eller en mulighet?”, der hovedundersøkelsen er leserundersøkelsen(e) som ble utført (av TNS Gallup),
gjort samtidig med denne utgiverundersøkelsen.

Målet for undersøkelsen blant utgiverne av norske menighetsblader:

Også for de menighetene som ikke utgir noe menighetsblad, vil konklusjonene i denne
forskningsrapporten være til uvurderlig motivasjon og hjelp for (igjen) å prioritere menighetsbladet i sine budsjetter. Eller for rett og slett bare å bli kjent med alt folket ”der ute” –
denne store 4/5-delen som aldri kommer til kirken.
Innholdsfortegnelse:
Innledning
Målet for utgiverundersøkelsen
Hvor mange menighetsblader fins det?
Metode
En representativ og kvantitativ undersøkelse
Spørsmålsformuleringene

..med lite og ingen
tilbud om journalistisk
opplæring og støtte

Jeg har lenge ment (uvitenskapelig) at menighetsbladet trolig er kirkens eneste og viktigste
kommunikasjonsmulighet som når ut til ”alle” – medlemmer som ikke-medlemmer, og at
menighetene derfor må bestrebe seg på at bladet bør holde en viss kvalitet, og presentere
en type stoff som kan skape både interesse og tilhørighet.

Del 3: Utgiverundersøkelsen 2013.
Menighetsbladet – en effektiv kommunikasjonsarena – mot alle odds.

Jeg vil takke Kirkerådet og Siv Thompson for velvillig samarbeid for å få utført denne
utgiverundersøkelsen. Mitt ønske er først og fremst at alle som jobber med utgivelse av
menighetsblader, og også alle som står som økonomiansvarlige utgivere av menighetsblader
i Norge, kan ha nytte av dette materialet.

De redaksjonelle
medarbeiderne jobber
journalistfaglig sett
i et aleneland...
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Tolking av resultatene:
Bladets rolle/mission
Bladets målgrupper
Bladets innhold
Bladet og de digitale mediemuligheter
Bladets redaksjonelle tilblivelse
Bladets tekniske/logistiske drift
Innledning
Jeg har i mange år jobbet med norske menighetsblader, både som stoffleverandør på frivillig
basis, som mangeårig redaktør for ulike menighetsblader (både ubetalt og honorert), og som
kursholder for ulike redaksjoner rundt om i landet. Jeg samler på menighetsblader. Det er
mye å hente av ideer til gode løsninger hos dyktige ”kolleger”. Med min journalisterfaring
gjennom 30 år i pressen, ser jeg at det er mange flinke aktører i menighetsbladredaksjonene
– også blant amatørene.
Mitt hovedinntrykk er imidlertid at mange redaksjonelle aktører lever – journalistfaglig
sett - i et aleneland der de får ”ordne seg selv” og ellers ”gjøre så godt de kan” for å få laget
menighetsbladet. Det er mange som sliter, særlig med å vite hvem de lager blad for, og
hvordan de skal gjøre det. Den største fallgruven – bare ved overflatisk å observere enkelte
blader – er å bli for kirkeintern i kommunikasjonen: både i valg av tematikk, og i bruken
av kirkens ”stammespråk”. For andre blader er den største svakheten at de mangler det minimum av journalistisk kompetanse som kan trylle fram interessevekkende forsider, gode
titler og ingresser, og dempe kjedeligheten og den kirkelige forutsigbarheten.
Min motivasjon er stor for å hjelpe dem som strever. Og jeg håper at rapportene fra utgiverundersøkelsen og leserundersøkelsen til sammen kan bli til god hjelp. Den mediekunnskapen som her blir synlig, vil være svært nyttig og anvendbar for de anslagsvis 1500-2000
redaksjonelle bidragsyterne rundt om i menighetsbladlandet.

Målet er å få kartlagt flest mulig menighetsblader tilknyttet Dnk, og få svar på hvordan
disse bladene produseres: Hvem lager bladene? Hva slags stoff fylles de med? Hvem ønsker utgiver å lage blad for? Hva koster det? Etc
Dernest er det viktig for meg å få kartlagt samsvaret mellom utgivernes tanker/visjoner for
menighetsbladet som institusjon og lesernes respons på norske menighetsblader generelt.
Derfor har jeg altså gjort to undersøkelser: En stor landsomfattende leserundersøkelse, og
en stor landsomfattende utgiverundersøkelse. Begge undersøkelsene ble gjort våren 2013,
helt uavhengig av hverandre. Den rapporten du nå leser, handler kun om utgiverundersøkelsen.
Hvor mange menighetsblader fins det i Norge?
Utgiverundersøkelsen ble gjort i samarbeid med Kirkerådet/Siv Thompson som stilte sitt
kontaktnett og sin Questbacktjeneste til min disposisjon. I forkant av undersøkelsen, ble
alle landets Dnk-menigheter bedt om å innrapportere bladnavn/kontaktperson for sine
respektive menighetsblader. Denne oppfordringen førte til at Kirkerådet i begynnelsen av
2013 hadde en registrering av 238 menighetsblader for Dnk i Norge.
Tallet for norske menighetsblader har tidligere vært nevnt som 400-500 (udokumentert).
Årsakene til en tilsynelatende halvering, kan være nedleggelse av bladet, midlertidig driftspause, sammenslåing med nabomenigheter, kjøp av menighetssider i ekstern/lokal presse,
etc. Nedgangen kan også skyldes bare manglende innrapportering. Det reelle tallet for menighetsblader i Norge er helt sikkert høyere enn 238, idet jeg definitivt vet om eksisterende
blader som ikke står på Kirkerådets nylig oppdaterte liste over menighetsblader. Men det
vil være svært tidkrevende å skulle få dokumentert det eksakte antallet.

Metode
En representativ og kvantitativ undersøkelse
166 av de 238 registrerte bladene valgte å delta i utgiverundersøkelsen som ble gjort i
mai-juni 2013. Den høye svarprosenten (70%) gjør at utgiverundersøkelsen er å se på som
representativ for utgivere av dagens norske menighetsblader.
Undersøkelsen ble gjennomført på Questback (web), og inneholdt 73 spørsmål, hvorav
deltakelsen på de siste 17 var frivillig. Hoveddelen (de 56 første spørsmålene) handlet
mest om bladets uttalte målsetting, bladets innhold, bladets målgrupper, bladets medarbeidere/redaksjonelle tilblivelse, samt synspunkter på bladets rolle/viktighet som kirkens
kommunikasjonsplattform – kontra nye digitale medier.
91 % av de 166 respondentene valgte å svare også på de 17 tilleggspørsmålene. Tilleggsspørsmålene omfattet mest tekniske/økonomiske/logistiske tema som kostnader/inntekter/
annonsesalg/honoreringspraksis/trykking/distribusjon, etc.
Undersøkelsen er kvantitativ, dvs dataene er målbare og kan enkelt kategoriseres. Helt
unntaksvis ble det stilt et par kvalitative spørsmål i undersøkelsen.
Alle som svarte innen fristens utløp ble med i trekningen av et gratis journalistkurs for redaksjonen(e). Fjaler kyrkjeblad vant trekningen. Første lørdag i februar 2014 tar de med seg
nabobladene i Førde prosti og får til et dagskurs der de kan lære å lage et enda bedre blad.

For storparten av
leserne er menighetbladet
den eneste linken til
den lokale kirken
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Spørsmålsformuleringene i utgiverundersøkelsen

166 redaktører
svarte på utgiverundersøkelsen

1. Hva er navnet på menighetsbladet?
2. Hva heter du og hva er din rolle i menighetsbladet?
3. Hvilke(n) menighet(er) dekker menighetsbladet?
4. Hvor stort er opplaget
5. Hvor mange utgaver kommer ut i året?
6. Når ble bladet utgitt for første gang?
7. Hva er bladets format?
8. Hvordan er bladet utformet?
9. Hvor mange sider er det i snitt per blad?
10. Hvordan distribueres bladet?
11. Hva er årsaken(e) til at menighetsbladet utgis?
12. Menighetsbladet er vår lokale kirkes mest effektive kommunikasjonsarena
13. Bladet forsterker folks tilhørighet til kirken
14. Bladet forsterker folks tilhørighet til nærmiljøet
15. Bladet holder folk oppdatert på hva som skjer i den lokale kirken deres
16. Bladet virkeliggjør Dnk’s visjon om å være "en bekjennende, misjonerende, tjenende
og åpen folkekirke"
17. Hvem er hovedmålgruppa for menighetsbladet?
18. Absolutt alle som får bladet i sin postkasse -uansett tilhørighet til kirke eller annet livssyn
19. Alle kirkens medlemmer som får det i sin postkasse
20. De som aldri oppsøker kirken eller kirkelige/kristelige aktiviteter
21. De som gjerne bruker kirken og dens mange tilbud
22. Innholdet i menighetsbladet skal...
23. ... formidle informasjon om kirkens aktiviteter og tilbud
24. ... forklare/fortelle om kristen tro og åndelige spørsmål
25. Er det noe annet du ønsker å tilføye om bladets visjoner?
26. Hvilke faste spalter finnes vanligvis i ditt blad?
27. I hvor stor grad kan et enkeltnummer av bladet inneholde...
28. reportasjer/intervjuer med personer fra lokalmiljøet
29. reportasjer fra ting som har skjedd i menigheten (konserter/aktiviteter/turer/dugnader
etc.)
30. tekst om ting som skal skje (konserter/aktiviteter/leirer/samlivskurs etc.)
31. ikke-kirkelig stoff fra lokalmiljøet/lokalhistorien
32. stoff som er ment å invitere til tro (av typen andakt/trosintervju med noen etc.)
33. kirkepolitiske artikler
34. informasjon om menighetsrådets arbeid
35. I hvor stor grad kan et enkeltnummer av bladet inneholde stoff (mer enn bare en notis/
annonse) om og for...
36. barn og familier
37. konfirmanter
38. aldersgruppa 20-40
39. eldre (60+)
40. I den grad bladet har en redaksjon - akkurat nå - hvor mange medarbeidere dreier det
seg om?
41. Redaksjonen er satt sammen av... (mulig å sette flere kryss)
42. Hvem har vanligvis det redaksjonelle hovedansvaret for bladet?
43. I hvor stor grad har redaksjonen akkurat nå medarbeidere/stoffleverandører med journalistisk erfaring?
44. I hvor stor grad blir innkommet stoff redigert for å bli mer lesverdig?
45. Hvem lager vanligvis titler, ingresser og bildetekster?
46. Hvem lager bladets layout?
47. Lages det en eller annen form for utgivelsesplan for hvert nytt år?
48. Har din menighet egne nettsider?
49. Legges menighetsbladet ut som pdf-fil på menighetens nettsider?
50. Tenker du at kirkens nettsider med tiden kan komme til å erstatte menighetsbladet?
51. Hvem lager stoffet til/oppdateringen av kirkens nettsider?
52. Hvor ofte oppdateres kirkens nettsider?
53. Hvilke av følgende type stoff har ligget på kirkens nettside i løpet av siste halvår?
54. Hvem tror du sjekker kirkens nettsider?
55. I hvor stor grad er det en koordinering av stoff til nettsider og til menighetsblad?

56. Ønsker du å delta på denne siste delen av undersøkelsen?
57. Hvem står som økonomiansvarlig utgiver?
58. Innhenter dere av og til trykkerianbud?
59. Har bladet en egen annonseansvarlig?
60. Er annonsesalget en honorert jobb?
61. I den grad den faste staben lager bladet, omtrent hvor mange arbeidstimer (snitt per
utgave) "stjeles" av vedkommendes egentlige jobb? Summer timene dersom det handler om
flere ansattes tid.
62. Hva lyder regningen fra trykkeriet på - snitt per utgave, eksklusiv moms?
63. Inkluderer denne prisen mer enn bare trykking av selve bladet?
64. Hva inkluderer prisen utenom trykking av bladet?
65. Hva er eventuelt separat pris per utgave for layout-tjenester?
66. Betales det moms for trykking av menighetsbladet?
67. Har bladet distribusjonskostnader?
68. Hva er kostnaden per nummer?
69. Blir (noen) redaksjonelle medarbeidere honorert?
70. I hvor stor grad bruker utgiver/menighetsrådet penger på å kurse/lære opp medarbeidere?
71. Hva bringer bladet mest inntekter?
72. Hvor stor del utgjør annonsesalget av bladets inntekter?
73. Er det andre ting du ønsker å forklare eller supplere vedrørende ditt menighetsblad,
har du muligheten til det nå (åpent felt).

Tolking av resultatene
Alle de 166 besvarelsene fins som en separat excel-fil (tilgjengelig fra magnhild.landro@
online.no). I denne rapporten har jeg limt inn de viktigste grafene, i den rekkefølge de
tematisk opptrer, og i tolkningen av dette materialet velger jeg å gjøre følgende tematiske
inndeling (tallene refererer til spørsmålene i undersøkelsen, for de av dere som evt også vil
lese og gjenkjenne tallene i Excel-rapporten):
Bladets rolle/misjon			
11-16
Bladets målgrupper			
17-21 og 35-39
Bladets innhold				22-34
Bladet og de digitale mediemuligheter
48-55
Bladets redaksjonelle tilblivelse		
40-47
Bladets tekniske/logistiske drift 		
1-10 og 57-73
De tre første temaene (spørsmålene 11-39) gir trolig best informasjon om hva den enkelte
menighet/utgiver ønsker å oppnå med å utgi et menighetsblad, og i hvor stor grad de anser
bladet for å være deres hovedkommunikasjonsarena når ”alle” skal nås. Derfor vil jeg
fokusere mest på disse besvarelsene, samt også noe på menighetsbladet i en ny digital tid
(48-55). I menighetsbladets 111 år lange historie er digitale medier noe nytt som mange
menigheter tydeligvis tenker at de bør forholde seg til, på en eller annen måte.

Utgiverundersøkelsen
forklarer ”alt” om hva redaksjonene ønsker med bladet,
og hvordan de jobber
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Menighetsbladet er vår
lokale kirkes mest effektive
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24,8%

30,9%
24,7%
19,1%
15,4%

28,6%

7,5%
0,0%1,9%

Bladet forsterker folks
tilhørighet til kirken
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Bladet virkeliggjør Den
Bladet forsterker folks
Bladet holder folk
tilhørighet til nærmiljøet oppdatert på hva som skjer norke kirkes visjon om å
i den lokale kirken deres være "en bekjennende,
misjonerende, tjenende og
åpen folkekirke"

Når gjennomsnittsutgiveren skal rangere den viktigste grunnen til at bladet utgis,
blir resultatet slik:
1. Bladet holder folk oppdatert på hva som skjer i den lokale kirken (97%)
2. Bladet forsterker folks tilhørighet til kirken (91%)
3. Bladet er vår lokale kirkes mest effektive kommunikasjonsarena (87%)
4. Bladet virkeliggjør Dnks visjon om å være en bekjennende, tjenende og åpen folkekirke
(82%)
5. Bladet forsterker folks tilhørighet til nærmiljøet (75%)

Bladet holder folk
oppdatert på hva som skjer
i den lokale kirken

60%

1

46,9%

50%

Det er tydelig at utgiverne er samstemte i sin sterke tro på menighetsbladets rolle som
”plakat” og informant om hva som skjer i den lokale kirken. Her kan det være interessant å hente informasjon fra leserundersøkelsen, der hele 80% av leserne sier at de liker
”å lese reportasjer om/intervjuer med folk fra nærmiljøet” (tilhørighetsskapende stoff),
mens ”bare” 59% av leserne tenker det er interessant å få med seg informasjon om kirkens
framtidige arrangementer. Det er dog ikke leserne alene som skal legge føringer for et
menighetsblads profil, men det er likevel klokt at utgiver kjenner til hva det er leserne
interesserer seg for i bladet. Det skal også være litt lesestoff der.
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Absolutt alle som får bladet i sin Alle kirkens medlemmer som får De som aldri oppsøker kirken eller De som gjerne bruker kirken og
det i sin postkasse
kirkelige/kristelige aktiviteter
dens mange tilbud
postkasse -uansett tilhørighet til
kirke eller annet livssyn

Hvem er hovedmålgruppa for menighetsbladet?
Da de fire svaralternativene ble formulert, tenkte jeg på de to første som definering av den
”fysiske” målgruppa”, mens de to neste svaralternativene kanskje sier mer om den ”mentale” målgruppa, hva utgiver tror kjennetegner mottakeren av bladet.
Når gjennomsnittsutgiveren skal rangere hovedmålgruppa for bladet, blir resultatet slik:
1. absolutt alle som får bladet i sin postkasse (88%)
2. alle kirkens medlemmer som får bladet i sin postkasse (86%)
3. de som gjerne bruker kirkens og dens mange tilbud (87%)
4. de som aldri oppsøker kirken eller kristelige/kirkelige aktiviteter (77%)
Det kan hende at utgiver bommer litt når kirkens brukere er rangert som en mer interessant
målgruppe enn ”dem som aldri oppsøker kirken”. Her er det interessant å hente informasjon
igjen fra leserundersøkelsen, der hele 80% av leserne selv definerer seg som ikke-brukere
av kirken og dens mange tilbud. Men menighetsbladet leser de! Kan hende utgiver bør ha
en mye høyere bevissthet på det faktum at storparten av leserne faktisk står kirken fjernt.
Mer om målgruppa på neste side..

Fort gjort
for en menighetsbladutgiver å bomme på
målgruppa

30

31

En annen type forsøk på målgruppe-definering finnes i utgiverundersøkelsens spørsmål nr
35-39: ”I hvor stor grad kan et enkeltnummer av bladet inneholde stoff (mer enn bare
en notis/annonse) om og for …..” (1=ingen grad / 6= stor grad)

Bladets innhold
Jeg formulerte to spørsmål (22-23) om bladets visjonære innhold, for å prøve å få
et inntrykk av hvilken profil utgiver ønsker å ha på menighetsbladet.
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20%

Aldersgruppa 20-40
er trolig den målgruppa
som bladet vier minst
oppmerksomhet

Ved første øyekast virker det som om disse fire kategoriene - barn&familier / eldre /
konfirmanter / aldersgruppa 20-40 - har en relativt lik viktighet når redaksjonen skal velge
stoff for/om ulike målgrupper til bladet. Men én målgruppe skiller seg likevel ut med
relativt lav prioritering: aldersgruppa 20-40 år. Barn og familier er en prioritert gruppe.
Kanskje burde vi regne med at i denne gruppa inngår også foreldre som aldersmessig
befinner seg i ”20-40”. Men jeg forutsetter at respondenten i avkryssingsøyeblikket har
ment det samme som meg, og tenker at gruppa ”20-40” her ikke defineres først og fremst
som foreldre.
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Når gjennomsnittsutgiveren skal rangere bladets visjonære innhold, blir svaret slik:
Bladets innhold skal ”formidle info om kirkens aktiviteter og tilbud”: 99%
Bladets innhold skal ”forklare/fortelle om kristen tro og åndelige spørsmål: 85%
Når det tidligere i undersøkelsen (11-12) ble spurt om årsaken til at menighetsbladet overhodet utgis, lå altså flg svaralternativ på en nest siste-plass: ”bladet virkeliggjør Dnks visjon
om å være en bekjennende, tjenende og åpen folkekirke” (82%), mens f eks ”Bladet er vår
lokale kirkes mest effektive kommunikasjonsarena” scoret høyere (87%).
Svarene (11-12 og 22-23) bekrefter dermed hverandre, idet begge sier noenlunde det
samme: Bladet er i større grad en formidler av informasjon, mer enn det er en talerstol for
kirkens budskap.
Under overskriften ”Bladets innhold” gir 62 av de 166 respondentene et tilleggssvar, med
egne formuleringer, på flg spørsmål: ”Er det noe annet du ønsker å tilføye om bladets
visjoner?” Svarene er mangfoldige og gjør ulike poengteringer. Men det kan likevel gå an å
se at et overveiende flertall gjør et poeng av at menighetsbladet ønsker å være et bindeledd
mellom kirken og folket: ”Bladet når mange som ikke regelmessig oppsøker kirken, og slik
sett blir menighetsbladet det eneste organiserte kontaktpunktet vi har med mange av våre
medlemmer”.
Noen tenker også på menighetsbladet som et strategisk redskap, som kan ”gjera tersklane
mellom kristne og kyrkjeframande lågare”.
Veldig mange poengterer verdien bladet har som en ”tilknytter” til nærmiljøet: ”Vi ønsker å
formidle at kirken/bladet interesserer seg for hva som skjer i lokalmiljøet”, eller ”Vi ønsker
å speile nærmiljøet, ikke bare det kirkelige livet”.
Mange nevner også bladets mulighet til å være en prekestol for dem som ikke selv oppsøker
kirken: ”Synliggjøre Jesu budskap og menighetens arbeid i lokalsamfunnet”.

Bladet er i større
grad en plakattavle
enn det er en
prekestol
Dette bladet
er også et kirkens
strategiredskap
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Hva slags stoff fins i bladet?

Percent

Undersøkelsen gir videre svar på noen innholdsrelaterte spørsmål som er ganske konkrete i
sine formuleringer: Jeg ønsket først og fremst å finne ut i hvor stor grad en del ”faste spalter” går igjen i ulike menighetsblader.
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Flere faste
ingredienser går igjen
i ”alle” menighetsbladene
Men mange utgivere
underestimerer verdien
av å vise ansiktene til
kirkens ansatte

”Alle” har med oversikten over kommende gudstjenester (99%).
”Alle” har med oversikt over døpte, døde og vigde (98%).
78,3% har en andakt, mens 73% sier at de har (også) annet trosrelatert stoff.
Nesten 60% av bladene har også en eller annen form for leder.
Over 40% av bladene har en ”Min salme”-spalte
Over 40% av bladene har også en barne/familieside.
Nesten 40% har med oversikten over bibeltekstene for de kommende søndager.
Når det gjelder bladet presentasjon av kirkens ansatte, virker det som om det er bare noen få
(17%) som har valgt å vise også bilder av staben, mens langt flere (51%) presenterer staben
uten bilder. Noen blader (43%) opererer med en felles kolofon for stab og blad, mens 72%
sier de har en egen kolofon for bladet/redaksjonen (uten stab).
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Jeg ønsket ellers å vite noe om det ”variable” stoffet som fyller bladet (tabellen over),
og stilte spørsmålet: ”I hvor stor grad kan et enkeltnummer av bladet inneholde…”
(1=ingen grad / 6=stor grad) (28-34)
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34
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Når gjennomsnittsutgiveren skal rangere hva slags stoff som er med i bladet,
får vi en prioritert liste som ser sånn ut:
1. Tekst om ting som skal skje: 95% 				
2. Reportasjer fra ting som har skjedd i menigheten: 94% 		
3. Stoff som er ment å invitere til tro (av typen andakt/trosintervju): 79%
4. Reportasjer/intervjuer med personer fra lokalmiljøet: 72% 		
5. Informasjon om menighetsrådets arbeid: 63% 			
6. Ikke-kirkelig stoff fra lokalmiljøet/lokalhistorien: 40% 		
7. Kirkepolitiske artikler: 28% 					

Utgiver og leser
tenker åpenbart ulikt
om det lokalhistoriske
stoffet i bladet

(søylegruppe 3)
(søylegruppe 2)
(søylegruppe 5)
(søylegruppe 1)
(søyelgruppe 7)
(søylegruppe 4)
(søylegruppe 6)

Når utgiverne beskriver hva slags stoff de har på trykk, er det tydelig at menighetens ulike
aktiviteter topper lista – ganske likt fordelt på reportasjer om ting som har skjedd i menigheten, og ting som skal skje. I leserundersøkelsen får vi vite at det er større interesse for
ting som skal skje, enn for ting som har skjedd.
Leserundersøkelsen viser også en påfallende stor interesse for lokalhistorisk stoff, mens
utgiver tydeligvis ikke i like stor grad tenker at dette er viktig stoff å gi rom for i bladet.
Kirkepolitiske artikler får lavest score. Ordet ”kirkepolitisk” ble ikke definert i spørreskjemaet, men det er naturlig å anta at dette blir tenkt på som stoff som omhandler menighetsrådvalg, skille stat/kirke, gudstjenestereform, gravferdsspørsmål, kirketeologi, etc

Neste spørsmål (36-39) kan også ses på som en måte å definere målgruppen på:
”I hvor stor grad kan et enkeltnummer av bladet inneholde stoff (mer enn bare en
notis/annonse) om og for…..”

90%
80%

Undersøkelsen stilte ingen spørsmål om menighetens andre former for digital nettaktivitet
(facebook, twitter, etc). Men storparten av menighetene har altså egne nettsider, og her blir
også de aller fleste menighetsbladene gjort tilgjengelig som søkbar pdf-fil.
Flg spørsmål ble også stilt: ”Tenker du at kirkens nettsider med tiden kan komme til å erstatte menighetsbladet?” Og svarene fordeler seg slik:
42% tror nei, mens nesten like mange svarer ”ja/kanskje” (Ja 5% og kanskje 34%).

4/5 av alle
menighetsblader er også
å finne i digital form på
kirkens nettside

Menighetsbladet som menighetens hovedkommunikasjonsarena, kontra nettsider, er en
viktig vurdering som enhver menighet må ta stilling til. Én ting er hva man tror om kirkens
framtidige kommunikasjonsstrategi, noe annet er hva man vet og vil. Nå vet vi ganske mye!
De som skal prioritere mellom de ulike kommunikasjonsarenaer som kirken har, bør iallfall
kjenne til det nedslående resultatet fra leserundersøkelsen, der mindre enn 5% av bladets
lesere sier at de også bruker kirkens nettsider (av og til). Menighetsbladet som institusjon
har en lang tradisjon, og blir lest – også i 2013. Nettsiden blir trolig bare oppsøkt av spesielt
interesserte, eller ved helt spesielle anledninger.
Utgiverundersøkelsen sier også noe om hvem som lager stoffet til/oppdateringen av kirkens
nettsider. Svarene er ganske samstemte: Det er i stor grad en/flere fra staben som gjør denne
jobben. I en mye mindre grad er det ”den/de som lager menighetsbladet”, eller ”en/flere
frivillige”.

.... men så er det
altså bare noen ytterst få
som leser nettsiden

Hvilken type stoff har ligget på kirkens nettside i løpet av siste halvår?
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1. stoff om og for barn og familier: 81%
2. stoff om og for eldre (60+): 79% 		
3. stoff om og for konfirmanter: 77%
4. stoff om og for aldersgruppa 20-40: 56%
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72,3%

70%

16,0%
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60%
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Når gjennomsnittsutgiverne skal beskrive hvilke lesergrupper de skriver mest for/om,
blir rangeringen slik:

redaksjonens valg av
type stoff, sier også noe
om bladets målgrupper

80%

6

(søylegruppe 1)
(søylegruppe 4)
(søylegruppe 2)
(søylegruppe 3)

Barn og familier vies åpenbart mest oppmerksomhet, og tett på følger gruppa eldre (60+).
Denne informasjonen samsvarer godt med utgivers definisjon (annet sted i undersøkelsen) av
hvem som er bladets målgruppe.

Percent

Percent

- 85% av utgiverne sier at menigheten også har egne nettsider.
- 79% sier at de legger ut menighetsbladet også som pdf-fil på menighetens nettsider.
- 11% sier at det er litt tilfeldig hvorvidt bladet legges ut på nettsiden.
- 8% sier at de ikke legger ut pdf-fil av bladet på nettsiden.

Hvor ofte oppdateres kirkens nettsider? I nesten halvparten av landets menigheter blir nettsidene oppdatert jevnlig, omtrent én gang i uka eller oftere. 5% sier at det skjer sjeldnere,
enn hver måned.
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Rangert fra mest til minst ser det ut som om kirkens nettsider inneholder:
1. gudstjenester (91%)						
2. tilbud for barn og unge (83%)
3. konserter (80%)
4. tilbud for voksne og eldre (72%)
5. bilder fra aktiviteten i menighetens regi (64%)
6. presentasjon av (nye) i staben, med bilder (40%)
7. stoff om kristen tro (33%)					
Vet ikke (9%)

Vet ikke
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Disse tallene viser at nettsiden i enda større grad enn bladet, først og fremst er en informant
om arrangementer og stab. Bare i liten grad har nettsiden ”stoff om kristen tro”. Her åpenbares en vesensforskjell mellom innholdet i kirkens nettsider og innholdet i menighetsbladet,
idet ”forklare/fortelle om kristen tro og åndelige spørsmål” kommer høyt opp på lista når
utgiver skal si noe om bladets mer visjonære innhold. Mens på nettsiden er ”stoff om kristen
tro” i svært liten grad gitt rom og prioritet.
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Hvem tror du sjekker kirkens nettsider?
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På spørsmålet (41) om redaksjonens sammensetning var det også mulig å krysse av for
flere av svaralternativene. Konklusjonen viser at storparten av menighetsbladredaksjonene
består av flest frivillige/ulønna, mens det i stor grad også sitter folk fra staben der, pluss
noen få eksterne som bli honorert for å jobbe med bladet.
Undersøkelsen ellers viser at 33% av redaksjonene har folk med en viss journalistisk erfaring (12% i stor grad, 21% i noen grad).
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Julaften er det
tidspunktet da alle landets
menigheter bør ha oppdaterte nettsider!

34,8%
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På spørsmålet om hvem som har det redaksjonelle hovedansvaret, sier 36% av utgiverne
at det er en ansatt (presten, menighetsforvalter eller en annen). Bare 10% av bladene har
en honorert ekstern medarbeider som tar hovedansvaret. I over 40% av tilfellene er det en
ikke-honorert frivillig som tar det redaksjonelle hovedansvaret, evt i samarbeid med en
ansatt.
På spørsmålet ”I hvor stor grad har redaksjonen akkurat nå medarbeidere/stoffleverandører
med journalistisk erfaring?” ser svarene slik ut:
39%:		
ingen grad
28%:		
liten grad
21%:		
noen grad
12%		
stor grad

Her følger en rangert oppstilling som viser hvem utgiver tror er kirkenettsidens besøkende:
1. de som skal døpe sine barn (65%)
2. de som er i konfirmantmodus (57%)
3. de som vil sjekke tidspunktet for neste gudstjeneste (55%)
4. de som skal finne ut om lokale kirkekonserter (41%)
5. de som jakter på gode tilbud for sine barn (39%)
6. de som nylig har opplevd dødsfall (28%)
7. de som skal i kirke på julaften (23%)
8. de som leter etter noe å tro på (16%)
Vet ikke (34%)
Det er eksempelvis interessant å se at utgiver tror at færre enn en firedel av søkene kommer
fra dem som skal i kirken på julaften. I perioden november-desember 2012 gjorde jeg en
uformell undersøkelse på aktiviteten til ganske mange av oslomenighetenes nettsider. Treffene var stabilt lave på det normale, fra uke til uke, og med en jevn, men forsiktig økning av
treff i den perioden julekonsertene sto på. Og NB et kjempehopp på treffresponsen rundt lille
julaften og julaften. Dette var et så signifikant hopp (rundt 300%) at det er fullt mulig å påstå
at iallfall på dette tidspunkt av året bør alle menigheters nettsider være oppdaterte, innbydende og hjelpsomme!
Undersøkelsen viser ellers at mer enn halvparten av landets menigheter greier å få til en viss
koordinering av stoff til hhv nett og blad, noe som trolig kan anses som arbeidsbesparende.
Men 46% sier altså at det er stoffkoordinering i ”liten grad” eller ”ingen grad”.

Ovenstående informasjon om bladets redaksjonelle tilblivelse – i sum - forteller også noe
om menighetsrådenes valg vedr disponeringen av ansattes ressurser; og det forteller kanskje
også noe om i hvor stor grad man ønsker å prioritere at menighetsbladet skal framstå som et
kvalitetsprodukt.
For 36% av menighetene ”stjeles” åpenbart mye av de ansattes tid og krefter til å være
hovedansvarlig for bladet, mens deres ansettelseskontrakt trolig handler om helt andre
oppgaver. Det er derfor å anbefale at ethvert menighetsråd jobber fram en bevissthet rundt
hva som tjener menigheten best; hva som egentlig er ”billigst” i forhold til det faktum at
ansatte må ”stjele” av sin tid til å lage blad; og hva som kan skape en best mulig kvalitet på
dette bladet som i leserundersøkelsen bekreftes å være kirkens aller viktigste kommunikasjonsarena.
Det redaksjonelle arbeidet
Fire av undersøkelsens spørsmål (44-47) forteller noe om hvordan bladet blir til. F eks får
vi vite i hvor stor grad innkommet stoff blir redigert for å bli gjort mer leseverdig.
Over 70% av bladene presenterer stoff som til en viss grad (stor grad/noen grad) er blitt
redigert. Når vi vet hvor store kostnadene er for å trykke et blad, er det viktig at det som
trykkes også har gått gjennom et minimum av journalistisk ”foredling”, dvs blitt redigert/
forkortet/forenklet/gitt bedre titler/etc.
De utgiverne som jobber med kvalitetsheving av det redaksjonelle innholdet hører trolig
med til de strategene som tenker at det bør være et rimelig samsvar mellom de uunngåelige
utgiftene til trykking og den minimumsnødvendige innsatsen for (evt utgiften til) kvalitetssikring av det som trykkes.

De 166 utgiverne som er med i denne utgiverundersøkelsen svarer også på noen spørsmål
(40-47) som gir et relativt informativt bilde av bladets drift: om redaksjonelle medarbeidere
som fordeler seg på stab, frivillige og honorerte; om ansvarsfordeling, honorering/avlønning,
journalistiske kvalifikasjoner, redigeringsprosesser, layoutarbeid, etc

Fra journalistikkens faktaverden vet vi at gode titler, ingresser, bilder og bildetekster er
avgjørende for hvorvidt resten av stoffet også leses. Derfor var dette ett av spørsmålene i
utgiverundersøkelsen: Hvem er det som vanligvis lager titler, ingresser og bildetekster?
Redaktør/redigerer (41%); samarbeid mellom stoffleverandør og redaktør (30%); den som
skriver stoffet (20%); ”det varierer” (8%). I den grad redaktør/redigerer også besitter en viss
journalistisk kompetanse, er dette oppløftende tall.

Bladets medarbeidere
Halvparten av utgiverne rapporterer at de er ”fire eller flere” i redaksjonen. Rundt 40% melder at de er ”to-tre”. 6% er ”kun en”, mens noen få skriver at ”det varierer”.
Redaksjonen er satt sammen av….(mulig å sette flere kryss)

I leserundersøkelsen er det hele 58% som sier ”Jeg blar litt i bladet før jeg kaster det”. Det
denne store gruppen trolig sier, er at de gjerne vil se om det er noe interessant å finne i
bladet. For en redaktør er dette meget nyttig kunnskap om leseren, så nyttig at redaktøren
bør jobbe ekstra mye med forsiden, og med å skape interessevekkende forsider, gode titler,

Bladets redaksjonelle tilblivelse

Noen få redaksjoner
har medarbeidere som har
en viss journalistisk
erfaring

... og enda
færre (10%) honorerer
medarbeiere som jobber
for bladet
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ingresser og bilder/bildetekster, for å unngå at blader bare blas i, for deretter å kastes.
Menighetsbladets layout er også viktig for om bladet blir mer enn ”bladd i”. Layouten gir
videre et signal om hvordan menigheten blir oppfattet av leserne. Denne typen trykksaker er
utvilsomt også omdømmeskapere for kirken.
Mht hvem som lager layouten er det ingen entydighet i svarene (46). Men det kan se ut som
om nesten en tredel får gjort layouten på trykkeriet. 13% svarer ”en fra staben”. En firedel
svarer en frivillig som gjør det gratis, og en annen firedel svarer ”en ekstern betalt”. De som
svarer ”annet” (7%) nevner eksempelvis at følgende lager bladets layout: kirkeverge og
trykkeri, redaktøren, redaksjonen med hjelp fra trykkeriet, ein frivilleg og ein frå trykkeriet,
redaktør og en på trykkeriet, etc
Oppløftende tall viser ellers at de aller fleste utgiverne har en forutsigbarhet i sine utgivelser. Bare 5% svarer at de ikke har noen form for utgivelsesplan for hvert nytt produksjonsår.

Bladets logistikk og drift
Besvarelsene på spørsmålene 1-10 og 57-73 gir god faktainformasjon på logistikken rundt
norske menighetsblader, nyttig for utgivere å orientere seg om.

De fleste menighetsbladene er i A4 og 4frg.
Og med 16-20-24
sider
40% av
distribusjonen betjenes
fortsatt av frivillige
fotsoldater

55% av bladene
sier at de har en annonseansvarlig, som regel en
fra staben

De aller fleste utgir et blad i A4-format. De aller fleste utgir også et firefargers blad (75%),
mens 20% har farger kun på noen sider. Hva angår sideantallet ligger de aller fleste på
16/20/24 sider. Noen ytterst få har færre sider (12 eller 8), mens noen få også har flere sider
(36) - ja, helt opp til 72 sider!
Menighetsbladets opplag har gjennom alle tider vært styrt av antall postkasser/husstander
i soknet (eller annen valgt kirkelig geografi-avgrensning). Denne undersøkelsen viser at
38% av bladene som utgis i 2013 har et opplag mellom 1000-3000 blader. Hele 28% har et
opplag på over 5000, mens en firedel av bladene har et opplag mellom 3000 og 5000. Under
10% av bladene har et opplag under 1000 ekspl.
Langt over halvparten av bladene opererer med fire utgivelser pr år, mens 30% har fem
eller seks utgivelser. 5% utgir tre nummer pr år. Noen ytterst få oppgir at de har flere utgivelser, ja til og med mer enn 10 pr år.
Menighetsbladet hører med til de trykksaker som opp gjennom historien har blitt distribuert gratis av frivillige fotsoldater, for å spare utgifter. I 2013 er virkeligheten slik: 67%av
bladene oppgir at de har distribusjonskostnader: 51% av disse blir distribuert av posten/
annet, 4% oppgir organisasjoner/idrettslag/korps, og 5% oppgir ”annet”, hvilket kan innebære ulike kombinasjonsløsninger. Så mye som 40% av distribusjonen betjenes fortsatt av
frivillige (gratis).
Det er noe ulik praksis på hvem som står som økonomiansvarlig utgiver. For nesten
halvparten av menighetsbladene er det et menighetsråd som står som økonomiansvarlig.
En firedel sier at de utgir blad i fellesskap med flere menighetsråd. Vel en femdel oppgir
fellesrådet som budsjettansvarlig utgiver. Et par blader oppgir at de utgir blad i samarbeid
med kommune eller idrettslag, uten å forklare noe mer om den redaksjonelle/økonomiske
ansvarsfordelingen. Men de har åpenbart en form for samarbeidsavtale.
Over halvparten av respondentene sier at de av og til eller jevnlig innhenter anbud på trykkingen av bladet. Den mindre halvparten gjør sjelden eller aldri det.
43% av bladene svarer at de ikke har noen som er definert som bladets annonseansvarlige.
55% sier at de har en ansvarlig for annonsesalget, og da handler det i stor grad om en jobb
som er knyttet til stab. På spørsmål om annonsesalget er en honorert jobb, svarer hele 91%
nei. 7% ja. Selv om det tilsynelatende kan se ut som om annonsesalget oppfattes som en
nettogevinst (ikke honorert), er nok ikke det den hele sannhet, all den tid en så stor del av
annonsesalget er betjent av en i staben (som trolig bruker av sin betalte arbeidstid).
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Det bør ellers være interessant for ethvert budsjettansvarlig menighetsråd/fellesråd å kunne
definere faktiske kostnader ved å utgi menighetsbladet, og veie disse opp mot det faktum
at mange ansatte bruker av sin arbeidstid (trolig definert for helt andre oppgaver) til å lage
menighetsblader. Og til å selge annonser.
Svarene i denne undersøkelsen forteller at en firedel av de ansatte som jobber med redaksjonelt bladarbeid bruker inntil 10 timer pr nummer; en annen firedel bruker 10-30 timer, og
7,5% bruker mer enn 30 timer. (I tillegg kommer tidsbruken for annonsesalget).
Undersøkelsen gir også en viss informasjon om disponeringen av bladets faktiske utgifter.
For eksempel sier 53% at fakturaen fra trykkeriet inkluderer mer enn bare trykking av selve
bladet. Og dette mer-arbeidet handler mest om layoutarbeid og trykking av giro. Eller også
”annet” (definert som bildebehandling, scanning av bilder, distribusjon, spedisjonsutgifter,
korrektur, utsending til utenbygds abonnenter, etc).
Menighetsbladet er som type medium i juridisk forstand kategorisert som et momsfritt
blad. De 25% av utgiverne som opplyser at de likevel betaler moms, har kanskje gode
grunner for det (?), og vurderer det som ”fordelaktig” å betale moms på trykking av bladet.
Men de kunne altså like gjerne valgt å ikke betale moms. Det viktigste er at de er klar over
at trykking av menighetsblader i prinsippet er momsfritt.
På spørsmålet om hva som bringer bladet mest inntekter, sier 53% at giroinnbetalinger
gir mest inntekt, mens 31% sier at annonsesalget gir mest inntekter. 7% sier at de får mest
inntekter fra gaver/kollekter.
Når respondentene skal fortelle hvor stor del annonsesalget representerer av bladets samlede
inntekter, oppgir en tredel at annonsesalget utgjør mindre enn 20%. Det betyr at en tredel av
utgiverne har lite inntekter fra sitt annonsesalg. Grunnen kan være at de har få annonsører,
eller at annonsene er svært rimelige, eller at utgiverne ikke jobber offensivt for å skaffe seg
annonsører. 31% oppgir at annonsesalget utgjør mellom 20 og 50% av inntektene. De 21
prosentene som sier at annonsene utgjør mer enn 50% av inntektene, må sies å være enten
heldige, eller også ekstremt dyktige!
Også her er det viktig for enhver utgiver med sans for god økonomidrift å merke seg tallene
fra leserundersøkelsen som sier at hele 80% av dem som får bladet, leser det! Dette er et
svært attraktivt og etterrettelig salgsargument overfor enhver potensiell annonsør. Det bør
være relativt lett å selge annonser i et medium som har så stor leseroppslutning, som er så
lokalt sammenfallende i geografi, og som relativt sett også lever lenge, i motsetning til f eks
dagsaviser.
God økonomidrift er ikke alltid like lett å se kortsiktige gevinster av. Kursing av redaksjonelle medarbeidere er et eksempel på dette. 23% av utgiverne oppgir at det brukes penger på
å kurse redaksjonelle medarbeidere (5% i noen grad, 18% i en liten grad). Men mer enn tre
firedeler av de redaksjonelle medarbeiderne får aldri noen opplæring i hvordan de journalistisk kan lage et best mulig blad. Dette er en debatt ethvert menighetsråd bør ta: Hvor mye
bedre kan dette kirkens viktigste ansikt utad framstå om de skolerer sine medarbeidere –
frivillige som ansatte?
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Menighetsbladet er
et momsfritt blad. Likevel
er det 1/4 av dem som
betaler moms
23% av bladene
oppgir at de bruker litt
penger på å kurse
medarbeidere.

Stor takk til
alle som satser på
menighetsbladet
Dere gjør en jobb
som trolig er sterkt
underestimert av
kirken selv

Hvor tenker folkekirken
seg videre
uten menighetsbladet?

