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Motkulturene i norsk politikk 
Stein Rokkan og Henry Valen brukte betegnelsen «motkulturer» på skillelinjer som har spilt en viktig 
rolle for norske velgere. Noen hevder at begrepet «motkultur» kan virke nedlatende, og at de som 
representerte disse kulturstrømningene i høyeste grad err forkjempere for sine saker og idealer, og 
ikke «bakstrevere» som er mot kulturimpulser utenfra. Særlig for Rokkan var begrepet knyttet til 
hans teori om nasjonsbygging, der utviklingsimpulsene i stor grad ble sendt ut fra elitene i sentrum 
av systemet. Uansett har de kulturstrømningene som ble knyttet til dette begrepet vært viktige for å 
forstå velgerstrømninger her i landet. Det gjelder tre saksfelt, dels knyttet til avholdssaken, målsaken 
og religiøs tilknytning/aktivitet. På mange måter representerer disse saksområdene sentrale 
ideologiske orienteringer som har supplert økonomisk baserte konfliktlinjer. I og med at de tre 
motkulturene har hatt et særlig sterkt nedslagsfelt på Sør- og Vestlandet, er det også en viktig 
geografisk komponent knyttet til dem. Spørsmålene er ikke stilt helt likt i alle undersøkelsene, men 
likevel forsøkt tilpasset slik at de er mest mulig sammenlignbare over tid. I Valgundersøkelsene er 
det stilt spørsmål om de tre kulturformene tilbake til 1965.  

Avholdssaken 
Når det gjelder avhold, er det stilt to spørsmål: «Regner du deg som avholdsmann (-kvinne) eller 
smaker du alkohol fra tid til annen?» Så spørres det om: «Hvor interessert er du i avholdssaken. Vil 
du si meget interessert, nokså interessert, ikke særlig interessert?». I tidligere undersøkelser ble de 
som svarte at de ikke var avholdsfolk dette spørsmålet: «Her i landet har som kjent myndighetene 
satt i verk mange tiltak som regulerer bruken av alkohol. Hvordan ser de på disse reglene, synes de 
at reglene er for strenge eller er de for lempelige?» Ut fra det siste spørsmålet ble ikke-avholdsfolk 
delt inn i «aksepterende» og «protesterende». Ut fra disse spørsmålene ble det laget følgende 
inndeling: «avhold aktiv, avhold passiv, ikke-avhold passiv, ikke-avhold aktiv». Figur 1 viser 
fordelingen for dissefire gruppene i perioden 1965-2017. 

Figur 1. Synet på avholdssaken 1965-2017. 

 

Målsaken 
Når det gjelder språk, er følgende spørsmål blitt stilt tilbake til 1965:» Hvilken målform liker du å 
bruke når du skriver, bokmål eller nynorsk?» Som oppfølging spør man om: «Hvor interessert er du i 
språkspørsmålet, debatten om forholdet mellom bokmål og nynorsk. Er du meget interessert, nokså 
interessert, lite interessert?» Ut fra disse to spørsmål er det laget en indeks med fire kategorier: 
aktiv nynorsk, passiv nynorsk, passiv bokmål og aktiv bokmål. 
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Figur 2. Synet på språkspørsmålet 1965-2017. 

 

 

Religion 
Figur 3. Religiøs aktivitet 1965-2017. 

 

Den tredje «motkulturen» gjelder religiøs aktivitet. Ellers i Europa er religion gjerne definert som 
konfesjonell tilhørighet, som protestant eller katolikk. I Norden som har hatt en luthersk statskirke er 
ikke dette skillet like relevant. For Norges vedkommende springer den politiske skillelinjen knyttet til 
religion ut fra de lavkirkelige og frikirkelige miljøene som stod bakk dannelsen av Kristelig Folkeparti. 
I valgundersøkelsene er det stilt to spørsmål som dels går på religiøs aktivitet og dels religiøs 
tilknytning. Det første spørsmålet lyder slik: «Er du medlem av noen religiøs eller kristelig forening 
eller organisasjon?». I de senere undersøkelsene er oppfølgingsspørsmålet formulert som: «Hvis du 
ser bort fra spesielle anledninger som bryllup og begravelser, hvor ofte deltar du religiøse møter som 
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gudstjeneste, messe, fredagsbønn eller tilsvarende?» Det siste leddet med fredagsbønn er nytt.  
Tidligere ble det spurt om hvor mange ganger man hadde vært til stede på gudstjeneste i kirken, 
andre religiøse møter, eller hørt andakter og gudstjenester i radio og fjernsyn. Spørsmålene er brukt 
til å lage en indeks med fire alternativer: passiv, middels aktivitet, høy aktivitet og medlem. Figur 3 
viser fordelingen på disse gruppene fra 1965 til 2017. 

Referanser 

Valen, H. & Rokkan, S. (1974). Norway: Conflict Structure and Mass Politics in a European Periphery. I R. Rose 

(red.), Electoral Behavior: A Comparative Handbook (s. 315-370). London: Macmillan Publishers. 

Valen, H. (1981). Kulturoppfatning og politikk. I H. Valen (red.), Valg og politikk - et samfunn i endring (s. 147-186). 

Oslo: NKS-Forlaget. 

Rokkan, S. (1987). Geografi, religion og samfunnsklasse: Kryssende konfliktlinjer i norsk politikk. I S. Rokkan (red.), 

Stat, nasjon, klasse (s. 111-205). Oslo: Universitetsforlaget. 

 


