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SPIRITUEll, RElIGIøS EllER
ÅndElIG?

om selvbetegnelser i det norske alternativmiljøet
Av Margrethe løøv og Knut Melvær

En av hovedutfordringene i forskningsfeltet for nyreligiøsitet er at
få mennesker bruker betegnelsene ”New Age” eller ”nyreligiøs”
om seg selv, selv om de er vel etablerte som faglige begreper. I
denne artikkelen ser vi nærmere på hvilke selvbetegnelser som
faktisk brukes i det norske alternativmiljøet. Med utgangspunkt i
en spørreundersøkelse og frilistingsundersøkelse utført på den
store alternativmessen undersøker vi fordelingen av, relasjonene
mellom og holdninger til ulike selvbetegnelser blant publikummere
på messen. Vi finner at en stor andel av de besøkende identifiserer
seg som ”åndelige” og ”spirituelle”, og at disse betegnelsene
fungerer synomymt, men med noen distinkte nyanser. Datamaterialet viser at de besøkende uttrykker positive holdninger til
åndelighet og spiritualitet og mer negative holdninger til religion.
Avslutningsvis viser vi at det er en tydelig statistisk sammenheng
mellom selvbetegnelser og holdninger til trospåstander. Dette
antyder at selvbetegnelser kan fortelle mye om personlig identitet,
sosiale relasjoner og trosforestillinger, noe som gir all grunn til å
være oppmerksom på emisk begrepsbruk i studier av nyreligiøsitet.
InnlEdnInG

Selvbetegnelser, også omtalt som selvidentifiseringer, opptrer ofte i
store survey-undersøkelser. Skjemaene til International Social Survey
Programme, World Values Survey og Pew Forum1 inneholder alle spørsmålsposter som ber respondenter om å angi selvbetegnelser som for ek113
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sempel ”lykkelig”, ”verdensborger” og ”republikaner”. Selvbetegnelser
i survey-design opptrer også når det spørres om religionsrelaterte tema,
for eksempel om man er en ”religiøs” (eller ”åndelig”) person, ”teist,
ateist eller agnostiker”, eller ”kristen, buddhist eller hindu”. Selvbetegnelser brukes altså som indikatorer på religiøsitet/åndelighet, gudstro og
tilhørighet til en religiøs tradisjon og/eller organisasjon.
Flere forskere mener at formell religiøs tilhørighet i mindre grad
enn tidligere er avgjørende for hvordan enkeltindivider oppfatter og beskriver sitt religiøse ståsted. Sammenfallende med en økt tendens til
”believing without belonging” (davie 1994) er både tradisjonelle
religiøse identiteter og tilhørende selvbetegnelser under press (f.eks.
Giddens 1991; hervieu-léger 2004). det har vært en økende tendens
til at enkeltpersoner opererer ”multireligiøst” på flere plattformer
samtidig eller som ”seriereligiøse” nomader på unike og individuelle
stier i det nyåndelige landskapet (Gilhus og Mikaelsson 2000). I dette
feltet framstår selvbetegnelser som spesielt interessante. Begreper som
folk bruker for å beskrive seg selv antyder ofte posisjoner til større
sosiale fellesskap. derfor er det rimelig å anta at selvbetegnelser i alternativmiljøet forteller mye om aktørenes forhold til etablerte religiøse
grupper og til hverandre, noe som er spesielt interessant når det gjelder
den såpass løst organiserte og sammensatte alternativbevegelsen.
I denne artikkelen vil vi presentere statistiske data om selvbetegnelser
i den norske alternativbevegelsen. I hvilken grad identifiserer aktører i
alternativbevegelsen seg med ulike betegnelser? I hvilken utstrekning
deler de en felles språklig referanseramme? Vi vil også bidra til å belyse
hvilke meningsbetydninger aktørene legger i begrepene ”spirituell”,
”åndelig” og ”religiøs”. I forlengelsen av det empiriske materialet vil vi
argumentere for at selvbetegnelser kan bidra til å gi et innblikk i spørsmål
om sosial tilhørighet, idéutveksling og ytre grenseoppganger.
Artikkelen baserer seg på materiale fra en spørreundersøkelse gjennomført av Margrethe løøv på Den store alternativmessen på lillestrøm i november 2011.2 I løpet av de tre dagene messen foregikk ble
det samlet inn 362 spørreskjema fra de besøkende. Skjemaet bestod av
30 hovedspørsmål som omhandlet alt fra motivasjon for å oppsøke al114
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ternativmessen og tidligere erfaringer fra alternativbevegelsen til formell religiøs tilhørighet og demografiske data. Spørreundersøkelsen
rettet seg mot messens publikum, altså personer uten noen tilbyder- eller
arrangørfunksjon.3 det å skille mellom ”tilbydere” og ”tilskuere” er på
flere måter problematisk i forbindelse med alternativ åndelighet og
terapi. Mange aktører opptrer som tilbydere og klienter parallelt, men
har ulike roller i ulike kontekster. En Reiki-healer på messestand kunne
eksempelvis tenkes å bruke lunsjpausen til å kjøpe ayurvedisk te og
observere en spiritistseanse. likevel var det ønskelig å skille mellom
de to gruppene i spørreundersøkelsen, dels fordi vi ville få pålitelige
data når det gjaldt erfaringsbakgrunn blant publikummere, og det å inkludere utstillere antakeligvis ville skapt statistiske skjevfordelinger.
En annen, og vel så viktig grunn, var praktisk. For at respondentene
ikke skulle være forhåndspåvirket av inntrykk og opplevelser på
messen, ble spørreundersøkelsen hovedsakelig gjennomført før folk
hadde vært inne på messeområdet, enten i køene ved inngangen eller i
en egen sitteseksjon like bak inngangen til messen. dette ville være
umulig å gjennomføre for utstillerne sin del.
I kraft av å være en kvantitativ undersøkelse er spørreundersøkelsen
godt egnet til å kartlegge utbredelsen av ulike selvbetegnelser blant
publikummere på alternativmessen. I denne artikkelen bruker vi også
datamaterialet for å undersøke hvilke idémessige profiler som statistisk
sett ligger bak de forskjellige selvbetegnelsene, eksempelvis hva de som
betegner seg som ”new Age” rapporterer at de gjør og tror på. denne
spørreundersøkelsen utforsket imidlertid ikke hva folk legger i de ulike
begrepene. hvilke betydninger og assosiasjoner har et begrep som
”åndelig”? Vi supplerte derfor datamaterialet fra spørreundersøkelsen
med en frilistingsundersøkelse på den samme alternativmessen året
etter. denne kartla hvilke ord besøkende på messen umiddelbart listet
opp i relasjon til begrepene ”spirituell”, ”åndelig” og ”religiøs”.
SElVBETEGnElSER SoM IdEnTITETSMARKøRER

Ved å bruke datamaterialet som kommer ut av responser på ulike spørs115
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mål, enten i større indekser eller som egne variabler, kommer man frem
til hvilke egenskaper som kan knyttes til de forskjellige selvbetegnelsene. Vi kan for eksempel undersøke om respondenter som identifiserer seg som ”kristne” er mer negative til å ha homofile som naboer
sammenlignet med som identifiserer seg som ”overbevist ateist”.4 På
denne måten kan analyser av statistisk avhengighet brukes til å
kartlegge meningsinnholdet i selvbetegnelser. Med tanke på samvariasjon mellom selvbetegnelser og trosforestillinger (noe vi vil
komme tilbake til) er det nærliggende å tenke seg at selvbetegnelsene
også kan fungere som identitetsmarkører. det at man angir å være
”åndelig” eller ”spirituell” reflekterer etter alt å dømme både trosforestillinger og posisjoner i forhold til ulike begreper. Selvbetegnelser
kan altså antyde både tilhørighet og avstandstagen, og dermed fortelle
mye om hvordan enkeltaktører posisjonerer seg i forhold til ulike
grupper, ideer og praksiser.
det er verdt å legge merke til at undersøkelsens oppsett også bidrar
til å skape og strukturere selvbetegnelsene. I flere undersøkelser er det
ikke mulig å identifisere seg som både ”ikke en religiøs person” og
”overbevist ateist”, eller ”hindu” og samtidig ”buddhist”.5 her har vi
valgt en annen type strukturell føring, hvor det i vårt skjema er mulig å
identifisere seg som både ”ateist” og ”nyreligiøs”. det er også en betydelig forskjell på det å identifisere seg med forhåndsdefinerte
kategorier og det å beskrive ens eget religiøse ståsted uten å forholde
seg til kategorier som forskere har valgt ut og satt opp. Man kan skille
mellom selvidentifisering og selvbeskrivelser. Selvidentifisering
innebærer å assosiere seg med allerede eksisterende kategorier i en
spørreundersøkelse. Selvbeskrivelser er mindre strukturerte og åpner i
større grad for at den enkelte kan velge egne begreper for å beskrive
sitt eget religiøse ståsted. Vår spørreundersøkelse tok i hovedsak utgangspunkt i forhåndsdefinerte kategorier, men åpnet også for at respondentene kunne angi egne beskrivelser. den påfølgende
frilistingsundersøkelsen gir et bredere innblikk i hva besøkende på alternativmessen forbinder med de mest utbredte selvbetegnelsene
”åndelig”, ”spirituell” og ”religiøs”. det er altså først og fremst selv116
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identifisering ut ifra et gitt sett begreper vi har undersøkt, og ikke
kvalitative selvbeskrivelser.
SToR AndEl ”ÅndElIGE” oG ”SPIRITUEllE”

Et naturlig utgangspunkt for videre diskusjon er respondentenes egen
kategorisering av seg selv. Under spørsmålet ”Vil du betegne deg som
noe av følgende?” var det listet opp åtte betegnelser, i tillegg til en
niende og åpen kategori ”Annet”, hvor man selv kunne fylle inn svar.
det ble opplyst om at det var mulig å krysse av for flere kategorier.
hvebetegne betegne rt prosenttall viser derfor til andelen av det totale
utvalget som krysset av for ulike predefinerte selvbetegnelser.6

Figur 1: Prosentvis oppslutning om ulike selvbetegnelser ved
Alternativmessen, lillestrøm 2011.

Som det framgår av figuren, var ”åndelig” og ”spirituell” de klart
foretrukne selvbetegnelsene blant respondentene. nesten halvparten
oppga å være ”åndelig”, mens 36 prosent betegnet seg selv som
”spirituelle”. 25 prosent betegnet seg som begge deler. Bare i underkant
av 17 prosent mente å være ”religiøse”. Et interessant funn var at de
117

DIN 2014-1 ombrukket4_DIN 17.03.14 11:54 Side 118

1/2014
kanskje mest utbredte begrepene i norsk religionsvitenskapelig
faglitteratur – ”nyreligiøs” og ”new Age” – fikk såpass lav oppslutning,
med henholdsvis én og seks prosent. dette tyder på interessante forskjeller i begrepsbruken mellom fagpersoner og nyreligiøse aktører.
new Age var i utgangspunktet et emisk begrep, men har i løpet av de
siste tjue årene blitt stadig mindre brukt som selvbeskrivende term innad
i alternativmiljøet (jf. Sutcliffe 2003; Frisk og Åkerbäck 2013: 102–
104). Én mulig forklaring er at det offentlige ordskiftet om new Agefenomener har vært preget av en kritisk holdning, som har bidratt til å
skape negative konnotasjoner til begrepet. nyreligiøsitet, derimot, synes
i stor grad å være et ord laget av og for akademia i Skandinavia, og ble
for alvor etablert som fagbegrep på slutten av 1990-tallet (se Alver et
al. 1999). nyreligiøsitet har i mindre grad blitt assosiert med negativ
omtale. Av den grunn, og kanskje fordi ordet er satt sammen av veletablerte og lite kontroversielle ord i det norske språket, framstår
”nyreligiøsitet” som mer nøytralt enn ”new Age”.
I kategorien ”Annet” dukket det ikke overraskende opp svært
varierte svar. Særlig framtredende var imidlertid ubestemte svar som
”åpen” (fire personer), ”nysgjerrig” (to personer), ”vet ikke” (to
personer), ”søkende” og ”forvirret”. det forekom også mer spesifikke
betegnelser, blant annet ”buddhist” (to personer), ”holist”, ”gnostiker”,
”materialist og determinist”, ”universell/galaktisk vesen”, ”humanetiker” og ”sjaman og medium”. det var også til sammen fire som
svarte ”kristen” eller ”protestant”, men kun én av disse krysset av for
”religiøs”. I motsetning til enkelte andre undersøkelser (Botvar og
Gresaker 2013; Ahlin 2007) listet ikke undersøkelsen opp ”kristen” som
en predefinert kategori. dette fordi vi ikke ville fremheve spesifikke
religioner blant de forhåndsdefinerte kategoriene.
RElASJonER MElloM UlIKE BEGREPER

I tillegg til å se hvordan respondentene fordelte seg på enkeltstående
kategorier, ønsket vi å finne ut i hvilken grad ulike selvbetegnelser opptrer samtidig, samt om det finnes noen sammenhenger når det gjelder
118
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holdning til ulike kategorier. Fokus ble særlig rettet mot begrepene
”spirituell”, ”åndelig” og ”religiøs”. I hvilken grad assosiasjonene til
de ulike begrepene overlapper, kan antyde i hvilken grad begrepene
oppfattes som synonymer eller motsetninger. Eksempel på det siste
kommer klart frem i utsagnet ”spiritual, not religious”, som har blitt et
eget uttrykk i den amerikanske konteksten. ”Åndelig” og ”spirituell”
behandles på den andre side i stor grad som synonymer – både i den
emiske diskursen og i faglitteraturen. I den norske versjonen av ISSPs
religionsundersøkelse i 2008 var for eksempel det engelske
”spirituality” oversatt til ”åndelighet” (se Botvar og henriksen 2010:
63–64). I boka Åndelighet – mening og tro skriver Torill danbolt og
Grethe norhelle at begrepet åndelighet er å foretrekke i medisin og
psykologi, fordi begrepet ”spiritualitet har sterk kobling til kristent
fromhetsliv og teologiske tradisjoner” (2012: 16).
Vår undersøkelse bekrefter delvis disse generelle observasjonene,
men bidrar også med noen nyanseringer. Som forventet var det en betydelig overlapping mellom selvbetegnelseskategoriene ”åndelig” og
”spirituell” blant publikum på alternativmessen. Av de som betegnet
seg som ”åndelige”, oppga 52 prosent å være ”spirituelle”. Motsatt
krysset 70 prosent av de som oppga å være ”spirituelle” også av i
kategorien ”åndelig”. Akkurat hva respondentene selv legger i disse begrepene kan ikke den kvantitative spørreundersøkelsen fortelle noe om.
det at det var såpass stor overlapping her (i motsetning til for de andre
kategoriene), tyder imidlertid på at over halvparten av de som betegnet
seg som ”spirituell” eller ”åndelig” så på disse som synonyme, eller i
det minste nært beslektede, betegnelser. På den andre siden antyder vår
undersøkelse også at det er forskjeller i bruken av begrepene. For å snu
opp-ned på tallene: nesten halvparten av de ”åndelige” betegnet seg
ikke som ”spirituelle”, og 30 prosent av de ”spirituelle” betegnet seg
ikke som ”åndelige”. Så selv om det er en positiv korrelasjon mellom
kategoriene, kan vi ikke uten videre konkludere med at tillegges lik betydning.7
overlapping er ikke den eneste mulige og interessante relasjonen
mellom selvbetegnelser. At begreper blir brukt eksklusivt, kan også for119
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telle mye. ”Spiritualitet” eller ”åndelighet” blir for eksempel i noen studier framhevet som motsetninger til ”religion” (se for eksempel heelas
og Woodhead 2005). dette er også noe vi ser i utsagnet ”spirituell, ikke
religiøs”, som har vokst til noe mer enn en individuell selvbeskrivelse
og blitt en veletablert formulering både som emisk selvbetegnelse og
kategori i spørreundersøkelser.8
når det gjelder religionskategorien, ser det også ut til å være en viss
grad av overlapping. 16 prosent av de ”åndelige” oppga samtidig å være
”religiøse”. I gruppen ”spirituell” var det ti prosent som betegnet seg
som ”religiøse”. dette er en lavere andel enn i utvalget som helhet (17
prosent), noe som kan antyde at ”spiritualitet” og ”religiøsitet” ses i et
visst spenningsforhold. det at såpass mange krysset av for både
”religiøs” og ”åndelig” eller ”spirituell” utfordrer likevel ideen om
religiøsitet og åndelighet som motpoler (jf. heelas og Woodhead 2005).
Andre undersøkelser bekrefter at de to kategoriene ikke trenger å forstås
som gjensidig ekskluderende. I den norske delen av ISSPs religionsundersøkelse fra 2008 svarte eksempelvis 15 prosent av respondentene
at de både ”fulgte en religion”, og at de var ”åndelige” (nSd 2008).
Merk at man her ikke spurt om man er ”religiøs”, men om man ”følger
en religion”. det kan være at det er en subtil, men viktig forskjell mellom disse måtene å formulere seg på.
Undersøkelsen rommet imidlertid også en spørsmålspost hvor respondentene skulle plassere seg i grader mellom ”ekstremt religiøs” og
”ekstremt ikke-religiøs”. Krysstabulering viser at vi finner flesteparten
(78–80 prosent) av de som svarer at de er ”veldig” og ”ekstremt
religiøse” blant de 15 prosent som ”følger en religion, og er åndelig”.
Spørreundersøkelsen forteller ikke noe om hva deltakerne selv legger i
begrepene. Vi kan derfor bare spekulere i om åndelighet anses for å
være en naturlig følge av å tilhøre en religion, eller om religiøs
tilhørighet og åndelighet forstås som to separate forhold. det er uansett
interessant å merke seg at undersøkelsen antyder at mange aktører ser
en positiv sammenheng mellom spiritualitet/åndelighet og religion, noe
som bekreftes av andre studier. lars Ahlin bemerker med utgangspunkt
i en kvantitativ spørreundersøkelse at danske alternativterapeuter i liten
120
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grad ser ut til å oppleve et motsetningsforhold mellom det å være
kristen/religiøs og åndelig (2007: 66–67). I en intervjuundersøkelse om
bruk og forståelse av spiritualitets- og religionsbegrepet blant eldre amerikanere kom det fram at ”religion” og ”spirituality” i stor grad overlapper når det gjelder betydning, konnotasjoner og bruk (Schlehofer et
al. 2008). også andre studier har sett på forholdet mellom spiritualitet/
åndelighet og religion, som kan variere ut ifra kulturell kontekst og
hvilke grupper man henvender seg til (se f.eks. Berghuijs et al. 2013;
Streib et al. 2010; Keller et al. 2013). den gjennomgående overlappingen tyder på at skillet mellom religiøsitet og spiritualitet ikke er så
skarpt som heelas og Woodhead (2005) hevder. Spiritualitet, hva enn
det oppfattes som, forstås av mange som fullt forenlig med religion –
og omvendt.
For å undersøke nærmere hvilke assosiasjoner besøkende på Den
store alternativmessen tilegner betegnelsene ”spirituell”, ”åndelig” og
”religiøs” foretok vi en frilistingsundersøkelse. Frilisting er en metode
som er utviklet innenfor kognitiv antropologi for å utforske naturlige
og kulturelle domener (se Stausberg 2011). her er man først og fremst
interessert i hva folk ”vet” (”En gran er et tre”), og ikke hva de ville
foretrukket (”Jeg liker gran best av alle trær”) eller forestiller seg at kan
finnes (”det finnes sikkert andre typer gran i Amerika”) (se Borgatti
1999). Vi er med andre ord ute etter kunnskap som er intuitiv og som
tas for gitt. For å finne ut dette gir man respondenter en enkel oppgave
som ber dem om å hurtig liste opp alle eksempler de kommer på til et
121
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spesifikt spørsmål eller begrep. Selve datainnsamlingen er forholdvis
enkel, og metoden krever ikke et stort utvalg for å få en tilnærmet uttømmende liste (Borgatti anslår omtrent 30 respondenter). Vår undersøkelse omfattet kun i underkant 20 personer for hvert begrep. Selv om
utvelgelsen var randomisert (også i denne undersøkelsen ble respondentene spurt i køen eller like ved inngangen til messen), har vi har
vurdert dette til å være for lite til å være statistisk representativt. Vi har
derfor latt være å foreta statistiske analyser på materialet. når det er
sagt, viser resultatene fra frilistingsundersøkelsen tydelige tendenser
som det ville være interessant å følge opp i større undersøkelser.
hver respondent i undersøkelsen ble spurt om å liste opp de fire første
ordene hun eller han kom på etter å hørt ett av begrepene ”religiøs”,
”spirituell” eller ”åndelig”. En respondent ble med andre ord kun spurt om
ett av disse begrepene. Tydeligst var at assosiasjonen mellom ”spirituell”
og ”åndelig”, hvor omtrent halvparten av respondentene under begge begrepene nevnte det andre, og gjerne som første ord. ord som også ble nevnt
under begge, men i mindre grad, er ”energi”, ”fri”, ”åpen” og ”universet”.
Vi ser også en antydning til innholdsmessig forskjell i assosiasjonene til
disse. Under ”åndelig” finner vi at flere nevnte begreper som ”kjærlighet”,
”krefter”, ”tanker” og ”spøkelse”. Under ”spirituell” finner vi begreper som
”alternativt”, ”healing”, ”magi” og ”chakra”. Kanskje ikke overraskende,
og i samsvar med spørreundersøkelsen, overlapper svarene under ”religiøs”
i svært liten grad med de to foregående. Begreper som opptrer hyppigest
her er ”Gud/er”, ”kirke” og ”tro”, deretter ”prest”, ”kristendom” og ”Jesus”.
Mer sporadisk finner vi også negativt ladede ord som ”gammeldags”,
”hjernevaska” og ”intoleranse”. Snakker man med både utstillere og besøkende på alternativmessen er det ikke uvanlig at man vil få anekdoter
hvor personen forteller om negative erfaringer med organisert religion, det
vil si, som oftest kristne miljø. Vi skal nå se nærmere på om slike holdninger
også identifiseres statistisk.
holdnInG TIl ”SPIRITUAlITET”, ”ÅndElIGhET” oG ”RElIGIon”

En analyse av holdninger til ulike kategorier kan gi større klarhet i
122
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Figur 2: holdninger til åndelighet, spiritualitet og religion

Figuren illustrerer prosentvis svarfordeling på spørsmålet ”Aktivitetene
på alternativmessen har en rekke ulike temaer. Hva er din holdning til
følgende?”, som ble etterfulgt av blant annet begrepene ”spiritualitet”,
”åndelighet” og ”religion”.

spørsmålet om ”spiritualitet”/”åndelighet” og ”religion” oppleves i et
konfliktforhold til hverandre. I spørreundersøkelsen ble alle respondentene bedt om å angi sin holdning til disse tre kategoriene. Som
det framgår av figuren under, ble religion vurdert langt mer negativt
enn spiritualitet og åndelighet. nesten halvparten mente å ha en svært
positiv holdning til spiritualitet og åndelighet, mens den tilsvarende andelen for religion kun var 11 prosent. det var dessuten flere som hadde
en svært negativ eller negativ holdning til religion (23 prosent) enn til
åndelighet og spiritualitet (henholdsvis 5 og 6 prosent). det mest utbredte svaret i forbindelse med ”religion” var ”verken positiv eller
negativ” (43 prosent).
123
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Ut i fra generelle karakteristikker av nyåndelighet som motsats til
etablert religion (heelas og Woodhead 2005) og formuleringer som
”spirituell/åndelig, men ikke religiøs”, kunne man forvente en negativ
samvariasjon mellom holdningene til de to begrepene. Imidlertid ser
ikke en positiv holdning til åndelighet ut til å medfølge religionsskepsis.
Tvert imot var det en nokså sterk samvariasjon mellom positive holdninger til religion og positive holdninger til åndelighet. 42 prosent av
dem som var svært positive til åndelighet, var også svært positive eller
positive til religion. 37 prosent var nøytrale, mens 21 prosent var ganske
eller svært negative. Religionsskepsis så også ut til å medfølge en kritisk
holdning til åndelighet. 70 prosent av dem som var svært skeptiske til
åndelighet, var også svært skeptiske til religion. det var bare marginale
forskjeller mellom holdningen til åndelighet og holdningen til
spiritualitet i denne korrelasjonsanalysen.
Figur 3: holdning til religion blant de som er svært positive til
”åndelighet” (jf. figur 2)
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det var en noe mer negativ holdning til religion blant dem som ikke
var med i et tros- eller livssynssamfunn sammenliknet med dem som
var det. 29 prosent av ikke-medlemmene var enten svært eller ganske
negativ til religion, mot 15 prosent for de som var medlemmer. Ikke
overraskende finner vi at de som tilhører et tros- eller livssynssamfunn
i større grad representert i den andre enden av skalaen. 46 prosent av
medlemmene var ganske eller svært positive til religion, mot 27 prosent
for ikke-medlemmene.
SAMMEnhEnGEn MElloM SElVBETEGnElSE oG TRo

Finnes det noen sammenheng mellom religiøs selvbetegnelse og hva man
faktisk tror på? I artikkelen ”Mot en alternativreligiøs revolusjon?” (2010)
skiller Pål Ketil Botvar og Jan-olav henriksen mellom ”nyåndelige” og ”alternativt troende” med utgangspunkt i tallmateriale fra religionsundersøkelsen i 2008 (se nSd 2008). Personer som oppga å være ”åndelige, men
ikke religiøse” regnes inn i kategorien ”nyåndelige”, mens de ”alternativt
troende” er identifisert ut ifra hva respondentene har svart på ulike spørsmål
om tro (Botvar og henriksen 2010: 67–68). I KIFo-rapporten Når troen tar
nye veier omdefinerer Botvar sammen med Ann Kristin Gresaker
”nyåndelige” til å peke på trosforestillinger knyttet til new Age. her blir
identitetsdimensjonen kun et sekundært kriterium hvor nyåndelighet for
noen ”blir et alternativ til den lutherske folkekirken, når det gjelder religiøs
tilhørighet” (2013: 7). Med utgangspunkt i vårt tallmateriale er det grunn til
å stille spørsmålstegn ved den opprinnelige grenseoppgangen, samtidig som
den foreslår at også selvbetegnelser er en viktig dimensjon i nyåndeligheten.
I spørreundersøkelsen på alternativmessen ble respondentene bedt om
å ta stilling til en rekke trospostulater, som både angikk tradisjonelle kristne
forestillinger, alternativ religiøsitet og vitenskap. For hver påstand var det
mulig å krysse av for ”helt uenig”, ”delvis uenig”, ”verken enig eller uenig”,
”delvis enig” og ”helt enig”, noe som skulle gi et nokså nyansert bilde av
respondentenes syn. datamaterialet gjør det også mulig å analysere korrelasjonen mellom selvbetegnelser, trosforestillinger og formell religiøs tilknytning.
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Blant trospostulatene i undersøkelsen var det flere påstander som
uttrykte alternative forestillinger:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

”det guddommelige er i deg selv”
”Vi blir gjenfødt på jorda når vi dør (reinkarnasjon)”
”Vi samler karma som følge av våre tanker og handlinger”
”Steiner og krystaller kan ha en magisk kraft”
”Ethvert menneske har åndelige hjelpere (engler, ånder, kraftdyr
eller liknende)”
”det er mulig å kommunisere med de døde”
”det er mulig å være klarsynt”
”det er mulig å kommunisere via telepati”
”Enkelte mennesker kan helbrede på måter som ikke er bevist vitenskapelig”

For å kartlegge sammenhengen mellom selvbetegnelse og alternative
trosforestillinger, testet vi i hvilken grad det var samvariasjon mellom
selvbetegnelsene ”religiøs”, ”åndelig” og ”spirituell” og det å krysse av
for ”delvis enig” eller ”helt enig” i påstandene over. Analysen førte til
flere interessante funn. For det første fant vi en sterk samvariasjon mellom selvbetegnelsene ”åndelig” og ”spirituell” og alternativ tro. For
samtlige av påstandene over var det en signifikant større andel av de
”åndelige” og/eller ”spirituelle” som var helt eller delvis enige enn blant
respondentene som ikke oppga å være ”åndelige” eller ”spirituelle”.9
naturlig nok var det dermed også færre av de åndelige og/eller
spirituelle som var helt eller delvis uenige. Med andre ord er det en klar
korrelasjon mellom det å oppfatte seg som åndelig/spirituell og det å
betrakte mennesket som noe guddommelig, å tro på reinkarnasjon,
karma, klarsynthet, kanalisering, telepati og healing.
det er videre interessant å merke seg at en tilsvarende analyse blant
de som betegnet seg som ”religiøse” i spørreundersøkelsen ikke ga noe
statistisk signifikant utslag. det samme gjaldt respondentene som var
medlemmer av den norske kirke. disse skilte seg ikke nevneverdig fra
ikke-medlemmer når det gjaldt holdning til de alternative trospos126
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tulatene og synes altså verken å være mindre eller mer alternativt
troende enn utvalget som helhet.
når det gjelder ”åndelig” og ”spirituell” var det imidlertid en sterk
sammenheng mellom selvbetegnelse og tro. Personer som oppga å være
”åndelige” eller ”spirituelle” sluttet jevnt over i høyere grad opp om utsagn som uttrykker utbredte forestillinger i new Age-miljøer. En
liknende sammenheng finner vi hos lars Ahlin, som fant at terapeuter
som anser åndelighet for å være en viktig i den behandlingsformen de
praktiserer i større grad enn andre tror på reinkarnasjon, paranormale
fenomener og en gud (Ahlin 2007).
Vårt datamateriale viser videre en statistisk sammenheng mellom
tro på ulike fenomener. På spørsmålet hvor man ble bedt om å ta stilling
til ulike trospostulater var det en generell tendens til at respondentene
gjennomgående plasserte seg enten langt til venstre eller langt til høyre
på skalaen. Eksempelvis vil en person som angir å være helt eller delvis
enig i at ”vi samler karma som følge av våre tanker og handlinger” med
større sannsynlighet svare bekreftende på at ”steiner og krystaller kan
ha en magisk kraft” enn en som er helt eller delvis uenig i førstnevnte.
dette tyder på at trosforestillingene er nært forbundet med hverandre,
og at vi nærmest kan snakke om et sett med alternativreligiøse ideer.
For å bruke Botvar og henriksens egne begreper: datamaterialet fra
denne spørreundersøkelsen viser at de som definerer seg selv som
”(ny)åndelige” i langt større grad er ”alternativt troende” enn de andre
respondentene. En grunn til at Botvar og henriksens (til forskjell fra
Botvar og Gresaker) typologi ikke beskriver dette feltet kan også være
at ”nyåndelig” tar utgangspunkt i selvidentifisering (”åndelig, ikke
religiøs”) mens ”alternativt troende” tar utgangspunkt i selvbeskrivelse
(”trosoppfatninger”). det er lite i disse konstruktene som a priori virker
å være gjensidig utelukkende. Vår statistikk viser også at det er en
signifikant og systematisk sammenheng mellom selvbetegnelser og alternativ tro, noe som gjør at det gir liten mening å skille mellom
”nyåndelige” og ”alternativt troende” i møte med dette empiriske feltet.
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Figur 4: oppslutning om alternative trosforestillinger. Andel som sa seg
”helt enig” eller ”delvis enig” i alternative trosutsagn.10

KonKlUSJonER

Våre undersøkelser blant alternativmesse-publikumet har bibragt flere
interessante funn når det gjelder begrepsmessige identitetsmarkører. For
det første bekrefter kvantitative data langt på vei en utbredt oppfatning
om at personer i alternativmiljøet er mer positive til ”åndelighet” og
”spiritualitet” enn til ”religion”. På linje med disse generelle vurderingene ser vi for det andre at en langt større andel personer i alternativbevegelsen vil betegne seg som ”åndelig” (48 prosent) eller
”spirituell” (36 prosent) enn som ”religiøs” (17 prosent). Gjennom å
kombinere en spørreundersøkelse med frilisting fikk vi et bredere innblikk i hva aktørene forbinder med de ulike begrepene. Et tredje interessant hovedfunn var at det var en signifikant og systematisk
samvariasjon mellom selvbetegnelse og tro på ideer som framstår som
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sentrale i alternativbevegelsen, som for eksempel reinkarnasjon,
kanalisering, healing, og klarsyn.
Materialet viser at selvbetegnelser i aller høyeste grad er relevante
i studiet av nyreligiøsitet, fordi de kan indikere både tilhørighet og avstandstagen, både til trosforestillinger og åndelige/religiøse/spirituelle
fellesskap. I begge undersøkelsene var det den løselig organiserte alternativbevegelsen som var i fokus. Med tanke på hvor liten formell tilknytning aktørene har til hverandre er det interessant å merke seg at de
i stor grad benytter seg av felles begrepsmessige identitetsmarkører. det
at personer som så på seg selv som ”åndelige” og ”spirituelle” i betydelig større grad enn de andre respondentene sluttet opp om alternative trospostulater styrker hypotesen om at det er en sammenheng
mellom selvbetegnelser og tilknytning til alternativmiljøet.
Begreper er mer enn ord; de uttrykker også holdninger og ideer som
peker langt utover selve begrepet og som er tett sammenvevd med et
større kulturelt bakteppe. Våre undersøkelser antyder langt på vei en forskyvning når det gjelder hvilke begreper som brukes i dette feltet i dag.
Til en viss grad gjenspeiler dette seg også i den religionsvitenskapelige
diskursen (se Frisk og Åkerbäck 2013: 93–107 for en grundig diskusjon).
når vi allikevel velger å omtale både nyåndelige trosforestillinger og alternativbevegelsen for ”(ny)religiøse” er det fordi dette i større grad
fasiliterer begrepsrefleksjon – både på et metodologisk og teoretisk nivå
– enn om vi skulle adoptert begrepsbruken i det feltet som det forskes
på. Fra et religionsvitenskapelig ståsted vil bruken av ”nyreligiøsitet”
ikke bare sørge for en begrepsmessig kontinuitet i forskningsfeltet, men
også oppfordre til en komparativ tilnærming til feltet – det er nemlig
ikke mulig å løsrive dette fra det øvrige religionslandskapet. det at det
finnes aktører i alternativbevegelsen som helst ikke vil identifiseres med
verken ”religion” eller ”religiøsitet” betyr ikke at vi skal gi opp disse begrepene. Vi tror ikke at det å tilstrebe likhetstegn mellom emisk og etisk
begrepsbruk vil føre til god religionsvitenskapelig forskning.
Vi mener likevel det er viktig å tilnærme seg hvordan disse begrepene brukes i de miljøene vi forsker på. Våre undersøkelser antyder
at det er en nær sammenheng mellom oppslutning om alternative tros129
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forestillinger, holdninger til etablert religion og begrepsbruk. I nord-Europa ser ”religion” ut til å være på retrett som positivt ansett verdi og
selvbetegnelse på individplan. Bildet er imidlertid ikke komplett uten de
populære kategoriene ”åndelig” og ”spirituell”. hvorvidt dette er språklige erstatninger for det emiske religionsbegrepet, eller om ”spiritualitet”
og ”åndelighet” snarere reflekterer store innholdsmessige endringer,
krever en langt bredere analyse av disse begrepenes meningsinnhold.
noTER
1. Se http://www.nsd.uib.no/rapport/nsd_rapport126.pdf, http://www.worldvaluessurvey.
org og http://www.pewforum.org. Alle tilgjengelige per 07/10/13.
2. dette er norges største og eldste alternativmesse, og har årlig blitt arrangert av VisionWorks (kalt Alternativt Nettverk inntil mars 2012) siden 1993. Etter en nomadisk
tilværelse gjennom ulike forsamlingslokaler i oslo flyttet Den store alternativmessen
i hovedstadsområdet til lillestrøm i 2009. På lillestrøm holder messen til i lokalene
til Norges Varemesse, som er norges største utstillingslokale.
3. Etter å ha silt bort skjemaer som i stor grad var mangelfullt utfylt og skjemaer hvor det
tydelig fremgikk at de var utfylt av utstillere på messen, ble det endelige utvalget på
362 personer.
4. ”World Values Survey 2007: documentation Report”, Einar Bjørshol, SSB, Tilgjengelig
på: http://www.ssb.no/a/english/publikasjoner/pdf/doc_200803_en/doc_200803_en.pdf
lastet ned: 30.07.2013.
5. Se f.eks. World Values Study 2007
6. Tallene er rundet opp/ned til nærmeste hele tall, etter sedvanlige regler for avrunding.
7. Måten undersøkelsen var utformet på kan selvfølgelig ha fått konsekvenser for resultatet. Relativt mange krysset bare av for én kategori. om man i stedet hadde flere
spørsmål om man betegnet seg som ”åndelig”, ”spirituell”, ”new Age” og så videre,
hvor man skulle krysse av for ”ja” eller ”nei”, ville vi sannsynligvis fått flere personer
i hver enkelt kategori. de overordnede konklusjonene er like fullt gjeldende.
8. Se for eksempel nettsiden http://sbnr.org Tilgjengelig per 30/07/2013.
9 . P-verdien ligger under 0,01 for samtlige påstander, både for ”spirituelle” og ”åndelige”.
P-verdi angir sannsynligheten for at nullhypotesen (at det ikke er noen sammenheng
mellom variablene eller mellom utvalg og populasjon) er sann. I samfunnsvitenskapene
er det vanlig å sette signifikansnivået på 0,05; en p-verdi på under 0,01 antyder altså
at det er en signifikant forskjell mellom observasjonene. når vi her rapporterer p-verdien og bruker betegnelsen ”signifikant” impliserer det ikke at forskjellen mellom disse
gruppene nødvendigvis er empirisk ”sann”, men at den er ”verdt å legge merke til, og
undersøke videre” (se også Goodman 2008).
10. Kategorien ”åndelig” består av de av respondentene som krysset av for ”åndelig” i
spørsmålet om selvbetegnelser (jf. Figur 1). da det var kun marginale forskjeller mellom ”åndelige” og ”spirituelle” når det gjaldt trosforestillinger, har vi valgt å illustrere
samvariasjonen med utgangspunkt i de som betegnet seg som ”åndelig”.
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ABSTRACT

In the present article we explore what self-designations are at play on
the norwegian ’new Age’ scene and how they are understood by the
actors involved. Using quantitative data from a questionnaire survey
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and a free-listing survey conducted at the Alternative Fair (Alternativmesse) in the oslo area, we examine the distribution of various selfdesignations (notably ’religious’, ’spiritual’/’åndelig’, ’new Age’ and
’(neo)religious’/’nyreligiøs’). We also analyse what meanings respondents attach to the different terms and how they value them. The results
display some clear tendencies. We find that a large proportion of the
visitors at the alternative fair considered themselves to be ’spiritual’
and/or ’åndelig’, two concepts that to a large degree function as synonyms, but also have distinctive nuances. Relatively few designate
themselves as ’(neo)religious’ or ’new Age’. The respondents generally
value spirituality more positively than religion. Finally, the material displays that there are positive statistical correlations between self-designations and adherence to alternative belief postulates.
KEyWoRdS: Self-designations, new Age, survey research, free-listing,
methodology, insider/outsider

