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forsynt?
Mennesket driver rovdrift på sin egen planet,
og blir ulykkelig av det.
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leder
I USA kom jeg over en morsom poster. Det var et bilde av en mann som var
med i en politisk demonstrasjon. På skiltet hans stod det: What do we want?
Change! When do we want it? After peer review!
Akademisk humor. Standhaftig og ironisk på samme tid. For kan vi virkelig
forvente det – at avgjørelser i samfunnet skal baseres på forskning? Kan vi noen
gang tro at vi kommer til et «evidensbasert samfunn»?
Mye i samfunnet påvirkes av innspill fra forskere og fagfolk, men det er fremdeles en høy grad av følelser, verdiforskjeller og antagelser i sving i politiske
diskusjoner. En selvfølgelig tillit til vitenskapelige metoder og resultater kan vi
ikke ta for gitt utenfor akademia.
Dette har blant annet vært en stor utfordring når det gjelder miljøspørsmål.
Forskning, politikk og overbevisninger i befolkningen har spriket i alle mulige
retninger. Ofte vært fullstendig motsigende. Hva kan vi gjøre med det? Hvordan
kan vitenskapen bli noe annet enn en trosretning i rekken av alle verdens
religioner og overbevisninger?
Jeg synes dette burde diskuteres mer. For hvis forskning som gjøres på viktige
samfunnsspørsmål ikke får noen praktisk betydning, blir det akademiske
prosjektet ganske meningsløst.
PS! Dette er min siste utgave som redaktør for Speilvendt. Fremover blir det
Emilie Smith Astrup som tar styringen. Tusen takk til alle samarbeidspartnere
som gjorde oppstarten av Speilvendt mulig og til alle dere som har bidratt med
interessante tekster og vakre illustrasjoner!
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OM NULLVEKSTSAMFUNNET
OG MENINGEN MED LIVET
tekst | E M I L I E W E S C H E G U T T O R M S E N
illustrasjoner | M A T H I A S F R Ø Y H A U G

Vi kan ikke fortsette å leve som vi gjør. Vi utnytter og
misbruker naturen, andre mennesker og alle andre dyr på
jorden. Og vi blir syke og ulykkelige av det.

Vi lever i en verden med stadig mer tilgang på informasjon
om alle tingene vi trenger. Jeg trenger en dings som skjærer
ut kjernen i et eple perfekt, og en som elegant glir seg rundt
steinen i en mango. Jeg trenger den nye kremen som er myk
og går dypt inn i huden, gjør meg litt brunere og samtidig
strammer opp kroppsdeler og fjerner cellulitter. Jeg trenger
en ny telefon som tar bilder og video og som er koblet opp
på alle mine musikkapparater i leiligheten og hos de vennene
jeg besøker oftest. Jeg trenger en ny bukse som ser ut som
den er dyppet bare halvveis i blekemiddel, og en vest i skinn
med frynser fra skuldrene. Jeg trenger nye joggesko som tar
opptak av hvor fort jeg løper og hvor langt jeg løper og hvor
mange oppoverbakker det var og som spiller musikk trådløst
til øret mitt og hvor all informasjonen med et tastetrykk kan
legges inn på data og diverse sosiale medier. Jeg trenger…!
Alt dette fortelles vi, hver dag, hele tiden. På bussen på vei
til skole og jobb, på T-banestasjonen, inne på T-banen, i
aviser, på nett, på TV. Denne er kapitalismen. Som enkeltindivid kan vi selvsagt ta et bevisst valg, vi kan ta avstand
fra konsumsamfunnet, forbrukersamfunnet, bruk-og-kast
samfunnet. Og det bør vi også gjøre. Men jeg mener det er
samfunnets ansvar å gjøre dette lettere for oss. Vi drukner
i dissonansen mellom informasjon om alt vi trenger og
informasjon om hvordan leve etisk. Mest av alt trenger vi
at alle samfunnene i verden begynner å handle bevisst med
tanke på hvordan vi låner ressurser fra alle andre organismer
på jorden.
Bredo Berntsen, en av Norges største kapasiteter på det stadig mer påtrengende temaet; økonomisk vekst kontra natur,
gir klar tale i boka Grønne linjer: “I en verden med klare
arealbegrensninger, klimatisk sårbarhet, strenge økologiske
spilleregler og mengder av truete arter, viser det seg å være
en umulighet å forene vekst med vern. Verken konvensjonell markedsliberalisme, sosialdemokratisk planleggingstro
eller troen på glupe teknologiske grep kan overvinne disse
grensene.»
Til alle tider har nasjoner hatt en framtidsplan som innebar
profitt, overskudd og vekst. Og i mange perioder har dette
vært nødvendig. Folket har vært fattig, mange døde av sult
og landet var ikke økonomisk sjølberga. I mange land er det
enda en lang vei å gå før menneskene har det de trenger av
mat, trygghet, tak over hodet, og rent vann. Men i de fleste
vestlige land har vi gått langt forbi levelønn. Vi bruker over
jordens evne, men har fortsatt vekst som ideal. Vi trenger
ikke lenger en økonomisk vekst som peker mot himmelen.
På et tidspunkt må vi se oss fornøyd med det vi har, og tenke
balanse. Et nullvekstsamfunn er nettopp et slikt samfunn.
Forbruk og (u)lykke. At vi er høyforbrukere og høykon-
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sumenter kommer ikke som en overraskelse på noen. Vi
lever over evne, vi har alt vi trenger, resten er jåleri. Men at
et slikt høyt konsum gjør oss ulykkelige, det har vi kanskje
ikke tenkt så nøye over. I en studie publisert i fjor med tittelen Life at Home in the Twenty-First Century, observerte
forskere en rekke middelklassefamilier i California. Et av de
sjokkerende funnene var at 75% av familiene i studien ikke
kunne parkere bilen sin i garasjen fordi den var for full av
ting. Videre rapporterer studien at familiekvinnenes nivå av
stresshormoner nådde sitt absolutte høydepunkt, ikke når de
hadde problemer på jobben eller opplevde emosjonelle konflikter, men når de brukte tid på å ordne og fikse familiens
eiendeler. Når vi blir så ulykkelige av å ha mange ting er det
rart at vi opprettholder en pervers shoppingatferd som gjør
oss lykkelige et sekund, men som i lengden kun fyller skuffer
og skap og roper på neste vårrengjøring.
Den vestlige verden har utviklet seg til å bli et konsumsamfunn vi ikke engang har arbeidskraft til å opprettholde.
Hvordan løser vi det? Vi flytter produksjonen ut av landet,
til land med dårligere rettigheter for arbeiderne. Vi krever
en fattig underklasse for fortsatt vekst og velstand. På den
måten bidrar du og jeg, når vi deltar i konsumsamfunnet, til
at voksne og barn dør i arbeidet for å lage vår sommerkolleksjon. Hadde noen forestilt meg tankeeksperimentet om at
min niese skulle sitte på en fabrikk og sy fotballer dag ut og
dag inn, hadde jeg protestert med hele meg og endret min
konsumatferd øyeblikkelig. Men bak de glinsende H&Mplakatene av smekre, retusjerte, brune damer med lange bein
i den nyeste safari-outfiten glemmer jeg at andres nieser har
sittet og arbeidet. Isteden sammenligner jeg meg med alle
de andre jentene på min alder som er ikledd det nyeste itplagget, eller med jentene på plakatene som tapetserer byen,
og illusjonen om at jeg trenger enda en ting oppstår.
Forbruk og søppel. Så, hvor blir alle disse tingene av når vi

er ferdig med dem? Kulturverk’s artikkel Søppelsivilisasjon
– vekst skaper søppel omtaler SSBs oppdaterte avfallsregnskap for Norge. Grafen viser den interessante og frastøtende
sannheten: forholdet mellom utviklingen i BNP (økonomisk
vekst i Norge) og utviklingen i søppel er slående. Mengden
avfall i antall millioner tonn øker i et nesten 1:1-forhold
med økonomisk vekst. Finanskrisen i 2009 avslører en liten
nedgang også i søppel. Det kan ikke kalles annet enn absurd
at handelsnæringen og myndighetene fortsatt applauderer
vekst. Årlig avfallsmengde har i Norge økt med 30% siden
1995, og forventes å stige til over 11 millioner tonn i 2020,
med husholdningene som desidert største bidragsytere.
Husholdningsavfall har siden 1995 steget med godt over
55%. Man skal ikke mange generasjoner tilbake før det ikke
var noe som het søppel. Ting ble brukt om igjen og om
igjen til det knapt var noe igjen av det. Og materialene var
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"Vi trenger ikke
lenger en økonomisk
vekst som peker mot
himmelen. På et tidspunkt må vi se oss
fornøyd med det vi har,
og tenke balanse."

gjenvinnbare og nedbrytbare. I tillegg ble ting
laget for å vare.

av regnskogene, og med det utryddelsen av over halvparten av verdens dyre- og plantearter.
Forurensningen til dyregårdene ødelegger verdens hav. Fiskeoppdrettsanlegg produserer enorme
mengder avføring, fiskelik og antibiotika som forårsaker at havbunnen råtnes og forgiftes.

Forbruk og mat. Det er ikke bare elektro-

nikk og klær og biler og interiør og kosmetikk vi forbruker. Det er også mat. Vi spiser
stadig mer mat. De siste to generasjonene
har blant annet økt tilgang på mat ført til
lavere barnedødelighet, en sunnere befolkning, og høyere levealder. Men vi stoppet
ikke der, vi fortsatte å øke matkonsumet. Vi
får nå en stadig tjukkere vestlig befolkning.
Som en konsekvens bruker stadig flere store summer hvert år på treningssenter for å trene bort
all den energien de har puttet i seg. Og stadig flere bruker enorme summer på tabletter som skal
gjøre opp for matinntaket. Tabletter som skal øke forbrenningen, blokkere karbohydratopptaket,
eller endre fettcellestrukturene. Et alternativ ville jo også vært å konsumere mindre mat. Og det
er heller ikke kun kornprodukter eller sukker vi overforbruker, men det er også andre arter. For
to generasjoner siden spiste man kjøtt en gang i uka. Noen uker fikk søndagssteiken selskap av
ertesuppe med flesk eller ulike innslag av innvoller på ukesmenyen. Vårt kjøttkonsum er voksende, det ligger i dag på 77 kilo i året per person i Norge, og det skremmer helsemyndigheter og
eksperter. Matskandalene som rulles opp tyder på en internasjonalisert matbransje der profitt går
foran alt. Og samtidig er det dokumentert at 40% av all maten amerikanere kjøper og 25% av all
maten nordmenn kjøper havner rett i søpla.
Når man ser denne informasjonen i sammenheng med den banebrytende FN-rapporten,
Livestock's Long Shadow (dyreoppdrettens lang skygge), er det grunn til å bli bekymret. Rapporten viser at det å avle opp dyr til mat har ført til mer global oppvarming enn alle biler, lastebiler
og annen transport i verden til sammen. Husdyrenes gassutslipp står for over 51% av verdens
samlede utslipp av klimagasser (over 32600 millioner tonn karbondioksid). Dette er mer enn
det totale globale utslippet fra transport (13,5%) og fra alle fossilt brenselskraftverk til sammen.
FN rapporterer at husdyrssektoren mulig er den ledende aktøren i reduksjonen av biologisk
mangfold, fordi det er den viktigste årsaken for avskoging. Husdyrbeiting fører til ødeleggelse

70
Mengden av amerikansk korn som
brukes som mat til
husdyr.

14 l
Vann som trengs for
å produsere 0,5 kg
hvete.

Det er viktig å ikke misforstå dette. Det at dyr er på jorden i seg selv, er ikke skadelig for havbunn
og reinskog og økosystem. Men i et kapitalisert system der profitt står som høyeste mål, der
naturressursene brukes så hardt at det tar tiår å gjenvinne balansen, der titusener av dyr sendes
på samlebånd rundt i fabrikken, fores med kunstig fôr, sprøytes med antibiotika og sendes i fryst
form over verdenshav for å tilby kjøtt til seks måltider om dagen i de tusen hjem – da kan vi
snakke om at dyrehold ødelegger den jorden vi står på. Vårt kjøttkonsum går ikke bare radikalt
utover naturen, men også utover jordens vannressurser. For å sette dette i perspektiv; hver dag tar
skittent vann livet av 1.800 barn. Ifølge UNICEF har rundt 783 millioner mennesker rundt om i
verden fortsatt ikke tilgang på rent drikkevann. Å bruke store mengder korn og vann til husdyr,
for å produsere en liten mengde kjøtt, er sløsing med begrensede ressurser.
What’s in it for me? Dette hørtes jo veldig slitsomt ut. Slutte å spise kjøtt, slutte å shoppe, bli en

3,18 kg

441 l

Mais og soya som
trengs for å produsere
ett kilo svinekjøtt.

Vann som trengs for
å produsere 0,5 kg
storfekjøtt.

sånn miljøfreak. Men hva om det ikke kun er bra for jorden, andre mennesker og andre dyrearter,
men også er bra for deg. Tallrike forskingsfunn kan bevise fordelen av mer natur og et sunnere
miljø også for enkeltindividet. Det er så enkelt: naturopplevelser gir velvære. Forskere ved Universitetet i Rochester viser at å være i naturen gjør oss mer gavmilde, hjelpsomme, mer opptatt av
lokalsamfunnet, reduserer stress og får oss til å bry oss mer om våre medmennesker. Ifølge forsker
Richard Ryan bør vi prioritere penger lavt; ”jo mer vi søker tilfredstillelse i materielle ting, desto
mindre tilfredsstillelse finner vi der”. Han viser at de som prioriterer penger høyt i livet sitt oftere
er utsatt for depresjon, angst og lav selvtillit. Pengejegere gjør det også dårligere på tester som
måler vitalitet og selvrealisering. En annen studie har vist at det å jobbe i jorda uten hansker øker
nivået av det forskerne kaller ”vårt naturlige lykkestoff ” serotonin. Det er bakterien Mycikaterium
vaccae i jorda som utløser serotonin i hjernen vår.
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Fig. 1: Utvikling i avfallsmengde og BNP
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R I C H A R D RYA N
Forsker ved University
of Rochester

Har vi glemt hvorfor vi er her? Det har vi kanskje aldri visst. Det er vel tusenkroners spørsmålet;
hva er meningen med livet. Hvorfor er vi her. Men vi kan vel alle være enige i at vi ikke er her for
å dytte penger inn i et kapitalistisk økonomisk system, kun for at det systemet skal kverne videre.
Det er vel ikke helt radikalt å påstå at vi er her for å ha det bra, kanskje til og med for å føle lykke.
Og dette gjør de fleste av oss ved å være snille mot andre, sette oss mål, og arbeide jevn og trutt
mot det målet. Som optimist og realist tror jeg vi kan gjøre verden til et bedre sted, men vi bør
starte nå.
“When the last tree has been cut,
When the last river has been poisoned,
When the last fish has been caught,
Then we will find out that we can’t eat money.”
- Anonymt ordtak

S P E I LV E N D T

3 | 2 0 1 2

9

8

"there is neither
health nor business
on a dead planet"
tekst |
M A R I A N N E B J Ø R N S TA D
illustrasjon | V I C T O R I A F O R S B E R G

hva som er det sunneste eller mest miljøvennlige alternativet? Jeg er den siste som vil be folk forbruke mindre; det er
klart en enslig trebarnsmor ikke nødvendigvis har kapasitet
til å velge økologisk eller benytte offentlig kollektivtransport,
men det betyr ikke at det er umulig å legge til rette for at valget i det minste blir en overkommelig mulighet. Det er slike
problemstillinger vi er opptatt av i GreeNudge: Hvordan kan
folk dultes til å ta bedre valg uten at det for individet oppleves som et ork. Det er mulig å utnytte menneskets sedathet
til det beste for miljøet, blant annet ved å gjøre grønne og
bærekraftige valg lett tilgjengelig – eller til standardinnstillingen. Atferdsendring har potensial til å redusere utslipp
både på kort og lang sikt.

ger engasjerte seg i. Psykologene sitter med spisskompetanse
på hvordan vi er skrudd sammen, og kan hjelpe oss med å
identifisere atferdsrelaterte barrierer for endring, og ikke
minst ved å utvikle tiltak og nudges som overkommer disse.
Vi er veldig interessert i psykologistudenter i GreeNudge.
Vi deler ut masterstipend, noe som kan være relevant både
for profesjons- og masterstudenter. Jeg håper dessuten at
flere innen helseprofesjonen begynner å engasjere seg i
klima- og miljøspørsmål; klimaendringer utgjør tross alt
dagens største trussel mot folkehelsen. Klimaendringer vil
få psykososiale konsekvenser, blant annet fordi grunnleggende behov for matsikkerhet, bo- og sanitære forhold og
tilgang på rent vann trues: Klimaendringer er kvintessen-

K L I M A K A M P E N E R F O R V I K T I G O G VA N S K E L I G
Hvordan påvirkes vi av tilsynelatende ubetydelige
betingelser som tallerkenstørrelse og forbrukerinformasjon i butikkene?

Ikke så rent lite viser forskning initiert av GreeNudge; en
reduksjon av tallerkenstørrelsen reduserte matsvinnet på
Nordic Choice hotels med 20 %, for en kjede med over 170
hoteller tilsvarer det en besparing på flere titalls millioner
kroner. For miljøet betyr det en besparelse på over 1000
tonn CO2 i året.. Daglig leder og pressedøpt klimadoktor
Gunhild Stordalen forteller entusiastisk om hvordan små
endringer i valgsituasjonen kan resultere i grønnere valg og
kostnadseffektive utslippsreduksjoner.
- Å jobbe med atferdsendring er selvsagt ikke
løsningen på klimaproblemet, men et godt supplement, og
noe vi kan gjøre her og nå. Og det er enkelt å implementere
politisk, sier Stordalen. Hun utdyper:
- Politiske prosesser tar tid, og vi trenger nye
argumenter som kan katalysere omstillingen til et grønnere
samfunn, blant annet ved å formidle at mange klimatiltak
også er bra for folkehelsen. Kjøttforbruk er et ypperlig
eksempel på at det er sammenheng mellom klima og helse.
Kjøttproduksjon forårsaker nesten en femtedel av verdens
klimagassutslipp, med rødt kjøtt fra sau og storfe på verstingtoppen. Videre er sammenhengen mellom høyt inntak
av rødt og bearbeidet kjøtt og kroniske livsstilssykdommer
godt dokumentert, helsemyndighetene anbefaler derfor et
maksinntak på 500 gram i uken.
GreeNudge forsker på atferdsendring som klimatiltak.
Forutsetningen er at noen beslutningsalternativer er bedre
enn andre, og videre at mennesker ikke nødvendigvis alltid
handler rasjonelt. Der homo economicus alltid ville investert
i energieffektivisering, fordi det er lønnsomt på sikt, vil et
vanlig menneske kunne la seg påvirke av en rekke andre
”irrasjonelle” faktorer som hvordan informasjonen fremlegges. Nyere forskning viser også at atferdsendring føre til
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holdningsendring, snarere enn omvendt. Stordalen påpeker:
- Det kan trekkes paralleller til røykeloven: Vi ble
tvunget til å endre atferd, noe som igjen resulterte i en holdningsendring. Da loven trådte i kraft virket det urealistisk
at Norge noensinne skulle bli røykfritt, i dag er det både et
uttalt og realistisk mål for regjeringen. Som lege er jeg særlig
opptatt av koblingen mellom helse, klima og livsstil. Det
er en utfordring at det i mange tilfeller er både billigst og
enklest å velge produkter som er mindre gode; både for helse
og miljø.
Det moderne fossilavhengige samfunnet forårsaker ikke
bare klimaendringer globalt, som igjen truer menneskers
helse, men har også ført til nye utfordringer for folkehelsa.
Videre er fattigdom og klimaendringer tett knyttet sammen.
Som Gro H. Bruntland sa; "alt henger sammen med alt." Vi
ser i dag en eksplosjon i forekomsten av livsstilsykdommer,
som hjerte- og karsykdommer, kreft og diabetes type 2, og
disse sykdommene øker mest i utviklingsland. Samtidig lider
stadig flere av overvekt og fedme. Livsstilssykdommer og
overvekt kan i de fleste tilfeller forebygges, blant annet ved
mer fysisk aktivitet og et sunnere kosthold. Allerede nødvendige klimatiltak; som mer aktiv transport, eksempelvis
sykling, samt mindre energitett mat og mer frukt/grønt, vil
derfor i tillegg kunne få betydelige positive helseeffekter.
GreeNudge legger til grunn at krav om stor personlig innsats
eller forsakelse aldri vil få det store flertallet til å endre
atferd.
- Den moderne samfunnsstrukturen er mye av
problemet, og jeg mener vi må flytte mye av ansvaret for
bærekraft fra individnivå til myndigheter og andre beslutningstakere. Hvorfor investerer vi ikke mer i å gjøre helseog miljøvennlige valg lettere tilgjengelig; for eksempel ved å
bedre tilrettelegge for kollektivtransport, gåing og sykling i
byer og tettsteder? Eller hvorfor er produktinformasjon ofte
presentert på en måte som gjør det til et prosjekt å finne ut

T I L AT D E N K A N U T K J E M P E S P Å D E N

GUNHILD
STORDALEN

Daglig leder i GreeNudge

P O L I T I S K E A R E NA E N A L E N E .

Den Amerikanske Psykologforeningen har slått fast at den
kontekstuelle påvirkningen vi som forbrukere utsettes for
ikke er ubetydelig – dette primært fordi tilsynelatende
ubetydelige situasjonsbetingelser legger føringer for de
proksimale valgene vi tar (Swim, Dayton & Howard, 2011).
GreeNudge’ forskning viser at lett tilgjengelig informasjon
påvirker forbrukernes valg: Ved å endre energimerking av
hvitevarer i Elkjøpbutikker, og gi kundene informasjon om
hvitevarenes totale livstidskostnad, solgte Elkjøp produkter
som i snitt var 5% mer energieffektive. Om slike kampanjer
hadde blitt igangsatt av lignende butikker over hele Europa
ville det alene resultert i en utslippsreduksjon tilsvarende det
Norge har forpliktet seg til å kutte innen 2020 – 10 millioner tonn CO2 i året. Å snakke om klimatiltak innenfor det
økonomiske paradigmet er en verdensomspennende trend;
økologiske fotavtrykk regnskapsføres og det brukes nye begreper som trippel bunnlinje. Å argumentere på utviklersidens premisser gir nye muligheter for å finne gode løsninger
på klimaproblemene.
- En av verdens ledende forskere på bærekraft og
direktør ved Stockholm Resilience Center, Johan Rockstrøm,
pleier å starte foredragene sine for næringslivet med å si at
”dette kan dere anse som innsideinformasjon”. Vi har aldri
hatt mer kunnskap om fremtiden, og det er klart at det er et
stort mulighetspotensial for å utvikle konkurransefortrinn
for de selskaper som begynner å forberede seg på morgendagens utfordringer allerede i dag.
- Atferdsøkonomisk forskning og virkemiddelforskning har gitt mye viktig innsikt i hva som påvirker vår
atferd; dette er forskning som jeg skulle ønsket flere psykolo-

sielt et allment problem. Vi trenger generelt flere leger og
psykologer som engasjerer seg i samfunnsspørsmål! Med
det mener jeg selvsagt ikke at vi bør nedprioritere klinikken; men at det er viktig å bruke tverrfaglig kompetanse på
å løse de store samfunnsproblemene vi står overfor. Det er
viktig å huske på at klimaendringer er ekstremt mye billigere
å forebygge enn å behandle. Og ved tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid, kan mye av klimaforebyggingen indirekte
finansieres over helsebudsjettet, i form av en friskere og mer
produktiv befolkning. I tillegg kommer helseeffektene ved
et klimavennlig samfunn nesten umiddelbart, i motsetning
til klimaeffektene. Jeg har lagt til ”helse” i Friends of the
Earth-lederen David Brower´s sitat, og sier: ”There is neither
health nor business on a dead planet”.
- Mennesker har som kjent en tendens til å gå i
flokk, så det er en annen viktig dimensjon i dette: Om folk
begynner å velge grønnere kan det kanskje fungere som
katalysator for politisk endring? Det er betimelig at Obama
først snakker om klimaendringer i andre valgperiode, det
illustreres hvorfor vi ikke kan vente på politikerne – vi har
rett og slett ikke tid. Som vi i GreeNudge skriver på vår
hjemmeside: ”Klimakampen er for viktig og vanskelig til at
den kan utkjempes på den politiske arenaen alene.”

Psykologistudent og interessert i adferd som klimatiltak?
GreeNudge utlyser masterstipent til oppgaver knyttet til
klima og adferd. Se greenudge.no for mer info.
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Antisiganisme – fiendtlige holdninger og handlinger

rettet mot mennesker som kategoriseres som sigøynere –
har fremvist en betydelig kontinuitet og overlevelseskraft i
europeisk og norsk historie. Negative bilder og klisjeer av
«sigøyneren» som kriminell, arbeidssky, uhygienisk og illeluktende har blitt videreført i flere århundrer, og har fortsatt
grobunn hos store deler av den europeiske befolkningen.
Her i Norge har debattene om romfolket som har pågått
de senere årene bidratt til å aktualisere problemstillingene.
Debatten om tiggeforbud og innvandring av rom til Norge,
er ikke i seg selv preget av antisiganistiske fordommer. Det
er likevel en kjensgjerning at debatten også har omfattet
sterkt stigmatiserende og stereotypiserende forestillinger
rettet mot rom som gruppe. Intensiteten og aggressiviteten
i debatten nådde et toppunkt i fjor sommer. Etter at 200
mennesker fra romfolket slo leir ved Sofienberg kirke i Oslo
flommet sosiale medier og avisenes kommentarfelter «over
av sinne og hat mot romfolket» (Dagsavisen, 14.06.2012).
Klimaet ble på ingen måter bedre etter at leiren ble flyttet til
Årvoll i midten av juli. På Jens Stoltenbergs facebookside
skrev misfornøyde nordmenn at det ikke er «ønskelig å dele
samfunn med de skitne menneskene der!», at det ikke går
an «å ta med seg sine barn å rusle rundt på Karl Johan, uten
å bli plaget av all søpla som befinner seg der» og at «sigøy-

sosialpsykologiske og historiske tilnærmelsesmåter. Vi vil
først analysere tematikken i lys av ulike sosialpsykologiske
teorier om gruppekonstruksjon. Deretter vil vi tegne et omriss av antisiganismens historie, med et særlig fokus på kontinuiteten i ulike bilder og forestillinger om «sigøyneren».
En sosialpsykologisk tilnærming. Stereotypier og diskri-

minering var og er et sentralt forskningsfelt innenfor sosialpsykologien. En av de mest innflytelsesrike teoriene på feltet
er Henri Tajfels (1974) sosiale identitetsteori (SIT). Teorien
tar utgangspunkt i at samfunnet består av en rekke sosiale
kategorier som alle har ulik status. I tillegg til vår oppfatning
av oss selv som individer, den personlige identiteten, har
medlemskap i visse kategorier og bevisstheten om denne
tilhørigheten stor betydning for hvordan vi ser på oss selv
og andre. Den sosiale identiteten blir spesielt viktig i møtet
med mennesker som tilhører andre kategorier, andre sosiale
grupper. De forskjellige kategorienes verdi i det sosiale
systemet påvirker hvordan vi forholder oss til hverandre på
intergruppenivå. I tillegg «smitter» verdien over på enkeltmedlemmene og har betydning for hvordan vi samhandler
som individer. For å forklare diskriminering legger SIT vekt
på favorisering av den gruppen man identifiserer seg med,
den såkalte inngruppen. Ettersom individer streber etter
å oppnå en positiv identitet – og fordi identiteten er tett

N E G AT I V E B I L D E R O G K L I S J E E R AV
« S I G Ø Y N E R E N » S O M K R I M I N E L L , A R B E I D S S K Y,
UHYGIENISK OG ILLELUKTENDE HAR BLITT
VIDEREFØRT I FLERE ÅRHUNDRER

Om stigmatisering og
stereotypisering av romfolket.

tekst
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nere er ikke mennesker, de er søppel!» (Dagsavisen 16. juli,
2012.) Andre fremstillinger har tendert til å identifisere rom
som kriminelle tilreisende, som nærmest velter inn over
landets grenser. I en rapport skrevet for Kirkens Bymisjon i
2007 påpekte Reidun Brattvåg at den norske pressedekningen av tiggere fra Romania var preget av et ensidig negativt
fokus. Gjennomgangstemaene var at tiggerne var velorganiserte og kriminelle, at de begikk lureri, og at de utgjorde en
masse som «oversvømmet» byen. (Brattvåg 2007, 26-27).
Hvilke psykologiske mekanismer ligger til grunn for stereotypiseringen av romfolket, og hvorfor utsettes nettopp romfolket for så sterk stigmatisering? Denne artikkelen søker å
gi et bidrag til forståelsen av de antisiganistiske konstruksjonene av rom ved hjelp av en kombinasjon av

knyttet til ens medlemskap i sosiale grupper – foreligger det
en sterk motivasjon til å tillegge høyere status til inngruppen og lavere status til utgruppen. Dette kan gi grobunn for
negative holdninger til andre grupper, og manifestere seg
som diskriminerende atferd.
SITs fokus på inngruppefavorisering har vært gjenstand
for kritikk (se blant annet Tileagă, 2007). For kan denne
tilnærmingen til diskriminering forklare den ekstremt
negative omtalen og det intense hatet som man iblant ser, for
eksempel i kommentarfeltene i norske nettaviser? Kan for
eksempel nordmenn og svenskers vitsing om egen suverenitet og de grove karakteristikkene av romfolk som tyvaktige,
skitne og ute av stand til å tilpasse seg samfunnet betraktes
utelukkende som to manifestasjoner av samme fenomen?
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1. Karakteren Esmeralda fra Disneys filmatisering av Victor Hugos roman "Ringeren i Notre Dame" 2 Vincent van Gogh sitt maleri "Sigøynerleir nær Arles"

"På den ene siden finnes det en positiv, romantiserende oppfatning av «sigøyneren», som
selvstendig, autentisk og frihetselskende, og av «sigøynerkvinnen» som vakker, eksotisk og
forførende. På den andre eksisterer det et reservoar av negative klisjeer."

Serge Moscovici og kolleger (Moscovici og Pérez, 2003;
Pérez, Chulvi og Alonso, 2001; Chulvi og Pérez, 2003, referert i Chryssochoou, 2004) vil hevde at evaluativ diskriminering, der utgrupper bedømmes i form av positive eller negative egenskaper, skiller seg fra en mer dyptgripende form
for semantisk-antropologisk diskriminering. Når grupper
evalueres mer eller mindre positivt på ulike dimensjoner,
skjer sammenlikningen innenfor samme kategori. Men den
semantisk-antropologiske formen innebærer at utgruppen,
gjennom språklige virkemidler, ekskluderes fra « menneskekategorien» som sådan. Dette dreier seg altså om en
språklig differensiering, der enkelte grupper assosieres med
og omtales med ord og begreper som vanligvis brukes om
ikke-menneskelige vesener. På den måten skapes en diskurs
der minoritetene klassifiseres utenfor det sosiale kartet, som
noe « malplassert» i samfunnet, eller noe som i sin essens
hører naturen, og ikke sivilisasjonen, til. Det er dette som
betegnes som ontologisering. Begrepet har sine røtter i Moscovicis (1961/1967, referert i Chryssochoou, 2004) teori om
sosiale representasjoner. Teorien danner et rammeverk for å
forklare hvordan abstrakte ideer og begreper, for eksempel
ideologi, blir delt kunnskap i et samfunn, og hvordan denne
kunnskapen påvirker hvordan vi tenker og handler. Enkelt
sagt hevder Moscovici at sosiale representasjoner danner
regler og retningslinjer for våre grunnleggende kognitive
operasjoner, blant annet kategorisering av stimuli, slik at
samfunnets felles kunnskap utøver en viktig innflytelse på
den enkeltes kognitive prosesser. En kan argumentere for at
det implisitt i vår delte kunnskap om kultur og sivilisasjon
ligger et element av dominans, i form av vår dominans over
naturen. Gjennom sivilisasjonen omformer mennesket natur
til kultur. Idealet i sosialiseringen av barnet er å «polere» den
menneskelige natur og «temme» instinktene.
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Representasjoner av sosiale grupper kan organiseres rundt
hvor nær man anser at de ulike gruppene er å oppfylle
dette idealet. Overgangen fra nomadetilstand og en jeger
sanker-tilværelse til stedbundet jordbruk eller husdyrhold
har vært et sentralt fremskritt i mange samfunn, og skillet
synes å være viktig for vurderinger av ulike gruppers status.
Ikke minst kan det ha konsekvenser for hvordan vi tenker
om grupper som tradisjonelt sett ikke har fulgt en slik livsstil, slik som sigøynerne. Pérez, Chulvi og Alonso (2001)
hevder for eksempel at minoritetsgrupper som motsetter seg
majoritetssamfunnets forsøk på å presse dem til å tilpasse
og innordne seg er spesielt utsatt for ontologisering. I sin
studie fra Spania fant de at forsøkspersonene fra majoritetsbefolkningen attribuerte flere naturlige (dyrelignende) trekk
til sigøynerminoriteten når dennes manglende integrering
ble vektlagt, sammenliknet med en kontrollbetingelse der
integrering ikke ble nevnt. Også en studie blant majoritetsbefolkningen i Storbritannia og Romania (Marcu og
Chryssochoou, 2005) peker mot ontologisering av sigøynerne. Her ble signifikant flere karakteristikker knyttet til
kultur, som «intelligent», «grådig» og «kreativ», attribuert
til majoriteten (inngruppen) i de respektive landene, mens
«naturlige» egenskaper som «vill», «fri» og «skitten» i langt
større grad ble tilskrevet sigøynerminoriteten. En italiensk
studie som benyttet lignende metodologi (Berti, Pivetti og
Battista, 2013) fant tilsvarende tendenser.
Er teorien om ontologisering bedre egnet til å forklare hatefull retorikk og diskriminering enn fenomenet inngruppefavorisering? Og er den tilstrekkelig? Inngruppefavorisering
reflekterer et generelt psykologisk fenomen, en kognitiv prosess der ulike karakteristika attribueres til mennesker klassifisert som utgrupper. Det er mange fellestrekk ved omtalen

og diskrimineringen av ulike «utgrupper», men det er også
flere viktige skillelinjer. Ontologiseringstilnærmingen åpner
i større grad opp for å inkorporere påvirkningen fra samfunnets kulturelle og diskursive praksis, og dette representerer
et fremskritt i jakten på en gyldig forklaringsmodell. Men
for å forstå stereotypiseringen av rom, er det samtidig
nødvendig å løfte blikket ut over de rent psykologiske forklaringsmodellene, og inkludere andre faglige perspektiver.
En viktig innfallsvinkel er å rette fokus mot den historiske
utviklingen i bildet av «sigøyneren» i det vestlige samfunn.
På denne måten kan man få større innsikt i hvorfor nettopp
romfolket utsettes for så sterk stigmatisering.
Antisiganismen i historien. Klisjeene om rom som

kriminelle, uhygieniske og arbeidssky, som både har kommet til uttrykk i sosiale medier og kommentarfelter og på
mer «seriøse» debattarenaer, må sees i nær sammenheng
med antisiganismens historie. Slike forestillinger er nemlig
på ingen måte av ny karakter. Det kan tvert imot hevdes at
den pågående debatten om rom har aktivert et reservoar av
fordommer som ligger «lagret» i kulturen, og som kan bli
aktivert under bestemte omstendigheter.
Hva er så egentlig antisiganisme? Antisiganisme er et
fornorsket begrep, for det som på tysk går under termen «Antiziganismus» og på engelsk under betegnelsen
«anti-Gypsism». Selve begrepet er av nyere dato. I Europa
ble betegnelsene «antisiganisme» og «antigypsisme» først
introdusert på 1980-tallet (Rosvold og Bielenberg, 2012, 14).
I Norge er termen først tatt i bruk de aller siste årene.
Begrepet antisiganisme refererer til fiendtlighet rettet mot
ulike grupper som er blitt oppfattet som «sigøynere». I
følge et temahefte utgitt ved HL-senteret i Oslo i 2012, kan
antisiganismen karakteriseres henholdsvis som en ideologi
basert på ideen om en rasemessig overlegenhet, en form for
avhumanisering og institusjonell rasisme som er næret av en
historisk diskriminering. (Rosvold og Bielenberg, 2012, 14).
I tillegg kan det påpekes at antisiganismen består både av et
sett med forestillinger, stereotypier og klisjeer og av en diskriminerende praksis som er rettet mot ulike grupper som
klassifiseres som «sigøynere». Her må det understrekes at vi
i vår fremstilling på ingen måte anvender sigøynerbegrepet i
nedsettende betydning. I likhet med hos NOVA-forsker Ada
Engebrigtsen brukes betegnelsen som et fellesbegrep for alle
grupper som tradisjonelt er blitt regnet som sigøynere, og
som dermed er blitt rammet av antisiganisme. (Engebrigtsen, 2012, 24).
Som andre historiske fenomener, har antisiganismens
historie på ingen måte vært av statisk karakter. Den har tvert
imot eksistert i flere varianter, gjennomgått en rekke mutasjoner og fått radikale så vel som mer «moderate» praktiske
utslag. Antisiganismens kulimineringspunkt er utvilsomt

Porajmos, Hitler-Tysklands folkemord på Roma og Sinti,
som krevde omkring en halv million dødsofre (se for eksempel Zimmermann, 2000). Diskriminering og forfølgelse
av sigøynere har likevel ikke vært begrenset til det nazistiske
Tyskland, selv om den morderiske «sigøynerpolitikken»
under nasjonalsosialistisk herredømme står i en særstilling.
Allerede de første romfolkene som kom til Europa fra India
på 1250-tallet ble for eksempel i perioder brennemerket, forfulgt og bannlyst som kjettere og forrædere mot kristenheten. I Romania ble romfolk solgt og benyttet som slaver helt
frem til 1860 (Skorgen, i Dagbladet 25.07. 2012).
Et særlig viktig poeng i denne fremstillingen, er at de
antisiganistiske forestillingene har vist en bemerkelsesverdig
kontinuitet og overlevelseskraft. Liknende stereotypier og
klisjeer har eksistert innenfor ulike historiske kontekster.
Rosvold og Bielenfeld (2012) skiller mellom to hovedtyper
av forestillinger som de hevder har vært slående like over
hele kontinentet og «forbausende uforandrede siden rom
kom til Europa». På den ene siden finnes det en positiv,
romantiserende oppfatning av «sigøyneren», som selvstendig, autentisk og frihetselskende, og av «sigøynerkvinnen»
som vakker, eksotisk og forførende. På den andre eksisterer
det et reservoar av negative klisjeer. Rosvold og Bielenfeld
understreker at de negative og positive bildene ikke kan
skilles fullstendig fra hverandre. Elementer av den romantiske forestillingen kan for eksempel gjenfinnes i negative
fremstillinger. Samtidig påpeker de at de negative stereotypiene har vært klart mest fremtredende: «I all hovedsak
har rom vært fremstilt som kriminelle og parasitter i hele
Europa. […] Forestillingene er mange, og ofte består de av
utsagn som ´sigøynerne vil ikke jobbe´, ´sigøynerne lever
på trygd´, ´sigøynerne har ikke noe yrke´, ´sigøynerne er
skitne´, ´sigøynerne er tyver´ og ´sigøynerne sender ikke
barna sine på skole´. Hovedstereotypien er entydig negativ.
(Rosvold og Bielenfeld, 2012, 19).»
Allerede i den førmoderne periode fantes det, i følge historikeren Chalak Kaveh, en tendens til å beskrive sigøynere
som «mørke i utseende, skitne, tyver, og som omvandrende
uten mål og mening» (Kaveh, 2010, 34). Samtidig verserte
det legender og folkesagn sentrert rundt «sigøyneren».
Bønder anså for eksempel mange steder at sigøynerne hadde
magiske krefter, at de var barn av djevelen, at de forhekset
hester og var brannstiftere (Kaveh 2010, 35). De religiøse
forestillingene ble etterhvert svekket, men antisiganistiske
forestillinger ble videreført innenfor rammen av nye, deriblant sosiale og raseideologiske, begrunnelser.
En svært sentral forestilling innen den historiske antisiganismen, er bildet av sigøyneren som notorisk kriminell. I tyske
leksika midt på 1700-tallet ble sigøynere definert som en
uvirksom mobb, tyver og kriminelle.
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Konklusjon. Diskriminering og stereotypisering av rom-

S I G Ø Y N E R N E S P Å S T Å T T E A S O S I A L I T E T,
A R B E I D S S K Y H E T O G K R I M I N E L L E NAT U R , B L E B R U K T
S O M E N S K A L A – D E G J E N S P E I L E T T R U S L E R M OT N O R M A L I T E T E N.

CHALAK KAVEH

Historiker ved IAKH

På 1800-tallet mente den tyske juristen Friedrich AvéLallement at «Zigeuner»-begrepet stammet semantisk
fra betegnelsene «zieh» og «Gauner» –en omvandrende
kriminell (Kaveh, 2010, 34), mens den moderne kriminologiens far, Cesare Lombroso, karakteriserte rom som «en
gjennomkriminell rase». (Rosvold og Bielenfeld, 2012, 32.)
Forestillingen om den kriminelle sigøyneren ble også koplet
til den stereotype forestillingen om sigøynerne som arbeidssky og politisk ukontrollerbare. Til sammen skapte dette et
bilde av «sigøyneren» som en modernitetens unnasluntrer
og avviker, påpeker Kaveh: «Sigøynernes påståtte asosialitet,
arbeidsskyhet og kriminelle natur, ble brukt som en skala –
de gjenspeilet trusler mot normaliteten» (Kaveh, 2010, 107).
I slutten av 1800-årene og på begynnelsen av 1900-tallet ble
stigmatiseringen av grupper som ble betraktet som asosiale
og uforbederlige kriminelle også koplet til målet om å skape
en sosial orden. For sigøynerne ga dette seg utslag i negative
forestillinger om fysiske attributter og karakteristika: som
utseende, hygiene og lukt. Som Torgeir Skorgen påpeker det,
har generaliserende påstander om dårlig hygiene og kriminalitet «vært en gjenganger i den antisiganistiske hetsen helt
siden europeerne selv begynte å bli mer hygienisk bevisste
på 1800-tallet.» (Skorgen i Dagbladet, 25.07.2012). Også
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Rosvold og Bielenfeld betoner betydningen av stereotypier
om «sigøyneren» som skitten og uhygienisk: «Hygiene var
videre et viktig element i det moderne samfunnet, og spesielt rom ble ansett for å være skitne. At rom og romani var
urenslige og medførte en smittefare var en utbredt idé også i
Norge.» (Rosvold og Bielenfeld, 2012, 29).
Ytterligere et forestillingstema kan trekkes frem i norsk
historisk sammenheng: koplingen av antisiganisme og
innvandringsskepsis. I mellomkrigstiden avstedkom det for
eksempel forestillinger i den norske presse om at sigøynerne
«veltet» inn over landet, og at Norge stod overfor en «invasjon». I en artikkel i Aftenposten i 1921 hevdet for eksempel
pastor Ingvald B. Carlsen at utenlandske sigøynere ankom
landet i store skarer: «Myndighederne havde ikke dengang
midler til at sætte magt bag ordene. De fremmede blev i
landet – og blandede sig efterhvert med andre hjemløse
skarer. Hvad denne invasion af zigøinere i det 16de aarh.
har kostet landet, er umulig at regne ud» (Sitert i Rosvold
og Bielenfeld, 2012, 18). Koplingen av antisiganisme og
innvandringsfiendtlighet ga seg også utslag i politisk praksis.
I 1927 ble det innført en sigøynerparagraf der det het at
«sigøynere og andre omstreifere som ikke kan godtgjøre å ha
norsk statsborgerskap, skal nektes adgang til riket.» (Rosvold
og Bielenfeld, 2012, 38).

folket utgjør et omfattende problem i dagens Europa. Denne
artikkelen har på den ene siden satt de negative konstruksjonene av «rom» inn i et sosialpsykologisk, teoretisk rammeverk. På den andre siden har den vektlagt antisiganismens
historie – og spesielt de antisiganistiske forestillingenes
kontinuitet – som forklaringsfaktor bak dagens produksjon
av stereotypier og fordommer. Sett ut ifra det sosialpsykologiske feltet vil vi hevde at teorien om ontologisering – den
språklige eksklusjonen av minoritetsgrupper fra menneskekategorien – er godt egnet til å forklare de grunnleggende
tendenser vi ser i dagens debatt om rom. Men den er ikke
tilstrekkelig for å virkelig forstå hvorfor det er nettopp denne
gruppen som rammes. Vi mener at en slik forståelse fordrer
innsikt også i stereotypiseringens historie. Sett i forhold til
den pågående stigmatiseringen av romfolket, er det nødvendig å være klar over at forestillinger om «sigøyneren» som
kriminell, asosial, arbeidssky og illeluktende i århundrer har
vært sterkt forankret i majoritetskulturene i Europa. Slike
forestillinger utgjør seiglivede kulturelle strukturer – latente
reservoarer av fordommer - som kan reaktiviseres i bestemte
debatter og historiske omstendigheter. En kombinasjon av
sosialpsykologiske og historiske tilnærmelsesmåter fremstår
derfor som et fruktbart utgangspunkt for å belyse og analysere antisiganismen i sin nåværende, moderne form. Det
er vår oppfatning at en slik angrepsvinkel vil kunne virke
berikende i fremtidige empiriske undersøkelser.
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«Myndighederne havde ikke dengang midler til at sætte magt bag ordene. De fremmede blev i
landet – og blandede sig efterhvert med andre hjemløse skarer. Hvad denne invasion af
zigøinere i det 16de aarh. har kostet landet, er umulig at regne ud»
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Drop-out i videregående skole er en stor samfunnsutfordring i
Norge, med om lag en tredjedel av elevene som ikke fullfører innen
fem år. Hvorfor dropper ungdom ut av skolen? Kan de ikke bare
ta seg sammen? Speilvendt møtte to kvinnelige «drop-outs», med
ulike historier om hvorfor de sluttet.

Passet ikke inn
- Jeg var veldig motivert for å begynne på videregående
skole og hadde søkt meg inn på «media og kommunikasjon»
fordi jeg blant annet er veldig interessert i foto. Dette forklarer Rebekah som begynte for første gang på videregående
skole i fjor høst. Hun var 16 år og gledet seg til å lære om
spennende tema og møte nye mennesker. De første ukene
var gøy, men snart kom gamle problemer fra ungdomsskolen krypende etter henne, og dagene på skolen ble gradvis
mørkere.
- Etter hvert begynte jeg å føle at jeg ikke passet
inn i det hele tatt, sosialt. Jeg følte at jeg ikke hadde noe til
felles med noen i klassen min og det var ganske kjipt. Små
gjenger dannet seg veldig raskt og plutselig innså jeg at jeg
satt igjen uten å være med i noen av gjengene.
I tillegg opplevde Rebekah at det ble veldig store arbeidskrav, mange store oppgaver, hjemmelekse og ansvar.
Kombinasjonen av store faglige krav og følelsen av å ikke ha
noen venner på skolen ble vanskelig å håndtere og Rebekah
begynte å skulke.
- Siden det sosiale ikke fungerte ble det til at jeg
var en del hjemme om dagene og ikke ville gå på skolen. Det
gjorde at ting bare ble verre og verre fordi alt skolearbeidet
hopet seg opp. Rebekah kjente igjen sitt eget mønster fra
ungdomsskolen og prøvde å ta opp med lærere på skolen at

det hele ble for mye for henne, men hun opplevde ikke at det
var et støtteapparat som kunne hjelpe henne.
- Lærerne hadde egentlig ganske liten tid til å
snakke med meg og sa gjerne bare ting som «jammen sånn
er skolen, det er mye jobb» og «det er hardt å gå på videregående». Det var generelt veldig mye fokus på ansvar for egen
læring og jeg følte meg ikke verdt mer enn et navn på en
liste. Samtidig syntes jeg at det var ganske flaut og skummelt
å skulle si i fra om at jeg slet. Rebekah sier at hun sikkert
kunne kjempet mer for å få hjelp på skolen, men på daværende tidspunkt orket hun ikke. Hun var oppgitt og lei. I tillegg til at Rebekah ikke trivdes sosialt ble hun veldig usikker
på om linjen hun hadde valgt var den rette for henne.
- Jeg var veldig usikker fordi det faglige ikke var
slik jeg hadde trodd det skulle være og jeg følte meg heller
ikke sikker på hva jeg ville bli. Til slutt var det så mye at foreldrene mine foreslo at jeg kanskje burde droppe ut for å få
en pause. Dermed droppet Rebekah ut etter fire måneder og
kunne endelig senke skuldrene. Hun fikk god støtte hjemme
og kunne tenke høyt sammen med foreldrene om kanskje en
annen linje på en annen skole ville passe henne bedre.
En skolehverdag med psykisk lidelse
Ine-Berit er 18 år og har forsøkt seg på videregående skole
to ganger, men droppet ut. - Jeg har en bipolar lidelse og selv
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"Av og til føler jeg at resten av verden går i fast forward.
TIng går så fort og jeg så sakte."
INE-BERIT (18)

om jeg likte skolen godt ble det for mye etter hvert og jeg ble
dårlig. Stadige krav man må forholde seg, mange nye mennesker, presentasjoner og prøver. Det ble for mye og jeg ble
helt utslitt! Noe av det som gjorde skolehverdagen vanskelig
for Ine-Berit var også at hun møtte ganske lite forståelse for
hennes psykiske lidelse.
- Da jeg sluttet å møte opp var det noen som forsto at jeg hadde det vanskelig, men et flertall syntes å tenke
at jeg var dum og bare syntes synd på meg selv.
Etter en del fravær ble det vanskelig for Ine-Berit å komme
tilbake på skolen igjen.
- På et tidspunkt virket det som at det ikke var
greit at jeg var der heller. Jeg følte at folk hadde en holdning
om at «Hva gjør du her? Skal du liksom komme tilbake igjen
nå?» Samtidig har Ine-Berit forståelse for at mange ungdom
ikke vet så mye om psykiske lidelser og at de derfor ikke
kunne møte henne med forståelse. Hun skulle likevel ønske
at skolen kunne formidlet noe grunnleggende kunnskap til
elevene om psykiske lidelser slik at hun kunne ha sluppet å
bli sett på som lat eller dum.
- Jeg forstår jo at det kan være vanskelig å forholde seg til en person som den ene dagen kan være veldig
engasjert for så en uke senere ikke orke å gjøre noen ting.
Dersom de andre elevene hadde kunnet mer om psykiske
lidelser hadde de nok forstått meg bedre.
Etter det første forsøket tok Ine-Berit en pause fra videregående for så å starte opp igjen, men de samme vanskene oppstod på ny. Hun forsøkte også å kutte ned på antall fag, men
der og da følte hun seg ikke i stand til å gjennomføre selv et
mindre antall fag. Depresjonen hadde tatt et for hardt grep.
Selv om det var helt nødvendig å slutte har tiden i etterkant
vært preget av kjedsomhet og en følelse av å være utenfor.
- Det føles som om man lever i en boble på siden
av samfunnet. Du får ikke samme mulighet til å være sosial
med andre på din egen alder. Samtidig, når du går hjemme
alene i en periode kan det bli et sjokk å komme tilbake til
skole, jobb eller å være sosial. Av og til føler jeg at resten av
verden går i fast forward. Ting går så fort og jeg så sakte.
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Både Rebekah og Ine-Berit er opptatt av å være åpne om
sine opplevelser rundt videregående skole og hvorfor de
droppet ut. De håper at dette kan bidra til at folk får en mer
nyansert forståelse for frafall i videregående skole og hvilken
betydning psykisk helse og trivsel har. Når Speilvendt møter
dem våren 2013 har de begge søkt seg inn på skoler til høsten. De håper at det nye skolevalget kan gjøre en forskjell.
Ine-Berit har søkt seg inn på en skole som legger spesielt
til rette for ungdom med psykiske lidelser mens Rebekah
har søkt seg til en skole der hun tror det vil være lettere for
henne å kunne være seg selv og finne venner. Begge har mye
å bidra med til samfunnet. Det mangler bare at noen brikker
faller på plass slik at de både kan få videregående opplæring
og samtidig ha det bra psykisk.

FAKTA OM DROP-OUTS
En tredjedel av elevene fullfører ikke
videregående opplæring, innen fem år.
Det er elever med dårlige skoleprestasjoner, foreldre med lav utdanning,
minoritetsspråklige, gutter og yrkesfagelever som har størst risiko for frafall.
Forebygging av frafall har i svært liten
grad fokus på psykisk helse
En nyere norsk studie fant at flertallet
av norske drop-outs oppgir forhold
ved skolen og motivasjonsmangel som
årsak til at de sluttet. På andreplass kom
psykiske vansker.

"Etter hvert begynte jeg å føle at jeg ikke passet inn i det hele tatt, sosialt. Jeg følte at jeg ikke
hadde noe til felles med noen i klassen min og det var ganske kjipt. Små gjenger dannet seg veldig raskt og plutselig innså jeg at jeg satt igjen uten å være med i noen av gjengene."
REBEKAH (16)
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jeg, meg
og miljøet

«Alle» er enige om at vi er i ferd med å ødelegge
livsgrunnlaget vårt, men få gjør noe med det.
Hva skyldes det?

tekst |
illustrasjon |

ERIK NAKKERUD
M AT H I A S F R Ø Y H AU G

Norske velgere har en atferd som burde pirre enhver
psykologispire: i forkant av det forrige stortingsvalget sa
24 prosent av velgerne at miljø var den viktigste saken. De
såkalte miljøpartiene – SV, KrF og Venstre – fikk ved det
samme valget drøye 15 prosent oppslutning. Stemmene til
Miljøpartiet De Grønne var knapt verdt å telle opp. Differansen mellom disse tallene ville fått Leon Festinger til å
nikke anerkjennende: «Her har vi kognitiv dissonans!» Har
velgermassen endret atferd eller holdninger for å forsøke å
fjerne dissonansen?
Før jeg gir et foreløpig svar, vil jeg dvele litt ved sammenhengen mellom politikk og personlige valg. «Det personlige er politisk» lød et mantra fra kvinnebevegelsen på
1970-tallet. Med andre ord: personlige valg får konsekvenser
for samfunnet. Og miljøspørsmål er samfunnsspørsmål.
Dermed får personlige valg konsekvenser for miljøet. For
den enkelte er det fristende å overse det personlige ansvaret,
og heller skylde på systemet, de mest forurensende landene
og skitne oljeselskap. Men hvem er det som utgjør systemet,
som forbruker oljen og blåser i kildesorteringa? Jo, det er du
og meg.
Ved å gjøre miljøspørsmål til noe personlig, nærmer vi oss
moralisme. Deler av miljøbevegelsen har tidvis fått kritikk
for dette. Hvem er jeg til å si at familien din ikke skal dra
sørover om vinteren? Hvem er du til å si at folk må ha seks
forskjellige søppeldunker under vasken sin? Men med
kunnskapen vi i dag har om klima og miljø, må det være
lov å peke på sammenhengen mellom våre valg og valgenes
konsekvenser.
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På den andre siden er miljøproblemene skapt i fellesskap,
og kan vanskelig løses alene. Det er ikke mye vits i at jeg
kildesorterer hvis ikke myndighetene har et velfungerende
system for gjenvinning. Tyskland fikk landsomfattende
kildesortering på 1990-tallet. I 2013 jobber Oslo kommune
fortsatt med å etablere full kildesortering.
Å plassere hele skylda på systemet blir likevel ansvarsflukt.
Selv om myndigheter og bedrifter spiller en viktig rolle,
kommer vi ikke utenom vårt personlige ansvar. Det personlige er politisk. Valgene våre får konsekvenser. Det kan være
ubehagelig å forholde seg til, og det er derfor nettopp her
psykologer kan bli så viktige. Psykologer har jo en særegen
interesse, og ansvar for, å snakke om det ubehagelige, det
unevnelige, det vanskelige. Når neste vennetur eller vennemiddag skal planlegges, er det vi som bør tørre å peke på
miljøkonsekvensene av våre personlige valg.
Tilbake til mitt innledende spørsmål: har vi gjort noe for
å fjerne den kognitive dissonansen? I løpet av sommeren
har det blitt et nytt fokus på klima- og miljøspørsmål. Flere
peker på misforholdet mellom det norske oljeeventyret og
veien mot en bærekraftig utvikling. Velgeratferden ser ut
til å være i endring: de som bryr seg om miljøet, vil også
stemme for miljøet. Kanskje vi er på vei mot en grønnere
framtid. Anerkjennelse av at miljøutfordringene krever både
personlig og kollektiv handling, er et viktig skritt på veien.
Da står vi rustet til å tenke gjennom miljøkonsekvensene av
våre valg – både i hverdagen og på valgdagen.
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VALG 2013: BEST I TEST OM PSYKISK HELSE
Hva vil de politiske partiene gjøre med landets største helseutfordring – psykiske lidelser? Psykologforeningen har gitt partiprogrammene terningkast på grunnlag av 1) hvilken bevissthet partiene har om
hva som skaper psykiske helseproblemer og 2) hvilke tiltak de foreslår for å komme tidlig inn for å løse
dem.
ARBEIDERPARTIET

styrking av psykiatrien.

Bevissthet:
Gir på generell basis uttrykk for at måten
vi organiserer samfunnet på er avgjørende
også for vår mentale helsetilstand, og at
fysisk og psykisk helse henger sammen.
Erkjenner betydningen av barn og unges oppvekstmiljø (skolen) som en kritisk faktor for
barns psykiske helse. Adresserer vold i nære
relasjoner som et folkehelseproblem.

Tiltak:
• Likebehandling av offentlige og private
tjenestetilbydere
• Styrke forebyggingsarbeidet også gjennom
skolehelsetjenesten
• Opptrappingsplan for psykiatrien med
øremerkede midler
• Sikre nok kapasitet i behandlingsforløpet
• Styrke psykologtjenesten i kommunene

Tiltak:
• Sikre barnehagene som forebyggingsarena
• Styrke skolehelsetjenesten for å bedre
psykisk helse
• Tilrettelegge for daglig fysisk aktivitet og
sunn mat for å sikre godt læringsmiljø
• Nulltoleranse for mobbing og sanksjoner
mot skoler som ikke løser mobbeproblemer
• Mer forskning som kan munne ut i selvmordsforebygging
• Lavterskeltilbud for å komme tidlig inn med
hjelp mot angst og depresjon
• Flere faste psykologer
• Vil ha på plass de økonomiske virkemidlene
for å realiserer samhandlingsreformen også
for psykisk helse

Terningkast:

Terningkast:
Vurdering:
Pluss for «psykisk helse i alt vi gjør»–perspektivet. Dessuten for bevissthet om det
problemskapende potensialet i vold i nære
relasjoner og mobbing i skolen samt vilje til
å ta i bruk sanksjoner mot skoler som ikke tar
mobbeproblemet alvorlig nok.
Minus for ikke å forplikte seg tydeligere for å
bygge opp robuste lavterskeltilbud i førstelinjen, som dermed blir sårbare for lokale prioriteringer og uforutsigbare for befolkningen.
FREMSKRITTSPARTIET
Bevissthet:
Uttrykker en generell bekymring over at
stadig flere, også mange unge, sliter med
psykiske plager og sykdom. Vil prioritere en

Vurdering:
Pluss for vilje til å ville forplikte seg gjennom
øremerkede midler og styrke psykologtjenesten i kommunen.
Minus for mangelfull analyse av sammenhengen mellom samfunnsforhold og
fremvekst av psykiske helseproblemer, noe
som gjør forebyggingsarbeidet vanskeligere
og mindre målrettet. Uklar begrepsbruk:
«Psykiatrien» henspiller på psykisk helsevern
og sier ikke noe om oppbygging av kommunale tiltak der folk bor. Vage om hva som skal
være skolehelsetjenestens konkrete bidrag i
forebyggingsarbeidet.
HØYRE
Bevissthet:
Tydelige på at skoleverket og arbeidslivet
er kritiske arenaer for å motarbeide
helseskadelige fenomener som mobbing og
utenforskap. Vil ha psykisk helse sterkere inn i
folkehelsearbeidet. Knytter veksten i livstilssykdommer (herunder psykiske helseproblemer)
delvis til personlige valg, og kobler tidlig intervensjon sammen med kampen for å redusere
tvang i psykisk helsevern.
Tiltak:
• Generelle politiske virkemidler for å hjelpe
folk til å gjøre kloke livsstilsvalg
• Mer forebygging i skole og arbeidsliv for å
motarbeide mobbing og utenforskap.
• Bygge ut det psykiske helsetilbudet til barn
og unge både i første og andrelinjen

• Bygge ut et allmennpsykologtilbud i kommunene
• Åpne for at noen av de største kommunene
kan overta ansvaret for distriktspsykiatriske
sentre
• Bidra til tidligere hjelp og dermed redusert
bruk av tvang
Terningkast:
Vurdering:
Pluss for tydelig å utpeke og satse på samfunnsarenaer med stort potensial for forebyggende gevinst (skole, arbeidsliv) og for å
se sammenhengen mellom tidlig intervensjon
og muligheten for å forebygge en alvorligere
sykdomsutvikling som i verste fall kan ende
opp i tvangsvedtak.
Minus for vage og uforpliktende valg av
virkemidler på sentrale forebyggingsarenaer.
Uklart hva som skal til for å foreta «kloke livsstilsvalg». Manglende vilje til å forplikte seg
tydeligere til å bygge opp solide og forutsigbare lavterskeltilbud i førstelinjen.
KRISTELIG FOLKEPARTI
Bevissthet:
Nevner spesifikt sammenhengen mellom
sosiale ulikheter og ulikheter i helse. Peker ut
kamp mot mobbing som viktig innsatsfaktor i
folkehelsearbeidet.
Tiltak:
• Behandling uten ventetid til barn og unge
med psykiske lidelser
• Psykisk helsehjelp og behandling og oppfølging av rusavhengige må bli en del av finansieringsordningen til samhandlingsreformen
• Vil ha ny opptrappingsplan for psykisk helse
med øremerkede midler
• Vil bruke en større andel av helsebudsjettenes samlede ressurser til psykisk helse
• Vil ha kommunale handlingsplaner mot vold
i nære relasjoner og skolere ansatte i helse- og
sosialsektoren i temaet
• Utvikle god samhandling mellom barnevern,
helsestasjon, skolehelsetjenesten, barnehage
og skole for å gi tidlig og riktig hjelp til de som

trenger det
Terningkast:
Vurdering:
Pluss for å være tydelige om at det er på tide
med en samhandlingsreform også for psykisk
helse- og rusfeltet. Vil la psykiske helse få en
større del av budsjett-kaka og peker ut bekjempelse av mobbing og vold i nære relasjoner
som viktig innsatsområder. Tommelen opp for å
ville tilby barn og unge psykisk helsehjelp uten
ventetid.
Minus for ikke å være konkrete nok på
rammene for kommunene skal bygge opp
stabile og forutsigbare psykiske helsetjenester
som realiserer målsettingen blant annet om et
tilbud til barn og unge uten ventetid.
SENTERPARTIET
Bevissthet:
Erkjenner den store helseutfordringen som
blant annet ligger i den store andelen unge
som er uføre på grunn av psykiske helseproblemer.
Tiltak:
• Vil styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten
• Vil øke kapasiteten i barne- og ungdomspsykiatrien
• Vil stimulere til interkommunalt samarbeid
for å sikre at alle kommuner har tilstrekkelig
faglig kompetanse og kapasitet innenfor psykiatri, legevakt, barnevern og rusomsorg
Terningkast:
Vurdering:
Pluss for noe som minner om en oppfatning
av at barn- og unge er en viktig målgruppe i det
forebyggende arbeidet og at det er viktig med
behandlingstilbud der folk bor.
Minus for et partiprogram som langt på vei
er blottet for analyse av hva som skaper/frem-
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mer psykisk helse og hva som skal til for å
forebygge/ komme tidlig inn med tiltak mot
psykiske helseproblemer. Uforpliktende og
vage vendinger som å «styrke» tjenestene gir
inntrykk av at partiet ikke har brukt nevneverdig tid på psykisk helse i programarbeidet.
SOSIALISTISK VENSTREPARTI
Bevissthet:
Påpeker sammenhengen mellom helse generelt og levekår og samfunnsmessige forhold.
Vil ha en egen satsing på barn og unges
folkehelse. Vil gi høy prioritet til kampen mot
mobbing og diskriminering i skolen.
Tiltak:
• Vil øke innsatsen mot mobbing og sosial
isolasjon
• Vil ha finansieringsordninger som fremmer
ambulante tjenester og hjemmebehandling
• Vil opprette flere lavterskeltilbud, både for
unge og voksne
• Vil styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten med 1500 nye årsverk
• Alle nyfødte skal ha hjemmebesøk fra helsestasjonen
• Alle kommuner skal ha tilbud om helsestasjon for ungdom fra 13 til 25 år
• Vil opprette nasjonalt kompetansesenter for
helsestasjons- og skolehelsetjenesten
• Vil avvikle ventelistene i psykisk helsevern og
sikre alle som trenger poliklinisk behandling et
tilbud innen 30 virkedager
Terningkast:
Vurdering:
Pluss for å peke ut en så sentral gruppe
som barn og unge for å bekjempe psykiske
helseproblemer og for å ha konkrete mål blant
annet for utbygging av helsestasjonene og
skolehelsetjenesten.
Minus for manglende konkretisering av hvilke
systemer og hvilken kompetanse som skal
utgjøre ryggraden i «lavterskeltilbud for unge

og voksne».
VENSTRE
Bevissthet:
Adresserer klart og tydelig sammenhengen
mellom mobbing og utviklingen av traumer og
psykiske belastninger som kan gi alvorlige seinvirkninger. Godtgjør sammenhengen mellom
skoleledelse, skolemiljø og mobbekultur.
Tiltak:
• Lage en opptrappingsplan for psykisk helse,
med særskilt fokus på barn og unge
• Flere helsesøstre, kuratorer og psykologer i
skolen
• Gi psykologer rett til å sykmelde pasienter de
har i behandling
• Opprette lavterskel psykologtilbud i kommunehelsetjenesten med statlig tilskudd
hvor det skal være mulig å få behandling uten
henvisning
• Gjøre forsøk med å overføre distriktspsykiatriske sentre (DPS) til kommunalt nivå i enkelte
større kommuner
• Vurdere å la privatpraktiserende psykologer
med driftsavtaler overføres fra helseforetakene
til kommunehelsetjenesten
Terningkast:
Vurdering:
Pluss for sterk vilje til å peke ut barn og unge
som viktig målgruppe for forebyggende psykisk
helsearbeid. Tydelig adressering av skoleledelsen som nøkkelen til et godt psykososialt
skolemiljø. Vil gjøre førstelinjen til et viktig ledd
i det forebyggende arbeidet. Vil gi statstilskudd
til kommunale psykologer og dermed sørge
for at retten til et psykisk helsetjenestetilbud
med høy kompetanse ikke blir et spørsmål om
postadresse.
Minus for manglende oppmerksomhet mot
andre aldersgrupper i befolkningen.
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KAN MUSIKK
KOMMUNISERE MENING?

Nyere forskning viser at musikk, på en liknende
måte som språk, kan generere konseptuelle
representasjoner hos lytteren.

Alle har vi et forhold til musikk. Storslåtte klanger fra symfoniorkesteret får enkelte til å glemme tid og sted; ekstatiske
rytmer og suggererende bass gjør andre hemningsløse på
dansegulvet; en gitarsolo vekker minner fra en sommer i
nittenhundreognittitre. Men hva er det egentlig et stykke
instrumentalmusikk kommuniserer? Hvorvidt musikk gir
lytteren tilgang på semantisk meningsfulle, ikke-musikalske
representasjoner har vakt diskusjon og vært av interesse
for en rekke musikkteoretikere (f.eks Sloboda, 2005; Patel,
2010), men lite empiri har tradisjonelt kunnet gi næring til
denne debatten.
I 1980 oppdaget Kutas & Hillyard ERP-komponenten N400.
En negativ «peak» omtrent 400 ms etter presentasjon av
stimulus kunne settes i sammenheng med semantiske (meningsrelaterte) overtredelser i setninger (Kutas & Hillyard,
1980). For eksempel kunne forsøkspersoner bli presentert
for meningsfulle setninger som «jeg liker å lese bok» og
meningsløse setninger som «jeg liker å lese sokk». Jo vanskeligere det var for forsøkspersonen å integrere et (i seg selv)
meningsfullt stimulus («bok»/«sokk») med den eksisterende
konteksten («jeg liker å lese…), dess større viste N400amplituden seg å bli (Lau et al., 2008). Med andre ord vil
«sokk» i denne sammenhengen få et større utslag enn «bok».
Trolig reflekterer N400-responsen en prosesseringskostnad
forbundet med å tilgjengeliggjøre leksikalske og/eller konseptuelle representasjoner (Lau et al., 2008). Konseptuelle representasjoner, eller konsepter, er abstrakte, til dels generelle
ideer som ikke nødvendigvis er verbaliserbare. Derfor kan
de representeres også innenfor andre domener enn språk
(Daltrozzo & Schön, 2009). Det er da også senere vist at
N400 er sensitiv også for «semantiske» overtredelser i andre
meningsfulle stimuli, som for eksempel lukter (Grigor, Van
Toller, Behan & Richardson, 1999), bilder (Hamm, Johnson
& Kirk, 2002) og miljølyder (Cummings et al., 2006).

tekst
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Musikalsk mening og N400. Musikkteoretikeren Karbusicky (1986) skilte mellom tre dimensjoner av ikke-musikalsk mening i musikk: ikonisk, indeksikalsk og symbolsk.
Ikonisk mening kan oppstå fra musikalske lydmønstre
som likner lyden av objekter eller objekters kvaliteter, for
eksempel lyden av en fugl eller et tordenskrall. Indeksikalsk
mening fremtrer i musikalske mønstre av bevegelse eller

prosodi (konnotative element i muntlig språk) som henviser
til en psykologisk tilstand, for eksempel en emosjon eller
intensjon. Symbolsk mening ligger snarere i eksplisitte
ikke-musikalske assosiasjoner som ofte kan være kulturelt
betingede, for eksempel i en nasjonalsang.
Gitt at musikk kan generere ikke-musikalsk mening og
N400-responsen er en elektrofysiologisk markør for prosessering av mening, burde også musikalske stimuli kunne
vekke en N400-effekt. Stefan Koelsch og kolleger (2004) gav
det første empiriske bevis på at dette lot seg gjennomføre.
Forskerne demonstrerte hvordan musikalsk informasjon
kan prime representasjonen av meningsfulle konsepter i
form av å påvirke den semantiske prosesseringen av ord.
Deres hypotese var at ord som «stemmer overens» med
musikken, ville gi en mindre N400-effekt enn ord som
ikke så lett kunne relateres. Forsøkspersoner fikk høre ti
sekunders musikkutdrag (illustrert i figur 1). Like i etterkant
av musikksnutten ble deltakerne presentert for et ord. En
uavhengig gruppe subjekter hadde på forhånd bedømt enkelte av utdragene til å være relaterte, mens andre utdrag var
bedømt til ikke å være relaterte. I en kontrollbetingelse fikk
deltakerne snarere høre setninger i stedet for musikksnutter, etterfulgt av semantisk relaterte eller ikke-relaterte ord;
en klassisk N400-oppgave som beskrevet innledningsvis.
ERP-data i begge betingelsene viste en robust N400-effekt
for ikke-relaterte mål-ord som var lik både når setninger og
musikksnutter var prime-stimuli.
En senere studie gjennomført av Daltrozzo & Schön i 2009
bygget på ideen til Koelsch og kolleger (2004), men innførte
i tillegg to nye aspekt. For det første ble betingelsene snudd
på hodet. Det vil si at ord eller setninger ble presentert før
musikalske mål-stimuli. For det andre reduserte forskerne
varigheten av musikkutdraget til ett sekund, noe som var
nødvendig for å få meningsfulle ERP-data fra tidssensitive
elektrofysiologiske utslag. Interessant nok ble en tilsvarende
N400-effekt funnet også i denne studien.
Samlet sett viste resultatene for det første at musikk kan
generere mening ved at musikk kan prime ord og ord kan
prime musikk. For det andre tyder Daltrozzo og Schöns
studie på at også kortvarige musikkutdrag (ett sekund) er
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musikere og ikke-musikere.

kapable til å generere mening. For det tredje så ikke N400responsen ut til å være avhengig av bevisst bedømmelse.
Enkelte av forsøkspersonene i studien til Koelsch et al.
(2004) ble bedt om eksplisitt å vurdere relasjonen mellom
prime- og målstimuli uten at dette ga systematiske forskjeller
i N400-respons. Imidlertid ble det ikke undersøkt hvorvidt
N400-responsen var forskjellig mellom de tre beskrevne
dimensjonene (ikonisk, indeksikalsk, symbolsk) av ikkemusikalsk mening generert fra musikk.
Mening via emosjoner. Meyer (1956) definerte musikk som
en form for emosjonell kommunikasjon. Selv om musikkteoretikere har understreket den nære forbindelsen mellom
musikk og emosjoner, er det fortsatt ikke enighet om
underliggende nevrale og kognitive mekanismer (Sloboda,
2005; Juslin & Västfjäll, 2008). Steinbeis & Koelsch (2008)
viste gjennom det samme N400-paradigmet som ble brukt i
studiene ovenfor, at uttrykt affekt er en primærvei for generering av mening i musikk. Musikalske stimuli i denne sammenhengen var konsonerende eller dissonerende enkeltakkorder. En akkord er en kombinasjon av tre eller flere toner
som spilles samtidig. Akkorder med konsonerende klang
kan beskrives som «behagelige» og/eller uten spenning,
mens akkorder med dissonerende klang snarere låter «ubehagelig» og/eller med spenning (Plack, 2010). En prestudie
hadde bekreftet at forøkspersonene oppfattet konsonerende
klanger som signifikant mer behagelige («pleasant») enn de
dissonerende klangene. Preferansen for det konsonerende
ser ut til å være innbakt i auditorisk persepsjon, blant annet
fordi det gjør oss lettere i stand til å identifisere og segregere
lyder (Plack, 2010). Ordstimuli var «behagelige» (for eksempel «kjærlighet») og «ubehagelige» ord (for eksempel «hat»).
En viktig forskjell i denne studien var at forsøkspersonene
var musikere, ikke «vanlige» forsøkspersoner. En kan stille
spørsmålet ved om musikere (eller folk som har lyttet mye
til musikk) oppfatter akkorder annerledes og med sterkere
emosjonell valens enn ikke-musikere. Imidlertid ble dette
ble undersøkt i en påfølgende studie (Steinbeis og Koelsch,
2011), som ikke kunne finne vesentlige forskjeller mellom
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Dur=lystig og moll=trist? Enkeltintervall har tidligere vist
seg alene å kunne generere emosjoner (Oelmann & Laeng,
2009). Hva med dur og moll? Melodier i dur er oftere karakterisert som lystige enn melodier i moll, og melodier i moll
oftere karakterisert som triste enn melodier i dur (Hevner,
1935). Vil dette kunne gjenspeiles i N400-data, når slike
klanger kobles mot henholdsvis triste og glade ord? Steinbeis
& Koelsch (2011) fant en N400-effekt for inkongruente
akkord-ord-par, for eksempel en dur-akkord presentert i
etterkant av et trist ord, sammenliknet med kongruente
ordpar. I tillegg til dur/moll ble det undersøkt hvorvidt også
klang (timbre) kunne influere prosesseringen av påfølgende
presenterte ord (Steinbeis & Koelsch, 2011). Klang kan
karakteriseres som den del av en tonal farge eller tekstur
som gjør at det er mulig å skille den samme tonen når den er
spilt av ulike instrumenter (Levitin, 2007). Man bestemte seg
for å lage et skille mellom behagelige og ubehagelige klanger
uten å ty til konsonans og dissonans (uten at dette ble spesifisert veldig nøye). For øvrig involverte eksperimentet behagelige og ubehagelige ord, lik konsonans/dissonans-studien.
Resultatene fra dette eksperimentet samsvarte med de to
øvrige eksperimentene i studien: en større N400-respons for
inkongruente, sammenliknet med kongruente stimuli-par.
En sammenlikning av ERP-resultat mellom konsonans/dissonans, dur/moll og klangfarge avslørte at N400-effektene
verken var forskjellige med hensyn til amplitude eller
distribusjon. Dette understreker at vi har å gjøre med en
meningsrelatert type prosessering til fordel for en rent
akustisk. Den akustiske forskjellen er mye mindre mellom
ulike klangfarger enn mellom dur og moll-akkorder (én
halvtone). Forskjellen mellom dur- og mollakkorder er igjen
mye mindre enn mellom konsonerende og dissonerende
akkorder. Resultatene ovenfor tyder dermed på at slike
grunnleggende musikalske byggesteiner kan kommunisere
affektive tilstander hver for seg, selv om de oppfattes som tett
sammenvevet når vi lytter på musikk.
Er musikalsk og språklig mening likeverdig? ERP-data
og en fMRI-rekonstruksjon (Steinbeis & Koelsch, 2008)
tyder på at konseptuell prosessering i stor grad involverer
overlappende strukturer uavhengig av om målstimulus er
et ord eller en musikksnutt. Likevel argumenterer Slevc &
Patel (2011) for at mening fremkalt av musikk er underlegen
mening fremkalt av språk, og dét langs tre dimensjoner.
For det første ser musikk ut til å kunne vekke konseptuelle
representasjoner, men i vagere og mindre spesifikk grad enn
språk. For eksempel har man i studiene som er gjennomgått
her, bare kunnet generere konsepter fra musikk i relasjon
til emosjonell kongruens eller inkongruens innad i enkelte

affektive kategorier (behagelig/ubehagelig og lystig/trist).
Sloboda (2005) peker imidlertid på at musikk bør studeres
i en musikalsk kontekst, ikke som små kunstige drypp. Bare
da vil musikken være i stand til å vekke reelle kognitive mekanismer relatert til nettopp musikk, emosjoner og mening.
Slevc & Patel hevder for det andre at språk, i motsetning til
musikk, er komposisjonelt. Det innebærer at enkeltord kan
kombineres til eksplisitte proposisjoner (for eksempel «Noen
reinsdyr spilte croquet utenfor Glassmagasinet»), eller
spesifiserte relasjoner («galt/riktig»- eller «hvis/da»-utsagn)
(Koelsch, 2011). For det tredje mener de at språk, men ikke
musikk, primært eksisterer av kommunikative grunner.
I fremtidige studier kunne det vært interessant å utforske
grensene av konseptuell, proposisjonell og kommunikativ
kompleksitet og subtilitet i mening som kan genereres fra
musikk. Det måtte innebære lengre musikalske forløp, noe
som ville gi behov for kreative eksperimentelle grep. ERPmetodologi ville sannsynligvis være ubrukelig i en slik sammenheng fordi slike studier krever så kortvarige mål-stimuli
for at dataene skal fremstå som meningsfulle.
Musikk refererer til noe utenfor seg selv. Kognitiv nevrovitenskap informerer den gamle debatten om hvorvidt

musikk kan generere mening. Elektrofysiologiske data viser
at vi, mens vi hører på musikk, konstant og automatisk
attribuerer ikke-musikalsk mening til musikalsk informasjon, uavhengig av om komponisten har hatt intensjoner om
å kommunisere akkurat denne meningen til oss. Ikke bare
fullverdige musikkutdrag, men også enkeltstående klanger
(behagelige og ubehagelige, konsonerende og dissonerende,
dur- og mollakkorder) utenfor en musikalsk kontekst kan
generere mening. En sentral vei for å oppnå tilgang til de
meningsfulle representasjonene fra musikk, er via musikkens emosjonelle valens.
En sammenliknbar N400 der både musikk og ord er målstimuli, gir indisier om at prosessering av mening skjer på
samme sted og måte i hjernen, uansett modus. Fremtidige
studier bør etter mitt skjønn søke mot en dypere forståelse av hvilken mening en større musikalsk kontekst kan
generere. Dette kan for eksempel gjøres i sammenheng med
innsamling av empiri som hjelper til med å underbygge det
teoretiske skillet mellom ikonisk, indeksikalsk og symbolsk
ikke-musikalsk mening. Selv om ingen utpregede forskjeller
ser ut til å eksistere mellom musikere og ikke-musikere, ville
det også være interessant å finne ut om dette også gjelder når
det musikalske forløpet er lengre eller mer komplekst.

M U S I K K B Ø R S T U D E R E S I E N M U S I K A L S K K O N T E K S T,
I K K E S O M S M Å K U N S T I G E D R Y P P.
B A R E DA V I L M U S I K K E N V Æ R E I S TA N D T I L Å
V E K K E R E E L L E KO G N I T I V E M E K A N I S M E R . . .
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forelskelse
og langvarige parforhold
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ANNE KARIN SMITH

Uten naturens lunefulle hjelp til å gi seg hen til denne nærmest bevisstløse tilstand, ville vi vel ikke ha turt å forelske
oss i det hele tatt. Hormonene inntar kroppen og overtar
styringen. Alt som smaker av mistenksomhet, vaktsomhet
og hemninger kastes over bord. Hemmelige rom åpnes;
hjerte, kropp og sjel brettes gladelig ut for den utkårede.

Jeg er endelig kommet hjem. Alt stemmer. Jeg har funnet min tvillingsjel; den
vakreste og klokeste på jord. Aldri har jeg
selv vært vakrere og klokere. Aldri har jeg
elsket høyere og selv blitt mer elsket.

Forelskelsen som avtar. Hvor deilig det enn oppleves for
de fleste av oss, holder vi det ikke ut i det lange løp. Lenge
eller kort; forelskelsen stilner etter hvert – langsomt eller
brått. Noen bryter, andre går videre sammen. De siste er ved
oppløpet til andre fase i kjærlighetens utviklingsspiral. Vi
kan tro vi er kommet til fornuft, men erfaring viser at vi i
denne fase er styrt av en tilsvarende lite bevisst tilstand som
under forelskelsen.

mennesker, både det som var godt og det som var vondt. Det
vonde er gjerne opphav til en følelse av ikke å være bra nok.
Siden er vi på livslang søken etter bekreftelse og verdsettelse.
I særdeleshet i parforholdet.
Rustet til konflikt. Hva så når forelskelsens hormonbombe
har gjort sitt og lagt seg? Når ikke hormonene lenger tåkelegger og derved bidrar så deilig til åpenhet og naiv tillit?
Til spontan utfoldelse av hengivenhet og kjærlighet? Til beundring og aktelse? Ubevisst trer infantile reaksjoner i kraft.
Vi trenger beskyttelse og trekker på oss den, gode gamle
rustningen, og kontakten brytes. Fordeling av skyld, angrep,
tilbaketrekking, furting, flukt, arroganse… Vi har alle våre
måter. Felles for dem er at vi istedenfor å heles i relasjonen,
opplever å retraumatiseres. Vi skader hverandre, vi krenker
og sårer og bekrefter følelsen av ikke å være bra nok. Det
som startet så lovende, går over i en smertefull maktkamp.
Jo mer intens forelskelse, desto mer smertefull kamp. I et
naturlig, men høyst misforstått forsøk på å beskytte oss selv,
skaper vi avstand når vi trenger nærhet. Vi går til krig når
vi lengter etter forståelse og fred. Vi hater når vi ikke tør å
elske.

IMAGO RELASJONSTERAPI:
Jeg som svevde så høyt. Nå er det bare én
retning; nedover. Fallet oppleves dramatisk for mange. Det gjør vondt. Hvem har
skylden? Maktkampen er i gang.

Vi forelsker oss.
Vi lengter etter livslang kjærlighet.
Vi lengter etter å bli sett, verdsatt og elsket.
Vi forelsker oss.
Vi frykter tap av selvstendighet, individualitet og frihet.
Vi frykter å bli avslørt, sviktet og forkastet.
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Imago. Imago betyr bilde og menes i denne sammenheng
det bildet vi bærer med oss av den ideelle livsledsager. Hvor
urealistisk det enn kan synes, lengter vi etter det fullkomne,
etter helhet og mening; i livet og i kjærligheten. I denne
ubevisste tilstanden forelsker vi oss, og i denne ubevisste
tilstanden skyller skuffelsene over oss når vi erfarer at vår utvalgte likevel bare er et menneske. Moderne hjerneforskning
bekrefter hypotesen om at det ikke er tilfeldig hvem vi forelsker oss i. Ubevisst og lynraskt skanner hjernen potensielle
partnere og plukker ut en som svarer til vårt imago, vårt
bilde av kjærligheten, vårt drømmebilde, vår lengsel. Den vi
forelsker oss i, bærer i seg kimen til vår heling. Vårt imago
bygger på de tidligste erfaringer i møte med våre viktigste

Bakgrunn:
Utviklet av psykologekteparet Herville
Hendrix og Helen Hunt, USA. Solid
forankret i tradisjonell psykodynamisk
psykologi, tilknytningsteori, systemisk
og kognitiv teori og metode. Sentralt står
også nyere hjerneforskning og mangeårig
systematisk erfaring i terapeutisk arbeid
med par.
Hensikt & mål:
Å styrke kontakten mellom de to.
Metode:
En intensjonell, strukturert og bevisst
dialog der så vel ytre tilrettelegging som
terapeutens tilbaketrukne, men tydelige
ledelse har som siktemål å gjenskape vitaliteten og kontakten de to imellom.
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spør psykologen

D E R F O R E R D E T O G S Å D E N B E S T T E N K E L I G E A R E NA F O R U T V I K L I N G,
F O R H E L I N G , F O R S E L V F O R S T Å E L S E O G S E L V R E S P E K T.

Modenhetens skole. Nå venter modenhetens skole. Vi kan
ikke forvente moden kjærlighet uten selv å utvikle modenhet. Det er ikke gjort over natten. Det fordrer mot, tålmodighet, viljestyrke og innsats. Det innebærer å avdekke de
selvbeskyttende filtre som i vesentlig grad preger det vi ser,
hører, tenker, føler og gjør. I parforholdet står utfordringene
i kø. Derfor er det også den best tenkelige arena for utvikling, for heling, for selvforståelse og selvrespekt. Derigjennom er parforholdet også den best tenkelige arena for forståelse av den andre, for respekt, for anerkjennelse og empati. Å
arbeide etter imagomodellen er å arbeide med utvikling av
bevisstheten. Gullet vi søker, ligger i konfliktstoffet mellom
de to. I smerten vi påfører oss selv og hverandre. Ved en
systematisk oppbygget dialog og i et respektfylt, varsomt og
kjærlighetsfylt klima, er håpet å nærme oss dypereliggende
sår og avdekke den lengsel det har medført. Der maktkampen er mest intens og der vi ikler oss sterkest forsvar,
fins også tråden som kan lede til opprinnelsen av smerten.
Forutsetning for heling, er bevissthet om hva som trenger å
heles. Forutsetning for å kunne bistå hverandre i helingsprosessen, er at empatien er vekket. Det skjer ikke uten kontakt.
Imagodialogen er systematisk bygget opp med en intensjon
om å skape og å beholde kontakten. Paret sitter overfor
hverandre, møter hverandres blikk og snakker til hverandre
og ikke til terapeuten. Tema som tas opp fra gang til gang er
tydelig presisert, og vinklingen likeså. Oppmerksomheten
rettes mot en av gangen og forstås fra dennes synsvinkel.
Den andre speiler og bestreber seg på å se livet fra sin kjæres
ståsted uten at det knyttes til noen forventning om enighet
eller atferdsendring. Det er m.a.o. ingen ”fare” i å anerkjenne
det den andre sier. Ved i stigende grad erfare å bli bekreftet
og forstått, åpnes veien for innlevelse og empati. Når vår
bevissthet utvides, utvikles samtidig våre holdninger. En
naturlig følge er en utvidelse av vårt repertoar av reaksjoner.
Fra å være infantilt impulsive i emosjonelt utfordrende situasjoner, vil vi etter hvert utvikle vår evne til å gi oss tid til å
innhente den delen av vår bevissthet som er mer velutviklet.
Derved øker også vår evne til å reagere mer hensiktsmessig,
adekvat og konstruktivt også når gamle sår berøres.
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Kjærlighetslengselen. Alle lengter etter kjærlighet. Levekårsundersøkelser viser at vi fremdeles lengter etter det livslange kjærlighetsforhold. Samtidig er vår kultur i dag preget
av selvstendighetsdyrking og individualisme. Vi klarer oss
selv, er ikke lenger avhengig av hverandre. Likevel trenger
vi hverandre. Kanskje mer enn noen gang. Uavhengigheten
fordrer en dypere forståelse av det som knytter oss sammen
og som utvikler og holder liv i kjærligheten. Imagodialogen
hjelper oss til å gjenkjenne den andre og derigjennom til
å forstå. Forståelse baner vei for anerkjennelse og empati.
Empati skaper kontakt. Uten kontakt, intet lys, ingen varme.
Uten kontakt, intet. Kontakt er kjærlighetens kilde.
Anne Karin Smith er cand.mag., samlivsterapeut, sertifisert Imagoterapeut.
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Kjære psykolog!
I det siste har jeg bitt meg merke
i noen uttalelser fra venner som
bekymrer meg litt. Ettersom jeg jo
studerer psykologi er det til tider
relevant at det også blir et samtaleemne i sosiale settinger, men jeg
klarer ikke legge fra meg det noen av
vennene mine forteller meg at de har
startet med - såkalt ”selvdiagnostisering”, hvor de leser om diagnoser
på nettet og ser i hvor stor grad dette

Kjære bekymret gutt
Du er bekymret over dine venners
såkalte «selvdiagnostisering» og føler
deg hjelpeløs for at de ikke ønsker
din hjelp. Du skriver at du er spesifikt
redd for at denne aktiviteten med diagnoser skal medføre dårlig selvbilde
og psykiske problemer. Vennene
dine har til og med et negativt syn på
psykologer, og anser det som et tegn
på svakhet å søke hjelp.
Det er uklart om denne aktiviteten
hos dine venner er en sosial lek. At de
har et negativt syn på å gå til psykolog, kan jo peke i denne retningen: at
de viser at de ikke tar diagnosene på
alvor ved å vise seg i stand til å sette
diagnoser på seg selv. Den andre

Har du spørsmål til psykologen?
Send mail til: redaksjonen@speilvendt.no

stemmer over ens med deres tilstand
og situasjon. Jeg er redd dette kan
være upresist, gi dem et dårligere
selvbilde og igjen forverret psykisk
helsetilstand. Det forbedrer ikke situasjonen at disse ikke har et spesielt
positivt syn på å gå til psykolog og at
dette blir sett på som svakt. I emnet
Psykologrollen (PSYC1202) blir vi
fortalt at vi på ingen måte skal misbruke kunnskapen vi erverver oss på
studiet, dermed ikke prøve å ”fikse”
vennene våre selv, men henvise til

profesjonell hjelp. Jeg er aldeles enig
og henviser i vildens sky, men jeg føler meg hjelpesløs når de ikke ønsker
hjelp. Jeg ser det som problematisk å
selvdiagnostisere i utgangspunktet,
med potensielt upålitelige kilder
som grunnlag og en forståelse av
diagnosekriterier som kan være feil.
Hva kan jeg gjøre for å hjelpe de det
angår?

muligheten – som synes å bekymre
deg – er det å eksperimentere med
diagnoser på seg selv i et forsøk på å
forstå seg selv. Din bekymring kan jo
da eventuelt være knyttet til at denne
uforpliktede og ufaglige diagnostiseringen bidrar til sykeliggjøring. Og det
gjør det da ikke bedre at de ikke kan
tenke seg å gå til psykolog.

føler deg lite anerkjent av dine venner for et vanskelig og langt studie,
og at det ikke bare er noe leke med på
en uforpliktende måte. Dersom jeg
skal spekulere, og dette kan ikke jeg
vite om er riktig, så kan det jo være at
de vil ta igjen litt for at du «henviser
i vildens sky». Det kan være bedre å
vente til venner, familie og bekjente
ber om hjelp enn å trenge på med
hjelp. Vi vet ikke alltid hva som ligger
i vår egen hjelpetrang. Dette betyr
selvfølgelig ikke at du skal være passiv ovenfor mennesker som du ser
strever, men kanskje heller legge til
rette for en åpen samtale med den
enkelte det gjelder, for så sammen å
se om det er behov for hjelp fra en
psykolog.

For de fleste tror jeg ikke at diagnoser
er farlig å leke med. Selvfølgelig kan
en feilaktig bli bekymret for at noe er
galt med en, men det kan jo i så fall
avkreftes. Derimot lurer jeg på om
ikke denne leken med diagnoser er
skuffende for deg, da du selv skal bli
psykolog: og dine venner har ikke et
spesielt positivt syn på å gå til psykolog. Jeg vil kunne tenke meg at du

Hilsen en bekymret gutt

Erik Stänicke
Psykologspesialist og førsteamanuensis
ved Psykologisk Institutt
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SPØRSMÅL & SVAR:

Geir Kirkebøen
HVA | Professor ved Psykologisk Institutt
HVORFOR | Har skrevet bok om intuisjon

”Du har en intuisjon når du føler du har rett, enten du har
det eller ikke,” skriver Geir Kirkebøen i sin bok "Hva er
INTUISJON". Her gir han en oversikt over hva dagens psykologiske vitenskap kan fortelle oss om intuisjon og intuitiv
tenkning. Boken, som er utgitt i Universitetsforlagets ”Hva
er”-serie, fokuserer særlig på fire hovedspørsmål: Hvorfor
vi føler oss sikre på våre intuisjoner, når vi kan stole på henholdsvis egne og fagfolks intuisjoner, og hvordan intuisjon
og intuitiv tenkning kan forbedres. Etter å ha lest boken forstår jeg at vi svært ofte bør tenke oss om en ekstra gang før vi
stoler på hva intuisjonen vår forteller oss. Jeg tropper opp på
Geir Kirkebøens kontor for å forstå mer av det fascinerende
fenomenet intuisjon.

trekk ved våre intuisjoner: At vi har en tendens til å føle oss
sikre på dem, men at vi slett ikke alltid har grunn til det.

Hvorfor har du skrevet denne boken?
- Fordi intuisjon er et viktig og fascinerende tema. Mange av
de mest spektakulære funnene i de siste tiåras psykologi har
å gjøre med ulike former for intuisjon.

Hvorfor stoler vi på intuisjonen vår?
- System 1, vår evne til intuitiv tenkning, er i et evolusjonsperspektiv en videreutvikling av vårt sanseapparat, og fungerer i stor grad på samme måte: Automatisert, uanstrengt
og assosiativt. Av samme grunn som vi har en tendens til å
tro på det vi ser og hører, har vi en sterk tendens til å tro på
det som intuitivt slår oss: Vi har ikke tid til å tvile. Hvis våre
intuisjoner ikke ble ledsaget av en følelse av å være sikker,
kunne det lett ha ledet til handlingslammelse.

Hvorfor er det viktig?
- Det er viktig å vite når du kan stole på din egen intuisjon
og, ikke minst, når vi kan stole på fagfolks intuisjon.

tenk deg om!
Samme hvor god magefølelsen er, er det
ikke sikkert at du bør stole på den.

tekst | E M I L I E S M I T H A S T R U P
illustrasjon | M A T H I A S F R Ø Y H A U G
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Hva er egentlig intuisjon?
- Ordet kommer fra det latinske intueri, som betyr å se
eller betrakte noe. Når du intuitivt ”ser” noe, så erkjenner
du dette direkte. Intuisjoner er umiddelbare innsikter som
kommer lett, som vi ofte ikke kan redegjøre for opphavet til,
men som vi likevel har en tendens til å føle oss sikre på.
Hva er magefølelse?
- Den følelsen av å være sikker som gjerne ledsager våre
intuisjoner, er det vi kaller ”magefølelsen”.
Du skriver i boken at du tar utgangspunkt i skeptikerens
definisjon av intuisjon: ”Du har en intuisjon når du føler
du har rett, enten du har det eller ikke”?
- Det gjør jeg fordi denne definisjonen får fram to sentrale

Finnes det noen konsensusdefinisjon av intuisjon?
- Intuisjon brukes på ulike måter i psykologifaget. Hvis du
hadde fått ti ulike fagfolk til å skrive boka Hva er INTUISJON kunne du fått ti svært ulike bøker.
Intuisjon inkluderer altså mye forskjellig?
Ja. Det er vanlig i psykologien i dag å skille mellom intuitiv
”system 1”-tenkning og analytisk ”system 2”-tenkning. Intuisjoner forstås da som produkter av ”system 1”-tenkning, vår
vanligste form for tenkning. I dette ligger det at intuisjoner
er mye forskjellig.

Kan vi stole på magefølelsen?
- Som sagt har vi en sterk tendens til å føle oss sikre på det
som intuitivt slår oss. Det gir grunn til å være skeptisk til
egen intuisjon og magefølelse. Mye forskning har også vist at
hvor subjektivt sikre både lek og lærd er på noe, er en dårlig
indikator på om dette er riktig.
Kan vi aldri stole på magefølelsen?
- Jo, det er mange unntak. Tenk deg at noen smiler til deg
og det umiddelbart slår deg at smilet ikke er ekte. Det er
en intuisjon du kan stole på. Stort sett kan du stole på den
magefølelsen som ledsager dine intuisjoner på områder der
vår utviklingshistorie gir grunn til å tro at intuisjonen din
er god. Vår evne til å lese ansikter er en av mange ekstreme
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Nå har vi hovedsakelig snakket om ”vanlige folks” intuisjon. Erfarne fagfolks intuisjon kan vi vel stole på?
- Det avhenger av fagområdet. Utvikling av god faglig intuisjon forutsetter at det er stor grad av regularitet mellom det
som intuitivt skal vurderes, og de data eller tegn som vurderingen må baseres på. I så fall vil det gjerne finnes gode,
relativt sikre tegn å basere intuisjonen på. Om det finnes
slike tegn, så har fagfolk en tendens til å finne fram til disse
og utvikle god faglig intuisjon gjennom erfaring.
Kan du gi et eksempel på ekspertintuisjon vi kan stole på?
- Stormestre i sjakk har ekstremt god intuisjon. Forskning
har vist at de i over 90% av tilfellene ender opp med å flytte
brikken som de først ser på. Samme eksepsjonelle intuisjon
er også påvist på en del andre yrkesområder.
Ifølge boken din har mye forskning vist at det er svært
liten sammenheng mellom grad av erfaring og kvaliteten
på klinisk skjønn i vurdering av personlighet og psykopatologi, prediksjon av atferd med mer. Hva er grunnen
til det?
- Når vi leser ansikter, har vi sikre tegn å basere oss på,
nemlig ansiktsmuskulaturen. En kliniker derimot, må typisk
vurdere hva mange usikre tegn indikerer. Noen ganger kan
for eksempel bestemte tegn skyldes at et barn er misbrukt,
andre ganger kan årsaken til de samme tegnene være noe
helt annet. Psykologisk forskning har vist at det er vanske-

Går det an å forbedre intuisjonen sin?
- Ja. Én god idé er å tenke seg om. Ofte retter litt refleksjon
opp gale intuisjoner. Fagfolk bør i større grad bruke eksterne
hjelpemidler: Registrere erfaringer, oftere erstatte skjønn
med modeller når flere usikre tegn skal vurderes, og bruke
sjekklister. Nudging, ”puffing”, å legge omgivelsene til rette
for gode intuitive valg, kan være effektivt. Et spektakulært
eksempel på det siste: På herretoaletter er det gjerne mye
søl. Anmodninger om ikke å tisse utenfor har liten effekt.
På Schiphol-flyplassen i Amsterdam prøvde man en annen
strategi. Der etset de en liten fluefigur inn i bunnen av
urinalene. Det reduserte urinsølet med 80 %! Man forandret
menns toalettatferd ved å tilpasse utformingen av toalettene
til mannens intuitive væremåte, utviklet på den afrikanske
savannen. Man ga ”jegeren” noe å sikte på.

”På Schipol-flyplassen i
Amsterdam etset de en liten
fluefigur inn i bunnen av
urinalene. Det reduserte
urinsølet med 80%! Man
forandret menns toalettatferd ved å tilpasse
utformingen av toalettene til mannens
intuitive væremåte.”

SPØRSMÅL:
1 Hvilken kjent psykolog hevdet følgende ”A
person does not act upon the world, the world
acts upon him”?
2 Hva går James-Lange-teorien ut på?
3 Hva gjør en heritabilitets-koeffisient?
4 Hva er hovedfunksjonen til Acetylcholine
(ACh)?
5 Hva er de to vanligste hovedinndelingene av
nervesystemet, og hva består disse igjen av?

6 Hva er Organ of Corti?
7 Hva het babyen J.B.Watson og kolleger, uetisk
nok, forsøkte å skremme livet av med en hårete
rotte og diverse andre skumle gjenstander for å
undersøke om man kunne betinge frykt?
8 Hva menes med kildeforvirring (source confusion)?
9 Hvordan går man frem med strategien ”Door
in the face-technique”?
10 Hva kalles de fire subtypene av Schizofreni?

SVAR:

Hvorfor er denne myten så utbredt?
- Forskningen viser også at de som skifter fra et riktig til et
galt alternativ, angrer mye mer i etterkant enn de som unnlot
å endre et galt svar til et riktig. Dette indikerer at vi opplever
det som spesielt surt å ta feil etter å ha forkastet en riktig
intuisjon. Det gjør at vi lettere husker disse feilene, noe som
igjen bidrar til å opprettholde myten om at vi bør stole på
førsteinnskytelsen.

Hva mener du bør være konsekvensen av dette?
- Det bør tilsi en streng kvalitetskontroll av blant andre
psykologer og psykiatere som opptrer som sakkyndige og
vurderer enkeltmennesker i rettsapparatet, i for eksempel
barnefordelingssaker. De sakkyndige bør ikke slippe unna
med å begrunne sine konklusjoner ved å vise til sin tittel,
lange erfaring og at konklusjonene er basert på en helhetsvurdering av sakens opplysninger. Slike vitnemål bør
generelt ikke tillegges vekt om de ikke kan belegges med
relevant forskning.

6 En struktur i sneglehuset i det indre øret som hviler på
basilarmembranen. Den inneholder tusenvis av små hårceller som fungerer som lydreseptorer.
7 Lille Albert
8 Vår tendens til å gjenkalle noe og gjenkjenne det som
familiært men glemme hvor vi faktisk møtte på det.
9 En overtaler kommer med en stor forespørsel og forventer at du vil avslå den, for så å komme med en mindre
forespørsel. (Kan prøves ut på potensielle veiledere her på
huset.)
10 Paranoid schizofreni, disorganisert schizofreni, katatonsk schizofreni, udifferensiert schizofreni.
15 Anders Fjell. I tillegg ser han ok ut i rosa.

Har du noe eksempel på når vi absolutt ikke bør stole på
magefølelsen?
- Vi kan ta ett eksempel som er spesielt relevant for studenter. Det er en utbredt oppfatning at når man er oppe til
en ”multiple choice”-eksamen, og man er i tvil om hvilket
svaralternativ man skal velge, så bør man holde på det
alternativet som først slår en som det riktige. Forskning har
imidlertid vist at de som endrer sitt første svar, langt oftere
skifter fra galt til riktig enn omvendt. Det er altså en myte at
man bør holde på førsteinnskytelsen på slike eksamener.

lig gjennom erfaring å lære med hvilken grad av sikkerhet
enkelttegn indikerer det som skal vurderes. Forskning har
også vist at det er svært problematisk for fagfolk intuitivt å
vurdere hva flere usikre tegn samlet indikerer. Grunnen til at
slike intuitive helhetsvurderinger heller ikke bedres gjennom
erfaring, er at tilbakemeldingene man får på vurderingene
ikke er informative nok til å lære av dem.

1 B.F. Skinner (1904-90)
2 Våre kroppslige reaksjoner bestemmer den subjektive
emosjonen vi opplever
3 Når et antall gen-par kombinerer sin innflytelse for å
skape et enkelt fenotypisk trekkDette kompliserer forestillingen om at alle karakteristikker avgjøres av ett par gener.
4 Estimerer til hvilken grad forskjellene, eller variasjonen, i
en spesifikk fenotypisk karakteristikk innenfor en gruppe
mennesker kan attribueres til deres ulike gener.
5 Sentralnervesystemet (hjernen og ryggmargen) og Det perifere nervesystem (det somatiske og det autonome system)

intuitive evner vi alle har, evner som ble utviklet da våre
forfedre streifet rundt på savannene i Afrika på jakt etter
mat og make.

GEIR KIRKEBØEN
Professor i psykologi
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COMMUNITY-PSYKOLOGI
MOT VOLD
Frigjøring av individet, samfunnsendring og
velvære på både individ- og samfunnsnivå. Dette
var noen av de ambisiøse målene som masterstudentene i kultur- og samfunnspsykologi jobbet fram
mot i vår, som hospitanter i Ungdom mot Vold.

tekst

|

SIGRID MØYER HOHLE & INGRID DØNÅSEN
bilde | A N N I K E N V O L D E N

COMMUNITY-PSYKOLOGI:
Tiltaksrettet retning innen psykologien som
kjennetegnes av et kritisk perspektiv, samt
økologisk, holistisk og kontekstuell forståelse
av individer, relasjoner og større sammenhenger disse inngår i.
UNGDOM MOT VOLD:
Politisk uavhengig stiftelse, grunnlagt i 1994,
som jobber med ungdom i risikosonen i
Oslo, spesielt med tanke på kriminalitet og
frafall i skolen. Mer info: www.umv.no

I vår fikk vi et etterlengtet pusterom fra fagbøkene da vi
hospiterte hos stiftelsen Ungdom mot Vold. Vi fikk testet
ut hvordan luftige begreper som community-psykologi,
empowerment, velvære og økologiske systemmodeller kan
omsettes til handling.
Hva er community-psykologi? Siden community-psykologi
er en viktig del av mastergraden i kultur- og samfunnspsykologi, gikk vi inn i Ungdom mot Vold med communitypsykologiens briller og verktøykasse. Men hva er egentlig
community-psykologi? Vi velger å bruke begrepet community-psykologi (CP) i stedet for samfunnspsykologi, da
‘samfunn’ ikke er en dekkende oversettelse av det engelske
ordet ‘community’. Community kan innebære samfunn,
fellesskap, folkegruppe og andre sammensetninger av individer. Det er forholdet mellom individet og disse formene
for communities som er sentralt i CP. I likhet med sosiologi
og sosialpsykologi inntar CP et system- og gruppeperspektiv
for å forstå mennesker. Sammenlignet med disse disiplinene
er derimot CP mer anvendt og tiltaksorientert. Et sentralt
kjennetegn ved retningen er at mennesket alltid blir forstått
i en kontekst. Det betyr blant annet at problemer hos
individet forstås ikke bare ut fra individuelle faktorer, men
også i lys av kulturelle, økonomiske, politiske og ideologiske
forhold i samfunnet. Det overordnede målet for CP er i
følge Angelique og Culley (2007) å fremme well-being, eller
velvære, både på individuelt, relasjonelt og samfunnsnivå.
Samtidig jobber man med å redusere lidelse og undertrykkelse.
Endre samfunnet. Et kritisk blikk på samfunnet og den
tradisjonelle psykologien er grunnleggende i CP. Man kan si
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at tradisjonell psykologi hjelper individet med å tilpasse seg
samfunnet, for eksempel ved å redusere angst, depresjon og
stress hos den enkelte. Community-psykologien vil også se
på samfunnet, og hvordan individuelle problemer kan tolkes
som symptomer på samfunnsproblemer. For eksempel
kan nåtidens fokus på individualisme og selvrealisering i
Vesten virke fremmedgjørende på individet og bidra til å
forklare hvorfor mange opplever angst, depresjon og stress.
En community-psykolog vil derfor spørre seg om det ikke
er samfunnet som bør endres, heller enn individet som skal
tilpasse seg et sykt samfunn. Det å forandre samfunn kan
virke som en svært vanskelig, om ikke umulig, oppgave.
Likevel, om man uten videre aksepterer at det er individet
som må endres, vil man bidra til å opprettholde negative
systemer i samfunnet. Skal psykologien fokusere på å endre
individers tankegang eller på å endre samfunnssystemer?
Dette trenger ikke å være et enten-eller-spørsmål. For
eksempel kunne man ved å minske individualismefokuset
i samfunnet tenke seg at forekomsten av depresjon blir
mindre, men det betyr selvfølgelig ikke at man ikke skal gi
individuell terapi til deprimerte.
Arbeid med ungdom i risikosonen. Hvordan forandre
samfunn? En av mange veier kan være gjennom intervensjoner i lokalsamfunnet med mål om å forebygge problemer
og fremme velvære og kompetanse. Ungdom mot Vold
(UmV) er et eksempel på en slik intervensjon. Her fikk vi
prøve oss på å sette teori ut i praksis og arbeide fram mot
de store målene i CP. Navnet Ungdom mot Vold tilsier at
stiftelsen jobber med voldelig ungdom. Selv om det er en del
av arbeidet, er det langt fra alt stiftelsen handler om. UmV
jobber med ungdom i risikosonen, spesielt med tanke på
kriminalitet og frafall i skolen. Visjonen deres er å stoppe,
redusere og forebygge vold, mobbing, diskriminering, fordommer, likegyldighet og kriminalitet i samfunnet. De ønsker å “styrke barn og ungdoms selvaktelse, selverkjennelse,
mestring, selvtillit og følelse av trygghet” (UmV, 2013).
Gjennom samarbeid med politi, skoler og friomsorgen
hjelper de unge på rett kjøl. Blant dem som får hjelp er både
ungdom som har mye fravær på skolen og på sikt kan stå
i fare for å rekrutteres til kriminelle miljøer, og unge som
allerede har lovbrudd bak seg. Disse får hjelp til å få nye
nettverk, jobb og tro på en framtid på rett side av loven.
Under hospiteringsperioden vår jobbet vi med ungdom i
skolen. Vi fikk 'tildelt' et par ungdommer hver, som vi så
skulle følge opp med samtaler én til flere dager i uka gjennom åtte uker. Ungdommene var i videregående skole-alder,
og de fleste hadde kun bodd noen år i Norge. Vår oppgave
var å gi elevene praktisk støtte til det de ønsket hjelp med.
Noen fikk hjelp med lekser eller jobbsøking, mens andre
hadde større utfordringer og fikk hjelp med å søke opphold-
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fem på psi
?
stillatelse eller behandle inkassokrav. For en del av elevene
var høyt fravær grunnen til at de ble koblet til UmV.
Tariks jobbønske. 'Tarik' på 17 år var en av ungdommene
med høyt fravær. Da vi ble kjent med ham, fikk vi inntrykk
av at også han syntes eget fravær var for høyt, men ofte ”bare
ble det sånn” – han forsov seg eller det dukket opp mer fristende ting å gjøre. Vi lagde en ukeplan sammen med Tarik
som inneholdt aktiviteter og tidspunkter han skulle forholde
seg til. I opplæringen hos UmV lærte vi å tilpasse arbeidsoppgavene til ungdommens motivasjon. Siden Tarik hadde
lav motivasjon, ga vi ham et enkelt mål: Han skulle komme
tidsnok på skolen minst tre ganger neste uke. Ideen bak
denne typen veiledning er at ungdommen på et eller annet
tidspunkt vil bli engasjert fordi du engasjerer deg i hans liv,
og kan da få større oppgaver. Etter å ha satt små mål fra uke
til uke, hadde kanskje Tariks fravær sunket noe. Men
hovedendringen skjedde da vi skulle hjelpe ham med noe
han selv tok opp: Han hadde lyst på jobb. ”En arbeidsgiver
kan jo ikke se fraværet mitt,” sa Tarik. Vi forklarte at det vil
de nok kunne. “Men da vil jo han tenke at jeg er en lat person, at jeg er en som ikke kommer på jobb når jeg skal, og
som ikke greier å jobbe!”, svarte Tarik da. I dét Tarik forsto
sammenhengen mellom fravær og jobb, var det som om noe
skjedde i ham. Han virket overrasket, og gjentok flere ganger
at nå skulle han begynne å komme på skolen hver dag,
og han skulle få en jobb. Vi mener dette er et eksempel på
empowerment, som er både et mål og et middel innen CP.
Empowerment handler om oppfattet og faktisk kontroll over
eget liv. Det er først når ungdommen blir engasjert og tar
ansvar for sitt eget liv, at empowerment skjer. Nå ble Tarik
selv motivert til å endre seg og ta ansvar for egen skjebne.
Han forsto mer av hvordan det norske samfunnet fungerer,
og hvilke konsekvenser hans høye fravær kan få når han skal
søke jobb. Målet om å komme på skolen ble dermed hans
mål, det ble definert fra ham og hans ønske om jobb. Slik ble
det noe annet enn nok et krav stilt utenfra.
Vinn-vinn-situasjon. Tilnærmingen til UmV bygger på
idealet om forebygging fremfor reparasjon. Det er bedre å
unngå et dårlig utfall enn å sette inn ressurser når skaden
allerede er skjedd. Å forsøke å hindre at ungdommer som
Tarik dropper ut av skolen handler om å forebygge en
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negativ spiral for ham selv, nærmiljøet og samfunnet. Denne
typen forebyggende arbeid kan spare både individ og samfunn for negative opplevelser, tid, penger og andre ressurser.
Når man jobber med å redusere fravær, jobber man også
med å fremme velvære for individ, relasjoner og samfunn.
Ungdommen får bedre muligheter på arbeidsmarkedet og
økte muligheter til å realisere egne evner, mens samfunnet
får ressurssterke og lovlydige ungdommer. Åtte uker i hospitering er knapt med tid for å gjøre de store samfunnsendringene. Vårt mandat i UmV var først og fremst å jobbe med
communitypsykologi på individnivå, ved å hjelpe ungdom
til å få en bedre hverdag og økt motivasjon. Derimot er
også endring av større samfunnsstrukturer en viktig del av
UmVs arbeid, som de jobber for gjennom politisk påvirkning og rådgivning til skole, politi og friomsorg. Vårt bidrag i
Ungdom mot Vold kan anses som tidlig forebygging. Selv om
det kan være vanskelig å se den direkte effekten av arbeidet,
kan den forebyggende verdien være desto større. Ungdom
mot Vold kan ha stoppet mange kriminelle rulleblad, og har
definitivt inspirert ungdommer til å ta tak i egen situasjon.
Vi håper at vi har bidratt positivt til dette prosjektet gjennom
vår hospitering.

Hva er viktig for deg i valg av politisk parti?

ANN-KRISTIN ROOLUND, 21 år, 1. semester årsstudium psykologi:
Studenters rettigheter og å ta vare på naturen!

BEATE HELMIKSTØL, 28 år, 8. semester profesjonsstudium psykologi:
Det er viktigst å finne ut hvilke saker som er viktigst for deg, fordi man finner aldri et
parti man er 100% enig i.

RAQUEL ELLINGSEN, 23 år, 4. semester profesjonsstudium psykologi:
Deres ideologiske perspektiv, hvordan det overføres til konkrete målsettinger, og hva
slags samfunn de ser for seg.
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RAYMOND STANGENES, 24 år, 2. semester bachelor i psykologi:
At mine interesser blir ivaretatt som student, f.eks studentboliger.

RIKKE ERIKSEN, 22 år, 4. semester profesjonsstudium psykologi:
Hvordan partiene forholder seg til konsekvensene til det de ønsker å iverksette, og
deres bevissthet rundt ulike sider av saken, også de negative. For eksempel bruk av
oljepenger. Ser etter et parti som ikke uttrykker seg svart/hvitt.
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FRIHET I
… den psykomotoriske fysioterapeuten min sa at man må respektere grensene
i dem ligger friheten
men hvem setter dem
sa psykiateren min
noen dager seinere
i gruppeterapiens
konstante kamp om normer
for felleskapet:
Kvinn1 ville alltid snakke om det tyngste emosjonelle materialet hun hadde tilgjengelig
Mann1 responderte alltid aggressivt
på dette
ville isteden tenke positivt
ta dag for dag
ville ikke grave seg ned i problemer
kjenne på at han nå som 70-åring var alene i verden
etter at begge foreldrene var døde
og alle kjærestene han hadde hatt hadde forlatt han
eller han dem
og at søstera hans var rusmisbruker
og hadde funnet seg en type som misbrukte henne
og mislikte han
…
Sjøl hadde jeg lite å komme med:
En generell følelse av at livet var tomt.
Meningsløst.
Og at denne følelsen ikke hadde noen utvei.
Eller interesse
for andre
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kalender
6. SEPTEMBER
Premiere på ”Mein Kampf ” av
George Tabori, en Chaplin-inspirert
komedie om Hitlers ungdom som
kunstnerspire i Wien. Med Frank
Kjosås som Hitler, regissert av
Philip Tiedemann. 19:30, Scene 2 på
Det Norske Teatret.
................................................................
17. SEPTEMBER
Universitetsforlaget inviterer til
boklansering av Per Fugellis ”Journalen” og samtale med forfatteren.
Boken omtales som en personlig,
rå og vakker reise i livet med kreft.
18:00, Wergeland på Litteraturhuset.
................................................................
18. SEPTEMBER
Klinikk for barne- og familieterapi
inviterer til åpent seminar med
Phillip C. Kendall om angstbehandling for barn og ungdom, basert på
kognitiv atferdsterapi.
11:00-15:00, Auditorium 4 på
Psykologisk Institutt.
................................................................
19. SEPTEMBER
Foredrag og debatt om medikamenter i psykiatrien, ved prof.
dr.med. Helge Refsum. ”Hvordan
bedre tilpasse medisineringen til
den enkelte pasient?” er foredragets
tittel, som arrangeres av Aurora –
støtteforening for mennesker med
psykiske helseproblemer. 18:00,
Kverneland på Litteraturhuset.
................................................................
23. SEPTEMBER
Linnéa Myhre gjester Upopulær
Aften for en dialog om temaene
som reises i hennes roman ”Evig
Søndag”, et sterkt og selvutleverende
portrett av en ung kvinne av i dag.
19:00, Biblioteket på Chateau Neuf.

20. SEPTEMBER
Akademisk Vorspiel: ”Et vindu inn
til hjernens mysterier”. 80 prosent av
hjernen er vann. I hjernens gliaceller finnes det spesialiserte proteiner
som transporterer vann, som kalles
vannkanaler. Hvilken funksjon har
disse vannkanalene? Et foredrag ved
professor Erlend A. Nagelhus. 19:00,
Biblioteket på Chateau Neuf.
................................................................
21. SEPTEMBER
Norgespremiere på forestillingen
”Freuds siste møte” om et fiktivt
møte mellom Sigmund Freud,
psykoanalysens far og svoren ateist,
og C. S. Lewis, litteraturprofessor,
forfatter og troende kristen. Av
Mark St. Germain, med Kim Haugen og Lasse Lindtner og regissert
av Kjetil Bang-Hansen. 18:00, Amfiscenen på Nationaltheatret .
................................................................
26. SEPTEMBER
”Ung og vellykket?” Forskningsrådet inviterer til et seminar om
ungdommen nå til dags. Unges
hverdag er preget av høye forventninger om gode karakterer, perfekt
kropp, en lovende karriere og et
lykkelig liv. Hvordan håndterer de
dette? Arrangementet er en del av
Forskningsdagene. 11:00, Wergeland på Litteraturhuset.
................................................................
27. SEPTEMBER
Skam kan utløse og være en el av
depresjon, sosial angst, spiseforstyrrelser, selvskading, familieproblemer og vold. Modum Bad inviterer
til konferanse om ”Skamlidelser
– en folkehelseutfordring”. 09:00,
Wergeland på Litteraturhuset.
................................................................

12. OKTOBER
”Livskvalitet og evolusjon – Kan
andre land lære av Norge?” Kan
vi forklare Norges suksess med
evolusjon? En presentasjon ved
blant annet biologiprofessorene Dag
O. Hessen og David Sloan Wilson.
13:00, Kjelleren på Litteraturhuset.
................................................................
15. OKTOBER
Hvem kan gi det beste språket
til psykiske kriser, dikterne eller
diagnostikerne? I boken ”Til trøyst
– å gje språk til psykiske kriser”
argumenterer Jan Inge Sørbø for at
det finnes viktige kilder til innsikt
på dette feltet i skjønnlitteraturen.
Han vil presentere noe av innholdet
i boken, og Finn Skårderud vil
kommentere den. 19:00, Nedjma på
Litteraturhuset
................................................................
17. OKTOBER
”Feministisk forum: Maskulinitetens pris”. Er det bare kvinner
som tar skade av et kjønnshierarki
og en kjønnsdikotomi? Hvordan
påvirkes unge menn? Et foredrag
om hvilke problemer som oppstår
for menn i et kjønnsdelt samfunn.
19:00, Bibiloteket på Chateau Neuf.
................................................................
23. OKTOBER
”Menneske 2.0 – Ønskedrøm eller
mareritt?” Kulturutvalget inviterer
til debatt om det transhumanistiske ideal. I panelet sitter filosof
Ole Martin Moen.19:00, Betong på
Chateau Neuf
................................................................

S P E I LV E N D T

3 | 2 0 1 2

SVAR:
1)Prefrontal cortex 2) Cerebral cortex/ premotorisk område 3) Frontalt øye-område 4) Motorisk språkområde/ Brocas område
5) Primær motor-cortex 6) Primær somatosensorisk cortex 7) Somatosensorisk assosiasjonsmoråde 8) Visuell cortex 9) Temporallappen/ auditorisk assosiasjonsområde 10) Insular cortex 11) Auditorisk cortex 12) «Einstein-området»/ angular gyrus 13)
Wernickes område 14) Lukt-cortex 15) Lillehjernen 16) Hjernestammen 17) Smaks-cortex

