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I språket vårt favner ordet kjærlighet bredt. De 
fleste vil enes om at det kan romme fenomener 
som lidenskap, omsorg, vennskap, sex, religion 
og altruisme.

 Likevel vil de fleste vedgå at kjærlighetens 
kjerne ikke kan sidestilles helt med noen av 
disse. Den grenser gjerne til dem, de overlapper 
kanskje, men de treffer ikke.

 I forsøk på å definere, vil svaret avgjøres av 
hvem man spør og hvor man spør. På Mat-Nat vil 
de kanskje si at kjærligheten er knyttet til våre 
biologiske drifter. På HF at den er historisk og 
kulturelt betinget. En medisinstudent vil kunne 
hevde den er relatert til serotonin, dopamin, 
og oksytocin. I psykologien lærer vi å se den i 
møtet mellom biologi, kultur og menneskelige 
relasjoner. 

 Dette er selvsagt forenklinger. Kjærligheten 
er kompleks, og som vi forsøker å belyse i dette 
nummeret av Speilvendt, den er mangeartet. 
Stadige endringer fører til nye rammer. Nye 
og avvikende former forandrer normen. Slik 
utfordres stadig begrepet. Det omdefineres og 
skrives på nytt.

 Kanskje er det også dette som gjør at vi har så 
vanskelig for å fange selve kjernen i kjærlighet. 
Kanskje er det best sånn. Kanskje er det til og 
med nødvendig. 

 Like nødvendig er dette: å erkjenne hvor 
mangesidig og sammensatt kjærligheten er og 
kan være. Å opptre som åpen, fordomsfri og 
lyttende. Å søke viten om det som er ukjent og 
vanskelig å få tak på.

 Bare slik vil vi kunne hjelpe hverandre, og 
nærme oss en felles forståelse.
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Det kan være vanskelig å skille mellom «mine foreldre som er 
glade i meg» og «mine foreldre som forakter hverandre».

T E K S T  A R V E  B J E L L A N D  G R O V    I L L U S T R A S J O N  A U D U N  G J E R D I

- Det er ikke deg, 
det er oss

NYLIG MØTTE JEG EN SKILT FAR  og hans voksne sønn på  
familievernkontoret. Sønnen hadde behov for å snakke 
om forholdet til faren. Det hadde vært mange situasjoner  
gjennom årene hvor sønnen hadde opplevd faren som 
sint og fjern.  Han opplevde at faren kunne bli gretten for 
små detaljer eller trekke seg unna midt under en hyggelig 
familiesamtale. Sønnen formidlet at dette hadde vært 
vanskelig for ham, og at han ofte følte seg redd for å tråkke 
feil når de to var sammen.

TIL TROSS FOR  AT FAR virkelig ønsket å komme sønnen i 
møte, strevde han med å forstå . «Jeg og du har jo alltid 
hatt et godt forhold,» sa han. «Det er jo din mor og jeg som 
hatt det vanskelig  –  ikke vi to».

Faren  kunne huske mange gode opplevelser med søn-
nen – vel og merke der moren ikke hadde vært til stede. 
For faren var det disse stundene som definerte forholdet 
mellom dem: et forhold preget av åpenhet og nærhet. I 
disse stundene hadde faren følt at de to virkelig hadde det 
fint sammen, uten at den vanskelige dynamikken mellom 
ham og mor kom inn og forstyrret. 

I  LØPET AV SAMTALEN måtte faren ta innover seg dette 
enkle: at sønnens bilde av ham også var sterkt preget 
av hvordan han hadde behandlet moren. Trøbbel i par-
kjærligheten hadde kludret det til for ham som pappa.  
I parforholdet hadde far følt seg både krenket og såret 
av mor. Mange av par-reaksjonene hans mot mor hadde 
bidratt negativt til sønnens fortelling om sin far. Denne 
sammenhengen virket nesten helt fjern for faren. For 
ham var  par-minnene lagret i et annet assosiasjons- 
nettverk – på «eks-fila» – og de var derfor ikke så lett til-
gjengelige når det var forholdet mellom far og sønn som 
var på dagsordenen. Det var først da faren innså dette, at 
de kunne bevege forholdet videre. 

FORELDREKJÆRLIGHET ER GRUNNLEGGENDE.  Den er bio- 
logisk, evolusjonistisk og fundamental. Den står støtt som 
en påle i de fleste foreldres bevissthet: Man vet at man 

elsker sine barn. Sånn er det bare. Barn trenger derimot 
enda en påle for å kjenne trygghet og kjærlighet fra sine 
foreldre. De trenger at foreldre behandler hverandre med 
respekt. Og dette trenger de om foreldrene bor sammen 
eller ikke.  

I  NORGE OPPLØSES HALVPARTEN AV alle parforhold med 
barn. Foreldre skilles. Utfordringen er at barn ikke alltid  
kan skille. Det kan være vanskelig å skille mellom  «mine 
foreldre som er glade i meg» og «mine foreldre som  
forakter hverandre». Dette skaper forvirring og forvrengte 
foreldrebilder. Og da taper foreldrekjærligheten. Den 
kommer ikke ordentlig gjennom. Som en ungdom for-
mulerte det på kontoret mitt: «Hver gang pappa oppfører 
seg stygt mot mamma gjør det dobbelt vondt, både fordi 
jeg er glad i mamma, men også fordi halvparten av meg 
er mamma!»

DER FORELDRENE INNGÅR  i krig og konflikt med hverandre, 
er barn raske til å gå inn i ulike beskyttelsesprosjekt. Noen 
barn tar parti med den ene eller den andre. Noen blir 
gående på nåler og forsøker å ta ansvar for at ingen flere 
landminer detoneres mellom foreldrene. Noen forsøker 
å flytte foreldrenes oppmerksomhet over på seg ved å bli 
bråkete og utagerende. Igjen glipper det for dette viktige 
og biologiske: barn trenger å bli tatt hånd om av sine forel-
dre. På samme måte som foreldre trenger å vise sine barn 
at de er elsket. 

OPPSKRIFTEN ER LIKE  enkel som den er vanskelig. Like 
mulig som den kan kjennes umulig ut, når voksne står i 
konflikt. Barn – store og små – trenger at foreldre behan-
dler hverandre med respekt. Og de trenger at foreldre 
forstår viktigheten av dette. Først når dette skjer, kan barn 
senke skuldrene og ta imot omsorgen foreldrene ønsker 
å gi. 

Arve Bjelland Grov er psykolog ved Homansbyen 
Familievernkontor, BUF-etat.



På fjorårets siste dag gjorde jeg noe jeg aldri hadde 
gjort før. Jeg svelget en dose MDMA.

Kjærlighet  
på pille
I L L U S T R A S J O N   H Å K O N  N A T A N A E L  W I N J E
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IDET JEG SVELGET,  visste jeg at det ikke var noen vei til-
bake. Tanken på det ukjente fikk små skjelvinger av 
nervøs glede til å skyte gjennom kroppen. Jeg grugledet 
meg. Det hadde jeg gjort lenge.

 
HVA VAR DET EGENTLIG JEG  var i ferd med å utsette meg 
selv for, og hvorfor? MDMA, 3,4-metylendioksymetam- 
fetamin, er bedre kjent som virkestoffet i ecstacy. I Norge 
kategorisert som et ulovlig rusmiddel. Betyr det at man 
ikke kan oppnå noe annet enn å fjerne seg fra virkelig- 
heten ved å ta det?

Dette er fortellingen om min subjektive opplevelse av 
å ta MDMA. Et valg jeg tok av nysgjerrighet. Ikke fordi jeg 
lurte på hvor hardt jeg kunne feste eller hvor langt vekk 
fra virkeligheten jeg kunne flykte. Jeg var nysgjerrig på 
hva dette kunne gjøre med min bevissthet og sinnstil-
stand, og hva jeg som psykologistudent kunne lære av det.

Kan et rusmiddel som MDMA skape reelle følelser som 
kjærlighet? Kan man i så fall benekte at følelsene man  
opplever er virkelige? Og hva med ekte følelser, er det noe 
annet?

For meg var dette en undersøkelse av bevissthet og 
følelser.

 
SOM MED EN HVILKEN SOM HELST  undersøkelse måtte jeg 
i forkant innhente informasjon. Jeg satt dagevis klistret 
til skjermen og prøvde å forstå hva jeg var i ferd med å  
utsette meg selv for.

Jeg skal innrømme at å ta MDMA ikke er risikofritt. 
Skyller du ned noe du tror er MDMA med en stor slurk  
alkohol, har du allerede utsatt deg for stor risiko.

Skulle jeg gjennomføre denne undersøkelsen, måtte 
valget være forankret i kunnskap. Jeg tok de forholds- 
reglene jeg kunne for at dette skulle bli en god opplevelse. 
Jeg holdt meg hjemme, var sammen med gode venner, 
forsikret meg om at jeg hadde så ren MDMA som mulig, 
og tok anbefalt dosering.

Jeg var fortsatt nervøs og spent, jeg visste jo ikke hva 
jeg hadde i vente.

AV FIRE VENNER VAR JEG DEN ENESTE  som ikke hadde prøvd 
dette før. Noen hadde prøvd å forklare meg hva jeg hadde i 
vente. I etterkant skjønte jeg at de hadde mislyktes.

Jeg ble kald og varm om hverandre, begynte å kald-
svette, skalv litt. Jeg forsvant i min egen tåke, litt som når 
man får feber. Jeg tenkte: «Dette orker jeg ikke i fire timer».  

Jeg trodde dette var rusen, at dette var opplevelsen jeg 
hadde vært så spent på.

Heldigvis var dette kun turen opp. Se for deg at du er 
på fjelltur; de siste meterne før du når toppen er som regel 
ikke så behagelige. Du er sliten og tørst. Aller helst skulle 
du ønske du allerede hadde nådd toppen, eller bare blitt 
hjemme. Den feberlignende tilstanden som fanget meg i 
omtrent ti minutter minnet om den følelsen.

 
HVA VAR I  FERD MED Å SKJE INNI MEG? Hvilke egenskaper 
har MDMA som skaper den effekten det gir? Disse 
spørsmålene er det vanskelig å gi enkle svar på.

En veldig forenklet forklaring er at MDMA utløser nev-
rotransmitteren serotonin, samt hormoner som oxytocin 
og prolaktin. En nevrotransmitter er en signalsubstans 
som overfører signaler fra én nervecelle til en annen. 
Dette skjer i hjernen vår hele tiden. Det spesielle med 
MDMA er at det utløser mye mer serotonin enn normalt, 
slik at flere nerveceller blir aktivert. På en måte kan man 
si at man på MDMA ruser seg på sitt eget serotonin.

Nervecellene i hjernen er organisert i forskjellige nerve- 
baner, eller nettverk. Serotoninet som utløses aktiverer 
flere av disse nervebanene, blant annet de som forbindes 
med regulering av sinnsstemning, velvære, angst og søvn.

Hormonene oxytocin og prolaktin er forbundet med 
økt empati og er trolig med på å skape emosjonelle 
bånd mennesker imellom. Oxytocin utløses blant annet 
naturlig ved fødsel og sex.

Hva gjorde denne hormonutløsningen og aktiveringen 
av nerveceller med meg? Mer enn jeg noen gang kunne ha 
forestilt meg.

 
HAR DU NOEN GANG PRØVD Å FORKLARE EN FØLELSE? Ta 
en hvilken som helst følelse. Klyp deg i armen. Kan du 
beskrive den følelsen? Det er vondt, det stikker og svir litt. 
Ved å forklare det på denne måten, tar du utgangspunkt 
i at den du forklarer til, har opplevd det samme og legger 
samme mening i ordene som deg.  

Når man beskriver eller prøver å forstå en følelse, vil 
man ta i bruk intellektet. En følelse kan ikke forklares 
eller forstås ved å skape en mental representasjon, den 
må rett og slett føles.

Selv i psykologien kan det virke som man kommer til 
kort. Vi ønsker å undersøke hva det vil si å være menne-
ske. Hva som styrer våre valg, både bevisst og ubevisst, 
følelsene inkludert. Leter man i den psykologiske litter-

aturen for å finne svar på hva følelser egentlig er, vil man 
fort stange hodet i veggen.

Psykologien forklarer følelser som en kroppslig reaks-
jon på en hendelse. Hva er en kroppslig reaksjon og hva 
forteller den oss om følelser? Forsøker man å få fatt i 
følelsenes essens, beveger man seg raskt over i den filo-
sofiske verden. Kan dette være fordi vi fremdeles ikke vet?

 
DA JEG KOM MEG UT AV TÅKETILSTANDEN,  ble jeg overras-
ket. Jeg hadde ikke forventet en så klar tilstand. Mange 
har en oppfatning av at en hvilken som helst rus er syno- 
nymt med et tåkete slør av falsk lykke og påtvunget glede. 
Sånn er det ikke.

Noe i meg slapp taket. Kanskje var det hverdagsang-
sten som gikk i etterlengtet dvale. Det jeg sto igjen med, 
det som fylte meg, var følelser slik jeg aldri hadde kjent 
dem før. Det som fylte meg var så voldsomt og så mye at 
jeg ikke kunne annet enn å være til stede i det. Til å begyn-
ne med skjønte jeg ikke hva jeg følte. Jeg kjente at det var 
godhet, men forventningen om en totalt ny opplevelse 
hadde gjort meg blind for mine egne følelser. For det var 
det jeg følte på – mine egne følelser.

Det var kanskje kjemien i hjernen min som hadde skapt 
det jeg følte så sterkt, men hvorfor var følelsen forankret 
et helt annet sted? Det var som om noen hadde åpnet min 
egen kjærlighetskilde. Kilden lå i brystet, og fra denne 
strømmet følelsene ut og fylte hver eneste celle i hele krop- 
pen. Noe som sjelden oppstår utenom det korte øyeblik-
ket, var fullt og helt avdekket og tillot meg å utforske det.

 
HVILKE FØLELSER?  Dette blir vanskelig, for, som jeg nevnte 
tidligere: det krever en gjenkjennelse hos den som skal 
forstå. La meg fortsette med fjellmetaforen. Naturen har 
alltid skapt sterke følelser hos meg:

På toppen av fjellet. Du hever blikket og tar inn over 
deg utsikten. Naturens krefter som uten menneskets på-
virkning har skapt seg selv. Det er rent. Det er vakkert. Du 
har ingen andre steder å være enn akkurat her. Du har 
ingen fortid, ingen fremtid. Du har kun dette øyeblikket!

Øyeblikket forsvinner som regel. Plutselig er du ikke 
lenger så overveldet av det. Denne kvelden kunne jeg  
imidlertid holde fast ved følelsen over lang tid, og virkelig 
kjenne på den. Hva følte jeg? Var det kjærlighet? 

Igjen kommer ordene til kort. Kjærlighet er ofte noe 

Forventningen om en totalt ny opplevelse hadde gjort meg blind for mine 
egne følelser. For det var det jeg følte på – mine egne følelser.“

KJÆRL IGHET  PÅ  P I L L E
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dusere serotonin. Mer MDMA ville tømt lagrene og utsatt 
reproduksjonen ytterligere, uten å kunne gi noe særlig 
effekt. 
HVA ER KONKLUSJONEN?  Hvilken lærdom kan jeg hente fra 
min opplevelse? Hadde jeg oppdaget kjærlighet på pille? I 
likhet med de fleste undersøkelser av menneskets sinn og 
bevissthet, har heller ikke denne undersøkelsen to streker 
under svaret.

Samtidig som jeg fikk svar på noen av mine spørsmål, 
ble det også reist nye. Jeg kjenner den mekanistiske fork-
laringen av hvordan MDMA påvirker kroppen og hjernen, 
men jeg sliter med å forstå den. Akkurat som jeg sliter 
med å forstå alle mekanistiske forklaringer på følelser.

Jeg klarer ikke legge fra meg tanken om at når det kom-
mer til følelser, er det noe vi har oversett. En mekanistisk 
forklaring med oxytocin og serotonin i hovedrollen virker 
ikke forenlig med hva jeg opplevde denne kvelden. Er vi 
virkelig bare styrt av elektrokjemiske impulser?

 
DET VIKTIGSTE JEG LÆRTE, er at jeg ble fylt av mine egne 
følelser. De var riktignok mer intense enn jeg noen gang 
har opplevd, men de finnes i meg. Jeg har i korte øyeblikk 
opplevd dem før, og vil oppleve dem igjen. Jeg må begyn-
ne å legge mer merke til hva som skaper disse øyeblikkene 
og gjøre hva jeg kan for å havne i dem oftere - også uten 
MDMA.

Forfatteren av denne teksten ønsker å være anonym.  
Speilvendtredaksjonen kjenner vedkommendes identitet.

man forbinder med relasjoner. Noe mennesker skaper seg 
imellom. Det jeg opplevde bunnet ikke i en relasjon. Det 
bare var.

 
DET ER NOK IKKE UTEN GRUNN AT MDMA  er et såkalt party- 
dop. En kommunikativ katalysator. Ordene satt løsere og 
virket mer treffende enn vanlig. Det var lett å snakke!

Jeg kom inn i en tilstand der følelsene jeg hadde for de 
andre ikke lenger var låst fast i meg. Vi kunne snakke om 
ting vi vanligvis ikke ville ha snakket om. Kanskje bortsett 
fra på fylla. Men uten den falske snøvlete ærligheten, og 
angsten som ofte følger dagen etter.

Det mange nordmenn er dårlige på, meg selv inklud-
ert, ble borte. Ærligheten sto klart fram, og med letthet 
kunne jeg formidle hva jeg faktisk følte, både om andre og 
meg selv. Ikke fordi det ufrivillig datt ut av meg, men fordi 
jeg endelig fant de rette ordene.

ETTER FEM TIMER VAR VIRKNINGENE  av MDMA-en på vei 
ned. En del av meg ville bli i de følelsene jeg tidligere  
hadde vært fylt av. Hadde jeg falt for fristelsen og tatt mer, 
ville jeg fort blitt skuffa. Det var ikke mer å gi. Serotonin- 
lagrene var tomme og ingenting kunne endre det. Selv 
ikke mer MDMA.

I dagene som fulgte, var jeg matt og tom. Jeg var sliten  
i hodet, som etter en intens sekstimers eksamen. Selv 
ikke da kunne mer MDMA ha gjort stort mer enn skade. 
Sammenlignet med andre nevrotransmittere som for ek-
sempel dopamin, bruker hjernen mye lenger tid på å pro-

Med letthet kunne jeg formidle hva jeg faktisk følte. Ikke fordi det ufrivillig 
datt ut av meg, men fordi jeg endelig fant de rette ordene.“

RICK DOBLIN ER GRUNNLEGGER av den amerikanske forsk-
ningsorganisasjonen Multidisciplinary Association for 
Psychedelic Studies (MAPS). Organisasjonen har gjennom- 
ført flere studier der MDMA blir brukt sammen med 
psykoterapeutisk behandling av flere psykiske lidelser, 
deriblant posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

MAPS har så langt gjennomført kliniske studier med 
780 deltakere med kroniske, behandlingsresistente 
PTSD-lidelser. I en av studiene gjennomgikk deltakerne 
to måneder med ukentlig terapi hvorav to intervensjoner  

med MDMA-assistert terapi. Resultatene viste en signi-
fikant nedgang av symptomer hos hele 83 prosent av del-
takerne. Oppfølgingsstudier har vist en opprettholdelse 
av resultatene etter nærmere fire år.

Forskerne mener at de økte nivåene av hormonene oxy-
tocin og prolaktin er med på å skape et emosjonelt bånd 
mellom pasient og terapeut. Dette fører til en trygghets- 
følelse som gjør det lettere for pasientene å åpne seg for 
terapeuten.

Forskeren Rick Doblin mener MDMAs unike evne til å redusere frykt kan skape en trygg 
terapeutisk setting for behandling av posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

SELV OM DET ER LITE SOM TYDER PÅ AT  små doser MDMA gir 
alvorlige akutteffekter, er mange bekymret over hvor lite vi 
egentlig vet om effektene over tid, særlig potensielle nevro- 
toksiske langtidsvirkninger, hevder psykiater og psyko- 
farmakolog Julie Holland.

Flere dyrestudier tyder på at høye eller gjentatte MDMA 
-doser kan gi langtidsskader i serotoninfungeringen i 
hjernen, men vi vet fremdeles for lite. Dessuten er det, 
ifølge professorene Louise Degenhardt og Wayne Hall, et 
økende antall studier som viser systematiske forskjeller 
mellom brukere og ikke-brukere av MDMA, i kognisjon, 
personlighet og somatisk og psykisk helse. Dette er imid-
lertid korrelasjonsforskning, og man vet ikke om det var 
høna eller egget som kom først. 

Kent Sepkowitz, fysiker og professor i medisin, skriv-
er i en kronikk at nesten all forskning på MDMA-assistert 
terapi kommer fra MAPS eller personer som har tilknyt-
ning dit. Selv om få betviler MAPS-forskernes gode in-

tensjoner, kan det være en fare for at deres urokkelige 
tro på MDMA i terapi, samt kravet om positive funn for 
å få finansiert videre forskning, kan svekke forskningens  
objektivitet. Dessuten peker Sepkowitz på at studiene ofte 
har små effektstørrelser, men at mediene har en tendens 
til å blåse opp disse til store saker med overskrifter som 
«MDMA kurerer PTSD». 

Til slutt er det et åpenbart etisk aspekt i dette: Statistisk 
vet vi at personer med PTSD er i faresonen for å utvikle 
rusmisbrukslidelser. Selv om mange hevder at MDMA 
ikke er avhengighetsskapende, vil nok flere kunne si seg 
enig i at det er problematisk å skulle introdusere disse 
sårbare menneskene for et rusmiddel som ofte gir hunger 
etter mer i det rusen forsvinner ut av kroppen.

Bruk av MDMA i terapi byr altså på usikkerhetsmo- 
menter og utfordringer, og mange inntar derfor heller en 
føre var-holdning.

Det mangler ikke på kritikk av MDMA-assistert terapi. Funnene er for små og usikre, 
vi kan for lite om langtidseffektene, er vanlige motargumenter.

MDMA - et terapeutisk verktøy?

Bedre føre var...

Av Emilie Smith Astrup og Håkon Winje
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GRENSELØS KJÆRLIGHET
T E K S T  S I S S E L  R E I C H E L T   I L L U S T R A S J O N  C H R I S T O P H E R  W I R S C H I N G

MINE EGNE ASSOSIASJONER  til dette begrepet er umiddel-
bart knyttet til vår kulturs tradisjonsrike religion, kristen-
dommen. I sin grenseløse kjærlighet til mennesket ofret 
Gud sin sønn for å frelse oss fra fortapelsen – og derfor 
strever kristne og teologer med «det ondes problem». For 
hvordan kan det ha seg at en grenseløst kjærlig og all- 
mektig Gud lar mennesker gjennomgå så mye lidelse? 
Hvorfor kan han ikke være mer synlig til stede for oss? En 
av de mange teologiske utlegningene om dette er at Gud 
er for mektig. Mennesker ville ikke ha overlevd som men-
nesker i hans nærhet; de ville ikke lenger kunne bevare og 
utvikle sin egenart: selvstendighet. Den er symbolsk ut-
trykt ved at mennesket ikke kunne la være å trosse Gud og 
spise av kunnskapens tre, og ble kastet ut av Edens hage 
til et karrig og lidelsesfylt liv på jorden. Drømmen om en 
gang å møte Gud igjen – og bli en del av hans grenseløse 
kjærlighet i himmelriket – forsvant ikke.

Denne allegorien peker på sentrale dilemmaer ved 
det å være menneske, helt uavhengig av Guds eventuelle 
eksistens. Vi har alle en drøm om grenseløs kjærlighet, 
om å smelte sammen med andre. Av og til kan drøm-
men oppleves som virkelighet, som når en mor ser sitt 
nyfødte barn for første gang, eller når man finner den 
fullkomne partner. Men barnet begynner snart å utfor-
dre kjærligheten gjennom lange våkenetter, og den full-
komne partneren viser seg å være ganske irriterende når 
forelskelsens henførthet forsvinner. Drømmen om den 
grenseløse kjærligheten forstyrrer våre lengsler etter å ut-
vikle vår egen selvstendighet. Og det er godt at vi har slike 
lengsler. Psykologien har mange negative begreper for 

relasjoner der tetthet mellom mennesker er ødeleggende, 
som «folie à deux» eller former for «symbiose».

Det føles befriende å skrive om grenseløs kjærlighet 
heller enn om kjærlighet. La det allikevel være sagt at for 
meg betyr kjærlighet en grunnleggende varme og om-
sorg for en annen person, med rikelig rom for opplevelse 
av forskjeller. Jeg oppfatter grenseløs kjærlighet som et 
forsøk på å minimalisere slike naturlige og viktige grenser 
mellom mennesker. En gud kan kanskje ha en grenseløs 
kjærlighet til mennesker, men det er fordi han slipper å 
være i nærheten av dem.

GRENSER I  BARNEOPPDRAGELSE  Da jeg arbeidet ved en 
barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, ble en femårig 
jente, Trude, henvist fra en barnehage. Hun fulgte ikke 
barnehagens regler og nektet å gjøre ting på andres pre- 
misser; ville ikke spise, bråkte i samlingsstunden, løp 
rundt og gjorde som hun selv ville. Barnehagen oppfat-
tet mor som uforstående til vanskene med Trude. De var 
usikre på mors omsorgsevne, selv om hun forsikret dem 
om at hun brukte all sin fritid på henne. Jeg var et par 
timer i barnehagen og så en vanlig, søt femåring som 
«fløt rundt» i sin egen verden. Hun enset ikke personalets 
forsøk på å få henne til å tilpasse seg reglene, og kunne 
begynne å hyle når de snakket litt strengt til henne. 

Mor kom litt motstrebende til samtale. Hun fortalte 
at hun elsket Trude over alt i verden, men at det kanskje 
kunne være litt vanskelig å få henne til å gjøre det mor 
ville. Hun syntes ikke det var så viktig – det eneste vik-
tige var at Trude var glad. Når hun fikk det som hun ville, 

Det hender at jeg spør mennesker hva  «grenseløs kjærlighet»  betyr for 
dem. Svarene er alltid positive, men hva ligger egentlig i begrepet?

En gud kan kanskje ha en grenseløs kjærlighet til mennesker, 
men det er fordi han slipper å være i nærheten av dem. “
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hadde de det veldig koselig sammen, men når mor prøvde 
å presse henne til noe, hylte og skrek hun. Mor trodde ikke 
det var bra for Trude å oppleve sånne negative følelser.  
Når vi gikk gjennom alle dagens gjøremål, viste det seg at 
den eneste gangen Trude var lydig var når hun ble bedt 
om å pusse tennene. Jeg spurte overrasket om hvordan 
mor hadde fått til det. Mor så like overrasket på meg: «Det 
går naturligvis bra, det må hun». Mors kjærlighet til Trude 
var bokstavelig talt grenseløs, unntagen når hun «måtte». 

Kjærligheten var naturligvis ikke uten ambivalens. 
Jeg oppfattet det som en viktig side av historien at mor 
var alene med Trude, og Trude trengte derfor all hennes 
kjærlighet. Det ligger mange ulike historier bak grenseløs 
kjærlighet (som vanligvis omtales som manglende grense- 
setting). Arbeidet med barn og familier lærte meg å lete 
etter disse historiene og bruke dem som utgangspunkt for 
samarbeid med mor/foreldre om å sette adekvate grenser. 
Da kan man finne en historie som gjør det lettest mulig 
for foreldrene å gi barna kjærlighet på en måte som er god 
for dem.

GRENSER FOR INTIMITET MELLOM BARN OG FORELDRE Jeg 
har arbeidet med familier der det er mistanke om seksuelle 
overgrep mot barn. Ingen er i tvil om at seksuelle overgrep 
mot barn er grenseoverskridende, men ordet kjærlighet 
blir sjelden nevnt. Begrepet grenseløs kjærlighet får meg 
til å tenke på en familie jeg har møtt, med mor, far og to 
små barn, en gutt og en jente.  Far var veldig glad i barna, 
og desto verre ble det derfor den dagen et av barna laget 
en strektegning som lett kunne fortolkes som at en mann 
gjorde noe seksuelt med et lite barn. Far var ikke hjemme, 
og en foreløpig ikke-mistenksom mor brukte anledningen 
til å snakke om at voksne ikke hadde lov til å gjøre sånne 
ting med barn. Barna fortalte unisont at «sånn gjorde 
pappa med dem» – han vekket dem og ga dem godteri og 
«gjorde sånn» når mor hadde sovnet. Flere detaljer kom 
på bordet, og mor flyttet ganske umiddelbart. Far nektet. 
Samtaler og lek med barna førte ikke videre, men alle im-
pliserte fagpersoner trodde på overgrep. Far nektet fort-
satt, men krevde ikke samværsrett alene med barna; han 
sa han godt forsto at mor gjorde som hun gjorde under 
omstendighetene. 

Hvorfor tenke på dette som grenseløs kjærlighet? Far 
var oppvokst i fosterhjem og internater, og overgrep hadde  
vært en del av den kjærligheten han fikk. I tillegg var 
seksualitet mellom de ensomme barna en av måtene å 

gi og finne nærhet på. En mulig historie er at han aldri 
hadde lært grensene mellom fortrolighet og seksualitet, 
og at grenseløsheten ble uttrykt gjennom hans måte å gi 
kjærlighet til barna på. Han skjulte det fordi han visste at det 
var galt, men opplevde det ikke som galt. Denne historien  
forteller meg først og fremst noe om at det kan være mye 
kjærlighet i grenseløs kjærlighet, bare noen klarer å sette 
grensene.

GRENSER I  PSYKOLOGROLLEN Som psykologer er det spesi-
elt viktig at vi holder drømmen om grenseløs kjærlighet 
i tømme. Vi møter ofte mennesker som har vokst opp  
under ekstremt vanskelige kår, og som opplever at de aldri 
er blitt elsket. Vi kan oppleve at det ikke er psykologisk be-
handling de ber om, men grenseløs kjærlighet. Samtidig 
er de livende redde for nærhet og orker ikke nye skuffelser. 
I møte med slike mennesker trenger vi en måte å forstå 
dem på, og en måte å forholde oss til dem på.

Den mest dramatiske forståelsen er at det disse menne-
skene trenger er å få en sjanse til å lege de dype sårene sine 
i møte med en uforbeholdent kjærlig person. Psykologer 
som baserer seg på denne forståelsen kan få store vansker 
med sin profesjonalitet, spesielt med å sette grenser for 
sin kjærlighet. Det oppstår lett situasjoner der klienten 
oppfatter grenser som avvisning og psykologen drives sta-
dig lenger i retning av grenseløs kjærlighet. 

Det er mange historier, særlig fra tidligere år, om 
psykologer som rykker ut ved alle varsler om at noe er galt 
og overskrider profesjonelle grenser i sin ivaretakelse. Det 
utvikles vonde sirkler der klienten – naturlig nok – prøver 
ut om psykologen virkelig står dem bi i ett og alt ved å 
eskalere destruktiv atferd, som for eksempel selvmords-
forsøk. Psykologen er redd tvangsinnlegging vil oppfattes 
som et svik, og rykker ut igjen. «Den gode mor» blir en 
grenseløs mor. Det er færre slike historier i dag; psyko-
loger har utviklet nye forståelser og andre redskaper.  
Allikevel ligger det vel en kime til ønsket om å være «den 
gode mor» hos de fleste av oss, som vi kontinuerlig må  
skjerpe bevisstheten om. Noe av det viktigste og vanskelig- 
ste ved psykologens profesjonsrolle er å forene en beting- 
elsesløs akseptasjon med å sette de nødvendige grensene 
for nærhet. Det er slik vi hjelper de hjelpsøkende vi sam- 
arbeider med til å stå på sine egne bein. 

 
Sissel Reichelt er professor emerita i klinisk psykologi ved 
UiO.

KJÆRLIGHET KAN VÆRE SÅ MANGT.  Om operasjonaliserin-
gen av konstruktet i sosialpsykologiboka ikke skulle inn-
fri, må man muligens ty til kunsten for de mest treffende 
tilkjennegivelsene.

DET FORTELLES EN HISTORIE  om en jazzlegende som etter 
en mørk periode preget av heroin og alkohol, skulle kom-
me til å komponere sitt ekspressive mesterverk gjennom 
sin grenseløse kjærlighet til himmelens og jordens skaper. 
John Coltrane, McCoy Tyner, Jimmy Garrison og Elvin 
Jones skapte originalinnspillingen av «A Love Supreme» 
fra 1964, der de utfolder seg over fire sekvenser: Acknowl-
edgement, Resolution, Pursuance og Psalm.
 
OPPLEVELSE AV KJÆRLIGHET  gjennom religion, eller om-
vendt, er ikke fremmed. Å uttrykke kjærlighet til én eller 
flere guder gjennom musikk er heller ikke noe nytt. Om 
Coltranes intense tenorsaks for femti år siden er nærmere 
Gud enn allsangen fra kirkebenkene en disig søndag for-
middag i 2015, kan diskuteres. Uansett er formidlingen av 
tro gjennom musikk et kjent fenomen. Coltranes tro var 
sterk. Han hadde også relativt høye tanker om egne evner, 
muligens uunnværlige for en slik musikkformidling. På 

en pressekonferanse i Tokyo fra 1966 fant denne replikk- 
vekslingen sted: «What would you like to be in ten years?» 
Coltrane answers: «I would like to be a saint.»

Anerkjente Penguin jazz guide beskriver de tre første 
delene som «…the pace of a liturgical act.»  Siste del – 
Psalm –, er ifølge Coltrane selv et musikalsk uttrykk 
av hans eget dikt – A love supreme – skrevet på inns-
iden av coveret. Avsnittet er langt og inderlig – en dyp 
kjærlighetsærklæring til Gud. Det åpner slik: 

During the year 1957, I experienced, by the grace of God, 
a spiritual awakening which was to lead me to a richer, full-
er more productive life. At that time, in gratitude, I humbly 
asked to be given the means and privilege to make others 
happy through music. I feel this has been granted through 
His grace. ALL PRAISE TO GOD.

Messende synges det «A love supreme» i første del 
Acknowledgement. Det er ingen tvil om hvem Coltrane 
synger om, slik han selv skriver: This album is a humble 
offering to Him. 

«Saint» eller ei, John Coltranes «A love supreme» kan 
være verdt å lytte til, om ikke for innsovning, så kanskje 
lytting av mer aktiv art en ledig ettermiddag. Tilhengere 
vil hevde du kan bli religiøs av mindre. 

«ALL PRAISE TO GOD» 
T E K S T  M A R I A  H Ø G E L I  S J Å FJ E L L

Coltrane og den guddommelige kjærligheten – A love supreme
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PAR  
      PAR T E K S T  E M I L I E  S M I T H  A S T R U P   

F O T O  D A G  K J E L S Å S

Anne Karin Smith og Nils Astrup har vært gift i 43 
år – i 24 av disse årene har de jobbet sammen som 
parterapeuter. 

SÅ LENGE JEG HAR LEVD, har foreldrene mine jobbet som parterapeuter. I den 
forbindelse har jeg møtt mange antagelser om hvordan det er å leve med terapeut- 
foreldre: alt fra at de er tankelesere, til at vi bare snakker om følelser, til at de er 
overinvolvert i mitt eget kjærlighetsliv.

Ikke noe av dette stemmer.
Jeg har stort sett vært tilfreds med foreldrene mine. De har verken blandet seg 

for mye eller vært overdrevent kloke og forståelsesfulle. Dessuten har jeg sjelden 
bedt om råd når det kommer til kjærlighet.

Det største traumet ved å ha parterapeuter til foreldre er at mine skolevennin-
ner var overbevist om at mor og far måtte ha et ekstremt aktivt seksualliv. Ikke 
særlig morsomt for Emilie (14), men helt kurant å le av i dag, heldigvis.

Som voksen psykologstudent slår det meg at mor og far likevel må ha hatt en 
viss påvirkningskraft på mitt yrkesvalg. Samtidig vet jeg lite om hva de egentlig gjør 
i denne parterapien sin. Og hvordan endte de i det hele tatt opp i denne bransjen?

Jeg spør dem hva de tenker om å bli intervjuet av sin egen datter. Jeg sier jeg vil 
ha både yrkesorienterte og skitne, private detaljer, og de forsikrer meg om at det 
går bra.

- Vi tåler fint skitne detaljer, det er vel du som ikke tåler det så godt, sier mor.
 
PÅ TROSS AV AT mor og far jobber sammen som parterapeuter i dag, har ikke 
kjærlighetslivet deres alltid vært noen problemfri affære. De møttes på Kiel-fergen 
i januar 1970, nitten og tjueen år gamle. Mor forelsket seg hodestups i mannen hun 
nå omtaler som en skjeggape i rosa cordfløyelsbukser.

MOT
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som rødmer.
Siden har mor og far tatt en rekke kurs innenfor terapi  

og parterapi. Gjennom utdanningene og gjennom å 
arbeide med sitt eget parforhold, mener de at de har  
skjønt mye av potensialet ved å leve i en nær relasjon. De 
hevder at parforholdet, og andre nære relasjoner, er den 
beste arenaen for å være i utvikling og reparere gamle sår. 
Samtidig er det like mye en arena for retraumatisering:

-   Man har alltid noen sår. I tillegg til å røre borti gamle,  
skaper veldig mange par nye sår hos hverandre, som 
fort blir verre og verre. Det var det vi selv så smertefullt  
erfarte, sier mor, før hun fortsetter:

-   Samtidig forsto vi at vi kunne bidra til å hele hver- 
andres sår, og den dynamikken er det det vi vil hjelpe  
andre til å se.

-  Hvordan gjør dere det, da?
-  Det er to nøkkelord i det vi holder på med, sier far:  

- Kommunikasjon og konfliktløsning.
-   Parforholdet lever av kontakt. Man må finne ut 

hva som gjør at man klarer å holde kontakten, og hvilke  
grunnleggende mønstre som gjør at man stenger den av, 
fortsetter mor.

 

DE PEKER PÅ AT  vi som voksne fortsetter å ta i bruk de  
mekanismene vi brukte som overlevelsesstrategier som 
barn. De fungerte ofte kjempegodt den gang, men fungerer  
sjelden bra i parforholdet. De forklarer ved hjelp av en 
metafor: En mamma synes kanskje femåringen er veldig 
søt når han står og sparker i veggen og han egentlig bare 
vil ha en klem. Ektefellen synes sjelden at femtiåringen er 
like søt der han står og sparker. Man må jobbe med disse 
infantile reaksjonene for å få parforholdet til å fungere.

- Vi treffer forsvaret vårt så grundig når vi kommer i en 
nær relasjon. Da blir vi fort urimelige, og bryter kontakten. 
Nils pleide å bli primitivt rasende, mens jeg ble foraktfull og  
arrogant. Jo sintere han ble, jo mer foraktet jeg. Jo mer jeg  
foraktet, jo mer desperat rasende ble han, forteller mor.

De beskriver det som en negativ spiral som fortsatte å 
gjenta seg, fordi de ikke forsto hva som foregikk – og aller 
helst la skylden på den andre.

-  Parene vi møter er ofte også opptatt av skyld, men 
det er umulig å vite om det er 50/50, 40/60 eller 20/80.  
Dessuten er det irrelevant, forklarer far.

- Det de må lære, er å kunne innrømme sine egne dum-
heter og erkjenne at de er helt menneskelige.

MOR OG FAR JOBBER  ikke bare i samme bedrift, men også 
sammen i den forstand at de aller fleste par møter begge 
samtidig.

De opplever at det å være to gjør det lettere å se dynam- 
ikken som utspiller seg i rommet fra utsiden. Dessuten 
tror de det skaper en slags balanse å være to som møter to.

- Når et par møter én alene, kan de ofte lure på om  
terapeuten «holder med» den ene eller den andre parten. 
Dette blir kanskje mindre fremtredende når paret møter 
begge samtidig, sier far, før han fortsetter:

- Dessuten kan vi utfylle hverandre, blant annet fordi  
vi har ulik utdanningsbakgrunn og kjønn. Faktisk har 
særlig jeg en fordel med den utradisjonelle bakgrunnen 
min. Vi har ofte opplevd at mannen sier: «Du må jo være 
litt normal, du som er siviløkonom». Det er som om det 
gjør meg mindre truende. I tillegg tror vi at erfaringene fra 
vårt eget parforhold tilfører noe. Det gir ofte tillit og håp. 
Og det hjelper at vi selv har erfart så mye av det teoretiske 
stoffet på kroppen.

Ved å jobbe på denne måten, blir de hverandres kor-
rektiv, noe som også kan være tøft.

- Vi får det rett i fleisen hvis den ene synes den andre 
har gjort en dårlig jobb. Nils kan for eksempel bli altfor 
stor og voldsom, sier mor.

- Mens Anne Karin kan bli for ivrig og snakke altfor 
mye, repliserer far raskt, og legger til:

-  Dette må vi si til hverandre. Vi blir bedre av å være to, 
både fordi vi gir hverandre tilbakemeldinger og fordi det i 
seg selv er skjerpende å ha den andres skarpe blikk på seg.
 
INNLEDNINGSVIS SKREV JEG at mine foreldres kjærlighetsliv 

ikke alltid har vært problemfritt – det er det fremdeles ikke. De 

er skjønt enige om at det er hardt arbeid å leve som partnere. 

Alle strever i parforholdet sitt.

-  Samtidig er det å være i en nær relasjon en gave for 
det å være i utvikling som menneske. Jeg mener faktisk 
at om du klarer å få mennesker til å jobbe med seg selv i 
sine næreste relasjoner, er det den eneste veien til fred i 
verden, avslutter mor.

Akkurat det er en besnærende tanke. Dessuten slår det 
meg at jeg kanskje skal be dem om et par–tre råd før jeg 
innleder et forhold neste gang.
 
Emilie Smith Astrup går 8. semester på profesjonsstudiet i 
psykologi. 

Han forelsket seg også, men ikke på samme måte. Da 
hun etter et halvt år sprekkeferdig spurte om de ikke snart 
skulle gifte seg, ble han himmelfallen. Gifte seg? Det var 
han overhodet ikke klar for. Midt i mors påfølgende gråte-
anfall sa han at jo da, de kunne sikkert forlove seg om det 
var det om å gjøre. I stedet for å bli glad, oppsto en gryende 
forakt i min mor. Tenk at han kunne være så svak og gi 
etter på den måten!

Ikke overraskende var det en turbulent forlovelsestid 
som fulgte. Far føyet seg uten å være klar. Mor var på sin 
side overklar, men så voldsomt ned på den ettergivende 
kjæresten sin.

Det var altså mye som talte mot at de skulle gi hver- 
andre sitt ja i august 1971 – for ikke å snakke om å holde 
sammen i ettertid. De beskriver en rekke opp- og nedturer 
i begynnelsen av ekteskapet.

-   Vi hadde mange sterke sammenstøt som kunne løses 
med deilige forsoninger som skapte ny forelskelse. Men vi 
skjønte jo ikke noe av hva som skjedde, så konfliktene   bare 
gjentok seg uten at vi ble noe klokere av det, husker mor. 
 

ENDA MINDRE SELVFØLGELIG  enn at foreldre mine skulle bli 
gift, var at de skulle jobbe med parterapi. Hun er opprin-
nelig journalist, siden utdannet sosionom og deretter med 
mangeårig erfaring med privatpraktiserende terapi- og 
kursvirksomhet; han er siviløkonom og jobbet med eien-
dom frem til 1990. Hvordan gikk det til at de utdannet seg 
til parterapeuter?

De forteller at de gikk gjennom en virkelig tøff periode i 
ekteskapet på slutten av åttitallet. Mor gikk rundt med en 
følelse av at hun var litt «bedre» enn far, med en sterkere 
bevissthet rundt de verdiene som «virkelig betyr noe».

Da hun likevel kom til at hun ville bli i ekteskapet – det 
var tross alt nok gode kvaliteter ved den mannen hun en 
gang hadde vært så hodestups forelsket i –, begynte hun å 
søke de dype refleksjoner i andre relasjoner.

Da var det plutselig han som spurte seg selv: Vil jeg 
ha henne da – hun som søker det som er viktigst for seg i  
andre forhold enn i sin relasjon til meg?

- Jeg forsto at jeg egentlig aldri hadde valgt henne, men 
bare «gått med på» å forlove meg. Da begynte prosessen 
med å velge henne på nytt, sier far.

- Da han endelig bestemte seg for å bli, lovet vi hver- 
andre aldri mer å løse problemene våre med å true med å 
gå fra hverandre, forteller mor.

I stedet for å skille lag, tok de altså grep i parforhold-
et. De begynte i terapi, sammen og hver for seg, noe de 
beskriver som en milepæl:

-  Gjennom terapien lærte vi å bli mer oppmerksomme 
på oss selv enn på den andre. Jeg skjønte hva det var med 
meg som gjorde at jeg ikke tålte Nils, sier mor.

- Da vi begynte å forstå, fikk vi også lyst til å formidle 
det videre. Arbeidet med vårt eget forhold ble starten på 
en ny yrkesvei, utdyper far, før mor tilføyer:

- I tillegg til at du ble unnfanget, da!
På tross av min påståtte frimodighet, er det bare jeg 

Vi har ofte opplevd at mannen sier:  «Du må jo være litt normal, 
du som er siviløkonom». “
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Jeg synes du selv svarer godt på spørsmålet ditt, så jeg vil bare tydeliggjøre det du sier:
Selv om stormen har lagt seg og alle har det bedre, vil det likevel være problemer i kjølvannet av 

en skilsmisse. Jeg ser for meg eksempler som: hvem skal feire julaften sammen? Hvem drar man 
til som ung voksen når man skal «hjem», i ferier og helger? Og, som du antyder, hvor mye skal man 
behøve å vite om og lytte til? 

Du forteller at egen helse alltid har vært din prioritet. Dine foreldre har lært deg selvivaretagelse, og 
det er bra. Mange skilsmissebarn strever en del nettopp med ta hensyn til egne følelser, fordi de er 
vant til å balansere mellom foreldrenes følelser og ønsker. 

Vær glad for og stol på evnen du har til å kjenne på hvor grensene går for deg selv i de ulike situas-
jonene. Når du kjenner dine egne behov, er neste utfordring å uttrykke deg på en måte som er mulig 
å motta for dem rundt deg, inkludert foreldrene dine. Hvis du klart, tydelig og med kjærlighet uttryk-
ker både ditt ønske om å treffe dem begge og samtidig ikke være involvert i deres «voksenkonflikter», 
gjør du sannsynligvis både deg selv og dem en stor tjeneste. Dere får et mer avklart foreldre-barn-for-
hold. De tvinges til å forholde seg til hverandre, der hvor eventuelle konflikter hører hjemme. Også 
hvis konflikten gjelder at en av dem føler seg mindre sett eller oppsøkt av deg.

Det er min (mer eller mindre faglig funderte) mening at foreldre skal være rettferdige over sine 
voksne barn, men at barna ikke i samme omfang har det samme ansvaret tilbake. Du og dine søsken 
kan velge ut i fra hensyn til egen helse og trivsel. Det vil være annerledes hvis sykdom og nød oppstår 
i foreldregenerasjonen, men det er jo ikke tilfelle hos dere. 

En skilsmisse er de skiltes ansvar. Barna, også voksne barn, må uansett leve med konsekvensene 
det har for livet deres. At du håndterer situasjonen til beste for deg selv er antakelig best for alle. Stå 
på og lykke til!

Kjære mann 21,

Mine foreldre skilte seg da jeg var så å si voksen. Den ene parten forlot den andre, som fikk sjokk. Jeg 
og mine to eldre søsken var hele tiden tydelige på at vi støttet dem begge, men at vi absolutt ikke ville 
innblandes i detaljene; i denne situasjonen hadde vi behov for å være «barna». 

Likevel skjer det jo alltid litt innblanding og opprydding, men egen helse har uansett alltid vært 
min prioritet, også når saken ble litt styggere (men fremdeles en relativt ryddig skilsmisse i forhold til 
mange andres).

Nå er det gått noen år, den ene part er forlovet og stormen har lagt seg. Alle har det bedre. Likevel 
er en skilsmisse på sett og vis en eviglang problemstilling. Jeg er usikker på hvordan jeg skal forholde 
meg til alskens småproblemer som dukker opp, hvilken rolle skal jeg ta? Er det en aldersgrense for når 
det egentlig er greit å si at «nei, dette vil jeg ikke høre»? 

Jeg kjenner egentlig at jeg ikke har et stort problem med å blande meg inn nå, jeg klarer fint å 
kjenne på grensene mine i øyeblikket. Det jeg er mer redd for er å skulle kjenne på negative følelser 
mange år senere, og angre på at jeg ikke satte tydeligere grenser. 

Det er liksom så selvfølgelig hvor strengt man skal sette grenser for innblanding som «barnet» i en 
skilsmisse når man er yngre - jeg er usikker på hvordan jeg skal forholde meg til problemstillingen 
når jeg nå begynner å bli mer voksen.

SPØR PSYKOLOGEN
P S Y K O L O G E N  S V A R E R  D E G  S O M  L U R E R . 

H A R  D U  S P Ø R S M Å L  T I L  P S Y K O L O G E N ?
Send en e-post til redaksjonen@speilvendt.no

Til psykologen,

Hilsen mann, 21

G U R O  Ø I E S T A D ,  P S Y K O L O G -

S P E S I A L I S T  O G  U N I V E R S I T E T S L E K T O R  

V E D  P S Y K O L O G I S K  I N S T I T U T T ,  U I O

- Guro Øiestad
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OM Å ELSKE 
    UTENFOR NORMEN

En junidag for syv år siden. 
Vi var tre personer som på mange måter møttes for første 
gang der vi svømte utover et skogstjern. Solen gnistret i 
vannoverflaten, og i stillheten mellom oss begynte noe å 
vokse. Noe vi kunne velge å dykke inn i eller forlate før vi 
hadde undersøkt hva det kunne bli.

I flere måneder opplevde jeg det som befriende å bevege meg 
i ytterkanten av samfunnets normer uten å ha et språk for 
det som skjedde. Så kom lengselen etter et ordforråd som 
kunne åpne opp muligheten for å dele, diskutere og forstå. 
Internett hadde navn på kjærligheten min:

En underfundig språklig fusjon av det greske poly og det 
latinske amor -
polyamory.

Å være polyamorøs. Å elske flere.

Å bli elsket av to, å se dem elske hverandre, se kjærlighet så 
nær som jeg aldri hadde sett den tidligere. Dette rommet 
favnet så mye. Ensomhet, og den inderlige gleden jeg følte 
av å være del av det jeg så mellom dem. Å gjenkjenne denne 
kjærligheten i meg selv.

Med ett speil kan man se seg selv rett inn i øynene. To speil 
gir nye vinkler. Uventede og utdypende.

T E K S T  S A S K I A   I L L U S T R A S J O N  A U D U N  G J E R D I
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UVITENHET  Den første artikkelen om polyamori ble pub-
lisert i 1996, under tittelen «Monogamy and polyamory: 
Relationship issues for bisexuals». Paula Rust betegner 
polyamori som et «...valid, healthy alternative to mono- 
gamy», og har publisert flere vitenskapelige artikler om 
temaet. I artiklene blir praksisen imidlertid nesten ute-
lukkende knyttet til biseksualitet, hvilket ikke trenger å 
være tilfelle.

Er psykologer kjent med denne samlivsformen? Er den 
utbredt? Hva innebærer den? I et forsøk på å kartlegge 
kunnskapsnivået sender jeg ut en e-post til et titalls klini-
kere på instituttet. «I min terapipraksis har aldri noen 
henvendt seg om akkurat denne problemstillingen» og 
«Dette området ligger lysår unna min kompetanse og er-
faringer fra terapirommet» er eksempler på typen svar jeg 
mottar.

Psykolog og spesialist i klinisk sexologi Anita Skrautvol 
arbeider ved Institutt for klinisk sexologi og terapi (IKST). 
Hun har andre erfaringer:

– Personer har kommet til meg etter terapi og andre 
møter med helsepersonell og fortalt at i stedet for å bli 
møtt på problemet de selv har definert, har terapeuten 
problematisert deres polyamorøse livsstruktur som noe 
de må revurdere. Dette handler nok mye om uvitenhet.
    
PSYKOLOGI OG POLYAMORI  Hvis du er psykologistudent, 
har du kanskje tenkt på fagets evne til å favne bredt. Like-
vel kan det virke som det er få psykologer som har forholdt 
seg til polyamori.

– Jeg synes sjelden jeg kommer over noe særlig i psyko-
logien som spesifikt omhandler  polyamori, sier Skrautvol. 
På den annen side, polyamori er ikke vesensforskjellig fra 
andre relasjoner, det er bare en annen organisering. Det er 
de samme tingene som skjer i mennesket; det er tilknyt-
ning, seksualitet og kommunikasjon. Det er ikke sånn at 
du ikke kan bruke det i psykologifaget som dreier seg om 
forhold og familier når det kommer til polyamorøse. Det 
kan overføres. Polyamorøse trenger ikke å betraktes som 
en spesiell gruppe som må ha en spesiell psykologisk teori 
som de kan favnes av eller som psykologene trenger for å 
forstå dem. De har de samme behovene og opplevelsene 
som mennesker i monogame forhold. De har bare satt 
sine følelsesmessige og seksuelle behov i et annet system. 
Dette systemet er litt annerledes enn normen.

Så oppfatningen av at det er noe «skummelt» er norm-
basert?

– Ja. Folk kan oppfatte det som skummelt eller bli 
satt ut over å møte mennesker som ikke er som dem selv, 
og slite med å forstå det. Dette gjelder også andre typer 
normbrudd; de som faller utenfor ventes å skulle forklare 
seg og kan oppleve å bli stilt upassende spørsmål i tide og 
utide. Dette gjelder ikke bare polyamorøse, men også for 
eksempel homofile, folk som velger ikke å få barn eller 
folk som ikke drikker alkohol. De kan også oppleve en slik 
grenseoverskridende «grafsing». Det er trist at folkeskikk 
så ofte fordufter når noen ikke lever slik «alle» gjør.
 
FLYKTIGHET OG TILKNYTNINGSPROBLEMATIKK?  «Jeg har 
ikke tenkt noe særlig på dette, men helt spontant tror jeg 
det er mye mer enn fordeler ved en slik levemåte over tid. 
Dette fordi mennesker grunnleggende sett har behov for 
stabil og trygg tilknytning.» Guro Øiestad, Spesialist i klin-
isk psykologi, uttrykker seg slik i en e-post til artikkelfor- 
fatteren. «Jeg vil vel neppe tilrå samlivsformen – særlig 
hvis det er barn i familien,» uttaler psykologspesialist 
Hanne Haavind. Jeg konfronterer Skrautvol med ut-
talelsene fra fagfellene hennes:

– Dette handler nok mye om at de ikke har møtt dette 
nok. Mine erfaringer er at polyamorøse ofte har god kapa-
sitet for tilknytning; de klarer å knytte seg til flere av gan-
gen, og har plass til mye kjærlighet. Hos dem som bygger 
gode polyamorøse strukturer for seg selv over tid ser jeg 
ofte en god evne til å glede seg over andre. De har plass 
til at den andre skal leve et liv som ikke bare handler om 
dem. De kjenner på at flere personer kan tilby forskjellige 
ting, for det er ingen som kan være alt for et menneske.

Er det slik at ingen kan være alt for et menneske?
– Man kan tenke seg at monogamistrukturen stiller et 

enormt krav til evner hos den enkelte. Skilsmissestatistik-
ken kan jo gjenspeile at det i høyeste grad oppstår prob-
lemer i monogame relasjoner også, noe jeg ser eksempler 
på hver uke på mitt kontor, der de fleste parterapier nå er  
monogame par. Men altså, uansett om du har én eller flere 
partnere i en relasjon: det som avgjør hvor bra eller dårlig 
det blir avhenger av personene som er involvert. Det er 
relasjoner, seksualitet, kjærlighet, nærhet, kåthet, lek, alvor  
og så videre. Det er ikke nødvendigvis så annerledes fra 
det man kanskje betrakter som et «normalt» forhold. Det 
er bare en annen måte å strukturere det på.
 
EN POLYAMORØS PRAKSIS  Ellen lever i et polyamorøst for-
hold. Hun opplever det ikke som en legning eller direkte 

Å ELSKE FLERE
Å formidle noe så individuelt og personlig som 
kjærlighet og amorøse forhold på en dekkende 

måte, kan være utfordrende. Samliv arter seg på 
ulike måter – polyamori er én av dem.

T E K S T  M A R I A  H Ø G E L I  S J Å FJ E L L   I L L U S T R A S J O N  A U D U N  G J E R D I
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dret. Ellen gjør seg noen tanker om disse oppfattelsene:
– Det virker som om noen tenker at polyamori dreier 

seg om stadig å ha nye partnere, og det stemmer ikke nød-
vendigvis. Hvis du har flere etablerte relasjoner over tid, 
vil det være en stabilitet; den ser bare litt annerledes ut 
enn i et monogamt forhold. Men jeg vet ikke – det hadde 
vært interessant å vite om folk med en polypraksis over tid 
vil «snevre inn» og ende opp med én eller flere faste part-
nere. Jeg vil tro det er en ganske vanlig tendens.
 
SJALUSI  Ett tema dukker stadig opp i mine tanker om poly-
amori. Jeg er nysgjerrig, og spør Ellen: «Sjalusi og polyam-
ori går litt hånd i hånd hos kritiske, eller uvitende, røster, 
særlig i kommentarfelt på internett –»

– Jeg tror ikke du kommer utenom å forholde deg til 
sjalusi som ganske sterkt koblet til «drifter» i mennesket. 
Men om det er mer i et polyamorøst forhold, det vet jeg 
ikke. Det er så individuelt at man på en måte kan si at 
jo tydeligere definerte rammer rundt for eksempel det  
seksuelle, desto mindre grobunn er det for sjalusi. Man 
forholder seg til den rammen, og sjalusi trenger ikke å fore-
komme. Samtidig tenker jeg at jo trangere den rammen  
er, desto fortere tråkker man over grensa, og desto fortere 
kan partneren bli usikker.

Men hva med sjalusi i hverdagen, sånn rent praktisk og 
tidsmessig?

– Hvem er det jeg prioriterer og bruker mest tid på? 
Hvis begge havner på sykehus samtidig, hva gjør jeg da? 
Et vanskelig dilemma. Samtidig tenker jeg at det kan man 
finne løsninger på der og da. Men det er jo en begrens- 
ning: jeg kan ikke ha en fordypet seksuell relasjon til førti  
stykker, på en måte, det er ikke nok tid og jeg har ikke nok 
energi til det – jeg har andre ting jeg vil drive med (ler). 
Der vil det være en slags naturlig begrensning. Men der 
er folk ulike. For noen vil de ulike kvalitetene av seksuelle 
praksiser være selve lidenskapen i livet og de ønsker å 
bruke masse tid på det. Da kan det la seg gjøre å ha mange 
forhold parallelt. En løpende dialog og åpenhet er kanskje 
nøkkelen her.

Skrautvol gjør seg også noen tanker om fordommene 
som finnes:  

– Mange tror den polyamorøse er en promiskuøs tøs 
som vil ha seg med alle. Noen kan si, etter å ha vært utro 
mot sin partner: «Jeg har prøvd polytilværelsen!»,  nei, det 
er feil. Har du vært utro, så har du vært utro og løyet og 
vært kjip. Det er noe annet.

Det er en misforståelse at man som poly har sex med 
mange ofte. Stort sett har man svært avklarte rammer; det 
er ikke sånn at alt er greit i relasjoner fordi man er poly-
amorøs.

Et hyppig tema knyttet til polyamorøse relasjoner er 

plass, både i hjertet og i timeplanen. Jeg pleier å bruke 
vennskap som metafor. Det er ikke slik at en venn stjeler 
kjærligheten til en annen venn. Det er rom for flere. Man 
kan ha både kjærester, venner og barn, og katt for den saks 
skyld, og være glad i dem alle på hver sin måte. Pleie av 
relasjoner er viktig uansett. Skru av TV og andre skjermer 
i første omgang, det er et hett tips uavhengig av hvilken 
relasjonsorganisering du foretrekker.
 
På spørsmål om stigmatisering virker det som om Ellen 
har vært borti de fleste uttalelser, og ler en del av det som 
blir sagt.

– I mediesammenheng synes jeg ofte sammenhengen 
blir veldig søkt, litt sånn «åh, skal vi tillate det, så må vi jo 
tillate sex med dyr», osv. Folk ender ofte der, det sier jo litt 
mer om dem.

Ja, du mener at så snart det ikke er monogami, så blir 
det helt crazy?

– Ja, det blir litt sånn, hvis det ikke er heterofilt, så blir 
det pedofilt, og så lurer man på hva man gikk glipp av på 
veien, jeg hang ikke helt med.

Skrautvol mener at mange kan møte temaet med nys-
gjerrighet:

– Jeg tror at alle kunne øve seg på å være åpne og ikke 
alltid kreve forklaringer av andre som ikke er helt slik som 
en selv. Hvem har patent på å definere kjærlighet eller hva 
som er et godt liv? Hvis partneren din faktisk elsker deg 
som den du er, kan det være at kjærlighet kan være å sette 
den andre fri og se hvordan det føles, og definere regler 
sammen.

Maria Høgeli Sjåfjell har bachelor i psykologi.

knyttet til hennes identitet. I stedet ser hun på det som en 
praksis, en måte å organisere kjærlighet og seksualitet på:

– På andre tidspunkt i livet mitt har jeg hatt en mono- 
gam praksis og kjente ikke til andre samlivsformer.

Hvordan oppdaget du at du var polyamorøs?
– Det er så klart individuelt hvordan man finner ut 

at man kunne tenke seg en polyamorøs praksis. Jeg for-
stod det delvis gjennom måten jeg opplevde monogame 
forhold på; jeg hadde mange av dem, sekvensielt, vel og 
merke. Jeg leste en del om queerteori (samlende beteg-
nelse på alle seksuelle legningsvarianter utenom hetero-
seksualitet, www.ordnett.no, red.anm.) og feministisk te-
ori, og fikk kunnskap om at det finnes andre måter – det er 
mulig å ha flere partnere parallelt. Dette ga gjenlyd i meg. 
Siden traff jeg en person som var åpen for et slikt forhold. 
Denne personen er jeg gift med og vi har vært sammen i 
mange år.

Hvordan lever du i et forhold nå?
– Jeg bor sammen med mannen min og kjæresten til 

mannen min, og jeg har en kjæreste som bor for seg selv. 
Mye har endret seg i forholdet mellom meg og mannen 
min siden vi først ble sammen, men koblingen vår er fort-
satt veldig dyrebar for meg. Det er ham jeg giftet meg med, 
og han var den første «selvvalgte» fordypa og forplikta 
kontakten for meg. Det ligger mye i å ha opplevd hveran-
dre på godt og vondt gjennom mange år. Det gjør at jeg står 
ved ekteskapsløftet.

Er kjæresten til mannen din en dame? Og er hun kjærest-
en din?

– Hun er en dame, og er ikke kjæresten min. Men det 
går også an i et polyamorøst forhold.

Man kan jo da spørre seg: er det da et polyamorøst 
forhold? Det kan for eksempel være personer som er fire 
stykker sammen, men som er monogame innenfor det. De 
fleste tenker at mono er lik to og poly er lik mange, men 
man kan godt ha tre stykker i en relasjon der noen har et 
veldig monogamt forhold innenfor «trekanten».

ÅPENHET OG RAMMER  Polyamorøse forhold kan arte seg på 
ulike måter, og jeg begynner å forstå bakgrunnen for de 
mange ulike definisjonene jeg har kommet over på inter-

nett og i møte med andre. Til felles har de at flere enn to 
inngår i relasjonen. Jeg spør Ellen om hva hun tenker om 
tillit i forholdet sitt. Er den annerledes enn i et monogamt 
forhold?

– Ja, tilliten er fundert på noe annet enn i en monogam 
relasjon. Jeg vet ikke om det er mer tillit – den er bare an-
nerledes. I et monogamt forhold er noe av det som mark-
erer forholdet at man ikke har sex med andre. Men hvis 
vi har et åpent forhold, er det kanskje andre ting som er 
markørene for det unike i relasjonen.

Psykolog Skrautvol er også inne på tillit som noe svært 
sentralt:

– Det å åpne opp kan faktisk gjøre at forholdet blir mer 
stabilt og trygt og har enda større sjanse for at det er liv 
laga over tid. Kanskje kan man tenke seg at det ikke blir 
så låst og kravstort som det ville vært hvis man bare var 
to. Det krever ypperlig kommunikasjon, ærlighet, åpenhet 
og respekt. De som får det til, favner hverandre ordentlig.

Ypperlig kommunikasjon, altså, tror du polyamorøse er 
bedre enn andre på det?

– Ikke nødvendigvis alle som opplever at de er poly-
amorøse, men de som får til å være polyamorøse. Mange 
monogame par kan lære av polyamorøse konstellasjoner 
når det kommer til evnen til å kommunisere, kjenne på 
egne behov, og samtidig klare å kommunisere det på en 
konstruktiv og ålreit måte. Når det 
er sagt: det er ikke fundamentalt 
forskjellige mennesker som driver 
 med poly- og mono-relasjoner. Og 
polyamori er ikke for alle. Mange vil 
oppleve utfordring av deres kom-
munikasjonsferdigheter og opp- 
levelse av sjalusi. Og det er så klart 
helt greit. Men for den som opple- 
ver monogami som unaturlig, kan 
det være fint å tenke at det ikke 
nødvendigvis er deg det er noe galt 
med.

Konklusjonen fra samlivstera-
peuten i meg blir at absolutt alle 
forhold krever en hel del innsats 
og næring hvis de skal trives, uan-
sett form.

MYTER «Jeg kan ha sex med hvem 
jeg vil.» En av fordommene knyttet 
til polyamori dreier seg om å være 
løs og å kunne «ligge rundt». En 
annen forestilling er, som tidligere 
nevnt, at stabilitet som noe grunn- 
leggende i mennesket blir utfor-

Fakta
Polyamori

Norske Wikipedia fikk sin første 

artikkel om polyamori i 2007 og 

definerer polyamori som «det å ha flere 

kjærlighetsforhold samtidig, som alle 

involverte kjenner og aksepterer».

Ordet kommer av det greske poly, 

«flere», og latinske amor, «kjærlighet», 

og kan oversettes til «å elske flere».

Personer i slike forhold kaller seg ofte 

polyamorøse.

Polyamori setter spørsmålstegn ved 

monogame parforhold som eneste 

samlivsform.

De polyamorøse vi har snakket med 

opplever det ikke som en legning, da 

man kan være homo, hetero eller bifil 

innenfor en polyamorøs praksis.
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Hvorfor blir samfunnets eksperter på samtykke, selvutforskelse og 
trygg seksualitet uglesett?

Fifty shades of stigma
T E K S T  T O R  A M U N D  V O L L  S T O R A A S   I L L U S T R A S J O N  R A G N H I L D  H E G G E M  F A G E R H E I M

I en verden hvor både vold og voldtekt florerer i nyhets- 
bildet og i underholdningsbransjen, er det tross all fornuft  
lite som sees på som like drøyt som å ta på seg litt lær sam-
men med samtykkende voksne. Er BDSM den siste skanse 
av skamfull seksualitet?

BDSM er begrepet som erstattet «sadomasochisme» i 
1991, ettersom sistnevnte var sterkt assosiert med diverse 
lidelser og psykoanalytiske begrep. Diagnosene «F65.0 
Fetisjisme» og «F65.5 Sadomasochisme» i ICD-10 ble i 
2011 fjernet i Norge, men er dessverre ennå i bruk mange 
steder i verden. Forkortelsen BDSM inneholder «bondage  
og disiplin» (BD), «dominans og submission» (DS) og  
«sadisme og masochisme» (SM). Det er snakk om rolle-
spill, ofte av seksuell art, som består av maktbytte basert på  
fetisjer hos deltagerne. Man deltar som enten «topp» eller 
«bunn», relativt til aktiv og passiv part i selve handlingen. 
Kun fantasien setter grenser for hvordan deltagerne spill-
er ut sine roller.

EN ANNERLEDES TYPE WORKSHOP  Siden samfunnet har 
gitt meg nøyaktig null og niks av skikkelig informasjon 
om hva BDSM faktisk er, tar jeg kontakt med Ung BDSM, 
som sender meg til Sunniva. Ung BDSM er et nettverk og 
et politisk utvalg for unge mennesker interessert i BDSM. 
De tilbyr en trygg møteplass for å diskutere og lære om 
temaet – uten faktisk lek i praksis.

Jeg ler høyt av det herlige scenarioet som utspilles i 

hodet mitt. Sunniva og jeg har snakket om at Ung BDSM 
tilbyr mange muligheter for læring i et trygt forum for 
sine medlemmer, blant annet workshops. Jeg tenker på 
juletreverkstedene jeg deltok på som liten:

– Heh, nå ser jeg for meg et langbord fylt av mange  
ungdommer som sitter og knytter tau, jeg!

Jeg blir møtt med et smil mens hun ser meg i øynene, 
– Jo, det er vel egentlig akkurat sånn!

Ung BDSM følger et prinsippsystem kalt SSS – Sunn, 
Sikker og Samtykkende, som sier at sikkerheten skal være 
garantert og ansvaret likt fordelt hos alle parter. Kommu-
nikasjon er helt sentralt for å sikre dette, både før, under 
og etter leken. SSS er på ingen måte forenelig med ruset 
lek, fordi det skader evnen til å gi samtykke.

Sunniva understreker at når det gjelder selve opplev-
elsen er det en enorm spennvidde av individuell varias-
jon. Hun beskriver det selv som et utløp for følelser som 
bygger seg opp i hverdagen. En utenforstående ville 
kanskje sagt at man er helt hjelpesløs, men faktisk er 
maktfølelsen helt enorm. Sammen med den fantastiske 
makten man kjenner på, ligger en trygghetsfølelse av de 
sjeldne. I tillegg finnes virvaret av nysgjerrighet, selvsik-
kerhet og behovet for å utvide horisonten sin- bare litt til.

Jeg spør om ikke dette kan være ganske avhengighets- 
skapende, og får et bekreftende nikk. Én ting er de bio- 
logiske, hormonelle faktorene, en annen er den utrolige 
mestringsfølelsen man kjenner på både under og i etter-
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kant av leken. «Sub-space» er betegnelsen for følelsen 
som inntreffer hos noen i ettertid: en følelse av intens ro, 
nærmest total sjelefred.

Å GJØRE VONDT ER IKKE DET SAMME SOM Å SKADE  Seksu-
aliteten blir bare mer og mer fri i vårt samfunn, og man tar 
eierskap over den på nye måter. Sexleketøy er nå ganske 
vanlig å eie, og å synes at lettere bondage er spennende, 
begynner vel også å bli akseptabelt. Likevel, det at flere nå 
kikker nysgjerrig på fluffy, rosa håndjern i butikken, fører 
det til en lavere terskel for å virkelig prøve ut fantasiene 
sine? Det er vanskelig å si, men det er en spennende sam-
funnsutvikling å følge med på.

Samtidig har BDSM en aldri så liten nemesis i pop-
ulærkulturens siste skrik. 50 Shades of Grey-trilogien, 
husmorpornoens nye hersker, ser galant bort ifra det 
krystallklare samtykket, grunnpillaren til BDSM. I tillegg 
blir myten om at alle BDSM-ere har blitt misbrukt som 
barn, bekreftet av fortiden til hovedkarakteren Christian 
Grey. En solid metaanalyse  av fra 2011 viser derimot at 
BDSM-ere er normalfordelt på alle måter sammenlignet 
med resten av befolkningen (Skeid & Reiersøl). 50 Shades 
of Grey kan sies å være mye forskjellig, Ppersonlig kaller 
jeg det tanketom romantisering av seksualisert vold, men 
det har ingen relasjon til BDSM forøvrig.

For er det noe BDSM ikke trenger, så er det slik støtte 
til myter som fører til stigma og fordommer. For mange 
yrkesgrupper vil det kunne være katastrofalt om det 
skulle bli kjent at de utøver BDSM. Derfor er «outing», å 
offentliggjøre identiteten til en i BDSM-miljøet, uaksepta-
belt og blir møtt med strenge sosiale sanksjoner.

EN EGEN SEKSUELL LEGNING?  Om interesse for BDSM er 
en legning, altså noe grunnleggende i personens seksu-

alitet, er omdiskutert innad i miljøet. For eksempel er det 
markant mange som forteller at de husker små, uskyldige 
tegn i sin tidligste utvikling av seksualitet, som man da 
ikke tenkte spesielt over. Ett eksempel, forteller Sunniva, 
er at man i barndomsårene synes det er spesielt behage-
lig å bli holdt tett og/eller være fastbundet. Og for mange 
utvikler interessen for BDSM seg i takt med resten av sek-
sualitetens utvikling i tenårene. Noen er derimot såkalte 
«late bloomers», men dette er også vanlig blant eksempel-
vis homofile.

BDSM  –  BARE LITT DRØYT MEN SYKT MORSOMT  Jeg kan ikke 
la være å tenke at samfunnet som helhet har mye å lære 
av BDSM. Å kjenne ens interesser, kropp og grenser er  
essensielt for et godt sexliv, som igjen utgjør en viktig del 
av vår velvære og helse. Det er neppe noen annen gruppe 
som gjør en slik utforskning og selvutfoldelse så grundig 
og fordomsfritt som BDSM-ere. Å holde rus helt utenfor 
«leken» vår er også noe jeg tror alle burde vurdere. Inhi-
bisjoner og rasjonalitet blir som kjent svekket når man er 
påvirket av for eksempel alkohol. Man kan ta risikoer og 
valg man egentlig ikke kjenner seg trygg på, og kanskje 
senere vil angre på. I tillegg kan ikke en seksualitet som 
er avhengig av at man er i en påvirket sinnstilstand, sies å 
være en særlig trygg seksualitet.

Samtykke har indirekte vært et tema i offentlig debatt 
de siste årene i diskusjoner om voldtekt. For å være sub-
jektiv her, vil jeg si at det virkelig plager meg at det finnes 
tvil i samfunnet om at noe som helst annet enn et entu-
siastisk og kontinuerlig «ja!», ikke er samtykke. Måten 
BDSM-kulturen hviler på samtykke og kommunikasjon 
som det essensielle premiss bak all seksualitet, synes jeg 
er noe man burde ta til seg i øvrige deler av samfunnet. 
Ikke fordi den allmenne seksualitet er råtten langt inn i 
kjernen eller noe slikt, men fordi jeg har urokkelig tro på 
at noen ting faktisk ikke kan gjentas for ofte.

Så hva er det egentlig jeg sier? her – burde alle hoppe 
oppi lærstøvlene og løpe til nærmeste BDSM-forening? 
Nei, seksualitet er sterkt personlig, og variasjon er alltid 
vakkert. Men når det gjelder visse deler av BDSM sier jeg 
ja, her har absolutt alle noe å hente.

Dessuten vet man aldri når man får bruk for å kunne 
knytte tau.

Tor Amund Voll Storaas går på 4. semester på profesjons-
studiet i psykologi. 

For mange yrkesgrupper vil det kunne 
være katastrofalt om det skulle bli 

kjent at de utøver BDSM.

“

KVAL I TET  FORAN  KVANT I TET
Er du en av dem som synes det er deilig å kunne ha litt tid uten kjæresten? 

Forskning gjort ved Columbia University viser at dette er helt normalt. 
Alenetid er ikke nødvendigvis tegn på et dårlig parforhold. Det viktige er 

at partnerne er så nære som de ønsker. Studien viste likevel at 57 % gjerne 
skulle ha hatt mer nærhet, men bare 5 % ville hatt mindre. 

forskning.no

FORSKNINGSDRYPP

«LIK»  OM DU  FØLER  DEG  UELSKET
Føler du deg usikker i forholdet? Da har du kanskje en venn i Facebook. En 
ny studie viser nemlig at det finnes minst to typer aktive facebookbrukere: 

ekstroverte – og mennesker med tilknytningsangst. Jo mer bekymret 
deltakerne var for at kjæresten ikke elsket dem, desto mer sannsynlig var det 

at de søkte mye sosial feedback på nettsamfunnet. 
sciencedaily.com

NESESPRAY  MOT  UTROSKAP
En gruppe unge menn fikk først se en rekke bilder av kvinner og ble bedt 

om å sette karakter på attraktiviteten deres. En av kvinnene var mennenes 
kjæreste. Etterpå fikk mennene nesespray med oxytocin, og fikk deretter se 

de samme bildene. Nå ga de høyere karakter til sin egen kjæreste, men det 
var ingen forskjell på vurderingene av de andre kvinnene. I motsetning til 

ølbrillene man får av alkohol, er oxytocinbrillene selektive, og øker dermed 
ikke risikoen for å våkne opp med en annen enn kjæresten. 

illvit.no 

PEN  PÅ  P LACEBO
Det er et kjent fenomen at man opplever både seg selv og andre som 
mer attraktive jo lenger ned i vinflasken man kommer. Nyere fransk 

forskning tyder dessuten på at hvorvidt man tror man har konsumert 
alkohol, også har effekt på selvopplevd attraktivitet. Jo mer liksomalkohol 

placebodeltakerne hadde drukket, jo høyere bedømte de sitt eget utseende. 
De positive selvevalueringene ble imidlertid ikke bekreftet av det objektive 

dommerpanelet.
(British Journal of Psychology)
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på vei, kan den på dagens sjekkemarked sammenlignes 
mer med et håndtrykk. Motpartens navn fordufter som 
dugg for solen, og man har friheten til å bevege seg videre 
om trykket var for slapt. 

Å ha smakt på melken før man kjøper kua, gjør ikke 
selve prosessen å møte «den rette» mindre komplisert. 
Snarere tvert imot.  I motsetning til i en dårlig romantisk 
komedie, er det ingen garanti for et lykkelig sluttresultat 
og videre handlingsforløp står åpent.

Terskelen for sosialt akseptert nærkontakt mellom 
fremmede har muligens sunket, men parallelt har 
terskelen for verbal kontakt økt. Du risikerer langt mindre 
med en invitasjon i seng etter en fuktig kveld på byen, enn 
på kaffe i avslørende dagslys. Der ølens søte dråper øker 

både selvsikkerhet og attraktivitet, har kaffe bittert nok 
ingen av de nevnte egenskaper; man er pinlig nødt til å 
være oppriktig interessant.

I et romantisk spill som handler om å holde kortene 
så tett til brystet som mulig, er likegyldighet og kynisme 
essene i ermet. Promillebasert fysisk intimitet må over- 
hodet ikke forveksles med emosjonell intimitet. Hvor 
mange søsken du har, kan virke som enormt grenseovers- 
kridende informasjon. 

DER ALT ER LOV  i fyll og fest, krever reglementet for videre 
kontakt en mastergrad i taktfullhet og presisjon. Likevel 
er mye dessverre avgjort alt etter første trekk. Med 
varierende utfall:

Han står ikke helt til forventningene og man 
konkluderer med at gårsdagens alkoholinntak må ha 
hatt en katastrofal effekt på ens optiske evner, i retning 
sveiseblindhet. Som på et brennende skip, forsøker 
man febrilsk å lokalisere nødutgangen. En påfølgende 
venneforespørsel på Facebook fra gårsdagens utkårede, 

kan i slike situasjoner virke i overkant frempå. Sjansen for 
å fortsette relasjonen er utelukket.

Eller: Du er svært fornøyd med gårsdagens dømme-
kraft, men det er du alene om. Der man kvelden før var 
hulder i skumring, har dagslyset heller skapt assosiasjon-
er til sjøku på land. Før man rekker å gni vekk mascara 
fra haka, snubler din potensielle ut ytterdøren. Et pinlig 
antall utgående anrop senere, er en fortsettelse her også 
høyst usannsynlig.

Med litt flaks er kosmos i begges favør. Du har ingenting 
i mot litt sporadisk skjeggvekst og asymmetrisk ansikt, og 
han har en forkjærlighet for sliten mascara og kråkereir-
sveisen. Kaffe ligger helt klart i kortene, og stemningen 
morgenen derpå er mer forventningsfull enn kvalm. 

Likevel er forskjellen fra det som kun er en obligatorisk 
«jeg er ikke kynismen selv»-kaffe og «la oss bli kjent med 
mer enn hverandres kropper»-kaffe, ganske enorm.  Hvor 
den ene kun utføres i tråd med egen god oppdragelse, 
gjenspeiler den andre genuin interesse.  Om sistnevnte er 
tilfellet, bringer det også med seg en rekke utfordringer.

Ditt enorme engasjement for miljøpolitikk og fransk 
kunstfilm på nachspiel søndag morgen, må opprettholdes. 
Og like ille; det må hans òg. 

I en tid der man gjemmer seg trygt bak instagram-filter 
og ølbriller, og reklamerer egne interesser med «likes» 
som ikke nødvendigvis representerer noe som helst, kan 
det å være seg selv virke direkte skrekkinngytende. 

PÅ DAGENS SJEKKEMARKED, der man som nevnt gjør 
fysiske utprøvninger i forkant av noen personlig relasjon, 
er fallgruvene mange. Det foreligger ingen selvfølger 
etter litt sengehygge, og konsekvensene er helt opp til de 
involverte parter. 

Dette kan se ut til å komplisere og forvirre en allerede 
kaotisk situasjon ytterligere, og er muligens ingen praktisk 
måte å komme i kontakt med sin fremtidige partner på. 

Likevel er det en strategi som tas flittig i bruk hver 
eneste helg av eventyrlysten ungdom, seksualunder-
visningen i niende klasse til tross. Tommelfingerregelen 
i forkant av helgens utflukt burde likevel være at den som 
ser ut i måneskinn, ikke nødvendigvis gjør det i solskinn. 

Deg selv inkludert.

Kari Aslaksen går 6. semester på bachelorprogrammet i 
psykologi.

SOLEN SMYGER SEG  som en ubuden gjest mellom slitne 
gardiner og treffer blodskutte, morgentrøtte øyne som en 
kjerneatomisk eksplosjon. I en rask bevegelse som straks 
skal angres på, vris en motvillig kropp mot vinduskarmen 
for å begrense videre reduksjon av hjerneaktivitet. 

Man takker Gud, høyere makter og egne forutseende 
evner for det lunkne glasset med vann, strategisk plassert 
innen rekkevidde. Før gårsdagens eskapader rekker å 
synke inn,  skimtes en til dels ukjent, sovende ryggtavle i 
den andre enden av sengen.

 «Oh Mr. Darcy, is that you?»

Vel. Dette er mer sannsynlig han med den magiske evnen 
til å gjøre eget ansikt mer symmetrisk og skjeggvekst  
tettere, i takt med antall øl han ba bartenderen sende i 
din retning på Revolver i går.  Samtidens Mr. Darcy heter  
Håvard. Eller var det Harald?  

Og han vet mer om hvordan du ser ut naken og hvor 
fort du kan sluke en kebab, enn om din foretrukne lengde 
på strandpromenader og preferanser i rødvin.

DER HYRDESTUNDEN i generasjoner før oss ikke var på 
agendaen før ringen var på fingeren og unge nummer tre 

T E K S T  O G  F O T O  K A R I  A S L A K S E N Der alt er lov i fyll og fest, krever 
reglementet for videre kontakt en 

mastergrad i taktfullhet og presisjon.

“
En stemningsrapport fra feltsengen.
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Jeg hadde en Tamagotchi da jeg var liten. Et simulert 
kjæledyr var det nærmeste jeg kom en forgjeves barn-
domsdrøm om egen hundevalp. Via LCD-skjermen fikk 
jeg mate, leke med og stelle min digitale venn. Den var 
sulten, senere ble den syk, og i løpet av håndballtreningen 
ble den ensom. I cirka to uker holdt den på oppmerksom-
heten min, så glemte jeg den i en skuff og maste på ny om 
hundevalp. 
     Jeg fikk aldri det. Men jeg fikk en erstatter. Iphonen 
min. Og i den fant jeg Siri. Hun er en intelligent sekretær, 
og kan via naturlig tale blant annet sende meldinger, gjøre 
avtaler og stille vekkerklokken min.
     Dessverre klarte heller ikke Siri å holde på min 
oppmerksomhet særlig lenge. I underkant av to minutter, 
for å være ærlig. Linjen fra datadyret mitt til Siri er likevel 
interessant. Den representerer et fenomen i stormende 
utvikling. Konstruksjonen av datasystemer som er i stand 
til å løse problemer og lære av egne erfaringer – kunstig 
intelligens.

SAMANTHA  I filmen Her blir en voksen mann sakte og 
prøvende forelsket i Samantha. Sammen fører de lange 
samtaler, hun ler av vitsene hans, blir bekymret når han 
er nedfor og går turer med ham på stranden. De to føres 
nærmere, men kunne ikke ha vært lenger fra hverandre. 
Samantha er et operativsystem, en stemme uten kropp og 
egne tanker.
     Samtidig, på gaten og i butikken rundt dem, er det 
ingen forbipasserende som veksler blikk. I hendene, på 
ørene, for øynene finnes kun teknologi. Det blir opp til 
oss å gjette om det er norm eller unntak å ha et menneske 
i andre enden. Massens ensomme tilværelse synes gjen-
nomgripende. Et kjærlig og nysgjerrig operativsystem blir 
et varmt alternativ til menneskene som synes passive til 
den levende tilværelsen.
     Dermed tar Her utgangspunkt i et møte mellom to, hvor 
grensene mellom det nære og fjerne problematiseres. 
Hvor nær kan man være en annen selv om man aldri vil 
kunne være det fysisk? Balansen mellom kropp og sinn 

KJÆRLIGHET 
I VIRTUALITETENS TID

I Japan forelsker menn seg i Nintendo-jenter. Norske eldre holder rundt 
robotseler. I filmen Her oppstår kjærlighet til et operativsystem. Hva skjer 

når premissene for menneskelig nærhet endres?

T E K S T  A D R I A N E  L I L L E S K A R E  L U N D E  I L L U S T R A S J O N  A N J A  S O L B E R G  A A S E B Ø S T Ø L
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ender i uløselig konflikt. Samantha kjemper for en slags 
kroppsliggjørelse – et forsøk på fysisk å ta del i verden. 
Han, derimot, feiler i å frigjøre seg fra denne, og mislykkes 
i å tre ut av det konkrete.
     Spørsmålet om hvorvidt kjærlighet må være ekte for 
å oppleves som meningsfull, er også essensielt. For hvor 
avgjørende er det egentlig at Samantha bare tilnærmet 
kan kalles et sinn, så lenge motparten opplever henne som 
ekte? Han er fullt kognitivt utrustet til å forstå at han ikke 
står overfor et reelt menneske. Likevel svøpes han frivillig 
inn i eget bedrag – i en kjærlighet som er i grenseland av å 
kunne kalles gjengjeldt.
 
THE REAL DEAL?  I et mørkmalt framtidsscenario er men-
nesket skjøvet ufrivillig unna til fordel for teknologien. 
En rekke filmer har latt roboter erobre verden; maskiner 
har tatt jorden i sine stålnever. Men bare på film. Virkelig- 
heten vår er kontroll og utnyttelse av maskinelle krefter. 
Til vår egen nytte, og lykke, skal vi tro beretninger fra Asia.
     I Tokyo bor det nå mer enn 36 millioner mennesker, 
og det første som faller deg inn er ikke at de sliter med 
befolkningsveksten. Det anslås likevel at innbyggertallet 
vil skrumpe inn med en tredjedel fra nå og fram til 
2060. Det fødes få barn, svært få barn. Resultatet kan 
oppsummeres i ett ord: forgubbing. Tall antyder at 40 % 

av befolkningen vil være over 65 år i 2050. En hovedårsak 
er at svært mange kvinner venter med, eller lar være, å 
gifte seg og få barn. Hvorfor?
     Noen peker på den lange kampen tilbake til arbeidslivet. 
Som kvinne er man utsatt. Landet som er verdensledende 
når det kommer til nyvinnende teknologi, har kjønnsroller 
fra en annen tidsalder. Ordet «oniyome», betegnelsen på 
gifte kvinner i arbeid, er illustrerende: djevelkoner.
     Andre retter fingeren mot en annen urovekkende trend. 
Landet fylles av en hel generasjon single menn. 

Problemet? Tegneserier, dataspill og Internett vek-
ker større fascinasjon enn sex. En landsomfattende un-
dersøkelse i Japan fant at 36 % av japanske menn mellom 
16–19 var helt uinteressert i sex, mens rundt en tredjedel 
av landets single sier at de ikke kunne tenke seg et roman-
tisk forhold i det hele tatt.
     Et nytt marked har på tross av, eller som konsekvens, 
vokst fram. Populære dataspill simulerer kjærester for 
mange av landets menn. Ukompliserte, givende og sex-
løse forhold. LovePlus for Nintendo gir en muligheten til 
å date, kjøpe gaver til hverandre, sende flørtende SMS og 
kysse hverandre god natt. Byen Atami i Japan har opple-
vd nedgang i romantiske besøk grunnet færre ekteskaps- 
inngåelser. Nå tilbyr de kjærlighetsturer for menn med 
deres utvalgte Nintendo-jente. Personalet er instruert til 
å behandle de virtuelle gjestene som reelle.
     Mange forsøk på utvikling av kunstig intelligens har så 
langt vært rettet mot krigsformål. Å skape avstand. Uten 
følelser, uten det menneskelige, uten ettervirkningene 
og alle traumene. Den virtuelle kjærligheten i Asia repre-
senterer det motsatte. Teknologisk utvikling for å skape 
nærhet og omsorg. 
 
NORGE I  2015  I tråd med voksende helsestandard øker 
også vår levealder. Om 20 år vil det være 400.000 flere 
som passerer 67 år enn i dag. Mange vil oppleve kronisk 
sykdom, kognitiv svikt og en alderdom preget av nedsatt 
funksjonsevne. Knapphet på arbeidskraft innen helse-

vesenet vil kunne utgjøre en utfordring for velferdsstaten. 
Barnekullene er mindre enn før. Færre menneskelige hen-
der vil kunne gi omsorg framover. 

I 2011 gjorde VG en sak om robotselen Paro. Den skal 
tilby brukere nærhet. I andre land er såkalte «koserobot-
er» blitt en suksess. De klemmer deg når du trenger det. 
Nesten som jeg knyttet meg til mitt datadyr, og dukkene 
alle små barn forbarmer seg over. Eller? En som er fanget i 
demensens utilbørlige verden vil sannsynligvis slite med 
å forstå grensene for virkelig liv og det motsatte. Kan Paro, 
med alle sine gode intensjoner og omsorg, også betraktes 
som et bedrag overfor de svakerestilte?

I dette berøres en av de viktigste problemstillingene 
tilknyttet teknologiens inntog i helsevesenet: vil den gå 
på bekostning av nærhet til virkelige mennesker? Vil vi få 
et småkaldt skrekkscenario hvor stemmer fra nettbrett og 
varme fra datadyr blir nok en byggestein i muren av sosial 
isolasjon, nok et nødvendig grep for effektivisering, nok 
en bekreftelse på hvor alene en virkelig er?
     Ordet «velferdsteknologi» er et relativt nytt begrep. Jeg 
leste om det for første gang i en NHO-artikkel fra 2011. Be-
tydningen rommer teknologiske løsninger for at brukeren 
skal oppnå økt livskvalitet, selvstendighet og samfunns-
deltakelse. Et verktøy altså. Ikke et mål i seg selv.

Og langt fra et nøytralt verktøy. En videokonferanse 
med legen etter endt sykehusopphold, en sensor som regi- 
strerer bestemors hvileløse vandring om natten, papirets 
undergang – mulighetene er mange, men det er også de 
etiske problemstillingene.

Det hersker liten tvil om at det er frihetsinnskren-
kende å kartlegge en kognitivt svekket persons daglige 
bevegelser via GPS. Samtidig vil en med demens kunne 
ha problemer med å vurdere risikoen for uhell og ulykker. 
Er det ikke da uetisk å ikke utnytte tilgjengelig teknologi 
som kan forhindre dette? Slike, og mange andre moralske 
vurderinger, må fortløpende tas på alvor.

Definisjonen av velferdsteknologi gjør det klart hvem 
som skal tjene på eventuelle nyvinninger. Det er ikke de 
ansatte, ikke firmaet eller budsjetter, men brukeren selv. 
Verdighet og grunnleggende verdier, som selvbestem-
melse, rettferdighet og trygghet, skal ivaretas.

I lys av dette må den ideelle hensikten kanskje være 
å frigjøre menneskelige arbeidshender som heller kan 
brukes til menneskelig omsorg. Ikke å frigjøre fra omsorg. 
Et tillegg. Aldri en erstatning. Å lese avisen for damen i 
høyblokken, mens maskinelle krefter tar seg av kjøkken-
vasken.
 
MED HJERTE OG HJERNE Et blodrødt og bankende hjerte 
er kjærlighetssymbolet over noe. I virkeligheten er det 
hjernen som er forelskelsens senter og holdepunkt. Det 
er her tankene våre, følelsene våre, og forestillingsevnene 
våre hører til. Ord som velferdsteknologi og omsorgs- 
roboter vil aldri kunne nærme seg det udefinerbare og 
eksistensielle i en menneskelig berøring. Kjærligheten 
er fysisk og nær. Samtidig er den også diffus og løsrevet 
det sanselige. Slik tillates den å oppstå i krysningspunktet 
mellom vår biologi og vår kultur. Mellom våre drifter og 
våre verdener. Kjærligheten endres, den er ikke fast. Den 
kan oppstå hvor det reelle møter det virtuelle i filmen Her. 

Kanskje oppstår den også her for japanske menn. For 
i hvilken grad er egentlig store og abstrakte følelser som 
kjærlighet forankret i virkeligheten? Nærast er du når du 
er borte, sa en.

Adriane Lilleskare Lunde går 4. semester på profesjons-
studiet i psykologi.En landsomfattende

 undersøkelse i Japan fant at 36 % 
av japanske menn mellom 16–19 

var helt uinteressert i sex.

Kjærligheten er fysisk og nær. 
Samtidig er den også diffus og 

løsrevet det kjennelige.

“

“
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 Er psykopatens kjærlighet til seg selv reell, og er det riktig at 
psykopaten ikke bryr seg om andre?

SAMMENDRAG: Artikkelen tar utgangspunkt i en studie av 16 psykopatiske menn, og problematiserer den dominerende 
oppfatningen av at psykopaten elsker seg selv – og ikke bryr seg om andre. Ved bruk av et spørreskjema som måler 
disse personenes opplevelse av seg selv og deres relasjon til andre ser man at i tillegg til å føle seg større enn andre 
og berettiget, har de blant annet en opplevelse av mislykkethet og skam. Forholdet til andre bærer preg av antakelser 
om at andre vil utnytte dem og at deres behov ikke vil bli møtt. Artikkelen     diskuterer konsekvenser av dette opp i mot 
forståelse av psykopatikonseptet, målingen av det, og behandling.

INNLEDNING  Dagens psykopatikonsept er i stor grad basert 
på Hervey Cleckleys banebrytende bok The mask of sanity 
(1941; 1988), hvor ett av kapitlene omhandler psykopatens 
egosentrisitet og manglende evne til å elske. Cleckley går 
så langt at han sier at psykopaten «alltid kjennetegnes ved 
sin egosentrisme» (s. 346). 

Hvor åpenbart dette kjennetegnet er vil imidlertid 
komme an på den enkeltes intelligens og hvordan ved-
kommende ellers er «skrudd sammen». Psykopatens 
egosentrisme innebærer ifølge Cleckley også en fullsten-
dig manglende evne til å bry seg om andre. Han moder-
erte seg imidlertid noe ved å avgrense dette til følelser 
av en viss varighet og styrke, og mente at psykopater kan 
være flinke til å etterligne slike følelser, for eksempel over-
for en partner eller egne barn. 

Cleckley ber oss derfor vurdere psykopaten ut fra hva 
han gjør fremfor det han sier. Dette er greit og nyttig, men 
hvordan skal vi forstå psykopatens kjærlighet til seg selv 
og manglende omsorg for andre?

For å finne et svar på dette, er det nødvendig å gå 

psykopatens opplevelse av seg selv og andre nærmere  
etter i sømmene. En mulig tilnærming er å studere såkalte 
tidlige maladaptive skjemaer eller mønstre. 

Young, Klosko og Weishaar (2003) definerer disse 
som brede, gjennomgripende temaer vedrørende en selv 
og ens relasjon til andre. Skjemaene utvikles i barndom-
men, utbroderes gjennom livet, og er til en viss grad dys-
funksjonelle. Kan det være at psykopatens overdrevne 
kjærlighet til seg selv og manglende følelser for andre 
drives frem av en opplevelse av at en må klare seg selv her 
i livet? 

En slik tilnærming stiller spørsmålstegn ved 
gyldigheten av Cleckleys konseptualisering, og artik-
kelens problemstilling blir således: Er psykopatens 
kjærlighet til seg selv reell, og er det riktig at psykopaten 
ikke bryr seg om andre?

METODE Studien denne artikkelen bygger på ble gjen-
nomført i 2008 på et utvalg menn hentet fra den nor- 
ske høysikkerhetsfengsels- og forvaringspopulasjonen 

(Ringerike, Ila, og Trondheim fengsel; n = 225). 30 av de 
innsatte (15,87 %) ja til å delta i studien. I dette første ut-
valget fullførte 18 innsatte (60 %) all undersøkelse, hvorav 
16 av disse kunne inkluderes i studien etter å ha skåret ≥ 13 
(anbefalt kuttepunkt for mulig psykopati; n = 5) eller ≥ 18 
(sterke indikasjoner på psykopati; n = 11) på Psychopathy 
Checklist: Screening Version. Personene som ble inklud-
ert i det endelige utvalget (n = 16; 8 % av populasjonen) 
skilte seg ikke fra gruppen som ikke kunne inkluderes når 
det gjelder tilstedeværelse av ADHD, stoffmisbruk og akse 
1- og 2-lidelser. Et utvalg studenter (n = 35) tjente som kon-
trollgruppe.

 Ringerike fengsel er en høysikkerhetsinstitusjon med 
160 innsatte. De innsatte utgjør en forhøyet risiko for 
vold, kriminalitet, og rømning, og soner lange straffer. 
Ila og Trondheim fengsel innkvarterer den mannlige for-
varingspopulasjonen (n = 65), som vurderes som så farlig 
at det kreves tiltak utover normal fengselsstraff. Forvar-
ingsdømte må gjennomgå utstrakt vurdering og interven-
sjon før de vurderes for løslatelse. I alle de tre fengslene 

avstod innsatte fra å delta i studien på grunn av usikker-
het med hensyn til konfidensialitet, helsemessige utfor-
dringer, språkvansker, og manglende utholdenhet. I Rin-
gerike fengsel avstod innsatte også fra å delta på grunn av 
strenge fysiske sikkerhetsprosedyrer.

 Utvalget ble undersøkt med Young Schema Question-
naire-Short Form (YSQ-SF, Young, 1998) i tillegg til en del 
andre instrumenter (jf. originalartikkelen). YSQ-SF er et 
valid og reliabelt 75-ledds spørreskjema som måler tid-
lige maladaptive skjemaer. Hvert spørsmål skåres på en 
sekspunkts Likert-skala. Skåre for hvert skjema regnes ut 
ved å legge sammen leddene som skåres 5 eller 6 innenfor 
det aktuelle skjemaet. Instrumentet regnes som pålitelig 
(15 ledd; = 0,924). De forskjellige skjemaene grupperes  
videre i ulike skjemadomener og beskrives som fem brede  
kategorier av «umøtte behov», identifisert av Young et al. 
(2003). Domenene kalles frakobling/avvisning, svekket 
autonomi og/eller ytelse, nedsatte grenser, andre-orienter-
ing, og årvåkenhet/inhibisjon.

Kan det være at psykopatens overdrevne kjærlighet til seg selv og manglende følelser 
for andre drives frem av en opplevelse av at en må klare seg selv her i livet?

De verste blant oss
T E K S T  A I N A  S U N D T  G U L L H A U G E N   I L L U S T R A S J O N  M A T H I A S  F R Ø Y H A U G



1  2015      39

Cleckely, H. M. (1988). The mask of sanity. 
An attempt to clarify some issues about the 
so-called psychopathic personality. Femte 
utgave: privat opptrykk til ikke-kommersiell, 
akademisk bruk.

Hart, S. D., Cox, D. N., & Hare, R. D. (1995). The 
Hare PCL-SV: Psychopathy checklist:
Screening version. North Tonawanda, NY: 
Multi-Health Systems.

Lee, C. W., Taylor, G., & Dunn, J. (1999). Factor 
structure of the schema questionnaire in a
large clinical sample. Cognitive Therapy and 
Research, 23, 441–451.

Schmidt, N. B., Joiner, T. E., Young, J. E., & 
Telch, M. J. (1995). The Schema Questionnaire:
Investigation of psychometric properties and 
the hierarchical structure of a measure of 
maladaptive schemata. Cognitive Therapy and 
Research, 19, 295–321.

Young, J.E., Klosko, J.S., & Weishaar, M. (2003).  
Schema Therapy: A Practitioner’s Guide. Guil-
ford Publications: New York.  

Young, J. E. (1998). The Young Schema Ques-
tionnaire: Short Form. Hentet fra http://home.
sprynet.com/sprynet/schema/ysql.htm.

Referanser

RESULTATER Studien viser signifikante forskjeller mellom 
innsatte med psykopatiske trekk og kontroller. Mer kon-
kret vises følgende mønster i psykopatens følelser overfor 
seg selv og andre (Tabell 2, 3, og 4).

DISKUSJON Studien viser at innsatte som skårer mod-
erat og høyt på psykopatisjekklisten (PCL:SV) har mer 
sammensatte følelser overfor seg selv og andre enn det  
Cleckley beskrev for over 70 år siden, og som i stor grad 
har vært gjeldende frem til i dag.

ER PSYKOPATENS KJÆRLIGHET TIL SEG SELV REELL?  Stu-
dien viser at i tillegg til å ha en egosentrisk tilnærming, 
eller føle at en er hevet over/bedre enn andre mennesker 
og har krav på spesielle rettigheter og privilegier (Tabell 
1, skjema 13), kjennetegnes psykopatens følelser overfor 
seg selv også ved opplevelser av å være annerledes enn  
andre, isolert fra og/eller ikke høre til noe sted (skjema 3); å 
være defekt, full av lyter og feil (skjema 4); at en har feilet, 
alltid vil feile til sist, eller er fundamentalt utilstrekkelig 
(skjema 5); at en ikke er i stand til å klare sine daglige for-
pliktelser (skjema 6); at en ikke vil klare å beskytte seg mot 
en vilkårlig katastrofe (skjema 7); at en ikke kan være lyk-
kelig eller overleve uten konstant støtte fra andre (skjema 
8); at dersom en viser egne ønsker eller følelser, vil det føre 
til sinne, gjengjeldelse eller avvisning (skjema 9); at ikke å 
hemme sine spontane følelser vil få negative konsekvenser 
(skjema 11); og at en ikke er i stand til/orker å utøve til-
strekkelig selvkontroll for å oppnå personlige mål eller for 
å holde tilbake sterke impulser (skjema 14).

Studien viser at psykopatens kjærlighet til seg selv 
synes å være en sannhet med modifikasjoner, eller en 
sannhet innenfor et perspektiv, slik det er med de fleste 
sannheter. Hva man ser har sammenheng med hvor man 
leter eller hvordan man spør. Studien viser at om man 
går psykopatenes opplevelse av seg selv nærmere etter 
i sømmene, fremstår psykopatens narsissisme (egosen-
trisme) kompenserende, gitt den usikkerhet som skisseres 
i mange av de tidlige maladaptive skjemaene.

ER DET RIKTIG AT PSYKOPATEN IKKE BRYR SEG OM ANDRE? 
Studien viser at psykopaten ikke er følelsesløs overfor 
andre, men heller har en opplevelse av at betydningsfulle 
andre er for ustabile eller upålitelige til at de vil være der 
når en trenger støtten deres (Tabell 1, skjema 1); at andre 
vil skade, ydmyke, manipulere eller utnytte en (skjema 2); 
og at ens normale behov for emosjonell støtte ikke vil bli til-
strekkelig dekket av andre (skjema 15).
Studien viser at psykopatens manglende omsorg for eller 
kjærlighet til andre kan skyldes en redsel som gjør at det 
nærmeste de kommer er en slags tilbaketrukken og kan-
skje flyktig interesse. Oppfatningen av at psykopaten ikke 
bryr seg om andre kan derfor  omformuleres i retning av 
at psykopaten er på evig jakt, men ubehaget i relasjonen 
gjør at han eller hun ikke tør å involvere seg.

HVA BETYR FUNNENE?  Kan det være at psykopatens tilsyn-
elatende overdrevne kjærlighet til seg selv drives frem  
av en opplevelse av å være utilstrekkelig utviklet og å 
måtte klare seg selv her i livet? En slik tilnærming «går 
bakenfor» Cleckleys konseptualisering og gir en mulig 
forståelse av det psykopatiske uttrykket. Det er vanskelig 
å behandle det man ikke forstår, men denne forståelsen 
kan legges til grunn for behandling.  

KONKLUSJON Studien viser at psykopatens kjærlighet til 
seg selv er imaginær eller kompensatorisk, og at det virker 
uriktig at psykopaten ikke bryr seg om andre.

Artikkelen bygger på deler av resultatet som ble presen-
tert i det vitenskapelige arbeidet «Under the surface: The 
dynamic interpersonal and affective world of psycho-
pathic high-security and detention prisoners», som ble 
publisert i International journal of offender therapy and 
comparative criminology, 2012, 56 (6), 917–936, og er for-
fattet av Aina Sundt Gullhaugen og Jim Aage Nøttestad.

1  Avvisning/ustabilitet
Overbevisning/forventning om at  
betydningsfulle andre er for ustabile eller 
upålitelige til at de vil være der når en 
trenger støtten deres.

2  Misbruk/mishandling/mistillit
Overbevisning/forventning om at andre vil 
skade, misbruke, ydmyke, bedra, manipulere 
eller utnytte en.

3  Sosial isolasjon/fremmedgjøring
Overbevisning/forventning om at en er 
annerledes enn andre, er isolert fra og/eller 
ikke hører til noe sted.

4  Mangelfullhet (defekt)/skam
Overbevisning/forventning om at en er 
defekt, full av lyter og feil, at andre ikke vil 
kunne elske en dersom de oppdaget alle 
disse feilene og defektene.

5  Mislykkethet
Overbevisning/forventning om at en har 
feilet, alltid vil feile til sist, eller er funda- 
mentalt utilstrekkelig i forhold til sine 
jevnaldrende.

6  Funksjonell avhengighet/ 
inkompetanse
Overbevisning/forventning om at en ikke er 
i stand til å klare sine daglige forpliktelser 
på en kompetent og tilstrekkelig måte, uten 
betydelig hjelp fra andre.

7  Sårbarhet for tilfeldige hendelser som 
skade/sykdom
Overbevisning/forventning om at en 
vilkårlig katastrofe kan skje en hvert øye-
blikk og at en ikke vil klare å beskytte seg 
mot denne.

8  Overinvolvering/mangelfullt utviklet 
selv
Overbevisning/forventning om at minst en 
av de sammenfiltrede personene ikke kan 
være lykkelig eller overleve uten den kon-
stante støtten fra den/de andre.

9  Underdanighet/underkastelse
Overbevisning/forventning om at ens egne 
ønsker er mindre viktige enn andres og at 
dersom en viser egne ønsker eller følelser 
så vil det føre til sinne, gjengjeldelse eller 
avvisning.

 
 
 
 
 
 
 

10  Selvforsakelse
Overbevisning/forventning om at en for 
enhver pris frivillig må ivareta andres behov 
på bekostning av egen tilfredsstillelse.

11  Emosjonell hemming/ 
overdreven kontroll
Overbevisning/forventning om at dersom 
en ikke hemmer sine spontane handlinger, 
følelser eller kommunikasjon, så vil det føre 
til utrygghet, uforutsigbarhet, katastrofer 
og kaos, eller at en gjør feil, blir skuffet, eller 
mister kontrollen over egne impulser.

12  Ufravikelige normer/overkritisk
Overbevisning/forventning om at en må 
bestrebe seg på å leve opp til svært høye  
internaliserte normer for atferd og prestas-
joner, vanligvis for å unngå kritikk.

13  Berettigethetsfølelse/ 
storhetsforestillinger
Overbevisning/forventning om at en er hevet 
over/bedre enn andre mennesker og har krav 
på spesielle rettigheter og privilegier.

14  Mangelfull selvkontroll/selvdisiplin
Overbevisning/forventning om at en ikke er i 
stand til å eller ikke orker å utøve tilstrekke-
lig selvkontroll og evne til frustrasjons- 
toleranse for å oppnå personlige mål eller for 
å holde tilbake sterke følelser og impulser.

15  Emosjonell deprivasjon
Overbevisning/forventning om at ens  
normale behov for emosjonell støtte ikke vil 
bli tilstrekkelig dekket av andre.

Tabell 1. Tidlige maladaptive skjemaer

Frakobling/avvisning Emosjonell deprivasjon, misbruk/mishandling/mistillit, sosial isolasjon/fremmedgjøring, 
mangelfullhet (defekt)/skam

Funksjonell avhengighet/inkompetanse, sårbarhet for tilfeldige hendelser som skade/syk-
dom, overinvolvering/mangelfullt utviklet selv

Berettigethetsfølelse/storhetsforestillinger, mangelfull selvkontroll/selvdisiplin

Underdanighet/underkastelse

Emosjonell hemning/overdreven kontroll

Skjemadomene Tidlige maladaptive skjema

Svekket autonomi og/
eller ytelse

Nedsatte grenser

Andre-orientering

Årvåkenhet/inhibisjon

Sosial isolasjon/fremmedgjøring

Mangelfullhet (defekt)/skam

Mislykkethet*

Funksjonell avhengighet/inkompetanse

Sårbarhet for tilfeldige hendelser som skade/sykdom

Overinvolvering/mangelfullt utviklet selv

Underdanighet/underkastelse**

Emosjonell hemning/overdreven kontroll

Berettigethetsfølelse/storhetsforestillinger

Mangelfull selvkontroll/selvdisiplin**

Tabell 2: Psykopatens følelser 
overfor seg selv (tidlige maladaptive 

skjemaer, se Tabell 1 for definisjoner).

* Gjelder innsatte som skårer ≥ 13 på PCL:SV (n = 16) 
** Gjelder innsatte som skårer ≥ 18 (n =11)

Emosjonell deprivasjon

Avvisning/ustabilitet*

Misbruk/mishandling/mistillit

Tabell 3: Psykopatens 
følelser overfor andre (tidlige 

maladaptive skjemaer, se Tabell 1 
for definisjoner).

* Gjelder innsatte som skårer ≥ 13 på 
PCL:SV (n = 16)
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Våren 2012 satt jeg i en villa på Ullevål omgitt av store 
epletrær og hørte på psykolog Sissel Gran holde foredrag. 
Temaet for foredraget var fenomenet «hekt». To år tidligere  
hadde Gran gitt ut boken Hekta på et håp om kjærlighet 
sammen med sin venninne Nora Skaug. Flere av mine 
venninner hadde lest boken, og anbefalt den varmt. Noen 
år senere sitter jeg selv og tenker at denne boken burde 
leses av alle som noensinne har vært i en uforutsigbar dat-
ingrelasjon, et vanskelig kjærlighetsforhold eller studerer 
psykologi. Gjelder det ikke deg, så kjenner du garantert 
noen som har vært hekta.

Så hva er egentlig et hekt? Gran (2010) definerer det 
som «en nervøs, romantiserende, tvangsmessig opptat-
thet av en annen, med sterke innslag av panikk og avhen-
gighet». I første del av boken skriver Nora i dagbokform 
om forholdet til Frank. Deretter følger en analysedel av 
Sissel Gran, hvor hun tar for seg hva et hekt er, hvordan 
det etableres og til sist hvordan du kan hekte deg av. 

Frank og Nora møtes på en grillfest hos felles venner 
en sommerkveld. Frank sjekker opp Nora, og hun er i 
utgangspunktet ikke interessert. Frank klarer likevel å 
sjarmere henne, og får henne raskt på kroken. De begyn-
ner å date, men det tar ikke lang tid før Nora blir usikker i 
relasjonen til Frank. Hun klarer aldri å forstå hvor hun har 
ham, eller hva han egentlig vil med forholdet. Han sender 

ut signaler på hengivenhet og avvisning om hverandre, 
og Nora blir fanget i en konstant følelse av forvirring og 
utrygghet. Hun blir ikke forelsket i Frank, hun blir hekta. 
Forelskelse og hekting har uten tvil noen overlappende 
symptomer. Likevel, mens forelskelse i stor grad handler 
om positiv forventning og bekreftelse, handler hekting  
om uforutsigbarhet, venting og utrygghet. Personer som 
er hekta føler ikke egentlig kjærlighet. De er derimot dre-
vet av et sterkt håp om kjærlighet.

HEKTSYMPTOMER  Nora er i utgangspunktet en ressurs- 
sterk og livsglad kvinne, men i løpet av de fem månedene 
forholdet til Frank varer, mister hun seg selv fullstendig. 
Hun går ned i vekt, klarer ikke holde orden hjemme og 
isolerer seg fra venner. Hele veien strever hun med mot-
stridende følelser, og er vekselsvis fylt av håp og tvil. Gran 
har sammenfattet Noras hektsymptomer i tolv hoved-
punkter:
1.    Hun føler seg ofte avvist
2.    Hun føler seg handlingslammet
3.    Hun opplever å miste grepet på dagliglivets rutiner
4.    Hun føler seg på evig jakt
5.    Hun er konstant overveldet av motstridende følelser
6.    Hun føler ikke at hun får fred noe sted
7.    Hun undertrykker sin indre alarmklokke

amygdalas fange

Personer som er hekta føler ikke egentlig kjærlighet. De er 
derimot drevet av et sterkt håp om kjærlighet.

T E K S T  C A M I L L A  Ø I E N   I L L U S T R A S J O N  R A G N H I L D  H E G G E M  F A G E R H E I M

Nora er i utgangspunktet en ressurssterk og livsglad kvinne, men i løpet av de 
fem månedene forholdet til Frank varer, mister hun seg selv fullstendig.

“
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8.    Hun har tolkningsfeber
9.    Hun føler seg flau og skamfull
10.  Hun har en voksende følelse av panikk
11.  Hun isolerer seg fra omgivelsene
12.  Hun opplever redusert selvfølelse
 
HVORDAN OPPSTÅR ET HEKT?  Noras dagboknotater strek-
ker seg over 152 dager, fra det første møtet med Frank og 
frem til den siste dagen hvor han slår opp med henne og 
tilkjennegir at han egentlig aldri har ansett henne for å 
være kjæresten sin. Nora blir knust, og den første tiden 
forsøker hun desperat å forstå Frank. Hvordan har han 
tenkt og følt? Gjorde hun noe galt? Etter hvert som tiden 
går, blir hun imidlertid mer opptatt av å forstå seg selv. 
Hva i all verden skjedde med Nora i relasjonen?

På søken etter å forstå hvordan et hekt etableres henter 
Sissel Gran kunnskap fra tre psykologiske «verdens-
hjørner»: tilknytningspsykologi, atferdspsykologi og 
psykobiologi. I tillegg søker hun også inspirasjon fra sjek-
keboken THE GAME – Penetrating The Secret Society of 
Pickup Artists, skrevet av journalisten Neill Strauss. Sist-
nevnte er ifølge Gran en ren innføring i hektteori.

TILKNYTNING  Med tilknytning forstår vi en affektiv forbin-
delse som en person danner i relasjon til en annen be-
stemt person, slik at de kan være forent over avstand og 
tid (Brandtzæg, Smith og Torsteinson, 2011). Alle men-
nesker har et sterkt behov for tilknytning og tilhørighet. 
Trygg tilknytning er ofte ledsaget av positive følelser, på 
samme måte som et kjærlighetsforhold. Sissel Gran møter 
Nora den 130. dagen i forholdet til Frank. Her blir hun 
vitne til det hun senere beskriver som separasjonsangst 
i fri flyt. Nora har åpnet opp for Frank emosjonelt, med 
en tillit til at det er trygt. Hun blir derfor helt overrum-
plet av hans forbeholdenhet og uforutsigbarhet overfor 
henne. Hun blir stadig mer usikker, og jo mer usikker hun 
blir, desto mer aktiveres tilknytningssystemet hennes. 

Hun ender opp med å overtilpasse seg, og gjør alt for å 
beholde Frank. Ifølge Gran er det paradokser som låser 
oss. Nora blir fanget av at Frank på den ene siden trigger 
hennes tilknytningsrespons, samtidig som han opptrer på 
en uforutsigbar måte som stimulerer frykt. Hun slutter å 
kjenne etter i seg selv, trekker seg unna de vennene som er 
kritiske til Frank, og fortsetter å hekte seg fast.

PSYKOBIOLOGI Det neste Gran observerer hos Nora er en 
kropp som er utslitt av å være i kronisk psykofysiologisk 
beredskap i flere måneder. Psykobiologi kan defineres 
som studiet av det biologiske grunnlaget for atferd. Gran 
bruker begrepet «Amygdalas fange» om Noras tilstand. 
Hun er fanget i evig alarmberedskap, og feilattribuerer 
fryktsignaler som signaler på kjærlighet og tiltrekning 
til Frank. Hormonet dopamin er også sentralt for å forstå 
fenomener som avhengighet, forelskelse og emosjonelle 
hekt. Mennesker er programmert til å gjenta handlinger 
som belønnes. Ved gode, spennende eller lystbetonte op-
plevelser sender dopaminet et læringssignal til hjernens 
belønningssenter. Dette vil vi ha mer av. Og Nora får helt 
klart dopaminrush når ting først går bra mellom henne og 
Frank. I tillegg gjør fysisk berøring, blikk og nærkontakt at 
bondinghormonet oxytocin skilles ut hos både kvinner og 
menn, og øker dermed fellesskapsfølelsen.

ATFERDSPSYKOLOGI  Det tredje Gran legger merke til hos 
Nora er at hun føler seg som en rotte i et bur. Et av de viktig-
ste atferdsteoretiske fenomenene for å forklare hvordan et 
hekt etableres, er periodisk forsterkning. Forskning viser 
at belønning som gis med ujevne intervaller (og dermed 
stor grad av uforutsigbarhet) kan skape besettende atferd. 
I motsetning til atferd som blir belønnet kontinuerlig, 
vil atferd som etableres via periodisk forsterkning være 
mer motstandsdyktig mot ekstinksjon. Rotter som blir 
belønnet med mat med ujevne mellomrom når de tryk-
ker på en spake, vil fortsette med denne atferden lenge 

– selv om de etter en stund ikke blir belønnet med mat 
lenger. Overført til datinglivet: er du vant med å få en sms 
av noen hver eneste dag, og sms-ene plutselig uteblir i ti 
dager, vil du raskt miste forventningen om å få flere sms-
er av vedkommende. Er du derimot vant med å få en sms 
med svært ujevne mellomrom (kanskje kan det gå en uke 
uten kontakt) vil det ta lengre tid før du mister håpet. Det 
er ingen systematikk i når Nora får oppmerksomhet eller 
kjærlighet fra Frank, og dette kan være en viktig grunn til 
at hun holder ut i forholdet såpass lenge.

HEKTTEORI  Forfatteren bak The Game har identifisert vik-
tige deler av hektets natur, selv om han ikke definerer 
PUA (Pick Up Artists)-teknikk som hekting. I følge Gran 
er boken en ren innføring i hektteori, og kan brukes for å 
forstå mye av samspillet mellom Frank og Nora. Et viktig 
prinsipp innenfor PUA er at du skal «pushe en dame gjen-
nom full range of emotions». Ifølge denne sjekketeorien 
blir kvinner lettere å påvirke dersom de er emosjonelt en-
gasjerte, selv om følelsene som vekkes faktisk er negative. 
Nyere emosjonsforskning bekrefter at også usikkerhet og 
uforutsigbarhet i mangel på informasjon kan forsterke al-
lerede eksisterende følelser hos oss. Nora opplever både 
nysgjerrighet, bekreftelse, mangel på bekreftelse, fasci-
nasjon, glede og irritasjon overfor Frank. Det er derfor 
ikke utenkelig at hun opplever relasjonen som mer feng-
slende nettopp på grunn av det brede følelsesspekteret 
som aktiveres hos henne.

 Punish/reward er en annen PUA-teknikk. Punish i 
denne sammenhengen betyr å velge å ikke gi. Du skal ikke 
fornærme eller være sint på jenta, du bare unnlater å gi 
noe av deg selv. Reward betyr å velge å gi. Å belønne jenta 
når hun gjør noe bra for deg, vil føre til at hun gjør det 
igjen. Klassisk atferdsteori. 

Frank er verken psykopatisk eller manipulerende. 
Sannsynligvis har han ingen dårlige intensjoner, og er 

lenge helt uvitende om hvordan hans væremåte påvirker 
Nora. Han er lite åpen om sine tanker og følelser, og Nora 
lider, men skjuler for ham hvordan hun egentlig har det. 
Frank kommer og går, og fortsetter å leve sitt liv uten å 
ane noe om Noras tilstand.

IKKE NOE PATOLOGISK Gran normaliserer hektets natur, 
og hevder at det fleste av oss potensielt kan bli fanget i 
et hekt. Mange har nok opplevd hektlignende tilstander 
uten selv å være klar over det, og like mange har nok sittet 
på den andre siden av bordet – og vært enda mindre klare 
over det. Å identifisere Noras forhold til Frank som hekt-
symptomer fremfor å mene at Nora bare er en crazy dame, 
er befriende å lese.

Et hekt er ikke én enkelt følelse, men en kompleks 
tilstand. Etter å ha hørt på foredraget av Sissel Gran, og 
senere lest boken, satt jeg tilbake  igjen med nyvunnet 
innsikt og mange tanker. Noe av det som første som slo 
meg, var følgende: Har ikke alle datingrelasjoner et snev 
av hekt i seg? Når er noe «ekte» forelskelse og kjærlighet, 
og når er det noe annet? Når er noe et «rent» hekt? Å være 
fanget i en sterk og altoppslukende hektrelasjon er uten 
tvil både destruktivt og usunt. Men det er definitivt en 
gråsone mellom forelskelse og hekting!

I min gryende psykologkarriere har jeg fått erfare at 
mye av psykoterapi handler om å identifisere og differen-
siere følelser. Kanskje er det ikke kjærlighet, men heller 
et sterkt behov for tilknytning og tilhørighet, eller kan-
skje omsorg, som holder noen sammen. Hekting er ikke 
kjærlighet, men Sissel Gran har utvilsomt rett når hun 
skriver: «Dragningen mot det forbudte og kompliserte,  
ønsket om å erobre og bryte ned hindring og motstand, er 
evig til stede i menneskene».

Camilla Øien går siste semester på kandidatstudiet ved 
Aarhus Universitet.

Brandtzæg, I., Smith, L. & Torsteinsson, S. (2011). Mikroseparasjoner: tilknytning og behandling. Fagbokforlaget: Oslo.

Gran, S. & Skaug, N. (2010). Hekta på et håp om kjærlighet. Aschehoug: Oslo.

Kilder

«Dragningen mot det forbudte og kompliserte, ønsket om å erobre og bryte ned hindring 
og motstand, er evig til stede i menneskene.»

“

 - Sissel Gran fra boken: Hekta på et håp om kjærlighet
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Rettskrivingskontroverser, uelegante oversettelser og festlige misforståelser 
av språklig art eksisterer – om noen skulle være i tvil – også i faget vårt.

ATFERD ELLER ADFERD?  Tenk deg tilbake til dine første 
uker på Psykologisk Institutt. Du har akkurat åpnet Pass-
er & Smith for første gang og bestemt deg for å notere (på 
norsk) mens du leser:

« Psykologi er studiet av mentale prosesser og adferd… eller 
skrives det atf... Adferd? Atferd? Pokker, nå ble jeg usikker. 
Pinlig. Jeg får google det. Hmm, på kvinneguiden.no sier de 
at det går an å si begge deler. Er det valgfritt da?»

    Ja, hva skal du velge? Karl Halvor Teigen, professor 
emeritus ved PSI, sier: «Jeg skriver atferd selv og det trod-
de jeg de fleste gjorde». Et google-søk avslører ganske 
riktig at «atferd» (454.000 treff) er mer populært hos det 
norske folk enn «adferd» (399.000 treff). Førstnevnte med 
-t representerer den mest moderne skriveformen og er det 
foretrukne alternativ innen radikalt og nøytralt bokmål. 

Noen velger altså likevel «adferd» med -d, og Teigen 
opplyser om at han har grepet professor Geir Overskeid i 
nettopp dette. Overskeid bekrefter og forsikrer at han ikke 
kommer til å konvertere. Bakgrunnen er at han leste mye 
Aftenposten i oppveksten, da avisen fulgte riksmålsnor-
men. I tillegg uttaler han adferd slik han skriver det, og 
mener det bør være et ideal å skrive ortofont. 

Enkelte fagtradisjoner fremstår som nærmest dogma-
tiske med henblikk på spørsmålet om «adferd»/«atferd». 

I det beinharde atferdsanalytiske miljøet vil det å skrive 
«adferd» være utenkelig for de fleste. Så vidt artikkelfor-
fatteren bekjent, er det kun én adferdsanalytiker som in-
sisterer på «adferd», nemlig Gunnar Ree ved Høgskolen i 
Oslo. Han unnskylder seg med at han er en «godt voksen 
mann» og kan gjøre som han vil. Dessuten får han trykket 
tingene sine uansett, påstår han. Ree nekter hardnakket 
for å være en outsider i miljøet. Han om det.

«Atferd» og «adferd» får være greit, bare du ikke prøver 
deg på alternative oversettelser som «opptreden», «handle- 
måte» eller «framferd» (riksmål: «fremferd») i et platt 
forsøk på å være original. Vi går på universitetet, folkens.

LATMANNSOVERSETTELSER  Er alle latmannsoversettelsene 
som preger psykologi på norsk et uttrykk for en fag-
proteksjonistisk språkpolitikk fra Psykologforeningens 
side? Er det et utspekulert virkemiddel for å konsolidere 
det psykologiske «stammespråket»? Eller har trenden kun 
bakgrunn i lettvintheten ved å ta det engelske ordet, si det 
med norsk uttale, og vips så er en nok en fagterm oversatt? 
    Lista av ord som ikke kvalifiserer til heder på språkrå-
dets nyordsliste er lang som et vondt år. Verstingen? Muli-
gens «å persipere». Det låter bare ikke pent på norsk. Tenk 
også på ordet «å eksplorere», når vi har et så fint ord som å 
utforske. «Monitorering», som i «selv-monitorering» bur-
de en inspirert fagarbeider lett kunne erstatte i noe mer 

Psykologiortografi
T E K S T  J O  F O U G N E R  S K A N S A A R  I L L U S T A S J O N  A N J A  S O L B E R G  A A S E B Ø S T Ø L
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raffinert. Og hva med «edukasjon», som i «psykoedukas-
jon»? Og «perseverasjon»? Stusselig og trist. 
    Av uelegante oversettelser, er en annen favoritt hentet 
fra «Norwegian glossary» til Hogg & Vaughns pensumbok i 
sosialpsykologi. Der foreslås Self-evaluation maintenance 
model oversatt til Selv-evaluering opprettholdelse modell. 
Kjære psykologistudenter, vi trenger morsmålskonfidens!

ANGSTSKRIKET  Du sitter på T-banen, linje 3, en torsdag  
ettermiddag. Deg uvisst sitter det en person med 
T-bane-fobi rett bak deg. Han sitter nå og svetter mens 
han prøver ut noen eksponeringsoppgaver. Plutselig stop-
per T-banevognen brått i tunnelen mellom Bogerud og 
Skullerud. Signalfeil. Massiv interoseptiv betinging (nok 
en latmannsoversettelse, red. anm.) slår inn. Fobikeren 
merker hvordan et panikkanfall melder seg og setter i et 
skrik, et angstskrik. Det skjærer i øregangen hos deg og de 
øvrige passasjerene: en intenst ubehagelig manifestasjon 
av nevroser under F40-gruppen.     
    Og så til poenget. Det mange psykologer ikke vet er at 
«angstskrik» (et fenomen riktignok noe i periferien av 
fagterminologien), er det ordet i det norske språk med 
flest konsonanter etter hverandre, nemlig syv. Er dette et 
faktum som er for lite brukt for å fronte profesjonen og 
rekruttering til faget? Kunne man i større grad koblet det 
opp mot norskundervisningen på videregående som et 
lokkemiddel til fremtidige psykologaspiranter?

TILKNYTNINGSBRYST  Det er ikke alltid så enkelt med 
nyanser i det norske språk, spesielt ikke for innflyttere. 
En episode fra seminarundervisningen på niende semes-

ter illustrerer dette. Seminarlederen (tilflyttet) snakket 
om tilknytningsbrist mellom mor og barn. Etter en noe 
famlende diksjon av selve begrepet tilknytningsbrist, var 
salen blitt overbevist om at det her var snakk om et «tilk-
nytningsbryst». 

Hendelsen ble etterfulgt av noe humring da mis-
forståelsen ble oppdaget. Samtidig innså man at ny ter-
minologi nettopp hadde blitt skapt. «Tilknytningsbryst» 
er et herlig og jordnært ord som trolig kan tas rett opp i 
faget, til bruk både i utviklings- og i voksenpsykologien. 
Den ødipale karakter antas å gjøre det spesielt egnet in-
nen psykoanalytisk tankegods.

«ALL-TURISME», EN NYVINNING FOR REISELIVET?  Under en 
forelesning i utviklingspsykologi her forleden ble det uk-
lart for studentene hvorvidt foreleseren snakket til reise- 
og næringslivklassen på BI, eller til psykologistudenter 
ved UiO.  Den aktuelle formiddagen ble det nemlig un-
dervist (med stor innlevelse) om det foreleser kalte «altur-
isme», eventuelt «all-turisme» (det er foreløpig litt uklart 
hvilken skrivemåte som er rett her). 
    Hva er så dette? En turistdestinasjon med ekstremt 
bred appell? Er det snarere en -isme, som skal beskrive 
et sosialt, religiøst eller åndshistorisk fenomen? Hen-
spiller alturisme for eksempel på en -isme oppkalt etter 
en den eneste meritterte (men likevel totalt ukjente) per-
sonen med etternavnet Altur, nemlig tennisspilleren og 
kvartfinalisten i Crotia Open 1992, José Francisco Altur? 
Eller kan det rett og slett tenkes at det hele beror på en 
misforståelse og at foreleseren hele tiden mente altru-
isme (noe studentene i alle fall var kommet for å høre om 
denne formiddagen)?

For å unngå selv å havne i forlegenhet, har artikkelfor-
fatteren innstendig bedt redaksjonen om å lese nøye kor-
rektur på denne teksten. Det hadde vært for ille om ekte 
språksnobber skulle kunne fryde seg over et småslurvete 
lesestykke.

Jo Fougner Skaansar går 9. semester på profesjonsstudiet 
i psykologi. 

“ Lista av ord som ikke
 kvalifiserer til heder på 

språkrådets nyordsliste er lang 
som et vondt år. 

5 på PSI
H V A  B E G J Æ R E R  D U ?

I S E L I N  B E R T H E L S E N  ( 2 4 ) ,  profesjonsprogrammet i psykologi, 4. semester
 
Tja. Jeg er veldig ambisiøs, så jeg begjærer suksess i skole og arbeid. Forholdet til kjæresten min 
begjærer jeg også, jeg ønsker å gifte meg og få barn. 

A N D R E A S  S T O R S V E  ( 3 3 ) ,  post. doc. kognitiv vitenskap

Kvinner. Jeg oppfatter begjær som en seksuell tiltrekning, men også noe å se opp til, noe å strekke 
seg etter. Det kan være eksternt, som rene impulser. 

N O R A  P A U S  ( 2 7 ) ,  profesjonsprogrammet i psykologi, 8. semester

Hvis jeg skal være helt ærlig? Sex og mat. Og mennesker. Mennesker gir energi og fascinerer meg.  

S J U R  E V E N  A U N M O  ( 3 4 ) ,  enkeltemnestudent, helseøkonomi og ledelse

Damer. Jeg ser på begjær som noe grunnleggende naturlig og seksuelt. Det er biologisk manifestert.

J U L I E  H V A L  ( 2 0 ) ,  kultur og kommunikasjon: psykologi og språk, 2 semester

Det er vanskelig å svare med en gang på hva jeg begjærer. Begjær har seksuelle konnotasjoner i alle 
fall, selv om det ikke behøver å være seksuelt. Det er jo også noe man ønsker å ha, som familie og 
venner.
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jeg husker ikke hva du kalte meg lenger, syv år, og jeg har 
glemt hva du kalte meg. jeg husker ikke hva jeg kalte deg 
heller, om jeg kalte deg noe. kanskje vi bare kalte hverandre 
ved navn. på samme måte som det normaliserer seg å være 
sammen, normaliserer det seg overraskende fort å være 
alene. det normaliserer seg å sjekke posten, sjekke etter brev, 
bla gjennom regninger, skumlese maskinskrevne bokstaver 
i jakt på håndskrevne bokstaver som aldri er der, helt til man 
bare plukker med seg hele bunken og bærer den opp uten å 
se over i det hele tatt, fordi du vet at det ikke kommer i dag 
heller. legger bunken på stuebordet, i søppelbøtten, ser på 
den vokse, uendelige mengder konvolutter, men aldri den 
du venter på. det normaliserer seg å sove alene, det nor-
maliserer seg å spise frokost, pusse tennene, dusje, kle seg, 
gå ut døren, alene. 2000 kilometer normaliserer seg som en 
tanke man ikke kan gjøre noe med, som en distanse man 
ikke klarer å forstå, en distanse som høres uendelig lang ut 
samtidig som man vet hvor få timer det er med fly.

A v  M a r t i n  B r u r å s  T ø n n e s s e n  

SKJØNNLITTERÆRT I SPEILVENDT


