Menneskets unike evne til selvbevissthet og refleksjon
bidrar til at det å finne ut hvem vi er blir en svært sentral
del av våre liv. Vi spør oss hva som gjør oss like andre
mennesker, og like viktig: Hva gjør oss forskjellig?
En rekke faktorer har betydning for vår identitet. I
dette nummeret av Speilvendt har vi forsøkt å belyse
et fåtall av dem. Du kan blant annet lese om kjønn,
etnisitet, språk, yrke og arbeidsplass, skoleprestasjoner, og det å få en diagnose. Elementer som
disse spiller inn når vi i samspill med andre konstruerer et selv.
I tillegg berøres også det som sies å være en sentral
del av vår identitet – nemlig personlighet. Psykologer
synes ikke helt å enes om hva dette begrepet egentlig
betyr. En sentral diskusjon er hvorvidt vi har et sett
grunnleggende karaktertrekk som er stabile på tvers
av situasjoner, eller om vi heller er kontekststyrte og
oppfører oss ulikt avhengig av situasjon.
Som psykologstudent har du sannsynligvis erfart
hvordan mange av begrepene og teoriene omkring
utviklingen av et selv er brede, vage og overlappende.
Antall spørsmål synes flere enn antall svar. Har du for
eksempel tenkt over hvorvidt identitet er en prosess
eller en tilstand? Eller hvor viktig ubevisste konflikter
og forsvarsmekanismer er? Hvordan spiller selvregulering og mestringsfølelse inn? Hva med begreper som
selvaktualisering, mening og moral? Ulike teorier vektlegger spørsmål som dette ulikt – og svarene varierer.
Til tross mye usikkerhet er dette likevel problemstillinger som ikke slutter å engasjere oss. Freud,
Piaget, Erikson, Bowlby, Watson, Bandura og Eysenck
utgjør bare et knippe av alle de psykologene som har
viet sitt liv til forståelsen av hvordan mennesket blir til
– og fortsatt fordyper forskere seg i tematikken.
I vår tid er det kanskje særlig plastisitet og nevral
aktivitet som står i sentrum. Kempermann viste i
1997 at en signifikant andel nye nevroner var å finne
hos mus som hadde vært eksponert for et rikt miljø,
sammenliknet med de som levde i standard bur. Vi
vet altså at endringer i miljøet og måten vi reagerer på
disse kan ha store konsekvenser for vår hjerne
og senere atferd. Samtidig gjenstår et hav av studier
for å kunne nærme oss kjernen i hva et selv er.
Kompleksiteten er overveldende – men den er også
forlokkende.
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Personlighetstesting vil ofte være et at de mest sexy temaene man kan
dra fram på psykologivors – selvfølgelig nest etter evolusjonært
grunnlag for tiltrekning og kjønnsroller, og narkotikapolitikk.
Alle har en mening om sin høye O eller høye N.

T enke

sjæl og te ste

TEKST KJERSTI HALVORSEN
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ILLUSTRASJON MATHIAS FRØYHAUG

EN L I T EN M I N I - I N N F Ø R I N G

i personlighetspsykologi: Personlighet defineres som den relativt konsistente og vedvarende måten vi tenker, føler, handler og reagerer på
indre og ytre stimuli (fritt etter Passer & Smith). Femfaktormodellen beskriver personligheten som noe som
varierer langs fem dimensjoner eller trekk. En person
som er ekstrovert (E) er utadvendt og liker kanskje å
feste, mens medmenneskelighet (A) viser til hvor snill
og omgjengelig man er. Planmessighet (P) handler om å
rydde mye og komme presis til avtaler. Åpenhet (O)
kjennetegnes av et ønske om å oppleve så mye som mulig.
Du skårer høyt på nevrotisisme (N) hvis du ligger oppe om
natten og bekymrer deg for om elektriske apparater i huset

gen en såkalt NEO-PI-R. Selv om det kan være lett å glemme, omfatter personlighetspsykologi langt mer enn femfaktormodellen. Personlighetspsykologien prøver nemlig
å sette ord på et bredt og velkjent fenomen som alle har en
mening om.
Et tidlig møte med konseptet personlighet finner sted
tidlig i barneårene, for mange i møte med The Sims 2. I
startfasen av spillet må man definere personens egenskaper, her også ved hjelp av fem trekk man kan ha mye
eller lite av. Systemet i spillet fremsetter også en ubehagelig sosialdemokratisk halv-sannhet: Man kan ikke få i pose
og sekk. Eksempelvis kan man ikke være både ryddig,
snill, aktiv og utadvendt – med mindre du også er ekstremt

ditt er tilstrekkelig slått av, eller hvis du irriterer deg over
personer som går med bare ankler i januar. Man tenker
seg at disse individuelle nyansene kan fanges opp ved å
gjennomføre en personlighetstest – i denne sammenhen-

kjedelig, da. (The Sims forutsetter for øvrig også at personlighetstrekk til en viss grad er en arvelig miks av dine foreldres egenskaper, selv om gen–miljø-korrelasjon i denne
sammenhengen er mer eller mindre uutforsket). Spillet u
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Folk har alltid prøvd å finne ut hvem de selv er. Denne
kunnskapen må komme forut for det å tenke sjæl og mene.

lærte meg dessuten at man må være nøye med å finne en
partner med et stjernetegn som komplementerer ens eget.
Med andre ord var undertegnedes forståelse for personlighetspsykologi ganske underutviklet før studietiden.
De liker å få et tydelig svar som kan
kaste lys over hvem de er og bekrefte identiteten deres,
enten det dreier seg om hvem de er i Game of Thrones
eller hvilken hjernehalvdel som dominerer tenkningen
deres. Hvilken farge så du på kjolen, og hva forteller det
om deg? Og er du en Carrie eller en Samantha? (Hvis du
sitter og lurer på disse tingene, kan du sannsynligvis utelukke at du er en Samantha.) Et stort problem med mange
personlighetstester er at de ofte baserer seg på selvrapportering. Dette forutsetter at man kjenner seg selv
godt, og ikke minst at man sammenligner seg selv med et
representativt «de andre». Hvis du er normalt ryddig, men
har en litt rigid kjæreste med støv på hjernen, vil man kanskje underrapportere sin egen ryddighet fordi sammenligningsgrunnlaget er skjevt. Et annet eksempel er hvordan man kan «føle seg» veldig lite planmessig når det er
en uke til eksamen og du kommer sent på lesesalen mens
alle andre har lest i flere timer allerede, men på den annen
side føle seg ekstremt planmessig når man er på besøk i
sin hjemkommune i juleferien.
Ettersom mange personlighetstester opererer med en
FO LK LIKER Å T EST ES.
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dimensjonal forståelse av trekk, blir et annet problem at
det er lett å forenkle dette til en todelt trekkforståelse. Et
godt eksempel er å tenke på personer som enten introvert eller ekstrovert. Det er langt mer oversiktlig å tenke
seg at trekk er noe man enten har eller ikke har enn at de
fleste befinner seg et eller annet sted langs et kontinuum.
Dessverre, vil kanskje noen si, er adferd i mange tilfeller i
stor grad situasjonsbestemt og ganske uavhengig av personlighetstrekk – og dermed også vanskelig å predikere.
Å predikere egen og andres adferd er jo hele poenget! Så
hvorfor teste i det hele tatt?
Klare og entydige svar er å foretrekke.
Det er deilig å kunne forholde seg til at en selv er sånn og
sånn, og på den måten anta at man kan predikere sine
egne reaksjoner og adferd. Det gir en følelse av kontroll.
På den annen side er det jo en grunn til at det er populært å ta ubrukelige, uvitenskapelige personlighetstester
(à la horoskop). Da kan man velge å ta til seg det positive,
men underdrive de negative prediksjonene - fordi det var
jo bare en tulletest uansett. Og ville det ikke egentlig vært
ganske ubehagelig å ha en fullstendig valid, reliabel test
som potensielt kunne gi deg et 100 % riktig og sant bevis
på at du ikke bare er dum, men også kanskje slem, rar og
lat? Så kanskje litt tvil også er bra for oss, når det kommer
til stykket.
ING E N L IKE R Å T V IL E .

Fra tid til annen vil mange stoppe opp og undre seg
hva det er som feiler oss. Hvorfor de reagerer for sterkt,
eller for svakt; hvorfor de iblant blir lei seg uten helt å
forstå årsaken; hvorfor de smiler litt for seg selv når en
stakkar ikke rekker T-banen de er om bord på. Det er mange
måter å prøve å komme til bunns i dette. At kroppen påvirker sinnet og omvendt er ingen kontroversiell påstand.
Det er derfor naturlig å søke etter årsaker i sin egen kropp
når man skal prøve å forstå seg selv. Det er for eksempel
skremmende lesning at hormonell prevensjon kan ha en
innvirkning både på hjerne, adferd og partnervalg. Man
vet jo allerede at adferd, og personlighet, i stor grad bestemmes av gener.
Forskningsjournalist Lone Frank laget i 2014 en
dokumentar om jakten på personlighet og dens genetiske
grunnlag (Genetic me, 2014). Dokumentaren åpner med
Franks betraktninger om et møte med en mann hun følte
hun hadde god kjemi med. Mannen så derimot på Frank
som fiendtlig og aggressiv. Man kan trygt si at stjernetegnene deres ikke passet helt optimalt sammen. Det ble
ikke noe nytt møte.
Gjenstand for dokumentaren er i hovedsak journalistens nevrotisisme. Fortvilet spør hun en forsker hva man
kan gjøre for å mildne ens egen eventuelle dårlige personlighet. Forskeren svarer, med litt glimt i øyet: «For someone like you: a glass of wine». Dette til ettertanke. Spesielt

for psykologistudenter som en sen kveld har bondet over
sin høye N og håpet at deres felles nevrotisisme bare vil
hjelpe dem å bli bedre terapeuter.
Folk har alltid prøvd å finne ut hvem de selv er. Denne
kunnskapen må komme forut for det å tenke sjæl og
mene. Det er helt vesentlig. Noen må gå på folkehøyskole.
Noen må hjelpe barn på barnehjem i Mexico. Noen må til
og med dra på backpacking og ta hallusinogener og ligge
med tyskere med dreads på full moon party for å «finne
seg sjæl». På den andre siden av jorden setter derimot
noen seg ned på en trygg og varm lesesal nordvest i Oslo
og føler at de går systematisk og evidensbasert til verks
for å få svar på det samme. De vender fokus innover før de
trykker ettertenksomt på alternativet «utsagnet stemmer
delvis» og håper å få et nyansert og valid svar på hvem
de er. Det er slett ikke sikkert det hjelper. Men vi håper
jo det.

Kjersti Halvorsen går 5. semester på profesjonsstudiet i
psykologi ved UiO.
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« Å HOLDE
SEG SELV
SAMLET»

ET INTERVJU MED SIRI GULLESTAD

Psykoanalysen er omfattende, litt mystisk og tidvis
vanskelig å forstå. Jeg skal heller ikke legge skjul på at
jeg finner Freuds tidlige teorier provoserende. Er sex
og aggresjon det eneste som motiverer oss? Og hva
er dette merkelige fenomenet overføring?
TEKST RIKKE MIDDELHUIS ERIKSEN
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- HVA KJE N N E T EGNER psykoanalysen som personlighetsteori?
– Selv om psykoanalysen er mest kjent som en behandlingsmetode, er den også en teori om personlighet.
Når det gjelder definisjonen av personlighet kan det
være greit å forholde seg til en vanlig oppfatning
innenfor personlighetspsykologien generelt: distinkte og
karakteristiske tanker, følelser og atferd som kjennetegner
individets måte å omgås sine omgivelser på. Det som
kjennetegner psykoanalysen er at det er en dynamisk
teori. Ordet dynamisk kommer fra gresk og betyr
«bevegende krefter». Det dynamiske refererer både til en
bevegende drivkraft – som i psykologien ofte kalles motiv
– og til det at individet utvikler et mer gjenkjennbart preg
på tvers av situasjoner. I løpet av personlighetsutviklingen
dannes det organiserte og strukturerte mønstre, hvilket er
det «karakteristisk» i definisjonen henspiller til. Generelt
er psykoanalysen en teori som omfatter alle aspekter
ved menneskets verden og måter å forholde seg til
omverdenen på.
– Hva er de sentrale bestanddelene i personligheten?
– Den første er dynamiske krefter – hva er disse drivkreftene, og hvordan kommer de i spill? Det er her tanken
om ubevisste motiver kommer inn. Av tankegodset som
er overlevert fra Freud, er det kanskje nettopp dette som
regnes som det mest typiske ved den psykoanalytiske
tankemåten. De ubevisste motivene uttrykkes gjennom
følelser, behov, ønsker og fantasier som vi har, men ikke
nødvendigvis blir klar over kun ved egen anstrengelse.
Det andre er konflikt, som er et helt sentralt begrep.
– Hvor kommer tanken om konflikt fra?
– I Freuds tenkning er det en grunnleggende motsetning mellom natur og kultur. Dette er ikke spesifikt
for Freud, og er en tanke vi for eksempel også finner hos

“
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Schopenhauer og Nietzsche. I møte med samfunnets krav
er det visse behov, følelser, ønsker eller fantasier som
spaltes av fra bevisstheten. Her kommer begrepet fortrengning inn: Dersom følelser eller ønsker står i strid
med selvbildet eller med krav og forventninger fra omgivelsene, kan man fortrenge eller skyve dem bort. Dette
kan i visse tilfeller skape et indre spenningstrykk som
kan føre til at individet utvikler ulike former for psykiske
lidelser.
– Hva med moderne psykoanalytisk teori?
– Akkurat det kunne jeg ha snakket om i timevis.
Moderne psykoanalyse er en pluralistisk teori med
mange ulike «dialekter». Begreper fra Freuds klassiske
psykoanalyse er blitt forkastet, utvidet eller supplert. Hvis
jeg skulle velge ett begrep som kjennetegner den moderne
psykoanalysen, ville jeg ha sagt relasjon. Sammen med
Bjørn Killingmo har jeg skrevet boken Underteksten.
Vi snakker der om det vi har valgt som et samlebegrep,
nemlig relasjonsbehov. Dette begrepet supplerer Freuds
driftsforståelse.
Relasjonsbehovene
er
kvalitativt
annerledes; det handler om behovet for å føle seg trygg,
verdsatt og elsket. Vi snakker om den tryggheten som
sikres
gjennom
tilknytning.
Tilknytningsteoriens
forståelse av barnets grunnleggende, biologiske behov for
en trygg base å søke til, står sterkt her.
– Hva med selvbildet?
– Behovet for selvbekreftelse, og tanken om at denne
bekreftelsen i utgangspunktet kommer via den andres
anerkjennende holdning, er sentral. Kohut, en av selvpsykologiens pionerer, snakker om lyset i morens øyne
som et kjærlig, metaforisk uttrykk for det å bli tatt imot.
Dette er avgjørende for dannelsen av et positivt ladet
selvbilde.

Det dreier seg om å avsløre selvbedrag.
Det er Freuds bidrag til menneskeheten.

– Hva er objektrelasjoner, og hvilken rolle spiller de?
– Objektrelasjoner er definert som indre relasjoner.
De sikter ikke nødvendigvis til væremåten til personen i
møte med en annen, men en indre representasjon av forhold mellom et selv og et objekt, altså en representasjon
av en annen. Den indre selvrepresentasjonen og objektrepresentasjonen, samt forholdet mellom dem, er forholdsvis stabile over tid. Samspillene, interaksjonene og
dialogene vi har med nære andre nedfeller seg som indre dialogspor. Det er ikke så langt fra læringstenkning,
egentlig; du lærer hvordan mor reagerer når du er sint.
Helt fra før det kan snakke, lærer barnet hvilke emosjonelle regler for samspill som gjelder i familien. Det er
noe av det som nedfeller seg som indre scenarier, som vi
kaller dem i Underteksten. Det handler om hvem jeg er, og
hva jeg kan forvente meg av den andre.
– Hva er overføring, og utspiller det seg utenfor terapirommet?

Når Freud skriver om overføring for første gang, beskriver
han det som om det er noe som kommer inn i relasjonen
som hører til et annet sted. Et barn som gjentatte ganger
gjennom oppveksten opplever at mor ikke anerkjenner
eller møter dets iver, men heller slår ned på det, vil kunne
internalisere et mønster av å «ikke være til bry», som overføres i nåtidige relasjoner med andre.
– Hvordan får man tilgang på ubevisst fungering, og
i hvilke sammenhenger er det fordelaktig med denne tilgangen?
– Det ligger i selve definisjonen av «ubevisst» at det
er vanskelig å få tak i. Det som er mer særegent ved den
psykoanalytiske terapisituasjonen er at den er utformet
for å gjøre det mulig å observere, og få mest mulig ut av,
overføringsmønstrene, slik at man kan bli seg bevisst
dem. Vi beskytter oss ofte mot å kjenne på hva vi faktisk
føler. Det er jo det ubevisstes vanligste virkemåte. Jeg vil
ikke vite av hvor sjalu jeg er, for eksempel. Det er noe av

– Overføring er en kjernetanke i psykoanalytisk behandling, og går ut på at de automatiserte dialogsporene
blir aktualisert i nåtidige relasjoner. Du overfører, altså
gjentar, relasjonsmønstrene. Også i relasjon til terapeuten.

det du kan få tak i, blant annet i en terapi. Ved å erkjenne
at «ja, herregud, jeg er jo mye mer irritert på henne enn
jeg faktisk har vært klar over», kan man få en viss evne til
å arbeide med seg selv og kjenne etter hva man egentlig u
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Det er det forsvarsmekanismer tjener til:
Å holde seg selv samlet.

føler og opplever. Det dreier seg om å avsløre selvbedrag.
Det er Freuds bidrag til menneskeheten.
– Kan du forestille deg en person helt uten forsvarsmekanismer?
– Du kan ikke tenke deg et individ uten forsvarsmekanismer. Det ligger i det primære, uunngåelige møtet
mellom det lille barnets trang til å ville ha alt for seg selv,
og foreldrenes regler. Forsvarsmekanismer kan gi en
negativ klang. Man kan kanskje snarere snakke om måter
å beskytte seg på. Det handler ikke om hva personen
er imot, men hva personen er for. Det er det forsvarsmekanismer tjener til: Å holde seg selv samlet.
– Hvor går skillet mellom normalitet og patologi?
– I psykoanalysen er det ikke noe skarpt skille mellom
normalitet og patologi. Det er heller snakk om grader. Vi
kan snakke om at noen har fått bedre betingelser mens
andre nærmest har stanset opp. Sånn sett er det heller et
spørsmål om grad av utvikling og differensiering av personligheten – og om i hvilken grad problemer virker invalidiserende på livsutfoldelsen. Mange psykoanalytikere
vil kunne si at diagnosekategoriene på mange måter er
problematiske, at det snarere bør være snakk om livsvansker slik Harald Schjelderup, som har gitt navn til
dette huset, gjør. For eksempel er narsissisme er et tema
for oss alle, vi har alle en selvfølelse som har behov for
bekreftelse. Hvis det er snakk om en veldig hemmet livsutfoldelse, vil vi kunne snakke om noe mer patologisk.

10

– Hvordan stiller du deg til utsagnet «pasienten er
ekspert på seg selv»?

best hvordan du har det og kan formulere hvordan det er
å være deg nå. Fra en annen synsvinkel er det helt galt.
Vi kjenner ikke oss selv så godt. Og det er jo dette som er
noe av bakgrunnen for at man kan ha nytte av terapi. Min
erfaring er at noe mange finner provoserende ved psykoanalytisk teori er at man som psykoanalytiker liksom trer
tolkningen sin over hodet på pasienten. Men et viktig
element i behandlingen er at man inngår i en kontrakt
bygget på ønsket – fra pasientens side – om å få hjelp til
å se ting man ikke selv ser så godt. Når jeg påpeker ting
hos en pasient som pasienten ikke er klar over, er det
med utgangspunkt i en likeverdig kontrakt. Det er klart at
terapeuten er ekspert på å se hvordan pasienten er fanget
i bestemte mønstre. Hvis man visste alt om seg selv, hvorfor skulle man da oppsøke hjelp hos andre? Og hvis ikke
terapeuten var ekspert i den forstand at hun forstod mer
av menneskelig fungeringsmåte, hva er da hensikten med
å ha en profesjonsutdanning?
– Hvordan skiller psykoanalytisk personlighetsteori seg
fra trekkteori?
– Psykoanalytisk personlighetsteori skiller seg fra trekkteori i den forstand at den belyser og godtar at tilsynelatende motstridende egenskaper henger sammen. Fra
dette perspektivet kan en person godt være både autoritær
og underkastende. Sett fra et psykoanalytisk perspektiv
blir trekkteoriens syn på personlighetstrekk additiv.
Psykoanalysen har en tanke om helhet; for en psykoanalytiker blir personlighet nærmest et gestaltbegrep.
– Hvordan forholder psykoanalytikerne seg til andre
personlighetsteoretikere og -forskere?

– Fra én synsvinkel – den subjektive, opplevelsessynsvinkelen – er det helt sant. Det er du som kjenner

– Sånn jeg ser det, må jo psykoanalysen bare ønske
velkommen en dialog med andre faglige innspill. Så
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får vi se hvor langt vi kommer i den dialogen. Man kan
si at de ulike instrumentene og teoriene utfyller hverandre og er forskjellige vinklinger inn i – og analysenivåer
av – personligheten. Stabilitet i temperament og personlighetstrekk, for eksempel, er ikke noen motsetning til det
psykoanalytiske.
– Noen vil si at projektive tester er upålitelige, subjektive
og lite vitenskapelige. Hvordan stiller du deg til dette?
– Jeg syns at projektive tester, som Rorschach-testen,
er fabelaktig interessante instrumenter for å få et bilde
av personligheten i dybden, i de kreftene som er mer
ubevisste. Dette vil kunne supplere andre instrumenter
og gi annen nyttig informasjon. Jeg bruker Rorschach
mer teoribasert, ut fra de enkelte kasus, for å få et bilde
av personligheten med henblikk på behandling. Ellen
Hartmann undersøkte personlighetstesters evne til å predikere opptak til marinejegerkommandoen. En marinejeger skal ha lite ubevisst angst og kunne mestre en risikosituasjon. Hun fant at Rorschach tilførte informasjon
utover de andre testene, deriblant Big Five-tester, og økte
den prediktive evnen. Det betyr jo at den projektive testen
nettopp fanger opp ting som ubevisst angst, altså noe av
det automatiserte: de ubevisste fungeringsmåtene som
personen selv ikke kan fortelle om, eller vil skjule, når
man skal beskrive seg selv som mestrende. De går jo på en
måte bak ryggen på individet.
– For Morgenbladet har du skrevet artikkelen «Knausgård i terapirommet». Der trekker du blant annet fram at
det å dele av sitt særegne har en relevans for andre. Kan du
si noe mer om dette?
– Noe av det som fascinerte meg med hele Min
kamp-prosjektet er hvordan han virkelig forsøker å trenge
så langt som mulig, så ærlig som mulig, inn i sitt helt private, og at han derved får tak i noe allment. Ærlig søken

etter det helt særegne griper også det allmenne. Dette er
noe av prinsippet i en kasuistisk fremgangsmåte, nemlig
at N=1 kan bidra til generell kunnskap om mennesker. På
vitenskapsteoretisk nivå blir dette ofte ikke helt anerkjent;
man tenker at man får generell kunnskap om mennesket
kun via eksperimentet, gjennom store epidemiologiske
undersøkelser eller med større utvalg, men sånn er det
ikke. Mye av det intime og detaljrike fordunster gjerne ved
disse undersøkelsesformene.
– Hva tenker du om psykoanalysens plass på Psykologisk institutt ved UiO i dag?
– Psykoanalysen har en stolt tradisjon på UiO. Veldig
mange steder eksisterer psykoanalysen på en måte utenfor universitetene, og det er et problem ved psykoanalysen. Det er en berikelse for instituttet at det er en psykoanalytisk tradisjon her. Og en berikelse for psykoanalysen.
Psykoanalysen trenger å være i kontakt med forskning for
å være en disiplin som skal ha en sjanse til å overleve. Det
er irriterende at mange snakker om psykoanalysen som
spekulativ, som om det er en skrivebordsteori. Psykoanalysen er en vitenskap. Det er en observasjonsbasis for
teorien. Freud sier at teorier er måter å se sammenhenger
mellom observasjoner på. Kommer det nye observasjoner,
må teorien endres.

Rikke Middelhuis Eriksen går 9. semester på profesjonsstudiet i psykologi ved UiO.

“

Psykoanalysen er en
vitenskap.
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Alle har hørt om den ekle mannen med frakken, han som
gjemmer seg bak et tre i parken og hopper fram for å blotte seg.
Men kanskje er frakkemannen i ferd med å avgå ved døden, om
ikke annet så av ren alderdomssvekkelse?

FRAKKEMANNEN

T E K S T R U N E B R A AT E N I L LU 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 TØ L

moderne, og barn leker ikke så ofte
i parkene lenger. Så hvor har den ekle mannen gjemt seg?
Han ligger og vaker som en lur gammel gjedde på hvilket
som helst chatterom der tiåringer forteller hverandre hvor
forelsket de er i deltagerne i Melodi Grand Prix Junior. Er
du 25 år eller eldre, kan du bare glemme muligheten for å
gli ubemerket inn i mengden blant de under 15 år. Om du
har aldri så høy kompetanse på Bieber og fjortissminke –
du vil uansett stå der like lite usynlig som om du stiller i
harepuskostyme på ambassademiddag. Det er rett og slett
umulig for en førti år gammel mann å kle seg ut som ei ti
år gammel jente. Men på nettet kan alt gå an.
F R A K K ER I K K E L EN G ER

To ungjenter fører en samtale på nettet,
uten at noe spesielt påfallende blir skrevet. De har

Midten av mars: De to jentene vet nå ganske mye om
hverandre, selv om de kanskje ikke tenker så mye over
det til vanlig. Trine husker ikke helt hvem som først
foreslo det, men etter hvert har de begynt å sende hverandre stadig mer utfordrende bilder «er jeg fin i denne
bikinien?», «kan jeg bruke denne toppen uten å virke
slutty?», «jeg er ikke fornøyd med puppene mine, jeg
skal ta plastisk operasjon når jeg blir gammel nok til at
mamma ikke bestemmer lenger». Det Trine ikke vet er
at Mette ikke heter Mette, men er en mann som er eldre
enn faren hennes. Den Mette som er på bildene er aktiv
på et annet chatteforum, og var et av mannens tidligere
forsøk på å skaffe seg helt private, unike bilder som ingen
andre hadde. Selv om han ikke hadde lyktes den gangen,

kommet i kontakt på et nettsted der mange unge jenter
er inne og diskuterer trening, sminke, kjærester, skole
og ellers det som måtte komme opp av temaer. Mette bor
på en annen kant av landet enn Trine, men begge spiller
håndball og de hører på den samme musikken.

hadde han i det minste klart å skaffe nok materiale til at
han kunne bruke det i bearbeidingen av Trine. Ved hjelp
av bilder og filmer av andre personer, kan overgriperen
konstruere en identitet som ved første øyekast virker
svært troverdig.
u

T I D L I G I JA N UA R :
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Overgriperen kan like gjerne være rørlegger,
ingeniør eller arbeidsledig, eller psykolog.

HVO R DA N KO MMUNI KASJONEN

mellom Trine og «Mette»
utvikler seg nærmere i løpet av sommeren vil typisk følge
et av to ulike mønstre. Enten vil Trine gi mer og mer av

D E T KAN VÆ RE

at det er forskjell på potensielle overgripere online og offline. Hvis vi ser på potensielle overgripere som opererer på «gatenivå», er 87 % av dem menn

seg selv og «Mette» vil få bildene han så sterkt ønsker seg,
eller så vil Trine lukte lunta og bryte kontakten. Kun et
fåtall av disse sakene ender med politianmeldelse. Selv i
de tilfellene der jenta selv innser at det er noe som ikke
stemmer før det går for langt, kvier hun seg ofte for å
fortelle det til foreldrene eller andre voksne. Hvorfor?
Antagelig fordi hun føler skam og ser på seg selv som delvis
medskyldig. Hun var jo tross alt med et ganske langt stykke
på veien, og det er gjerne ikke alt som er like fristende å
fortelle til mor. Det er ingen enveiskommunikasjon fra
overgriper til offer, men en relasjonell kommunikasjon
mellom dem. Bildet kompliseres av at offeret har et ønske
om å opparbeide seg «erotisk kompetanse» og dermed kan
opptre utfordrende for å teste ut hvilke reaksjoner det gir.

mellom 18 og 24 år, ifølge en rapport fra britiske Child
Exploitation and Online Protection Centre. Ifølge
rapporten lå tilfredsstillelsen ikke nødvendigvis i det
å oppnå seksuell kontakt, men vel så mye i følelsen av å
oppnå kontroll over et annet menneske. De fleste ofrene
var jenter i 14-15-årsalderen, og en overveiende del av
dem hadde falt ut av skolen og hadde en forhistorie som
mobbere, og i enkelte tilfeller også som mobbeofre.
Rapporten ga ikke noen nærmere forklaring på disse
sammenhengene. Mange var også under barnevernets
omsorg og hadde utvist problematferd før de ble registrert
som ofre.

DE N AU STR A LSKE REGJERI NGENS

institutt for kriminologi
ga i 2009 ut en litteraturstudie som tok for seg hvordan
sosiale medier og nettsteder blir brukt til «grooming».

flere vesentlige forskjeller mellom offline-«grooming» og online-«fisking». «Groomingen» vil
som regel ha som endelig formål å ende opp i en eller
annen form for fysisk kontakt, men det trenger ikke være
tilfellet for fisking på nett. Målet kan like gjerne være å

Bortsett fra at det overveldende flertallet av overgriperne
var menn, fant studien at overgriperne utgjorde en heterogen gruppe, der man finner alle yrker og sosiale lag
representert. Overgriperen kan like gjerne være rørlegger,
ingeniør eller arbeidsledig, eller psykolog. Eksempelvis
ble en norsk psykolog i 2011 dømt for besittelse av store
mengder barneporno. Psykologen, som for øvrig ikke
hadde produsert materialet selv, hadde tidligere blant
annet holdt kurs for barn om nettvett.

skaffe seg bildemateriale som kan brukes som byttemiddel i pedofile miljøer for å skaffe materiale som viser andre
barn. Der offlinegrooming er tidkrevende og konsentrert
mot ett enkelt offer, er nettbasert fisking gjennomførbart uten store ressurser, og rettet mot mange potensielle
ofre samtidig. Ved online-fisking er det heller ikke ødeleggende for overgriperen dersom han blir avslørt i en tidlig fase – han vil lett flytte aktiviteten over til andre fora
på nettet. I tillegg er risikoen for å bli oppdaget av politi
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D E T E R IMIDLE RT ID

og barnevern svært liten, ettersom det er en umulighet å
overvåke all aktivitet i samtlige chatterom som brukes av
barn og ungdom.
«Grooming» kan oppsummeres i tre komponenter:
1. Redusere offerets motvilje mot å delta i aktiviteter
eller utføre handlinger personen i utgangspunktet
ikke ønsker å delta i.
2. Vedlikeholde kontakten med offeret (å kapre ofre
krever innsats og ressurser, så for overgriperen er det
viktig å redusere sjansen for å miste et offer han allerede har investert i).
3. Minimere sjansen for at offeret forteller andre om
det som har skjedd.
krever det betydelig innsats å
manøvrere et barn og eventuelt også barnets familie
til en posisjon som gjør overgrep mulig. Men når det
«vidunderlige» internettets muligheter tas i bruk, blir
prosessen adskillig enklere. Den tekniske siden av
fiskingen krever ikke spesielle ressurser eller vanskelig
tilgjengelig kompetanse. Man klarer seg lenge med et
enkelt webkamera og programvare for å kunne ta opp
live-opptak og senere spille dem av. Et program for enkel
videoredigering er også nyttig. Trenger man i det hele tatt
stort mer enn det som følger med en standard datamaskin
man kan kjøpe i hvilken som helst elektronikkbutikk? Nei,
det er enklere å finne «fiskeutstyr» til Internett-fisking
enn å finne utstyr til ørretfiske.
I D EN V I R K EL I G E V ER D EN

“

å fylle inn det som mangler, og hjernen
vår tetter nærmest automatisk igjen de hullene som kan
oppstå dersom det for eksempel mangler en bokstav
eller noen av bokstavene er byttet om. Stopp opp, les den
forrige setningen én gang til, og se om du finner bokstaven
som mangler. Det potensielle offeret har et ønske om å
bli akseptert av sine jevnaldrende, og vil ubevisst fylle
ut manglende informasjon. Overgriperen trenger derfor
ikke konstruere en fullstendig rollefigur, med tilhørende
historie om familie og venner, episoder fra skolehverdagen, og så videre. Dersom han har skaffet seg noe
erfaring med sjargong og temaer for aldersgruppen, vil
han kunne ta det meste på sparket. I tillegg vil det være
enklere for ham å respondere på utsagn fra det potensielle
offeret, og i mindre grad være den av samtalepartnerne
som tar initiativet til valg av tema. En annen faktor er at
den sosiale kompetansen ikke er fullt utviklet i tenårene,
og til sammen vil de ulike faktorene kunne føre til handlinger og ytringer som senere kan vise seg å være fatale.
Det bør imidlertid legges til at mye av dette ikke er spesielt for barn og tenåringer; den gruppen som i størst grad
utsettes for svindel på nett, er kjærlighetshungrige, middelaldrende menn.
Overgriperen må nødvendigvis ha en viss evne til å uttrykke seg troverdig, men han trenger ikke være en fantastisk forfatter eller skuespiller. Ettersom offeret selv
fyller inn det som mangler, holder det med et røft utkast.
Og «øvelse gjør mester»: De første gangene mislykkes
V I ER F L N K E T I L

u

Der offlinegrooming er tidkrevende og konsentrert
mot ett enkelt offer, er nettbasert fisking
gjennomførbart uten store ressurser, og rettet mot
mange potensielle ofre samtidig.
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“

Det er ikke noe nytt i det at voksne menn jakter
på pur unge jenter; det nye er de mulighetene for
anonymitet og identitetskonstruksjon nettet gir.

kanskje overgriperen, men for hvert nytt forsøk blir han
mer og mer trent i hva som fungerer og ikke.
Når teknikken er perfeksjonert, vil en overgriper kunne
være i stand til å samle store mengder film og bilder fra
et høyt antall ofre. Tidlig på nyåret startet en rettssak i
Gjøvik tinghus, der en 49 år gammel tidligere korpsdirigent og lærer står tiltalt for nettbaserte overgrep mot
mer enn 100 barn. Koordinerende bistandsadvokat Inger
Marie Støen sier i et intervju med NRK at mange av barna
føler stor skam for det som er skjedd: «De føler at det er
flaut og ekkelt, og vil ikke snakke om det i det hele tatt».
Politiet har tatt beslag i nesten 40.000 overgrepsbilder
og 807 timer film, og saken blir betegnet som norgeshistoriens største overgrepssak.

Det er ikke noe nytt i det at voksne menn jakter på pur
unge jenter; det nye er de mulighetene for anonymitet og
identitetskonstruksjon nettet gir. Uten å skyve ansvaret
over på ofrene, er det likevel vanskelig å se for seg andre
effektive tiltak enn generell varsomhet når man er på
nettet.

Rune Braaten går 3. semester på profesjonsstudiet i
psykologi ved UiO.

at vår moralske indignasjon skal slå
inn for fullt, gjerne både i form av lydnivå og emosjonell
styrke, når det er snakk om potensielt misbruk av mindreårige. Denne sosiale forventningen kan muligvis fungere
som en bremsekloss for potensielle overgripere, gjennom
å styrke frykten for fordømmelse dersom han blir oppdaget. Eller det kan bidra til at det blir enda mer spennende og fristende å gi seg i kast med Lolita-prosjektene.
DE T E R FO RV E NT ET

http://www.aic.gov.au/media_library/publications/
rpp/103/rpp103.pdf
https://www.ceop.police.uk/Documents/ceopdocs/ceop_
thematic_assessment_executive_summary.pdf

U1, EILERT SUNDTS HUS
jenner-overgrep-mot-over-hundre-barn/a/23593987/
http://www.nrk.no/ho/bistandsadvokat_-_-for-mange-avbarna-er-dette-svaert-skambelagt-1.12744052

KAFÉ HVER DAG 11-16
BAR FREDAG 17-02
Send mail til blimed@svff.no for å bli med!

http://www.tv2.no/a/3524247
http://www.themamabeareffect.org/understanding-abusers.html

http://m.db.no/2010/11/01/nyheter/innenriks/barneporno/
siktelse/14095256/?www=1

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/krim/49-aaring-erk-
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Identitet i krig og fred

I NGER SKJEL SBÆK:

•

Doktorgrad i psykologi og ekspert på
seksualisert vold i krig.

- og forskning

•

Fra 2009 - 2015 nestleder ved PRIO

•

I 2015 ansatt som førsteamanuensis
ved Psykologisk Institutt (UiO) .

•

Tilknyttet Institutt for fredsforskning (PRIO) siden 1995. I dag er
hun Forskningsprofessor II der.

•

Tilknyttet det nyetablerte Center for
Research on Extremism: Right-Wing

TEKST INGER SKJELSBÆK

FOTO

LASSE MOER, UIO

Extremism, Hate Crime and Political
Violence (C-REX) ved UiO.

I august 1995 kom jeg til Institutt for Fredsforskning (PRIO)
som hovedfagsstudent i psykologi. Det var et uvanlig valg
for instituttet å tilby plass til en psykologistudent, ikke minst
var det uvanlig for en psykologistudent å ha PRIO som
drømmearbeidsplass.

•

Har skrevet en rekke rapporter, og vært
aktiv som foreleser, foredragsholder og
kommentator i norske og internasjonale medier.

•

Hennes arbeid har vært konsentrert
om Bosnia-Hercegovina og kan blant
annet leses i boken The Political
Psychology of War Rape: Studies from
Bosnia and Herzegovina (2012).

J
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eg ble tilbudt plass og stipend for å skrive
min hovedfagsoppgave, og skulle sitte et helt
år på instituttet jeg hadde drømt om å være
knyttet til siden jeg begynte å studere. Instituttet
var dominert av statsvitere, historikere, sosiologer
og geografiske områdeeksperter. Det var bare én annen psykolog på instituttet, som sluttet ikke lenge
etter at jeg kom. Mine medstudenter på hovedfagsstudiet i psykologi på NTNU valgte helt andre områder å jobbe med i sine hovedfagsprosjekter, så koblingen mellom internasjonal politikk og psykologi
opplevde jeg som et relativt ensomt interessefelt. Jeg
mente imidlertid at psykologien burde ha en sentral
plass i freds- og konfliktforskningen, og fant støtte
for dette synet fra tekster om fredsforskningens begynnelse.

skjebne?(Einstein & Freud, 2003). Einstein hadde
blitt oppfordret av Folkeforbundet og dets Internasjonale institutt for intellektuelt samarbeid i Paris, en
forløper til dagens UNESCO, til å starte en diskusjon
mellom intellektuelle som kunne forme Folkeforbundets tenkning og arbeid knyttet til fredsbygging.
Einstein ville forstå hvordan kriger bryter ut, og hva
man kunne gjøre for å hindre det. Brevvekslingen
har kommet ut i bokform på en rekke språk (også
norsk med tittelen «Hvorfor krig? – En brevveksling»
i 2003), og der står det følgende:

En liten bok som inneholdt en brevkorrespondanse mellom Sigmund Freud og Albert Einstein
ble min inspirasjon. Den 30. juli 1932 ba sistnevnte
Freud om å svare på følgende spørsmål: Finnes det
en måte å befri menneskene fra krigens redselsfulle

ertheless, […] the superiority of one strong man
can be overborne by an alliance of many weaklings, [in] that l'union fait la force. Brute force is
overcome by union.

Conflicts of interest between man and man are
resolved, in principle, by the recourse to violence. It is the same in the animal kingdom,
from which man cannot claim exclusion; nev-

u
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“

Tematikken favnet intet mindre enn tre
sentrale identiteter for meg; jeg var freds- og
konfliktforsker, psykolog og kvinne.

Jeg savnet analyser av hvordan krigen rammer
enkeltindivider, ikke bare politiske grupper,
institusjoner og organisasjoner.

av kvinnetematikken, og endte opp med å skrive min hovedfagsoppgave om hvordan kvinner konstruerte sin identitet under krigene i
Vietnam, El Salvador og det tidligere Jugoslavia. Jeg fikk
tilgang til intervjumateriale som var et såkalt «oral testimony»-prosjekt, samlet inn av en NGO i London som hadde publisert deler av intervjuene i boken Arms to Fight
Arms to Protect (Benne et al., 1995). Arbeidet med dette
materialet sammenfalt med at krigen i Bosnia nærmet
seg slutten, og fredsavtalen som ble fremforhandlet i
Dayton, Ohio, og signert i Paris av de stridende partene
14. desember 1995. Dette var en krig hvor kvinners krigserfaringer var mer sentrale i media enn man noen gang
hadde sett tidligere.
I intervjuene som lå til grunn for min hovedoppgave,
var seksuelle overgrep, enten erfart eller frykten for å bli
utsatt for dette, et sentralt tema. Rapportene fra Bosnia
hadde også fokusert mye på denne formen for krigføring – det var til og med etablert en internasjonal straffedomstol i Europa for å straffeforfølge overgripere av
kjønnsbasert krigsvold. Likevel var det – igjen – lite i
faglitteraturen, både i psykologien og i freds- og konfliktforskningen, som hjalp oss med å forstå hvordan denne
J EG B L E M ER EN N O P PTAT T

Freud mente at krigen var uunngåelig fordi menn generelt hadde en tilbøyelighet til vold. Imidlertid ville en
større allianse, sammen med behovet for samarbeid, kunne
temme disse tendensene (Lavik & Sveaass, 2005; Einstein
& Freud, 2003). Det er i dette vi ser kimen til verdensorganisasjonen FN. Videre viser korrespondansen at i
bestrebelsene etter å forstå voldelig konflikt og fredelige
løsninger, er psykologisk kunnskap sentral. Den viser også
at disse innsiktene bygger på et samspill mellom individer
og strukturer. Sist viser også korrespondansen, muligens
på noe ufrivillig vis, at det er mannen som står i sentrum
når man analyserer politikk. På engelsk brukes riktignok ordet man generelt om mennesker (og i den norske
oversettelsen av sitatet brukes ordet «menneskeheten»),
men det er like fullt slik at den mest analyserte enheten
i politisk analyse er mannen. Freud nevner ikke kvinner
i sine betraktninger – antakeligvis fordi de ikke var interessante politiske subjekter. Det var jo ikke kvinner som
preget historiefortellingene, var statsledere eller tok
politiske beslutninger knyttet til fred og konflikt. Det var
det menn som gjorde, og for å forstå krig og konflikt er det
analysen av mannen som er mest naturlig. Slike antakelser plasserer Freud i godt selskap med mange andre teoretikere og tenkere som har forsøkt å forstå dette komplekse
området.
ble på sett og vis formet
av korrespondansen mellom Freud og Einstein – men
også av den rådende forskningen om fred og konflikt på
1990-tallet. Som psykolog savnet jeg diskusjoner i mitt
fagmiljø om individene i settingene og situasjonene vi
studerte. Jeg savnet analyser av hvordan krigen rammer
enkeltindivider, ikke bare politiske grupper, institusjoner
og organisasjoner. Jeg savnet også studier hvor enkeltMIN E FO R SKN INGSI NT ERESSER

individers stemmer og erfaringer ikke bare ble sett på
som anekdoter og illustrasjoner, men som interessante og
meningsbærende for politiske analyser i seg selv.
Som freds- og konfliktforsker ønsket jeg å forske på
hvordan den politiske og samfunnsmessige erfaringen

formet enkeltindividets forståelseshorisont, identitet
og persepsjon – og fra det forsøke å forstå hvordan storpolitikk, krig og politiske konflikter manifesterer seg i
hverdagsliv. Jeg ønsket også å forstå hvordan rammene
omkring våre liv – særlig i ekstreme situasjoner hvor
normer om rett og galt endres radikalt – former enkeltindividet. Som kvinne opplevde jeg at det var altfor lite
fokus på kvinners erfaringer, analyser og synspunkter i
krig. Dette opprørte meg veldig. En enkel gjennomgang
av historiebøker i hyllene på PRIO avslørte få kvinnefortellinger. Hvordan ble deres kjønnsidentitet formet av den
maskuline settingen en krig kan sies å være, i hvert fall om
vi legger politiske analyser til grunn?
Svetlana Aleksijevitsj beskriver kvinnefortellinger slik i innledning i hennes bok
Krigen har intet kvinnelig ansikt (2006):
NO BE L P RISV INNE R I L IT T E RAT U R

Når kvinner forteller, har de ingenting, eller nesten ingenting, med det vi er vant til å lese og høre om: Hvordan noen mennesker heltemodig drepte andre og
seiret. Eller tapte. Hvordan det tekniske utstyret var,
og hvordan generalene var. Kvinnefortellingene er
annerledes og om noe annet. «Kvinnekrigen» har sine
egne farger og lukter, sin egen belysning og sitt eget
følelsesrom. Sine egne ord. Det finnes ingen helter
og utrolige seire, men rett og slett mennesker som er
opptatt av en umenneskelig menneskelig virksomhet.
Og det er ikke bare de selv (menneskene!) som lider,
men også jorden, og fuglene, og trærne. Alt som lever
sammen med oss på jorden. De lider uten ord, noe
som er enda verre. «Men, hvorfor?», har jeg gjentatte
ganger spurt meg selv. «Hvorfor har ikke kvinner som
har inntatt og hevdet sin plass i verden som den gang
var helt og holdent mannlig, også hevdet sin egen historie? Sine egne ord og følelser?» De har ikke hatt tiltro
til seg selv. En hel verden har blitt skjult for oss. Deres
krig har forblitt ukjent.

“

formen for vold utøves og rammer i krig. Dette var et
tema jeg ikke klarte å la ligge. Seksualisert vold i krig, og
erfaringene fra Bosnia spesielt, endte opp med å bli mitt
forskningstema i alle de 20 årene jeg hadde PRIO som
hovedarbeidsplass. Tematikken favnet intet mindre enn
tre sentrale identiteter for meg; jeg var freds- og konfliktforsker, psykolog og kvinne.

Inger Skjelsbæk er førsteamanuensis i kultur og
samfunnspsykologi ved UiO og forskningsprofessor II
(tidligere nestleder) ved Institutt for Fredsforskning
(PRIO).
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JOKER NORD

TEKST VILJA KRISTINE ARNØY
ILLUSTRASJON CHRISTOPHER WIRSCHING

JEG DELER MENNESKER INN I TO KATEGORIER: DE SOM
HERMER ETTER DIALEKTEN MIN, OG DE SOM IKKE GJØR DET.
DEN ENE KATEGORIEN KAN JEG BLI VENNER MED, DEN ANDRE
MÅ GJERNE «REIS TELL HÆLVETE». DENNE TEKSTEN ER TIL
DEG SOM HERMER.

gjorde sitt inntog for cirka ti år siden
jakke, og mens mange av de andre studentene hutret over
var det ikke lett for en stakkars nordlending å bo halv- været, var jeg ganske fornøyd. Dette skulle bli en flott
parten av tiden i Oslo. Plutselig var det stuerent å stå ved
uke! Jeg nærmet meg de andre i gruppa. «Du har regnsiden av og herme etter en vilt fremmed person på fest,
jakke på deg», sa en av mine nye medstudenter, og jeg
synge om «Nordland, Troms og Finnmark» mens man lo nikket fornøyd tilbake. «Ja, alle har vel regnjakker der
høyt med, eller av, vedkommende – meg. Tar du ikke re- oppe. Dere er jo vant til sånt.» Det var implisitt hva han
feransen? Det er antagelig fordi du hadde mulighet til å se
mente, og alle skjønte hvem «dere» og «der oppe» siktet
på andre kanaler enn NRK.
til.
Ikke misforstå. Jeg elsker NRK med masse spennenDet er vanlig å kategorisere mennesker ut fra obserde reklamefritt stoff. Men Harald Eia og co. har noen år verbare trekk. Våre antagelser, følelser og tanker rundt
med lett nordlending-mobbing å svare for. Heldigvis er sosiale kategorier oppsummeres i skjemaer. Slike mendet så lenge siden at alle har
tale lister er kognitivt sparglemt det, tenkte jeg, mens
sommelig, og vi slipper å vurKVINNENE FRA NORD HAR
jeg pakket kofferten for å
UTSVEVENDE SEKSUALMORAL, dere hver person eller gruppe
flytte til Oslo. Her skulle jeg
OG SNAKKER RETT FRA LEVRA. fra start av. Vi har allerede et
endelig studere ved Universibakteppe, og kan sette nye
DU VET HVA DU FÅR. NORD- mennesker inn i en etablert
tetet, hvor geografisk tilhørigLENDINGER ER PRIMITIVE.
het sikkert ikke var et tema,
kontekst.
ettersom Oslo er en blanding
Hvis man ser for seg
av flere kulturer.
arketypen av en nordlending
vil mange forestille seg en middelaldrende mann med
PROBLEMET ER at forskjeller kan forsterkes og opprettholskjegg, og gul regnfrakk og sydvest. I hånden har han en
des når kulturer møtes. Man er aldri så definert nord- flaske hjemmebrent som han drikker ren, mens han røylending som når man ikke er i Nordland. Bare ta dette ker ei pipe i sjarken sin. Dette er en prototype som ligger
som eksempel: De første dagene i fadderuka regnet det bak dagens stereotypi av nordlendinger. På bred dialekt
voldsomt. Fordi jeg har jobbet mye ute med barn vet jeg forteller de grove vitser og banner i annenhver setning.
hvor viktig godt yttertøy er. Jeg tok på meg min fine regnKvinnene fra nord har utsvevende seksualmoral, og u
DA TE A M A N TO NSEN
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snakker rett fra levra. Du vet hva du får. Nordlendinger over meg. Selv om jeg ikke kan snakke for alle med en
er primitive.
dialekt som ikke stammer fra Oslo-området, så vet jeg at
Når dette er utgangspunktet man starter med, så er mange av oss synes det er irriterende. Ikke den ene gandet ikke alltid lett å være ny i en gruppe. Selv om det ikke
gen, men alle de gjentatte hermingene. Det er ikke første
er noe ved ens utseende som skiller en merkbart ut, så gang vi med dialekt hører karikert bannskap eller etterblir det tydelig på grunn
hermet «Heia Brann» med
av dialekten at man tilhøskarpe skarre-r-er – selv om
rer en annen del av landet.
akkurat du selvfølgelig er
Dialekten kan fungere som
veldig morsom.
en ufrivillig identitetsmarkør som setter oss i bås
D E T KNYT T E S S O S IAL STAmed oppfatninger vi ikke
T U S opp mot dialekter. På
vil assosieres med. Andre
min vei videre i hovedstastår fritt til å knytte hverden fant jeg nærmeste Vindagslige ord og handlinger
monopol. Jeg sto i kø for å
opp mot stereotypien. Dette
få hjelp, og foran meg hørte
kan oppleves slitsomt.
jeg kunden herme jovialt
For min egen del ser jeg
etter butikkmedarbeiderens
Nord-Norge som langt, og
dialekt, mens hun veileikke alle nordlendinger er
det ham. Å jobbe på Vinlike. Det er vanlig at man
monopolet måtte da være
oppfatter utgrupper som
den perfekte jobben for
homogene, mens man tar
henne? Da det ble min tur,
hensyn til sin egen innsa jeg ironisk:
gruppes individuelle for– Det er skikkelig morskjeller. Ny informasjon Eksempel fra Drammens Tidende, 1. mars 1960.
somt, ikke sant?
som gir et mer komplekst
– Ja, veldig! fikk jeg til
bilde av utgruppens medlemmer kan enten akkomoderes svar mens hun himlet med øynene.
eller assimileres. Ved akkomodering endrer man det ek– De tenker ikke over at for 50 år siden så sto det i bolig
sisterende skjemaet, slik at det tilpasses ny informasjon;
annonsene at nordlendinger ikke var ønsket.
assimilering innebærer det motsatte, og ny informasjon
– Men det gjør vi. Vi tenker over det!
tilpasses skjemaet. Dette forklarer hvorfor «der oppe»
er og forblir en bred favn; det er rett og slett energiJa, jeg tenker over det. En del av meg er bevisst på hvor
besparende.
jeg kommer fra, og det kan gjøre meg sjenert. Jeg husker
godt hvordan det startet. Jeg var tenåring, og på besøk hos
SPR Å K E R MA KT. Den sosiale maktbruken defineres ikke
familien på østlandet. Som fjortiser flest fniste jeg og lo
gjennom intensjon, men ved effekt og konsekvens. Sosiosammen med venninnene mine. Min far tok meg til side
logen Max Weber beskriver makt som evnen til å få noen
og sa:
til å gjøre noe de ellers ikke ville gjort. Når det forventes
– Du må ikke le så høyt, eller snakke så mye. De kan
at nordlendinger skal være morsomme, hyggelige og være
synes at vi er «typiske nordlendinger».
med på spøken, så blir det ekstra vanskelig å si ifra om at
Der og da forsto jeg ikke den historiske dybden av hva
jeg synes det er uhøflig å etterape meg når jeg snakker –
han mente, men budskapet var klart: Du kan ikke ta like
«kom igjen, tåler du ikke en spøk, du da?» Dette skaper
et krysspress, og derfor hender det at jeg ler med og gjør
gode miner til slett spill, bare for å slippe det ubehagelige
alternativet. Slik har stereotypien og forventningene makt
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stor plass som alle andre, fordi du er fra nord. Det var også
noe «typisk» negativt ved oss. Åshild Lappegård Hauge
refererer i «Identitet og sted: En sammenligning av tre
identitetsteorier» til forskning gjort på identitet knyttet

til sted. Stedstilhørighet kan forme identitet og selvbilde,
ettersom stedet ofte er knyttet opp mot en bestemt livsstil,
sosial status og gruppe mennesker. Selv når den ikke er
positiv, blir den en integrert del av individet, som individet kan komme til å skamme seg over.
Imposed norm hypothesis hevder at det er sosiale normers negative bias mot dialekter, og ikke hvordan dialekten klinger, som gjør at østnorsk oppleves som «finere»
av de fleste. I studier der mennesker som ikke snakker
språket ble bedt om å skille mellom regionale dialekter og
dialekten mest lik landets standardspråk, fant man ingen
signifikant forskjell på hva de trodde var landets standardspråk. Derfor slutter man at den normative dialekten i et
land stammer fra samfunnets historiske makthavere, som
historisk sett har vært situert i Oslo.
tilsier de sosiale forventningene
at folk nordfra er
veldig hyggelige.
SPRÅK OG DIALEKTER
Det kan av og til
STRUKTURERER VÅR OPPredde meg. Som
FATTELSE AV VIRKELIGferskt medlem på
HETEN.
treningssenteret
hadde jeg en veiledningstime med
en instruktør. Hun
pratet i vei om løst og fast, og kom etterhvert inn på hvor
jeg er fra.
– Det er noe med dere. Dere er så varme og hyggelige.
Kanskje det har noe med kulda å gjøre? At dere må være
varme av natur, fordi det er så kaldt?
Smigeren føltes noe ufortjent, ettersom jeg hadde
vært litt for konsentrert om øvelsene til å være mitt sedvanlige smilende selv. Jeg ble glad, og takket i mitt stille sinn for at stereotypien fungerte til min fordel. Denne
fordelen merker jeg at jeg har i salgsjobben min også, og
det blir en selvoppfyllende profeti. Språk og dialekter

strukturerer vår oppfattelse av virkeligheten. Titt og ofte
spør kundene hvor jeg er fra, og vi kommer raskt inn i en
personlig dialog der de føler at de kjenner meg. Det er
trygt å handle av kjentfolk.
Det er også ting som typisk forbindes med NordNorge som jeg er stolt av. Jeg har lært å stå opp tidlig og
jobbe hardt «me nævvan» på gård. Fordi jeg har flyttet
mye, også i Nord-Norge, liker jeg å tro at jeg har den åpenheten nordlendinger er kjent for. Og hvis jeg skal være
ærlig, fungerte ikke Bård og Haralds «Joker Nord» som
en ice breaker også? Fikk jeg ikke mange nye venner av
det? Det er skummelt å snakke med nye folk, og da kan
dialekten være et greit sted å begynne. Bare husk at hvis
du starter med å gjøre antagelser om meg på bakgrunn av
dialekten min, så fører dette også til at jeg gjør antagelser
om deg på bakgrunn av holdningene dine.

SO M N EV N T T I D L I G ER E,

Vilja Kristine Arnøy går 4. semester på kultur og kommunikasjon ved UiO.
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Kjære anonym,

SPØR PSYKOLOGEN
PSYKOLOGEN SVARER DEG SOM LURER.
HAR DU SPØRSMÅL TIL PSYKOLOGEN?
Send en e-post til redaksjonen@speilvendt.no

Ditt korte spørsmål rommer antakelig en trist historie og vonde følelser. Jeg får lyst til å sende deg en varm
tanke – såret kjærlighet kan gjøre forferdelig vondt ganske lenge.
Hvorfor kan vi ikke bare snu ryggen til og glemme en som har såret oss dypt? Hvordan kan vi savne sårt en
vi samtidig er skuffet over, eller rasende på? Jo, fordi vi ikke er så rasjonelle som vi kanskje liker å tro; ting
er ikke så enkle som fornuften alene vil tilsi. I et forhold vil vi knytte oss til den andre, noe som innebærer
en spesiell og eksklusiv nærhet, en form for livsbejaende avhengighet, som også gjør oss sterkere og mer
selvstendige: Med et nært og trygt forhold i ryggen blir vi modigere.
Hvis den andre sårer eller svikter på en måte som gjør at forholdet tar slutt, går det ikke an å bare skru
av denne tilknytningen. Ønsket om nærhet er der selv om sviket er et faktum. Følelsene kan til og med
kjennes mye sterkere fordi de ikke imøtekommes. Inni seg skriker man etter den savnede. Og selv om den
andre har såret deg, har det jo også vært mye godt - dette er det du savner. Du savner tilhørigheten og alt
som var fint, før det ble vondt og galt, eller kanskje alt det gode som var der parallelt med det som såret.

Til psykologen,

Hvorfor savner man noen man har blitt såret av?
Hilsen anonym

Smertefullt er det, men helt normalt. Å savne en man var nær, men som såret og forsvant, er faktisk et
utslag av det som gjør oss til relasjonelle vesener: evnen til å knytte oss vedvarende til andre, og smerten i å
bli sviktet. Kanskje kan du finne trøst i noe Dalai Lama har sagt:
«Av de tingene vi deler med andre, er lidelsen den mest grunnleggende. Lidelsen er den tilstanden som
forener oss med alle levende vesener.»
Og:
«Når du er oppmerksom på smerte og lidelse i eget liv, hjelper det deg til å utvikle evnen til empati –
egenskapen som gjør at du kan forholde deg til andre menneskers følelser og lidelser. Dette styrker evnen
til medfølelse for andre» (Fra Dalai Lama, Kunsten å være lykkelig).
Innbakt i evnen til å elske ligger sårbarheten som får deg til å savne den som svek. Det finnes
ingen kjapp av- og påknapp for slike følelser. Men – og dette er viktig – det kommer til å gå over og du
kommer til å finne kjærligheten igjen.
- Guro Øiestad

G U R O Ø I E STA D
SPESIALIST I KLINISK PSYKOLOGI
V E D P S Y K O LO G I S K I N S T I T U T T, U I O

Speilvendt gjør oppmerksom på at vi alltid anonymiserer innsendte bidrag .
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HVA GJØR MAN? TAR
MAN TILBAKE ROLLEN
SOM FRISK? ELLER ER
MAN FALSK?

H

vor går streken? Når andre ser det, når en selv vil
innrømme det, eller når en vil endre omstendighetene?
For om man er et snev psyk, blir det vel for dumt å søke
hjelp? Redselen for å ikke tas på alvor, for ikke å være psyk
nok, viser seg å være en folkesykdom. Depressiv som ler.
Sosial angst i en begrenset mengde. Normalvektig med
anoreksi.
Det passer ikke. Det blir for dumt.

PSYK NOK?
TEKST KRISTIN STOTESBURY
ILLUSTRASJON KRISTIN OLSEN

Å være psyk krever mye. Det er en hel prosess. Å innse.
Å akseptere. Å dele. Søke støtte. Få hjelp. Fra å gjemme det i
baklomma til å skrive det i panna. Gratulerer, en ny identitet.
Et fellesskap. Da får vi et mulig problem. For hvordan blir man
frisk fra en identitet?
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Det kan føles svært ubehagelig å legge
merke til at man begynner å vike fra normalen. Vondest
oppleves det kanskje i ung alder når man ikke vet hvem
man er og sammenligningen er på sitt verste. Er man rar?
Andre ganger merker man kanskje endringen på seg
selv. Aktiviteter er ikke like morsomme som før. Det som
var hyggelig har mistet sin sjarm. Det har endret seg. Det
hele kan være meget urovekkende.
Man blir misforstått av andre. Litt utenfor.
Man forstår ikke seg selv. Litt utenfor seg selv.
Da er det kanskje ikke så rart at man finner styrke i en
diagnose. Endelig en forklaring på hvorfor det hele finner
sted. En lettelse ved å ha en grunn, aksept for hvem man
er.
I D EN T I F I SER I N G !

Et kjent fenomen er å ikke kjenne
seg igjen i sitt gamle, men likevel lengte tilbake til hvordan det var. En drakamp mellom sitt friske og psyke jeg.
En idealisering av hvordan noe var, på «lykketoppen», før
den drastiske nedturen.
Så er det dette med hvordan man skal oppføre seg blant
I D EN T I T ET SKO N F L I KT.

forskjellige mennesker. De man deler realiteten med og
de man egentlig ikke deler annet en overflaten med. Det
spiller seg ulikt ut. Hva gjør man? Tar man tilbake rollen
som frisk? Eller er man falsk? Det kan oppstå en følelse av
å utelate en stor og essensiell del av seg selv. Å skjule det
skamfulle. Skjule seg selv. Eller følelsen av å være seg selv
igjen. Frisk. Fri.
En konflikt har oppstått. Hvordan er man både psyk og
seg selv? Hvor stor del skal psykdommen ta i hverdagen?
Endres man? Fra å sjelden ha snakket om følelser til å bare
gjøre det. Det er ganske identitetsforvirrende. Hvordan
lever man sitt liv som psyk?
Å gå fra fra å være et fullt oppegående individ, til å
bli et ikke-fungerende vrak, er litt av en smell. Hele selvkonseptet omgjøres. Fra den ene ytterpolen til den andre.
Fra å jobbe over 100 % til ikke å greie å stå opp om morgenen. Man mister sin integritet.
Det er en slags «enten»-/«eller»-tankegang på villspor. Ideer om at en sykemelding på 50 % betyr at man
skal være hjemme og være syk de resterende 50. Det er
en sykdomsidentitet som skal leves opp til. For om det
ikke trengs, hvorfor er man da sykemeldt? Å treffe noen
på shoppingsenteret, på sykedagen, føles ikke kult. Man
skal ikke leve, man skal være syk. Men hvordan er det da
mulig å finne livsgnistenigjen, når nøkkelen kanskje
ligger i å gjøre om hverdagen og prioritere annerledes?
Prioritere seg selv oftere. Nettopp det motsatte av å mure
seg inne.
Å finne en balansegang er essensielt. For ikke å miste
alt til sykdommen. Å bli i mørket er ikke sunt. Skadelig, u
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faktisk, uansett hvor fristende det er. Uansett hvor hardt,
uansett hvor slitsomt – det må gjøres. Opp av senga. Hvis
ikke kan man bli liggende, for alltid. Man må beholde seg
selv for å ikke bli diagnosen.
Man er blitt vant til å være psyk, man
vet ikke hvordan det er å være frisk lenger. Det normale
er fjernt. Å gå på jobb, å være med andre, å spise. Diagnosen tar for stor plass. Man vet å jobbe rundt den. Å holde
det uutholdelige på en viss avstand. Man kan kanskje si at
psykdommen har blitt en del av identiteten. Den krever at
man er på en bestemt måte. Den angriper om man stritter
imot. Regler etableres og man lever etter dem.
Levemåten er trygg. Man vet hva man må gjøre for å
holde det i sjakk. For å dempe uroen. Alt annet er utrygt.
Noe man ikke får til. Hvorfor skal man ut av komfortsonen når det koster så mye? Man vil
bli her, hjemme, innenfor rammene.
Det er mest behagelig.
DIAGN O SE N S HJEM .

STØTTE N S SKA D E .
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I dokumentarserien Ut av stillheten,
vist på TV2, følges personer som av ulike årsaker ikke har
hørsel. Vi får et innblikk i de døves hverdag. Fravær av
sansen som gir så uendelig med informasjon er utenkelig
for de aller fleste. Likevel viser serien et sterkt bånd mellom to døve barn. Og de ser ikke ut til å mangle noe i hele
verden; de har hverandre. Vi får glimt av varme felleskap
hvor alle deler samme utfordring. I døvemiljøet trengs
ikke hørsel.
Hørselshemmede har ofte hørende foreldre. Foreldre som naturligvis tenker at hørsel er av essensiell verdi. Likevel er ikke alle
døve like interesserte i å få tilbake hørselen. Det er blitt en del av
dem, kjent og kjært. Det viser at
sykdom ikke alltid ses på som en
hemning. Andre derimot har hatt
hørsel og mister den. Man blir frarøvet en del av seg. Svekket i mengden av hørende. Hvordan skal man fungere? I
serien får personene som følges muligheten til å oppleve
lyd ved hjelp av cochlea-implantat (CI), et hjelpemiddel
som kan gi døve og sterkt hørselshemmede en digital
hørsel, eller det vi kaller en «kunstig» sans. Men hvem er
man da?
BE H O L D E IDE NT IT E T.

NÅR PROBLEMER
GODTAS I STEDET
FOR Å LØSES, HAR
MAN DA ET SKADELIG FELLESSKAP?

På sykehus finner
man andre likesinnede. Endelig
noen som forstår. Her blir det ikke
ansett som noe feil, noe rart; det
ligner mer en kultur. Man tar del i et
fellesskap. De med samme sykdom.
En felles identitet. En syk normalitet. Like barn leker best?
Man snakker om det man har felles. Sykdommen. Man
knytter bånd. Men hvor er støttens grense? Kan støtte
være opprettholdende? Når problemer godtas i stedet for
å løses, har man da et skadelig fellesskap?
Et støttende felleskap vil man være i. Man har felles
normer, verdier og holdninger. Hva om man føler seg
utenfor sammenlignet med de aller sykeste? Hvis sykdommen er identiteten, søker man da til den? Oppstår det
en konkurranse og et hierarki?
I enkelte sykemiljøer har man vunnet om man klarer
å følge de rigide reglene. I verden har man tapt. Kjent
for spiseforstyrrelser er ønsket om en lav vekt. All informasjon om kosthold og trening plukkes opp. Sammenligningstyranniet er et faktum. Derfor er enkelte miljøer
svært triggende. Hvem spiser minst, hvem er tynnest?
Hjelp og viljestyrke trengs om man skal snu den spontane
tankegangen. Å klare å løfte perspektivet. Kanskje må
man velge hvem man skal identifisere seg med? Vil man
bli psykere eller vil man bli frisk? Det er farlig om «psyk»
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er blitt hvem man er. Hvis det å bli psykere er det eneste
som gir følelsen av mestring og kontroll, er dette kanskje
et forståelig ønske. Likevel er det et forvridd og ugunstig
mål. Her trenger man hjelp fra andre til å se hva man ønsker med livet. Å finne noe fornuftig å identifisere seg
med. Er det å bli frisk, i denne sammenhengen, et valg om
en sunnere identitet?

På Internett lar vi oss framstille som en forbedret utgave av oss
selv - ofte langt unna den vi er i den virkelige verden.

Vår digitale identitet
- et springbrett for narsissisme og depresjon?
TEKST KAMILLA KNUTSEN STEINNES
ILLUSTRASJON AMANDA BJØRNVALL OLSEN

Friskt finnes. Normalt finnes. Spørsmålet
er hva man ønsker seg. Hvis normalitet koster fellesskapet
man er en del av, er det da verdt prisen? Må det være
«enten»-/«eller»? Kronikerne må lære seg balansekunsten
– å leve med å være både seg selv og psyk. «Fri» kan være
identiteten, men det koster.
IDE NT IT E T STYV.

Kristin Stotesbury går på bachelorprogrammet i psykologi
ved UiO.
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“

Sammenlignet med den avloggede virkeligheten, er din ideale identitet oppnåelig i
høyere grad gjennom sosiale medier.

V

irtuell selvpresentasjon reflekterer ikke alltid
autentiske identiteter (Krenn, 2015). Denne tanken kan
underbygges av en lang rekke psykologiske studier, som
baserer seg på både kvalitative og kvantitative data.
Eksempelvis utøver Facebook-brukere strategisk kontroll
over hvilke bilder og tekst som skal publiseres og være tilgjengelig (Siibak, 2009). Flere brukere av sosiale medier
redigerer dessuten bilder slik at de forsterker attraktive,
fysiske trekk som øyne, lepper og magemuskler (Doster,
2013). Brukere av sosiale medier forsøker dermed å presentere en mest mulig plettfri fremstilling av seg selv,
blant annet gjennom begrensning av bilder og tekst. Slik
blir det digitale selvet konstant manipulert og overvåket.
Man er nøye med at fremstillingen utelukkende inneholder attraktive bilder, personlig informasjon som føyer seg etter kulturelle normer og atferdsrepresentasjoner
som er sosialt akseptable.
Sherry Turkle hevder at den digitale identiteten er
adskilt fra den virkelige, avloggede identiteten. Hun
kaller førstnevnte for «det andre selvet» (Kemp, 2014).
Dette sosialkonstruktivistiske selvet reflekterer det moderne samfunnets klare fokus på perfeksjonisme. Det
stilles høye krav til dagens individ, og internettet representerer en arena hvor man kan manipulere selvet til å
innrette seg etter disse idealiserte kravene. Sammenlignet
med den avloggede virkeligheten, er din ideale identitet
oppnåelig i høyere grad gjennom sosiale medier. Dette er
hovedsakelig på grunn av den store kontrollen man har
over fremstillingen av seg selv, som man gjerne ikke har
i et avlogget miljø (Rui & Stefanone, 2013). Flertallet av
internettbrukere velger å benytte seg av denne fristende
muligheten til å realisere en tilsynelatende perfekt identitet (Brunskill, 2013; Boon & Sinclair, 2009). Men dersom

Brukere av sosiale medier
sammenligner ofte seg selv med andre brukeres digitale
identiteter. Dersom ens egen identitet avviker for mye fra
andres, ikke har mottatt nok «likes» eller fått tilstrekkelig aksept i form av positive kommentarer, går man i gang
med å redigere (Moreno, Kota, Schoohs & Whitehill, 2013).
Enkelte hevder at samtidig som bruken av sosiale
medier øker, blir internettbrukere mindre empatiske og
altruistiske (Chamorro-Premuzic, 2014). Dette knyttes
særlig opp til grandios narsissisme. Flere og flere begynner å bekymre seg over en mulig narsissistisk epidemi i
nær fremtid. Vi synes å bli mer og mer interesserte i oss
selv, og har aldri før vært mer opptatt av selvpromotering, som blant annet uttrykkes gjennom utallige «selfies»
(Chamorro-Premuzic, 2014). I tillegg ser det ut til at autentisitet i økende grad må vike plass for uoppnåelig perfeksjonisme. Dette kan gjerne tenkes å resultere i en overmenneskelig selvoppfatning (Brunskill, 2013).
Ønsket om å få identiteten sin godtatt og akseptert av
andre er en sterk drivkraft hos brukere av sosiale medier.
Resultatet av aksept (eller fraværet av den) kan tenkes
å eksistere langs et spektrum, hvor de to ytterkantene
representerer uønskede utfall. I den ene enden finner
vi narsissisten som får et utløp for sin ekstreme
selvopptatthet. Gjennom bekreftelse og oppmerksomhet
fra andre, via «likes» og kommentarer, både næres og
forsterkes denne overdrevne selvinteressen. I den andre
enden finnes den deprimerte brukeren som stadig
trykkes ned av andres imponerende statusoppdateringer,
attraktive profilbilder og nye venner. Brukeren blir
dermed konstant minnet på sin egen tilsynelatende
utilstrekkelighet ved å ikke være i stand til å leve opp
til den idealiserte, digitale identiteten. Begge disse
kontrasterende brukerne har utviklet og eskalert seg som

man konstruerer ens virtuelle identitet med perfeksjon
som et fastsatt mål, må det vel oppstå konsekvenser? Kan
den idealiserte digitale identiteten bidra til økt depresjon
og narsissisme?

følge av sosial sammenligning.
Selvfølgelig har ikke alle brukere av sosiale medier
narsissistiske tendenser. Eksperimentelle studier viser
at antall statusoppdateringer, følgere, venner og selfies

NARS IS S IS ME O G DE P RE S J O N.

på sosiale medier er positivt korrelert med narsissisme
(Carpenter 2012). Jo mer narsissistisk man er, jo oftere
bruker man sosiale medier (Chamorro-Premuzic, 2014).
På samme måte er selvsagt ikke alle internettbrukere
deprimerte: Jo mer tid man bruker på sosiale medier, jo
oftere sammenligner man seg selv med andre. Dessuten
predikerer høy grad av sosial sammenligning lavere
selvtillit og nedsatt psykisk helse (Zuo, 2014).
Det er altså hvor mye tid man bruker på internett som
synes å være av utslagsgivende betydning for den
deprimerte og den narsissistiske brukeren. Dersom man i
utgangspunktet er mer utsatt for å utvikle depresjon
eller narsissisme, er man dårligere utrustet for å håndtere
sammenligningen som ofte oppstår i en virtuell kontekst.
Hva kan man gjøre for å
forhindre et potensielt fremtidig samfunn bestående av
narsissister? Tomas Chamorro-Premuzic (2014) foreslår
at algoritmer kan bygges inn i ulike sosiale medier for å
fortelle og advare brukeren når ens grad av selvopptatthet
og selvinteresse stiger til et patologisk høyt nivå. Hvordan
kan man forebygge deprejon som et resultat av sosial,
virtuell sammenligning? David Brunskill (2013) ønsker at
valget mellom å konstruere en digital identitet eller ikke,
må overveies nøye før en beslutning tas. For en detaljert
overveielse er det nødvendig å tilegne seg tilstrekkelig
informasjon om de ulike konsekvensene som følges av
en virtuell selvpresentasjon. Her behøves det likevel mye
mer forskning før vi kan forstå de potensielle negative og

positive utfallene av den økende bruken av
sosiale medier i dagens digitale tidsalder.
I følge Isaac Prilleltensky (1989) har utøvere av psykologi et ansvar til å utfordre samfunnets «status quo»,
slik at moderne normer ikke blir fastfrosset i et negativt
mønster. Er digital identitet en slik status quo? Burde man
oppmuntre til en mer realistisk fremstilling av selvet på
internett? Øker forekomsten av depresjon og narsissisme
blant brukere av sosiale medier, som følge av sosial sammenligning med en utopisk, virtuell identitet? Dersom
dette faktisk er tilfellet burde man muligens forsøke å
endre denne kulturelle trenden. Så tenk litt over hvordan
du fremstiller deg på internett – ikke bare for andres skyld,
men også for din egen. I den virkelige verden er ingen
perfekte. «Det andre selvet» er heller ikke det.

F I N N ES D ET N O EN LØ SN I N G ER ?

Kamilla Knutsen Steinnes går 2. semester på masterprogrammet i sosialpsykologi.
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DIN PERSONLIGE
KARAKTER

TEKST RUNA MARIE BRYHN JACOBSEN ILLUSTRASJON ANJA SOLBERG AASEBØSTØL

Du klarte det! Her er beviset
på at du er både smart og selvdisiplinert. Alt er som det
skal være, du kan puste lettet ut. Denne situasjonen
beskriver kanskje en kjent og følelsesladd seremoni for
mange studenter. Fruktene fra det foregående semesteret
kan smake både surt og søtt. Men hvorfor skal den lille
bokstaven få så stor betydning for hvem du er?

selv som, blir påvirket av mange faktorer. Innenfor samfunnsvitenskapene er man opptatt av hvordan individets
identitet konstrueres og opprettholdes i grupper. Identitet
kan defineres som et selvbilde man aksepterer og prøver
å leve opp til, som inkluderer gruppetilhørighet, våre mål
og verdier, og personlige egenskaper. Selvet kan defineres
som et organisert, vedvarende sett av persepsjoner og
tanker om en selv (Rogers 1959, referert i Holt et al., 2012).
Hvordan man evaluerer selvet har mye med hvordan man
ser på og sammenligner seg med andre. Karakterer kan
være et mål på hvor du befinner deg i din gruppe, på ditt

fornøyd med C; B kan være greit, men det er egentlig ikke
før man får A at man har tillatelse til å være stolt. Derfor handler det ikke bare om plassen i gruppa, men om
oppfattelsen av at man har gitt alt og ikke kunne prestert
bedre. Karakteren kan føles som en personlig merkelapp
og påvirke hvordan vi ser oss selv. Dette kan få uheldige
konsekvenser.
I boka McKeachie’s teaching tips av Wilbert McKeachie
og Marilla Svinicki, diskuterer forfatterne hvordan karakterer påvirker videre læring og motivasjon, og hvordan
studenter tolker B som gjennomsnittlig. Hvis den store
drømmen er å bli klinisk psykolog for å jobbe med barn og
unge, kan en E i emnet Etikk og profesjonsrolle være demotiverende. På samme måte kan en D i emnet Innføring
i metode sabotere planene om å bli den neste May Britt
Moser. Flight kan ta over for fight, og man plasserer seg
selv i venstre hale av Gauss-kurven.
Alt håp er likevel ikke ute, for karakterens betydning
avhenger av hva du utdanner deg til. Fillip Skogstad,
daglig leder og bedriftsrådgiver ved lederhagen.no, sier

studium.
Mange forstår at B og C egentlig er gode karakterer,
og for andre er dette de høyeste resultatene de kommer
til å få. Likevel kan man anta at noen ikke klarer å være

at en lav karakter ikke trenger å velte vitnemålet. Det
kan være ulike grunner til karakterer som D og E, og det
er naturlig at man har styrker og svakheter. Han understreker at karaktergjennomsnittet ikke reflekterer det du u

KA R A KT ER A - H A L L ELU JA !

D E B EST E I G R U P PA . Hvem vi er, i det minste hvem vi ser oss

Det er på tide å sjekke resultatet. Du logger
deg inn og kikker med et halvt øye. Hvis noen
hadde målt hjerterytmen din, hadde de sett et
fight or flight-system i høygir.
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“

Hvis arbeidsgiver ikke bare vurderer deg på
bakgrunn av karakterene – hvorfor skal det ha så
mye å si for din personlige karakter?

5

på

PSI

HVEM ER DU?

CAT H R I N E A B B A S I K R Å K E N E S ( 1 9 Å R )
2. semester, profesjonsstudiet i psykologi

Først og fremst er jeg vel student? Vet ikke helt om jeg er by - eller bygdejente. Jeg er fra en flerkulturell familie, men ser på meg selv som norsk. Familien min er veldig musikalsk, men jeg driver
ikke så mye med musikk nå ettersom lesingen tar mye tid.

er god på. Dessuten er ikke målet med utdanning å bli
god på skole, men å bli dyktig i sitt yrke. Så hvis arbeidsgiver ikke bare vurderer deg på bakgrunn av karakterene –
hvorfor skal det ha så mye å si for din personlige karakter?
F FO R FIA SKO .

Identitet og selvbilde er abstrakte begreper.
For å kunne forstå dem, må de gjøres konkrete gjennom
operasjonelle definisjoner. En måte å operasjonalisere
dem på er å knytte dem opp mot atferd som kan måles og
observeres. Karakterer kan være et slikt mål og dermed
fungere som personlige merkelapper, der A står for allvitende og F for fiasko.
Din reaksjon på fiasko, sier kanskje mer om deg enn
sensors vurdering av din eksamensinnsats. Angela Lee
Duckworth, lærer og psykolog, forsket seg fram til at personegenskapen grit er en bedre predikator på å lykkes i
løpet av livet enn IQ, utseende og sosial kompetanse. Grit
kan forstås som evnen til å opprettholde viljen til å nå
overordnede mål over tid. For en person med grit, er veien
mot målet som et maraton, ikke en sprint. Så hvis du tar
opp fag og ikke gir deg for å nå målet, så behøver ikke F-en
din bety fiasko. Den kan få være det den er: en bokstav, en
karakter.

perspektivet. I entusiasmens iver brukte jeg mange timer
på å idémyldre, utforme disposisjoner – 1, 2, 3, 10 utkast
– og leste side opp og side ned med artikler og bøker. Til
slutt gikk jeg tom for tid, og på innleveringsdagen måtte
jeg bare levere det jeg hadde. Den endelige teksten ble ikke
sånn jeg hadde sett for meg i det hele tatt, og jeg var skuffet
over egen innsats. Tankene jeg satt med etterpå var at jeg
hadde mislyktes, og jeg følte meg dum. Senere slo det
meg: Det jeg hadde fått ut av det faget var mye viktigere
enn bokstaven som dukket opp på Studentweb. I løpet av
semesteret hadde jeg lært mye nytt, utfordret meg selv og
virkelig fått satt meg inn i temaer som interesserte meg.
Og den erfaringen er så mye viktigere enn en bokstav.
Da jeg gikk på videregående hadde vi et motto: Non
scholae sed vitae. Vi lærer ikke for skolen, men for livet.
Og det stemmer - hvilke karakterer vi får, er ikke det viktigste, og det er neppe derfor du valgte ditt studium i utgangspunktet. Ofte kan fokuset på karakterer bli for stort,
og det er lett å la seg sluke av karakterjaget.

Runa Marie Bryhn Jacobsen går 4. semester på bachelor i
psykologi ved UiO.

For ikke lenge siden, arbeidet jeg
med en hjemmeeksamen. Foreleseren var dyktig, emnet
spennende og jeg opplevde at jeg fikk utvidet mitt faglige
N O N SCHO LA E SED VI TAE.
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S I G U R D S K J E G G E STA D DA L E ( 2 4 Å R )
7. semester, profesjonsstudiet i psykologi

Jo, jeg er mye rart. Jeg holder på med revy, spiller gitar, og har sunget i kor. Noen sier jeg er morsom,
eller – de ler. Jeg tar det som et tegn på at jeg er underholdende. Jeg er ganske nerdete og kan mye rart.
Ting som man egentlig ikke trenger å kunne noe særlig om.

E G Z I K U TA L ( 2 0 Å R )
2. semester, profesjonsstudiet i psykologi

Jeg er usikker på om man er det som beskriver deg, eller om man er andre ting også. Jeg er kvinne,
feminist og student. Jeg er et tenkende vesen og en katteeier som liker fetaost. Jeg har mange tanker.
Akkurat nå tenker jeg på garnnøster.

TONJE ROTH BERGLIE (23 ÅR)
PIA VICTORIA LUND (23 ÅR)
9. semester, profesjonsstudiet i psykologi (begge)

Tonje: (ler) Jeg er psykologstudent og håndballspiller
for Nordstrand. I korte trekk.
I litt lengre trekk, da?
Tonje: Pia, hjelp meg litt, da.
Pia: Du er vennen min.
Tonje: Hva har andre svart? Kan jeg svare det?
Pia: Du er glad i sjokolade.
Tonje: Jeg kan ikke svare det.
Det er åpent for tolkning, altså?
Tonje: Jeg har faktisk ikke noe…
Pia: Du er seminarleder.
Tonje: Ikke dette semesteret.
Pia: Eks-seminarleder?

Tonje: Eks-fotballspiller! Eks-alt jeg har gjort.
Pia: Samboer?
Tonje: Jeg er fortsatt samboer! Å, herregud.
Pia: Nå sier jeg jo ting du er.
Tonje: Dette her er skikkelig vanskelig.
Pia: Glutenallergiker?
Tonje: Åh, dust. Nei, vet du hva, jeg har ikke noe.
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Forsknings-

drypp

Live fast, die young.

I arbeidet med utrydningstruede arter må
man ta i betraktning at dyr har ulik personlighet, og at dette har en klar innvirkning
på hvordan de klarer å finne mat, overleve
og tilpasse seg et miljø i endring. Christina
Hansen ved Københavns Universitet har
forsket på modighet hos rever og
rapporterer at modige rever er mer
nysgjerrige og utforskende, og at de i større
grad bidrar til å øke revebestanden – men
også at de havner i flere problemer og dør
tidligere.

forskning.no

All10 på nett.

En fersk studie av taiwanske universitetsstudenter viste at 10 % av studentene
brukte 8 timer eller mer på Facebook hver
dag. Man fant at onlinerelasjoner og
sosial støtte var positivt assosiert med
Facebook-avhengighet. Personlighetstrekk
som medmenneskelighet, planmessighet
og nevrotisisme var negativt assosiert med
Facebook-avhengighet. Onlinerelasjoner
og nevrotisisme var de viktigste tegnene på
Facebook-avhengighet.
Tang et al., 2016. Telematics and Informatics.

Høy på juks.

I en metastudie som undersøkte sammenhengen mellom personlighetstrekk og
tilbøyelighet til å jukse med forskningsresultater, antydet resultatene at
planmessighet og medmenneskelighet er
de to trekkene med størst innflytelse.
Begge trekkene viste seg å være
negativt assosiert med uærlighet i
akademisk sammenheng. Ønsker man
forskere som opptrer etisk, lønner det seg
med andre ord å satse på de hensynsfulle
ordensmenneskene.

Tamara L. Giluk, Bennett E. Postlethwaite,
2014 Elsevier Ltd.

Rosemary’s babies.
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Punk eller pudding?

At vi har en tendens til å foretrekke folk
som ligner oss selv, har for lengst fått
vitenskapelig støtte. Nå hevder
amerikanske forskere å ha funnet den
samme tendensen også hos babyer. Babyer
på under ett år liker individer som er
slemme mot individer som er ulike dem
selv. «Funnene antyder at babyer føler noe
i likhet av skadefryd. Eller så har babyer en
slags tidlig forståelse av sosiale
allianser, hvor de ser at fiendens fiende er
deres venn», uttalte en av forskerne i en
pressemelding.

Forskere ved Cambridge University
undersøkte om graden av empatiserende og
systematiserende tenkning hos en
person har innvirkning på hva slags musikk
de foretrekker. De fant at empatiserende
personer i større grad foretrakk myk og
dempet musikk med strengeinstrumenter,
som soft rock, soul og R&B. Systematiserende personer foretrakk derimot mye og
intens tromming, og punk, heavy metal og
tungrock. Resultatene peker mot at
musikkterapi kan bidra til utvikling av
empati, for eksempel hos barn med
autisme.

forskning.no

forskning.no
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Ubehaget
vil
forsvinne
av Kjersti Halvorsen

Du er en voksen og du tar ansvar for deg selv. Du pusser
tennene to ganger om dagen, noen ganger mer. Du tar kosttilskudd og p-piller til nøyaktig samme tid hver morgen og du
betaler regninger med det samme du får dem. Når du tar ut
av oppvaskmaskinen, tørker du glassene slik at det ikke skal
bli fukt i kjøkkenskapene dine og du gnir den nyvaskede servanten med en tørr klut så den skal skinne pent. Du setter av
litt penger hver måned. Hva de skal brukes til har du ikke bestemt, bare at litt av hver lønning Oslo kommune overfører til
deg, skal settes av til det vage, men stadig nærmere forestående «fremtiden». Du trener, ikke fordi det er godt hverken før
eller under, men fordi det føles deilig å dusje og skamløst gå
rundt i tøfler og morgenkåpe etterpå. Du skrur av telefonen
om natten, noen ganger også om kvelden, for ikke å forstyrre søvnen. Du tilbringer passelig mye tid og trives akkurat
passe godt i ditt eget selskap. Du er ikke i sentrum av alt som
skjer, men du har noen få nære venner. Ifølge faglitteraturen
har de fleste mennesker mellom fire og fem venner, og når du
passerer dette antallet og begynner å telle på hånd nummer
to, kjenner du deg trygg og lettet. Når det nærmer seg midnatt, sier du farvel til vennene dine og tar trikken hjem fra
sentrum. Det er tross alt en dag i morgen. En dag som skal
fylles med produktive gjøremål og smarte og glade tanker.
Du orker ikke sitte så lenge på lesesalen før du må hvile. Du
blir gående rundt i Blindern-området uten å vite helt hvor du
skal, inntil du blir kald på føttene og føler en sterk trang til å
gå hjem. Du må hvile. Alle må det.
u
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Når du er forvirret eller engstelig tar du deg sammen. Du
regulerer følelsene dine på en voksen og ansvarlig måte.
Du hverken spiser eller drikker for mye. Du tar hårkur
ved hver fjerde hårvask for å motvirke vintertørt hår og
slitte tupper. Du går til legen jevnlig, også når det ikke
umiddelbart trengs. Legen måler blodtrykket ditt og veier
deg. Når hun tar blodprøver av deg, fortrekker du ikke en
mine. Det vesle reagensglasset fyller seg sakte opp med
rød væske. Det er ikke kvalmende å se på. Du vet at legen
vet hva hun holder på med og gjør dette hver eneste dag.
Legen er hyggelig. Hun har varme hender. Du ser på dine
egne hender. Du er ofte kald på ekstremitetene. Kanskje
det er sirkulasjonen som er dårlig. Mon tro om du røyker
for mye. Du spør deg selv om mellom fire og ti sigaretter
per uke er for mye, fordi du vet at legens svar antagelig
vil være lite hjelpsomt i denne sammenhengen. Legen tar
anamnese. Det føles fint å svare på spørsmål om seg selv,
selv om sykdomshistorikken din er kortfattet og relativt
upåfallende. Hun spør deg om familien din og sykdommer
de har hatt. Til å begynne med er spørsmålene ganske
vage og generelle, før de blir mer spesifikke.
«Du nevnte at du fryser en del,» sier legen.
«Ja. Men jeg spiser ganske mye og trener regelmessig.
Og jeg er ikke akkurat undervektig.»
«Nei, det skal være sikkert,» svarer hun. «Mye sliten?»
Du nikker sakte. Legen noterer.
«Har du ofte hatt en følelse av at det kanskje er noe
litt rart med deg? Noe som ikke er helt som det skal?» Du
stusser over spørsmålet, men svarer,
«Vel, ja. Helt siden jeg var liten, faktisk,» og tilføyer
avdramatiserende: «… men det er vel ganske alminnelig.» Legen sier mm, tar av seg halvmånebrillene og legger
dem på pulten. Kontoret hennes er sterilt, men fremdeles
koselig. Gardinene er fargesterke. I det ene hjørnet står

bredde bare har plass til noen få på hvert nivå. Du ser for
deg at bøkene inneholder detaljerte illustrasjoner av ledd
og knokler, eggstokker og lunger, forferdelige sykdommer
og hvordan de skal behandles, foster på ulike tidspunkt i
livmoren.
«Føler du iblant at vennene dine kanskje ikke liker deg
så godt?» Du tenker på vennene dine. Selv med et ganske
konservativt estimat har du minst seks venner. Du slår
deg til ro med at det er mer enn bra nok. Legen presiserer:
«Har du ofte følt at du trenger vennene dine mer enn
de trenger deg?» Du svelger, flakker litt med blikket før du
ser henne i øynene og nikker bekreftende.
«Har det alltid vært sånn?» Du svarer at det har vært
sånn så lenge du kan huske.
«Hva med rus?» Du trekker på det.
«Et glass vin i ny og ne. Sigaretter.» Det blir stille et øyeblikk.
«Vinen – foretrekker du å drikke alene?» Legen ser
helsepersonell-aktig empatisk på deg. Du ser ned og
venter litt før du svarer.
«Ja. Faktisk.»

en bokhylle som på grunn av hyllens smalhet og bøkenes

Manikyren hennes er upåklagelig. Hun lener seg bakover
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Legen sukker. «Jeg har nok dårlige nyheter til deg,» sier
hun.
«Sykdomshistorikken din og funn fra blodprøven
peker mot at du antagelig lider av et ganske sjeldent biologisk avvik som fører til en mengde plager. Lidelsen er betydelig underdiagnostisert, til tross for alle de plagene det
medfører for pasienten. Det kan med stor sannsynlighet
kaste lys over hvorfor du føler deg som du gjør.» Hun har
en velbrukt, men medfølende rynke i pannen.
«Hva slags lidelse er det snakk om?» spør du overrasket.
Legen finner fram en tykk, gul bok fra hylla. Hun blafrer
gjennom hundrevis av sider og leter med fingertuppen.

så hun kan se gjennom de smale brillene ytterst på nesa.
Hun må være langsynt.
«Symptomene er ganske diffuse, men i ditt tilfelle
virker diagnosen åpenbar. Generell selvbevissthet, en
følelse av å være sliten eller slapp, å ha lite overskudd
eller driv framover. Ensomhet, hos noen eksistensiell
sådan. Frossenhet i ben og armer. Ofte omfattende selvmedisinering, hos enkelte pasienter langt mer alvorlig
rusbruk enn i ditt tilfelle.» Hun ser på deg over innfatningen og fortsetter:
«Dårlig hud. Stygt hår. Dårlige resultater av vanlig trening. En tendens til overvekt og ufordelaktig fettfordeling.
Grubling over det interpersonlige.» Legen lukker boken,
men nevner i fleng.
«… en følelse av ikke å bli forstått eller å ikke alltid
forstå andre er også veldig utbredt. I sosiale situasjoner har
disse pasientene også gjerne en tendens til å si…» Hun veier
ordene, «litt dumme ting? Jeg vet ikke om du kan kjenne
deg igjen i det. Andre vil ofte oppfatte dem som litt lite
gjennomtenkte, eller for å bruke et mer folkelig begrep –
teite.» Hun tar en pause og ser på deg med et åpent blikk
som skal signalisere at spørsmål og innvendinger en velkomne. Men alt hun sier stemmer, så du har ingen.
«Som du forstår er det en sammensatt sykdom. Heldigvis er det enkelt å behandle.»
«Hva kommer dette av?» spør du. Legen svarer at du
ikke riktig mangler, men har et lite underskudd av en
spesifikk undertype av en nevrotransmitter, antagelig på
grunn av en mikrodelesjon på et gen som koder for et enzym som bryter ned et enzym som bidrar i nedbrytningen
av nevnte nevrotransmitter. Du spør ikke mer og slår deg
til ro med denne forklaringen.
«Behandlingen,» forklarer hun, «er en liten, myk kapsel
om morgenen, og en glatt, lang kapsel før du legger deg.»
Hun forklarer at de symptomene hun har nevnt nå, vil
bli mindre fremtredende, og sannsynligvis helt borte de
neste månedene. Behandlingen varer livet ut.

« – og,» tilføyer hun, «Du vil antagelig også merke at
huden din blir glattere i løpet av noen dager, og at puppene dine vokser en størrelse eller to det neste halvåret.»
Du svarer at dette var mye å ta innover seg på en gang,
og hun svarer at det er forståelig, men at ubehaget du
kjenner vil forsvinne nå. Du reiser deg, samler sammen
tingene dine i hånden når du skal gå derfra. På vei ut av
kontoret stopper hun deg.
«Før du går, vil jeg bare si at jeg syns du har vært tapper,» sier hun.
«Dette er ingen sykdom å ta lett på. Det er et under at
du har gått såpass lenge uten å få diagnosen. Det er få som
klarer seg så godt som du gjør. Du har virkelig klart deg bra
med tanke på forutsetningene dine. Vær stolt av dette.»
Når du kommer hjem, ringer du til foreldrene dine.
«Det var bare en mikrodelesjon hele tiden,» forteller du
entusiastisk i telefonen.
«Så nå vet dere det. Hvorfor jeg var som jeg var.» Foreldrene dine blir glade over å vite at det ikke var deres skyld
at du ble som du ble. Dere er enige om at dere er lettet. De
tilgir deg. Du sier god natt og legger på. Det er helt stille i
leiligheten. Du er kald på føttene. Vaskemaskinen gir fra
seg et muntert pip. Du henger opp de våte plaggene på
en hensiktsmessig måte så de avgir minst mulig fukt. Du
pusser tennene, fire ganger førti strøk, du børster og fletter håret og tar på fuktighetskrem. Før du sovner svelger
du en glatt, avlang kapsel med et glass kaldt vann. Kapselen vrikker seg nedover spiserøret ditt og selv om det føles
litt ekkelt akkurat nå, vet du at det vil gjøre godt.
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FOTO

FRA FILMEN

VI ETABLERER KATEGORIER FOR Å GJØRE VÅR
VERDEN FORSTÅELIG OG FORUTSIGBAR.

PLASTELINAPENIS
T E K S T M A R I A H Ø G E L I S J Å FJ E L L

I filmen Tomboy fra 2011 former «Mikael» en penis av plastelina
til å ha i badetrusa. Hvordan formes kjønnsidentitet gjennom
samfunnskonvensjoner?
flytter med familien sin til et nytt
sted. På grunn av filmens tittel vet vi at det kortklipte
barnet som ser nysgjerrig ut på guttene som spiller fotball
i bakgården, er datteren i familien. Laure blir med på
leken. Hun introduserer seg som Mikael og blir raskt tatt

kjønn som et paraplybegrep på personer hvis kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og/eller atferd ikke typisk bekrefter forventninger knyttet til personens biologiske
kjønn. Personens opplevde kjønn, ofte kalt psykologisk
eller sosialt kjønn, er personens kjønnsidentitet, mens

inn i guttegjengen. Han drar av seg t-skjorta, spytter til
siden, demper ballen med brystet, og møter en av gutta i
en takling. Mikael vil være gutt.
American Psychological Association omtaler trans-

kjønnsuttrykk viser til måten personen kommuniserer
sitt kjønn på – det være seg gjennom klær, hår, stemme,
atferd eller andre karakteristikker.
Under identitetsutviklingen, enten man tidfester den
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til ungdomsårene eller anser det som en livslang prosess,
vil identiteten blant annet formes etter det som valideres
av miljøet. Kjønnskategorisk kan man tenke seg at en transseksuell person faller mellom to stoler, der valideringen
av kjønnet gjøres på grunnlag av to adskilte kategorier:
kvinne eller mann. Stigmatisering av transkjønnede kan
til en viss grad forklares med en manglende kategori.
Tomboy belyser noe av den fornemmelsen av fare og
sårbarhet som knytter seg til det å skape sitt eget kjønn,
på tvers av det biologiske, både for den som står midt i
denne overgangen – og for samfunnet rundt.
Regissør Celine Sciamma leverer et lyst og lett drama
om et alvorlig tema. Sammen med lillesøsteren sin
former Mikael en penis i plastelina. Han bruker saksen og
lager seg en mer maskulin utgave av sin røde badedrakt.
Søsteren hjelper ham med å holde det hemmelig. Men det
blir etter hvert komplisert for Mikael å være Mikael. Hans
mor validerer ikke datterens ønske om å kommunisere
og være en gutt. Sciamma gir en rik skildring av barns
kollektive lek, med alle nyanser av kommunikasjon og
sosiale koder den innebærer.
Kjønnsdysfori – ja, det finnes en diagnose i DSM-5 for
mennesker som opplever intens, vedvarende kjønnsinkongruens. Man kan stille seg spørsmålet om den opplevde inkongruensen er et resultat av manglende validering fra miljøet, eller en intern konflikt som etiologisk kan
betraktes som en psykisk lidelse.

Vi etablerer kategorier for å gjøre vår verden forståelig
og forutsigbar. Ufrivillig vil en transkjønnet person plasseres i én av to konstruerte kategorier, der oppfatningene om
hvilke kjønn som eksisterer skapes fra etablerte kategorier, og ikke omvendt. Det faktiske fenomenet, i denne sammenhengen individets kjønnsidentitet, er ikke alltid opphav til kategoriene som dannes.
Lisa forelsker seg i Mikael. Hun beskytter ham når
gutta vil dra av ham buksene og se om han virkelig er en
jente, slik moren hans sier. Lisa syns det er ekkelt å ha
kysset en jente og trekker seg unna.
Hvor tidlig konvensjoner og kategorier etableres hos
barn oppleves vondt i filmen Tomboy. Det skjer åpenbart
tidligere enn etablering av refleksjon omkring, og forståelse av, transseksualitet. Så kan man spørre seg når eller
om denne refleksjonen og forståelsen etableres i de voksnes verden, og hvor lang veien er derfra til en samfunnskonvensjon. I mellomtiden rekker du sannsynligvis å se
filmen. Én kategori rikere gjør kanskje at du ser verden
hakket mer forståelig.

Maria Høgeli Sjåfjell har bachelor i psykologi og går 1. året
på medisinstudiet ved UiO.
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