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I sommer passet jeg en hund. En lun og blid
og gylden en på elleve år, som ikke lot seg
stole på i nærheten av et matfat. Matmor
kunne fortelle at hun var så drevet av matlysten, at det eneste hun ikke spiste var egen arts
avføring.
Den bokstavelig talt dyriske desperasjonen
hennes grunnet nok i et generalisert overlevelsesinstinkt, for ikke å snakke om lengselen
etter belønning og nytelse. Å få tilfredsstilt
sulten, tørsten og kløen, å leve og å overleve,
er (selvoppholdelses-) drifter vi mennesker
deler med dyra. Noen av disse driftene har vi
raffinert, som nytelsesaspektet ved forplantning – eller det ulmende begjæret. Vi klarer
dessuten stort sett å styre oss i møte med
ulike fristelser. I motsetning til min gyldne,
lodne venn.
Som med så mye annet, kan også drift være et
tveegget sverd; den kan ta overhånd, og den
kan arte seg på usunne eller skadelige måter
dersom den ikke kontrolleres. (Hadde hunden fått spise alt hun ville og så videre.) Det
gjelder å ha evne til å skjøtte seg selv – eller,
for noen, hele grupper av mennesker – for
på den måten å optimalisere egen og andres
væren. Personer som ikke mestrer dette og
som står i fare for å drive av sted med egen
lyst, kan trenge hjelp fra andre. Da må det
også finnes et tilbud om hjelp og støtte når
man ber om det.
Som kommende psykologer og nåværende
medmennesker, har vi et ansvar for å sørge
for at alle blir ivaretatt på best mulig vis.
Derfor må vi tørre å ta i betente og vonde
tema, selv om det innebærer at vi må strekke
oss litt lenger.
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TEKST RUNE BRAATEN
ILLUSTR ASJON KRISTINE LIE ØVERLAND

Fail f as t, f a i l o f ten
Fra dagsfylla til hamsterhjul. Mennesker skaper og
skapes av sin tilværelse – vi hopper uti og lar oss
drive med.

Han beskrev senere møtet slik: «det var magisk,
hvorfor hadde ingen fortalt meg dette før?!?» I 1939
begynte Bukowski på Los Angeles City College,
men droppet ut etter et års tid, og reiste til New
York for å bli forfatter. Det å droppe ut, eller skal vi
kanskje heller si å gi opp, ble etterhvert nærmest et
varemerke for Bukowski. Han hadde ingen suksess
som forfatter. Samlingen av avslagsbrev var like
høy som bunken av ubetalte regninger. Bukowski
hadde imidlertid ett talent å falle tilbake på; han
kunne drikke, og det var han god til. Så det neste
tiåret tilbrakte Bukowski på fylla, og endte til slutt
opp i Los Angeles som han tidligere hadde forlatt
for å søke lykken andre steder.

Drift er et begrep vi gjerne forbinder med noe
aktivt, fremoverrettet eller oppadstrebende, noe
som kjemper seg fram, noe med en iboende vilje
til endring og framgang. Lengsel kan vi kanskje
forstå som noe passivt, men driften er definitivt
aktiv. Men drift er ikke alltid noe i oss – av og til
er driften utenfor oss selv; vi lar oss drive med,
viljeløst og formålsløst. En dagdriver er en som bare
lar dagene drive forbi uten å gjøre noe aktivt for
å effektivisere hverdagen i produksjonsresultater.
Den amerikanske forfatteren Charles Bukowski har
gitt oss noen av de mest treffsikre beskrivelsene
av viljen til å viljeløst la seg drive med.
Brennevinsbuler og småjobber
Bukowskis far var en streng herremann som så
det som formålstjenlig å gi sønnen slag og pryl
når noe gikk galt. Slik Bukowski beskriver det i
den selvbiografiske romanen Ham on Rye, var
det også ofte noe gikk galt. Som barn opplevde
Bukowski at de andre guttene plaget ham fordi
han var liten, og at jentene avviste ham fordi han
hadde uren hud. Den store åpenbaringen fikk han
i trettenårsalderen, da en kamerat innviet ham i
alkoholens lindrende og forsonende egenskaper.

Charles Bukowski fikk etter hvert publisert dikt og
noveller i ulike undergrunnsmagasiner. De fleste
historiene dreide seg om den mislykkede forfatteren
Henry Chinaski og hans evige runddans mellom
slitne brennevinsbuler og småjobbene han alltid
fikk sparken fra. Hver gang Henry Chinaski fikk
en ubetydelig fillejobb var det nærmest som om
han la vinn på å få sparken så raskt som mulig,
delvis drevet av forakt for den amerikanske
alminneligheten, delvis av ønsket om heller å bruke
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tiden til å drikke. Henry Chinaskis omgangskrets egenskapene som listes opp i konfirmasjons- og
bestod av mennesker som i likhet med Bukowski begravelsestaler. Det er trangt om plassen når
selv levde med taperstempelet; horer og hallikene suksessfulle gründere skal hylles (gjerne på en
deres, slitne alkoholikere, lutfattige omstreifere, bursdagsfest de selv har organisert). Men det
de som sto lavest på den sosiale rangstigen og er sjelden så mye snakk om de mørkere sidene
ikke lenger hadde noe håp om å klatre et trinn ved gründervirksomhet. Det er ikke kun hvilke
eller to opp. Henry Chinaski og vennene hans – i personlige egenskaper gründeren bør ha som er av
den grad de i det hele tatt kunne kalles venner – interesse, men også hvilke psykologiske prosesser
tilhørte samfunnets ambisjonsløse slagg. Henry han eller hun kan måtte gjennomleve før målet nås.
Chinaski var ikke en litterær omskriving av Charles
Bukowski med enkelte selvbiografiske trekk. Det har vært flere tilfeller der gründere – av ulike
Henry Chinaski var Charles Bukowski, og det er grunner – ender opp invalidisert av angst, depresjon
de samme temaene som går igjen
eller medikamentbruk. I noen
i de mer enn førti bøkene han ga
tilfeller har det endt med selvmord.
ut: Sprit, kvinnfolk og gambling, i
Den russisk-amerikanske
«Historiene blir alluprioritert rekkefølge. Historiene
programvareutvikleren og
tid fortalt gjennom
blir alltid fortalt gjennom dem
entrepenøren Ilya Zhitomirskiy
som har falt utenfor samfunnet og
utviklet Diaspora, som var en
dem som har falt
ikke engang bryr seg om å slite seg
konkurrent til Facebook. Diaspora
utenfor samfunnet
til en plass på innbytterbenken.
ble imidlertid aldri mer enn en
Henr y Chinaski, alias Charles
mindre Facebook-konkurrent, og
og ikke engang bryr
Bukowski, og vennene hans ville
22 år gammel tok Zhitomirskiy
seg om å slite seg til
vært klientene fra helvete for
livet av seg. Som man kanskje
foretaksomme NAV-byråkrater
kan forvente er det forøvrig ingen
en plass på innog empatisk lyttende terapeuter.
mangel på konspirasjonsteorier
bytterbenken .»
Som Charles Bukowski sier det i
som antyder at Zhitomirskiy ikke
filmen Factotum: «My ambition
tok sitt eget liv, men ble drept
is handicapped by laziness».
av konkurrenter, FBI, CIA, den
russiske mafiaen etc etc. Jody
Linedans på piggtråd
Sher man, g r ünderen b a k e-handelsp or t a len
I et utilitaristisk perspektiv kan man si at depresjon Ecomom, skjøt seg selv da Ecomom gikk mot
og angsten som fulgte abstinensen var prisen konkurs. Ovik Banerjee, Matt Berman, Aaron
Charles Bukowski betalte for at alle vi mer eller Swartz – dette er bare noen av menneskene på
mindre vellykkede skulle kunne nyte godt av listen over lysende hoder med ambisiøse mål
forfatterskapet hans. Men det er naturligvis ikke som valgte selvmordet når suksessen uteble eller
bare de som avviser den sosiale oppdrift og heller prosjektet slo feil.
lar seg synke ned i mudderet som har sine indre
demoner. Også de tiltakslystne, enten de er sosiale Innovasjon eller vrangsforestilling?
strebere eller innovatører i næringslivet, kan Temaet er lite diskutert, men forekomsten av
måtte kjempe med følelsen av å danse linedans psykiske lidelser blant gründere kan antas å være
på piggtråd. I opplistingen av egenskaper man høyere enn i resten av befolkningen. I sin barndom
finner hos næringslivets gründere, er det vanlig var software-bransjen kjent for å være befolket
å ramse opp egenskaper som «innsatsvilje, behov med en interessant bukett av eksentrikere og
for kontroll over egen arbeidsinnsats, risikovilje, folk som ikke alltid passet like godt inn i vanlige
målsetting om å lykkes» og så videre. Listen over bedriftsmiljøer. Joda, du hadde naturligvis de
hurra-egenskaper er omtrent synonym med de slipsk le dde tør r pinnene s om j obb et i IBMs
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salgsavdeling. Hvis man derimot beveget seg ned Dette ble tydeliggjort gjennom mantraet «Fail
i kjellerkontorene kunne man treffe de hardcore fast, fail often». Tanken var at det viktigste skulle
programmererne som jobbet med stormaskindrift være å kaste seg uti det, og la det briste eller bære.
– dette var folk som knapt hadde sett dagslys de Dersom bedriften avgikk ved døden var det bedre
siste tolv årene, og som gjerne fortalte vitser i å dø en voldsom og ærerik død, enn å smuldre hen
binærkode. Fra et sosialpsykologisk perspektiv i en seig dødskamp mens skattemyndighetene og
er software-bransjen spesielt interessant fordi det andre kreditorer ventet som sultne gribber på at
er et miljø som eksisterer i kraft av nytenkning bedriften skulle trekke sitt siste rallende sukk.
og vilje til annerledeshet. I festtalene kalles dette
innovasjon, mens det i kliniske utredninger kan Miljøet i Silicon Valley kan best beskrives som en
kalles vrangforestilling, eller i beste fall fikse idéer. blanding av The Apprentice og The Hunger Games,
Det er ikke underlig at gründere og personer i kun med hypomane deltagere som overlever
miljøet rundt dem «møter veggen»
18-timers arbeidsdager ved hjelp
som det heter; presset er høyt og
av Jolly Cola (eller sterkere stoffer
farten er stor, det er lange dager
– am fe t am i n e r e n k l ass i ke r
«Fra et sosialpsykoog søvnløse netter. Det er ingen
i enkelte utvik ler miljø er) og
logisk perspektiv er
gitt å kunne leve med så høye
ungdommelig overmot. For de
stressnivåer over lang tid uten å
uinnvidde kan det hele fortone
software-bransjen
påvirkes av det.
seg som en temmelig grusom
spesielt interessant
iscenesettelse av evolusjonens
Jolly Cola og ungdommelig
prinsipp; alles kamp mot alle,
fordi det er et miljø
overmot
jevnlige massakrer og til slutt
som eksisterer i kraft massedød. Den siste som står
Silicon Valley har siden 70-tallet
vært forbundet med industriell
igjen vinner den beste plassen
av nytenkning og
nytenkning og en endeløs rekke
på neste sesongs oppstartsmøte
vilje til annerledesnystartede bedrifter. I perioder
der risikovillig kapital møter
har nye hi-tech-bedrifter blitt
kvisete guttunger som har laget
het.»
etablert raskere enn Stanforde n ap p s o m l a r d e g j u s t e r e
universitetet klarte å få studentene
helningsvinkelen til hamsterhjulet
gjennom studieløpet, med den
du har gitt kjæledyret ditt. Eller
konsekvens at mange studenter hoppet av studiene noe annet nyttig.
underveis fordi de ble lokket av muligheten til å
starte egne selskap. Noen gikk det svært godt med,
andre gikk det relativt greit med, og noen gikk
det aldeles galt for. I Silicon Valley ble det gjerne
sagt at man måtte regne med at 90 prosent av de Rune Braaten går 6. semester på profesjonsstudiet
bedriftene som startet opp, ikke ville overleve. i psykologi.
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T E K S T V I L J A K R I ST I N E A R N ØY, ST I A N STO R D A L E N
ILLUSTRASJON TINA MEE JOHNSEN

Lovlystig
Hege Grostad er aktivist og har tidligere solgt sex. Nå oppfordrer
hun til at vi skal fjerne sexkjøpsloven og hallikparagrafen, og vil
at folk skal se på prostitusjon som et mulig samfunnsgode.

Fo re t re k k e r d u o rd e t s e x a r b e i d e r e l l e r
prostituert?
Det er litt det samme. Jeg sto veldig hardt på
å bruke ordet sexarbeider veldig lenge, fordi
det er med på å tydeliggjøre at det handler om
arbeid og derav ønskede rettigheter. Fagmiljøer
som WHO, The Lancet, Amnesty International
og de fleste sexarbeiderorganisasjoner bruker
begrepet «sex worker».
Hva er sexarbeid?
Sexarbeid er definert som frivillig kjøp og
salg av seksuelle tjenester mellom voksne
mennesker.
Hvem jobber med sexarbeid?
Sexarbeidere er ikke en ensartet gruppe,
men hvis man leser om dem via media, så får
man jo inntrykk av at det bare er en spesiell
type mennesker – eller mennesker i spesielle
situasjoner – som selger sex. Det er veldig
mange andre som ikke kommer med i dette
bildet. Det er viktig å få med at det er både
kvinner, menn og transpersoner som selger
sex. Blant unge er det spesielt mange menn som
selger sex. Media har en tendens til å omtale
sexarbeidere i ekstreme ytterpunkter, slik at
det kan fremstå som at sexarbeidere enten har
yrket for å komme ut av fattigdom, eller for

6

å finansiere en luksuriøs livsstil. Majoriteten
av de som selger sex er mest sannsynlig et
sted på midten. Det estimeres at 10-40 % av
alle sexarbeidere jobber utendørs, og resten
innendørs.
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Hvorfor skal det være lov å selge og kjøpe sex,
og hvilke konsekvenser får det at det ikke er det?

annet hvordan man har tenkt rundt homofili,
og hvordan man har tenkt rundt prostitusjon
– og løsningen på disse antatte problemene.
Jeg synes egentlig prostitusjon hører inn under
regnbuen til LHBT-bevegelsen. Selv om det
er penger involvert, så er det faktisk en del
folk, både selgere og kjøpere, som definerer
prostitusjon som en del av sin seksualitet og
identitet. De liker at sexlivet organiseres på
den måten.

Prost itusj on b ør være lov lig b åde fordi
det er en samtykkende aktivitet mellom
voksne mennesker, og fordi forbud mot
dette er skadelig. The Lancet estimerer at
avkriminalisering av prostitusjon er blant de
billigste, enkleste og mest effektive tiltakene for
å redusere spredningen av HIV/AIDS, og også
WHO anbefaler avkriminalisering. Amnesty
International viser til at prostitusjonsforbud
krenker rettighetene til de involverte.

Det finnes motstandere av prostitusjon som
hevder at sexarbeidende kvinner mangler
agency, eller at de er ofre for samfunnets
ideologiske falske bevissthet. Har du opplevd
denne holdningen?

Hvis man ser på WHOs krav for god seksuell
helse, så er et av kravene at man skal få ha frihet
fra frykt, skam, skyldfølelse, vrangforestillinger
og andre psykologiske forhold som hemmer
evnen til seksuell utfoldelse og som forstyrrer
en seksuell relasjon. Et prostitusjonsforbud
er antageligvis belastende for de involvertes
seksuelle helse – slik som forbudet mot
homofili var for de homofile – fordi det kan
medvirke nettopp til følelser av skyld, skam
og frykt. Sexkjøpsloven og hallikparagrafen er
like feilslått som forbudet mot homofili, synes
jeg. Det er veldig mange paralleller der, blant

Ja, til en viss grad. Jeg tror dette er et forsøk på
umyndiggjøring. Det kan være flere grunner
til at de forsøker å umyndiggjøre, som for
eksempel at de ikke ønsker å forholde seg
til at sexarbeidere ønsker avkriminalisering
og arbeidsrettigheter. De som umyndiggjør
spesifikt kvinner anerkjenner ikke at kvinnene
er handlende aktører, noe som kan vitne om et
forstokket kvinnesyn. Det er flere studier som
viser at sexselgere som oftest aktivt har valgt

Dette er sexkjøpsloven §316
«Med bøter eller fengsel inntil 6 måneder eller begge deler straffes den som a) skaffer seg eller
andre seksuell omgang eller handling ved å yte eller avtale vederlag, b) oppnår seksuell omgang
eller handling ved at slikt vederlag er avtalt eller ytet av en annen, eller c) på den måten som
beskrevet i bokstav a eller b får noen til å utføre med seg selv handlinger som svarer til seksuell
omgang.»
Dette er hallikparagrafen §315
«Med bot eller fengsel inntil 6 år straffes den som a) fremmer andres prostitusjon, eller b) leier
ut lokaler og forstår at lokalene skal brukes til prostitusjon eller utviser grov uaktsomhet i så
måte. Den som i offentlig kunngjøring utvetydig tilbyr, formidler eller etterspør prostitusjon
straffes med bot eller fengsel inntil 6 måneder. Med prostitusjon menes i denne paragraf at en
person mottar vederlag for å ha seksuell omgang eller foreta seksuell handling med en annen
eller for å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.»
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«Sexskjøpsloven og hallikparagrafen er like feilslått som
forbudet mot homofili, synes jeg.»
yrket selv, også i vanskelige livssituasjoner.
For noen er ikke sexsalg drømmejobben, men
fremstår som et bedre alternativ enn dårligere
betalte yrker eller økonomisk avhengighet
av en voldelig ektefelle. Andre har valgt
yrket fordi de er interessert i selve yrket. I
en liten studie fra Canada i år, svarte 25% av
sexselgerne at de hadde valgt yrket fordi de
fant det appellerende. En undersøkelse av SFI
i Danmark viste at drøye 50% av de som ble
spurt på innendørsmarkedet hadde valgt yrket
på grunn av seksuell nysgjerrighet.

eksempel verken salg eller utleie av hender,
men snarere salg av tjenesten massasje. De
som argumenterer for at sexkjøp er kjøp av
kropp, får det til å høres ut som om sexkjøp
innebærer at kunden kan gjøre hva som helst
med selgeren, noe som er feil, og dette kan
vranglære potensielle kunder til å få uheldige
idéer om hvordan sexselgere skal behandles.
Prostitusjon er definert som en samtykkende
aktivitet. I prostitusjonslovgivningen i New
Zealand, som er kjent for å være en av verdens
beste, står det at de involverte partene i
bordeller skal kunne kansellere en avtale når
som helst, uansett grunn.

Hva er argumentene for å forby sexsalg og
sexkjøp?

Hv i s man s e r bor t f ra s e x kj øpslove n o g
hallikparagrafen, finnes det andre lover eller
omstendigheter som er med på å vanskeliggjøre
hverdagen for sexarbeidere?

De som kjempet mest for å få innført forbudet
sa at de gjorde det fordi de ville redusere
menneskehandel og utnyttelse knyttet til
prostitusjon. Det de kanskje heller burde ha
gjort, og som fortsatt kan gjøres, er å prøve å
gjøre noe med årsakene til at personer havner
i situasjoner der de blir utnyttet, som for
eksempel fattigdom. Uten fattigdom hadde
det sannsynligvis blitt mindre utnyttelse i
alle bransjer. Ifølge flere Nobelprisvinnere
i økonomi, er innføring av borgerlønn den
mest effektive metoden for å fjerne fattigdom.
I tillegg mener jeg at teknologi for innendørs
vegetabil dyrking bør implementeres med
formål om å gi alle mennesker tilgang til
gratis grønnsaker og frukt.

Ifølge prostitusjonsforsker May-Leen
Skilbrei brukes utlendingsloven og
menneskehandelparagrafen på måter som gjør
at de som selger sex får det verre. Det finnes
en politipraksis som burde avvikles, og det
er at man har brukt kondomer som bevis for
prostitusjon. Dette har Amnesty International
omtalt i sin rapport, og det skjer over store
deler av verden. Det som skjer da er at mange
slutter å bære kondomer på seg, og sjansen
for at folk blir syke øker. For sexarbeidere
er dette en veldig skadelig og farlig praksis!
Hv a t ror du v i l l e v æ r t ann e r l e d e s hv i s
sexkjøpsloven ikke eksisterte?

Et annet argument som blir brukt i debatten, er
at det ikke skal være lov å kjøpe tilgang til andres
kropp. Denne forståelsen av prostitusjon er
rett og slett feil, siden prostitusjon er definert
som kjøp og salg av seksuelle tjenester. I beste
fall er det snakk om utleie av kropp, men
det stemmer heller ikke. Massasjesalg er for

Ut e n e n s e x kj øp s l ov o g h a l l i kp a r a g r a f
tror jeg det hadde dukket opp bordeller i
næringslokaler, som kanskje er det tryggeste
stedet sexarbeidere kan jobbe fra. Lovlige
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bordeller hadde antageligvis gjort det mindre
lukrativt å tvinge noen til prostitusjon utenfor,
og oppheving av forbudene hadde frigjort
betydelige politiressurser. SSB estimerte i 2008
at nordmenn kjøper seksuelle tjenester for 1,2
milliarder kroner årlig i og utenfor Norge. En
større andel av dette hadde antageligvis blitt
en del av den hvite økonomien ved fjerning
av forbudene. Stigmatisering hadde nok ikke
forsvunnet over natten ved avkriminalisering,
men fjerning av forbud hadde vært til god
hjelp.

dermed ikke opplever direkte stigmatisering
f ra b ekj ente, kan ve d kommende li ke vel
gjennomgå stigma i form av selvstigmatisering,
etter min erfaring. Flere sexarbeidere på
Twitter har på den andre siden etterlyst mer
diskusjon om fordelene ved sexsalg, der de
sikter til for eksempel seksuell glede og sosial
mobilitet. Sexarbeidere i New Zealand sa at
de syntes det ble litt mindre stigma og bedre
sikkerhet knyttet til sexarbeid da prostitusjon
ble avkriminalisert i 2003.
Ste mm e r d e t at m ang e s om j obb e r s om
sexarbeidere har blitt utsatt for overgrep som
barn?

Hvordan skal man beskytte sexarbeidere som
blir utsatt for overgrep når det ikke finnes et
regelverk som tar vare på deres rettigheter?

Det vet jeg ikke noe særlig om.

Du kan si at prostitusjonslovgivningen vi har i
dag fungerer som antibeskyttelse, og da spesielt
hallikparagrafen. Dersom en sexarbeider
anmelder vold, uten å eie lokalene hun eller
han bor i, kan vedkommende risikere å miste
sin bolig på grunn av hallikparagrafen. Hvis
sexarbeideren ikke har oppholdstillatelse,
kan han eller hun risikere å bli sendt ut av
landet. Fjerning av forbud vil ifølge Amnesty
International bedre kunne ivareta rettighetene
til sexarbeidere. Videre kan det hende at det
er hensiktsmessig å straffe overgrep mot
sexarbeidere strengere enn ellers – slik som
vold mot offentlige tjenestemenn straffes
strengere enn ellers.

Kan du si litt om hva du tenker rundt sexsalg
og mennesker med handikap?
I Nederland og Australia, så er det flere
sexselgere som spesialiserer seg på
handikappede. De finner det spesielt
meningsfullt å selge sex til dem. Hvis man
har et handikap, så ønsker jeg at det skal legges
til rette for dem å kjøpe, og at de skal få kjøpt
det av folk som har spesiell utdannelse eller
kurs til det.
Jeg synes at personer med handicap bør få
tilbud om gratis sexkjøp via helsevesenet,
siden den seksuelle helsen er vesentlig for
den totale helsen til mange. For menn er
det en korrelasjon på omtrent 30% mellom
daglig utløsning og reduksjon av sjansen for
prostatakreft.

Kan du nevne noen negative konsekvenser av
sexarbeid?
I følge paraplyorganisasjonen The Global
Network of Sex Work Projects, er yrkesskader
p r i m æ r t k ny t t e t t i l s t i g m a t i s e r i n g o g
kriminalisering, og ikke så mye til jobben i
seg selv eller kundene. Selv om en sexarbeider
har yrket uten å fortelle om det til noen, og

Er det noe du skulle ønske at den vanlige
mannen og dama i gata visste om sexarbeid?
Det virker som om flere og flere vet at det er
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veldig skadelig å ha forbud mot rusmidler
fordi forbudene skader mer enn selve stoffene
i seg selv. Jeg tror det er mange som ikke er
klar over at lignende mekanismer gjelder for
prostitusjon også – som for eksempel at det
å fjerne forbudene kan redusere spredningen
av HIV/AIDS. Mange ser ut til å ta for gitt at
prostitusjon er et samfunnsonde, men i lys av
muligheten til sikker sex og helsefordelene
knyttet til sex, så synes jeg flere bør være åpne
for at prostitusjon kan være et samfunnsgode.
Er d et no e du sku l l e
ønske at helsearbeidere
og psykologer visste om
sexarbeid?

representerer alle andre, men jeg tror politikere
begynner å lytte mer nå. Min oppfordring om
å avkriminalisere prostitusjon er basert på det
jeg har lest om anbefalt prostitusjonpolitikk
fra WHO, The Lancet og Amnesty. De nevnte
fagmiljøene viser til at kriminalisering kan
skade alle involverte, og kanskje spesielt de mest
sårbare. Jeg tror at hvem som helst som ønsker
å lese seg opp på temaet for å gjøre seg opp
en mening om hvilken prostitusjonspolitikk
som best ivaretar helsen og rettighetene til
sexarbeidere, vil lande på at forbudene bør
oppheves.

«Jeg tror at hvem som helst

som ønsker å lese seg opp på

Det
rettslige
utgangspunktet

temaet for å gjøre seg opp
I møte med personer
Straffelovens § 316
som selger sex, håper jeg
som nedlegger forbud
en mening om hvilken prostiat de har et åpent sinn og
mot kjøp av seksuelle
at de ikke gjør seg noen
tjenester fra voksne
tusjonspolitikk som best ivareantagelser om hvordan
ble tilføyd ved lov 12.
sexarbeideren har det.
desember 2008 i § 202a
tar helsen og rettighetene til
Det er like mange måter
i straffeloven av 1902,
å ha sex på som det går
og videreført i sin helhet
sexarbeidere, vil lande på at
an å selge sex på, og
i straffeloven av 2005.
det er s å indiv iduelt
Mens det tidligere var
forbudene bør oppheves.»
hvordan folk orienterer
forbudt å ha sex mot
og forholder seg til det.
vederlag med personer
Still åpne spørsmål som «hvordan går det under 18 år, er det nå forbudt å ha sex mot
med deg?» eller «er det noe du trenger hjelp vederlag uavhengig av vedkommendes alder.
til?», heller enn å prøve å fiske fram noe, Det er imidlertid allikevel slik at sexkjøp
eller gjøre personen usikker på om de har et av personer mellom 16-18 år har en høyere
problem eller ikke. Det er mange som synes strafferamme.
det er helt uproblematisk å selge sex og som
ikke trenger at en annen person prøver å dytte Den rettslige reguleringen av det som ofte
på dem et problem.
blir omtalt som verdens eldste yrke, har
alltid vært gjenstand for diskusjon med
Du arbeidet i en privilegert del av markedet og sterke meningsbærere på begge sider. Mens
oppfordrer til fjerning av prostitusjonsforbudene. diskusjonen tidligere i stor grad var knyttet
Hvorfor skal vi høre på dine meninger når til de etiske aspektene ved kjøp og salg av
din hverdag ikke var representativ for mange seksuelle tjenester, har debatten i den senere
sexarbeidere?
tid fått en ny dimensjon. Nå er det ikke lenger
religiøse og moralske forutsetninger som
Sexarbeidere i alle arenaer av bransjen har alene er styrende for samfunnets syn på
blitt forsøkt avfeid på bakgrunn av at de ikke sexhandel. I takt med industrialiseringen
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og den stadig økende globaliseringen, har et
nytt problem infiltrert det globale markedet
for sex: menneskehandel.

«Operasjon Husløs», som i korte trekk gikk ut
på at politiets sivile spanere oppsøkte steder
hvor de hadde mistanke om at det ble operert
med kjøp og salg av seksuelle tjenester. På
de stedene hvor spanerne fikk tilbud om å
kjøpe sex, ble utleier truet med anmeldelse
for hallikvirksomhet etter straffeloven av
1902 § 202. Dette medførte i sin tur at utleier
i frykt for å bli straffeforfulgt så seg nødt til
å avslutte kontrakten og sende sexarbeiderne
ut på gaten.

Sterke krefter med økonomiske incentiver har
sett sitt snitt til å utnytte unge mennesker,
særlig barn og kvinner, som befinner seg i en
sårbar situasjon. Det stadig økende problemet
med menneskehandel er derfor hovedgrunnen
til at det i 2003 ble satt i gang en utredning
med sikte på å imøtegå de stadig voksende
utfordringene i tilknytning til menneskehandel.
Den norske stat har gjennom internasjonale
konvensjoner og avtaler forpliktet seg til å
iverksette tiltak for å bekjempe denne stadig
voksende formen for moderne slaveri. Det
følger av blant annet Palermoprotokollen
artikkel 5, som er ratifisert av Norge, at staten
skal «vedta de lover og treffe andre tiltak
som er nødvendig» for å hindre at individer
blir offer for menneskehandel. Som en del av
dette arbeidet ble det altså vedtatt å innføre
et totalforbud mot kjøp av seksuelle tjenester,
hvor inspirasjon ble hentet fra det svenske
lovverket som på dette tidspunktet allerede
hadde hatt et forbud på plass i flere år.

Fremgangsmåten har vært gjenstand for
mye kritikk, også fra det juridiske miljøet. I
tillegg til den problematiske fremgangsmåten
mot utleier, som blir utsatt for en bevisst og
systematisk handlingsprovokasjon fra politiets
side, rammer aksjonen også sexarbeidere som
blir kastet ut av leilighetene sine. Disse blir
frarøvet sine rettigheter etter husleieloven, og
stilt i en vanskelig posisjon når det kommer
til å etablere nye leieforhold.

Et slikt forbud ble av et flertall på stortinget
antatt å være det mest treffsikre virkemiddelet
for å komme denne handelen med mennesker
til livs. Kritikerne hevder på sin side at forbudet
er i strid med den personlige autonomien, og
at lovgiver ved å forby noe så naturlig som
sex setter seg selv i posisjonen som «moralens
vokter». En annen innvending er at et forbud
ikke er effektivt, og at kriminaliseringen av
sexkjøpere kun medfører at markedet blir mer
innelukket og at de som selger sex således blir
utsatt for en større risiko når det kommer til
vold og overgrep.

Vilj a Kr i stine Ar nøy g år 5. s e mester på
bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon
med fordypning i psykologi ved UiO.

«Operasjon Husløs»
Som et virkemiddel i kampen mot sexkjøp
har politiet anvendt seg av flere metoder. En
av de mest omstridte er kjent under navnet

Stian Stordalen går 10. semester på
masterprogrammet i rettsvitenskap ved UiB.
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TEKST MAIA SIVERTS

Ut av familien
Det begynner med at jeg som elleveåring drikker to kopper kaffe, setter fyr på en bok og kaster
boka i do. Boka heter Krig og fred, og jeg tørker den med en hårtørrer. Likevel blir det baluba og
løse hår-dotter og husarrest i fire timer – mer skal ikke til, dagen min er slutt.
Jeg holder meg unna boksen med Nescafé for en stund. Mamma, derimot, begynner å
drikke mer kaffe enn før. Dessuten leser hun boka The War on Drugs.
Det finnes ikke fyrstikker i huset. Kaffepulveret er gjemt bort. Jeg får ikke lov til å være
alene hjemme, lillesøsteren min må alltid være sammen med meg. Hun tar bilder av meg. Hun
dokumenterer smuler på kjøkkenbenken og surfing på nett. Foreldrene mine øker ukelønnen
hennes.
Foreldrene mine sier at lillesøsteren min er eldre enn meg, de sier at det er hun som er 11
og jeg som er 9. Jeg sier at det er jeg som er 111 og alle andre som ennå ikke har blitt født. Mamma
sier: «Vi kan ikke stole på deg, vi stoler bare på søsteren din. Du vet hvorfor.»
Jeg surmuler på rommet. På gjørs smugler jeg inn en lighter. Lillesøsteren min
dokumenterer det. «Skal du tenne på deg selv? Kanskje du har et fritidsproblem? Jeg kjeder meg
aldri!» sier hun. Mamma konfiskerer lighteren. «Du gjør oss alle gale,» sier hun. Hun har fått
blodutredelser i kinnene. Pappa har fått grått hår, men farger det.
I helgene forsøker mamma og pappa å gjøre oss til en normal familie. Vi setter oss i stua,
men på TV er det bare homofile bartendere. Det er visst også min skyld. Pappa begynner å gråte,
og mamma sier at jeg bør tenke over hva jeg har gjort. Jeg spør hva jeg har gjort. «Tenk selv!» sier
mamma.
Jeg kaster en penn i veggen. Jeg løper inn på rommet. Jeg roper at jeg aldri skal forlate
rommet, at jeg skal begynne å sniffe lim. Lillesøsters pianospilling overdøver skrikene mine.
Jeg begynner å ta med meg mat på rommet. Maten gjemmer jeg i en skrivebordsskuff til
den mugner. Jeg legger den mugne maten i lillesøsters kommode. Jeg låser døra til rommet mitt.
Mamma spør hva som foregår.
Jeg surmuler på rommet i seks år. I mellomtiden spiller lillesøster piano og blir pen. Pappa
baker boller og fortsetter å farge håret. Mamma ser på Glamour.
Så er jeg for gammel til å bo hjemme. Jeg flytter hjemmefra. Fortsatt surmuler jeg. Jeg
glemmer å ha det gøy. Ikke jokker jeg på folk, og ikke drar jeg på polet. Det eneste jeg gjør, er å se
i veggen. Hybelen min tåler det.
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Selv om jeg surmuler, får jeg meg en kjæreste etter bare tre år, kanskje fordi jeg surmuler.
Han og jeg går en tur, det er romantisk, for vi er begge veldig pene. Vi kommer til et
nedbrent boligfelt. «Det har vært brann her!» roper jeg. Vi kysser i tjue minutter. «Nå er jeg
tilstrekkelig opphisset,» sier jeg. Vi kler av oss, begge er modige. Vi tar litt på hverandre. Jeg blir i
så godt humør at jeg begynner å le. «Dette er sexy time,» sier jeg.
Jeg hopper på ham. Han hopper på meg. Vi skaller nesten. Vi ligger på en branntomt,
plankene knirker. Det surkler i meg. Før surmulet jeg, nå surkler jeg, det er en positiv utvikling.
Tusenbeinsfingrene hans løper over kroppen min. Han løfter meg over i en ny posisjon. Jeg er lett
som et snøskred. Skjedemusklene trekker seg sammen, dette er juba juba, top of the pop. «Nå har
vi sex,» sier jeg.
Han nikker mens han jokker. Sex er tidkrevende, men deilig. Det er ufarlig og romantisk.
Svetten renner, vinden uler, klitoris svulmer til en liten kinamann.
Vi hutrer inntil hverandre. «Jeg elsker årstidene,» sier jeg. Kanskje får jeg en forkjølelse,
men det er verdt det. Kroppen er så rik på nye erfaringer at jeg blir kvalm. Det kiler i hender og
føtter. Jeg må lukke øynene. «Du er min guttekjæreste,» sier jeg. «Det stemmer nok det,» sier han.
Jeg er våt og han er slapp. Jeg sier at jeg har begynt å skrive dikt. «Har du?!» sier han. Jeg
sier at jeg har diktet i hodet. «Vil du si det til meg?» spør han. Jeg forklarer at jeg vil bli bedre
kjent med ham først. «Dikt er mer personlig enn sex,» sier jeg og slikker ham i øret.
Jeg har med en tursekk og selvtillit. «Jeg er så stolt av deg, du har så fine blodårer på
lemmet ditt!» sier jeg og søler kaffe. Jeg omfavner ham. Huden hans er myk, jeg biter ham på
halsen. «Au,» sier han. Jeg drar ham i håret. «Au,» sier han igjen.
Jeg putter fire sukkerbiter i kaffekoppen. «Jeg har ikke drukket kaffe på 11 år! Skål!» sier
jeg. Jeg drikker en halv liter kaffe. Hendene dirrer og jeg begynner å snakke usammenhengende.
«Jeg er så glad og funny, og du er så streit!» sier jeg.
Jeg legger meg i fanget hans. «Neida, du er ikke streit. Vi er rare og du liker meg!» sier jeg.
Han rekker ikke å svare. «Vi er innmari glade!» roper jeg så alle kan høre det. Dermed blir det en
universell sannhet, et offentlig dokument, en ekte gladnyhet!
Pappa ringer. «Familie,» sier jeg. «Ikke ta den,» sier han.
Vi leier hele veien hjem, vi er dønn seriøse. Hånden min klemmer så hardt fast i hånden
hans at han virker skeptisk. «Du klemmer for hardt,» sier han. «Det er fordi jeg liker deg!» sier jeg.
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Vi leier videre. «Du elsker meg!» sier jeg. Jeg begynner å plystre. Kaffe er livet! Sammen med sex.
Og kanskje litt familie.
Vi låser oss inn i blokka hans. Han trykker på heisknappen og heisen kommer dalende. Jeg
rister i ham. «Du virker gira!» sier han. «Ja, jeg er gira,» sier jeg, «jeg blir en annen når jeg drikker
kaffe, jeg blir gøyal og tiltrekkende. Jeg hadde ligget i gjørma og drukket sølevann hvis det ikke
hadde vært for deg.»
«Du har vært gøyal siden vi møttes,» sier han. «Er det sant?!» sier jeg. «Ja,» sier han. «Så
du synes ikke at jeg surmuler?» sier jeg. «Nei!» sier han. Vi står i heisen opp til åttende etasje. Jeg
ler høyt og støyende, jeg kysser ham, jeg knipser to hundre ganger. Vi låser oss inn i leiligheten
hans.
Jeg pludrer. Jeg plukker lyse hår av frakken hans. «Jeg er den rareste og hyggeligste jeg vet
om!» sier jeg. «Men det er trist at jeg ikke alltid kan være på topp. Jeg kan bare drikke kaffe tre
ganger i uka, ellers utvikler jeg toleranse.» Jeg lager et trist fjes som minner om Lady Diana.
Han griper hendene mine. «Ingenting varer evig, særlig ikke rus,» sier han, som om det
bidrar til fred i hjertet. Jeg skyver ham bort. «Si noe annet,» sier jeg. Han dytter en snus under
leppa. «OK. Jeg digger deg. Du er The Shit. Les et dikt. Vær glad. Drikk kaffe eller la være. Jeg
kunne gått i krigen for deg uansett,» sier han og blunker til meg.
Jeg kysser haka hans så den blir våt. «Flott svart, det med krigen skal jeg huske!» roper jeg
og kjenner smaken av seier.
Vi tar av oss på beina. Han kiler meg. Jeg slår ham på rumpa og han smiler til meg. «Vi har
det fint sammen. Du er morsom,» sier han. «Men jeg er ikke gal,» sier jeg. Han nikker. Jeg kysser
ham. «Du har kaffeånde,» sier han. «Men jeg er veldig klok,» sier jeg. «Og så skriver du dikt,» sier
han.
Jeg hopper ut i et av diktene mine. Det handler om mødre. Han klapper imponert. Jeg
ser ned, synes ikke diktet er like bra som det pleier. «Diktet gir meg ingenting lenger!» roper jeg,
drar ham i fingeren. «La oss roe oss ned med en virkelig god exploitationfilm i stedet!» sier jeg og
spurter inn i leiligheten for å finne I spit on your grave.
Etter filmen slår jeg opp med familien i en fellesmail: «Dere er herved overflødige, jeg har
funnet en mann som liker kaffe – og sex. Han er perfekt! Lykke til videre.»

Maia Siverts går 10. semester på profesjonsprogrammet i psykologi ved UiO.
Fra Det ble en rotte. Flamme Forlag, 2016.

15

nr. 2 2017

TEKST SIGRUN MARIE MOSS
ILLUSTRASJON VINCENT LIMA

Identitetsentreprenørene
Hvordan lykkes politisk ledelse med å skape en felles nasjonal identitet, og hvorfor er det så viktig? Og hvorfor forsøker noen ledere på
det motsatte?

Mennesker kategoriserer. Vi deler folk inn
i ulike kategorier – og benytter oss av ulike
snarveier for å skape mening i disse kategoriene.
Dette guider vår atferd, våre emosjoner og våre
tanker om andre. En nabo i Oslo fra Nordland
var alltid større i kjeften med min mann (som
også er fra Nordland), enn med meg som har
østlandsdialekt. «Nordlendinger tåler det, sarte
østlendinger gjør ikke det», tenkte han kanskje.
I 1954 sa den kjente sosialpsykologen Gordon
Allport om kategorisering at «orderly living
depends on it» (1954/1988, p. 20).
Teorier innen sosialpsykologien peker på
identitet – som henger nært sammen med
kategorisering – som et vesentlig begrep man
kan studere ledelse ut i fra. Her blir særlig to
aspekter viktige å trekke fram. Det første er at
sosiale identiteter er viktige for oss. De mange
ulike sosiale identitetene vi har (student ved PSI;

ansatt ved PSI; håndballspiller; nordlending;
norsk) tillegges mye vekt. Særlig når vi opplever
en av disse identitetene som truet vil vi føle
sterkere for denne identiteten – for eksempel når
håndballaget vårt blir kritisert eller når andre
vitser om nordlendinger. Det gjør det igjen
lettere å mobilisere rundt den truede identiteten.
Det andre aspektet er at våre sosiale identiteter
er påvirkbare. Hvor viktig hver av dem er vil
kunne endres (for eksempel avhengig av om de
oppleves som truet). Til og med selve innholdet
i identiteten kan påvirkes. Hva betyr det å være
norsk? Hvem er innenfor denne gruppen – og
hvem står utenfor? Våre sosiale identiteter
oppleves gjerne som statiske, men er faktisk
relativt dynamiske (Verkuyten, 2012, s. 75).
Sosialpsykologisk forskning på kategorisering har
vist oss at det å kategorisere noen inn i våre egne
grupper – å se på dem som inngruppemedlemmer
heller enn utgruppemedlemmer – kan ha store

16

nr. 2 2017

konsekvenser; som mennesker har vi tendens til
å i høyere grad utvise prososial atferd mot de vi
oppfatter å tilhøre vår egen gruppe. Å utvide et
identitetsbegrep til å være mer inkluderende –
slik at flere faktisk er inkludert i identiteten –
kan derfor være et virksomt grep i arbeidet for å
redusere fordommer og konflikt (se Gaertner &
Dovidio, 2000). Disse to aspektene – viktigheten
og påvirkbarheten – viser et potensiale for
politiske ledere i drifting av sine følgere.
Et hovedrammeverk for å studere ledelse fra et
identitetsperspektiv er sosial identitetsteori av
ledelse (Hogg, 2001). Her er følgende sentralt:
En leders posisjon kommer hovedsakelig fra den
felles identitet han eller hun har med sine følgere.
Ved å benytte seg av en felles identitet, forsøke
å forme innholdet i denne, samt posisjonere seg
selv som en prototypisk representant for denne
identiteten, blir ledelse mer effektiv. De som er
mest innflytelsesrike for gruppas utvikling, er
de som er i posisjon til å definere kategorien,
og det gjelder da særlig de som er prototypiske
gruppemedlemmer. Gruppens posisjon endrer
seg med kontekst – og med dette hvem som
er i posisjon og hvem som er prototypiske
(Reicher, Haslam & Hopkins, 2005). Innen
sosial identitetsteori er ledelse studert som en
gruppeprosess hvor ledere ikke kun arbeider med
allerede gitte felles identiteter, men også aktivt
forsøker å skape en felles identitet for gruppen.
En identitetsdefinisjon som passer overens med
lederens politiske prosjekt formes. Videre er
ledelsens oppgave å få dette skapte «oss» til å
virke meningsfullt og naturgitt. Basert på dette
beskriver Haslam, Reicher og Platow (2011)
ledere som identitetsentreprenører. Det skal
understrekes at ledere kun kan forsøke å påvirke
og bruke identiteter, mens følgere kan opponere,
moderere eller akseptere identitetsstrategiene.
Hvordan følgere reagerer på og forholder seg til
lederes versjoner av «oss» avgjør hvor vellykket
driften av gruppa, organisasjonen eller landet
blir.
La oss som eksempel se på den norske

identiteten – den, som alle andre sosiale
identiteter, er dynamisk. Forståelser av hva
som er norsk og hvem nordmenn er er i stadig
endring og vil være forskjellig for ulike grupper
innenfor det norske samfunnet. Ledere kan
påvirke identitetsdefinisjoner og ønske å aktivt
konstruere innholdet i gitt identitet (Rutchick &
Eccleston, 2010). For eksempel kan en politisk
leder gjennom retorikk skape en forståelse av
det norske som å omhandle mangfold, toleranse
og kjærlighet til naturen. Vedkommende bør
deretter forsøke å posisjonere seg selv som
prototypisk for denne identiteten, for eksempel
ved å demonstrere toleranse og mangfold,
løpe i marka og gå på ski. Andre politikere vil
ønske å fremme andre bilder på det norske.
Innvandrings- og integreringsminister Sylvi
Listhaug har for eksempel understreket at vi –
de norske – spiser svin, drikker alkohol og viser
ansiktet vårt (Aftenposten, 2016). Dette bildet vil
gi sterkere gjenklang i noen deler av befolkningen
enn andre. Listhaug bør så posisjonere seg selv
som prototypisk norsk innen de rammene hun
legger opp til. Flere studier viser at jo mer en
leder klarer å gjøre seg selv prototypisk for en
identitet, desto mer effektiv vil denne lederen
kunne være. Ledelse kan i denne sammenhengen
forstås som en fortolkning av hva det betyr å
være en gruppe i en gitt kontekst (Reicher et al.,
2005).
Den seneste valgkampen i USA er et annet
eksempel på hvordan lederes identitetsstrategier
varierer. Clinton sa tidlig at dette ikke var et valg
mellom republikanere og demokrater, men et valg
om nasjonale identiteter – «hvem vi amerikanere
skal være». Clinton snakket positivt om USA, sa
at det gode arbeidet skulle videreføres og kalte
på solidaritet i sitt slagord «Stronger together».
Trumps versjon var en fortelling om forfall: USA,
et land i dype vanskeligheter, hadde falt fra sin
rettmessige plass i verden. Det var en nasjon som
måtte gjenreises – under Trumps ledelse, selvsagt.
Dette bildet ga gjenklang i mange amerikaneres
levde liv. I et land hvor mange har liten tiltro til
offentlige institusjoner og hvor avstanden er stor
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mellom makten og folket, er det mye skepsis til
«the establishment» i Washington. Dette spilte
Trump effektivt på. Gjennom sin valgkamp fikk
han posisjonert seg selv som den prototypiske
amerikaner og Clinton som den prototypiske
politiker. Hun ble personifiseringen av dagens
tilstand, og han personifiseringen av det nye og
nødvendige – landets redning.
Å benytte nasjonale identiteter som et ledd
i ledelse har derfor også å gjøre med å skape
verdensbilder som kjennes sanne og meningsfulle
for følgerne. I en slik versjon kan den enkelte
forankre sin situasjon, både for å skape mening
i sin nåværende tilværelse og for å forestille seg
en retning for en fremtidig tilværelse. Om du
må ha tre jobber for å få ting til å gå rundt og
livet ditt oppleves som et slit, vil en nasjonal
leder som anerkjenner dine slitsomme vilkår,
kunne stemme bedre overens med dine behov,
enn en kandidat som i større grad sees på som

en representant for status quo. Trump refererte
stadig til at han skulle være presidenten også
for de «glemte menn og kvinner i USA» – en
henvendelse nettopp til de som følte seg oversett.
For de velgerne hans retorikk ga gjenklang hos,
var Trumps tilbud en politikk bygget på håp om
endring til det bedre (Reicher & Haslam, 2016).
Videre tok Trump i bruk en hard og splittende
«oss versus dem»-retorikk. Det har blitt påstått
at Trump «makes America hate again» mer
enn «great again» – dette på grunn av hans
diskriminerende og stigmatiserende utsagn
mot muslimer, meksikanske innvandrere og
kvinner. Å skape frykt, vrede og syndebukker er
en effektiv mekanisme for å mobilisere følgere, i
kraft av det økte gruppesamholdet det potensielt
medfører. Mange følgere verdsatte at Trump ikke
var politisk korrekt, snakket rett fra levra (som
den prototypiske amerikaner jo gjør), og – for
de som var enige i hans utsagn – «sa det som det
var». Med Trumps strategi i valgkampen ser vi at
vellykket mobilisering av følgere også innebærer
hvordan identiteter formes i kraft av hvordan
de fortelles. Det kommuniserte narrativet om
gruppen (slik som USA som en fallen nasjon),
gruppens visjon og formål (å gjenreise USA),
og presentasjonen av gruppens ideelle leder
til å forvalte denne visjonen (Trump), må gi
gjenklang hos de man ønsker å lede.
I min egen forskning har jeg hovedsakelig sett på
hvordan ledere har driftet identiteter i Rwanda,
Zanzibar og Sudan. I Rwanda kan man finne
eksempel på en relativt ekstrem identitetsstrategi.
Den nasjonale ledelsen i Rwanda fokuserer på en
felles rwandisk identitet – ifølge ledelsen selv
for å overkomme intergruppekonflikt. Andre
har ment at dette fokuset er en tilsløring av en
situasjon der tutsiene får mer makt enn de andre
gruppene. Etter folkemordet i 1994 bestemte

«Å benytte nasjonale identiteter som et ledd i ledelse har derfor også å
gjøre med å skape verdensbilder som kjennes sanne og meningsfulle for
følgerne.»
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regjeringen at de «etniske» kategoriene hutu,
tutsi og twa, slett ikke var etniske kategorier,
men sosiale klasser. Regjeringen i Rwanda drifter
her landet basert på en nasjonalismestrategi,
der den rwandiske delte identiteten settes
høyest og de andre gruppeidentitetene mer eller
mindre forbys (Moss, 2014). En respondent
i Rwanda forklarte: «Our political leadership
have used several mechanisms to increase sense
of unity in the people. They have removed the
ethnic
identification.»
Lokalbefolkningen
har delte meninger om denne politikken (se
Moss & Vollhardt, 2016). Som understreket
innledningsvis, vil følgernes reaksjon på bruk av
identiteter påvirke hvor effektiv denne driften
er. Den rwandiske regjeringen har iverksatt
omfattende driftstiltak for å spre en felles
rwandisk identitet, blant annet å ansette flere
tidligere hutuekstremister. Itorero, regjeringens
nasjonale verditreningsprogram, har til formål
å fremme rwandiske verdier, skape fellesskap
om den rwandiske identitet og styrke samholdet
på tvers av grupper – programmets nåværende
sjef var spion for regimet under folkemordet,
mens fengselssjefen er tidligere hutuopprører
som kjempet mot den sittende regjeringen.
Identitetsstrategien er radikal og omdiskutert,
og tar i bruk svært sterke sanksjoner mot de som
ikke følger den. En respondent mente prosessen
er for påtvunget, og at folk må få velge selv hvem
de er: «...the most important aspect that people
in politics often ignore, is to give people the right
to be what they are, and to feel in harmony with
themselves.» Allikevel kan den felles rwandiske
identiteten muligens oppleves som mer
meningsfull og inkluderende også for hutudelen
av befolkningen gjennom mer inkluderende
tiltak som de overnevnte ansettelsene, noe som
kan gjøre identiteten en mer effektiv mekanisme
i mobiliseringen av folket og driften av staten.
Identitetstilnærmingen blir snudd på hodet når vi
kommer til Sudan. Her svarer mine respondenter
at landet driftes etter fragmenteringsprinsipper
der samhold og enhet mellom ulike grupper
sees på som en trussel mot myndighetene.

Ledelsen bygger dermed på kategorier av «oss»
og «dem», og bruker slik fragmentering til
å drive frem et Sudan slik de ønsker det. På
spørsmål om regjeringens identitetsstrategi sier
regjeringsrepresentanter selv at de bygger på det
som er felles: det arabiske språk og den muslimske
tro og identitet. Dette ekskluderer store deler av
befolkningen som ikke «kvalifiserer» – kriteriene
gjør at de aldri kan bli «førsteklasseborgere» (se
Moss, 2016). En respondent fra Sør-Sudan sa for
eksempel om nasjonal identitet: «I always feel
like the last segment, not the second- or thirdclass citizen, but the very last. This is a sentiment
spread from official hold» (Moss, 2016, s. 13). I
et fokusgruppeintervju med darfurier var det
enighet om denne diskrimineringen i samfunnet:
«The problem of racism is growing larger day by
day here, because of the current government»
(Moss, 2016, s. 13). I begge eksemplene er
regjeringens rolle i å skape et identitetshierarki i
samfunnet tydelig.
Lederes aktive bruk av sosiale identiteter
foregår ikke bare i konfliktsituasjoner som
disse eksemplene fra Afrika; ikke kun ved
tilstander som i USA der sterke polariseringer
skiller folket. Vender vi blikket hjem til Norge
er identitet blitt vesentlig også i vår egen
valgkamp. Metaspørsmål knyttet til identitet blir
sentrale – «Hva skal Norge være?» Med dette
kommer retorikk om hva Norge er og ikke er, og
hvem som skal kategoriseres som norske. Med
dagens migrasjons- og flyktningsituasjon verden
over, samt fremveksten av høyrepopulisme,
er denne type retorikk svært sentral. Brudd
med de identiteter og verdier partiene setter
frem som vesentlige vil kunne skape misnøye.
Arbeiderpartiet har for eksempel forsøkt å
posisjonere seg som et folkelig parti der «alle
skal med». Når Arbeiderpartileder Støre
benytter private tjenester (som privat legehjelp,
privatskole og privat eldreomsorg, se Dagens
Næringsliv, 2015) kan det oppleves som å være
i strid med det å skulle posisjonere seg som en
prototypisk representant for den folkeligheten
som partiet setter høyt (og derfor unngår
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han også i det lengste å snakke om sin store
familieformue).
Forskning på ledelse og identiteter har ikke
stått sentralt innen psykologien. Særlig innen
intergruppekonflikt er fokuset på ledelse
nærmest fraværende «…one of the more alarming
features of contemporary psychological work on
intergroup relations in general, and intergroup
hatred in particular, is an almost complete neglect
of issues of leadership» (Reicher, Haslam & Rath,
2008, s. 1322). Reid og Ng (2003) peker på at
psykologien har en tendens til å fremstille sosiale
identiteter som en passiv prosess – noe vi snubler
over i våre sosiale miljøer heller enn noe man
aktivt gjør. Videre understreker de at den sosiale
identitetstradisjon overser maktperspektiv, og
dermed går glipp av vesentlige spørsmål som bør
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Vi vet allerede at nyfødte babyer viser økt
oppmerksomhet mot og interesse for menneskeansikter.
Ved å rette et ansiktsformet lys mot magene til gravide
kvinner i tredje trimester, har forskere nå funnet
at også fostre foretrekker ansiktslignende figurer
fremfor andre former. De ufødte barna snudde
hodet oftere for å se når de ble vist ansiktslignende
figurer riktig vei, enn når figurene ble vist opp ned.

Vil se mamma

NINGS

Forskning viser at bakterier kommuniserer med
hverandre og på den måten sprer sykdom eller blir
antibiotikaresistente. Forskere ved Universitetet
i Oslo prøver nå å forstå hvordan bakteriene
snakker sammen, slik at de kan delta i samtalen.

Snakkende bakterier

Forskningsdrypp

FORSK

Ritualer kan binde sammen gruppemedlemmer
og styrke gruppeidentitet. Utover primitive
krigsdanser og religiøs tilbedelse, finner
vi ritualer også på arbeidsplassen; de
regulerer samspill, styrker gruppesamhold
og effektivitet. Forskning antar en korrelasjon
mellom høytfungerende og sammenknyttede
arbeidsteam og rituelt engasjement. Men det
er også en fallgruve. Den sterke tilhørighetsfølelsen kan bidra til økt inn-ut-gruppementalitet, og dermed forsterke allerede
eksisterende konflikter mellom grupper.

Ritualer både binder
og blinder
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I en nylig publisert studie fremkommer det at
menn løper saktere enn de tror. Studiet viste at
to av tre menn trodde de ville løpe i snitt to og et
halvt minutt raskere på halvmaratondistansen, og
i snitt fire minutter raskere på maratondistansen,
enn de faktisk gjorde. Dette til tross for at de
kunne bli premiert for gode estimater. Søtt.

APA åpner for å behandle depresjon med det
psykoaktive stoffet ketamin. Effekten antas å
være mer eller mindre forbigående og stoffet
anses som relativt trygt, men bør i følge
APAs skriv administreres av helsepersonell.
Det kan også tenkes at den positive
effekten i stor grad kan tilskrives placebo.
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Male serving bias

Ikke deppa med ketta
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T E KS T E L L E N M A R G R E T E K VA R ST E I N O G H A N N E G OTA AS F R E D U M
ILLUSTR ASJON KRISTIN RANTANEN

N å r stil lhet bli r f ei l
Seksuelle overgrep begått mot barn er vondt og vanskelig
å snakke om. Likevel er det i kraft av å snakke om seksuelle
overgrep at vi kan gjøre både barn og voksne rustet til å
identifisere og hindre grenseoverskridende atferd.
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Det finnes f lere programmer som retter seg
mot å lære barn strategier for å unngå seksuelle
overgrep, s amt å si f ra ders om de opple ver
grenseoverskridende atferd og tilnærminger.
Majoriteten av disse programmene er skolebaserte,
men for å effektivt forhindre overgrep, må foreldre,
lærere, helsearbeidere, forskningsmiljø og – kanskje
viktigst – den øvrige befolkningen på banen (Glad,
Øverlien & Dyb, 2010; Wurtele, 2009). Riktig
kunnskap må formidles til både barn og voksne,
og ikke minst må personer med en pedofil seksuell
tilbøyelighet få tilbud om behandling før seksuelle
overgrep mot barn og bruk av barnepornografi
er et faktum.
Paraphilia
Seksualitet som avviker fra det normale, ble av
grekerne omtalt som «annerledes kjærlighet»,
eller paraphilia. Under dette begrepet finner man
blant annet pedofili og hebefili, som henholdsvis
betegner seksuell tiltrekning mot barn før og i
tidlig pubertet. Kunnskap om hvorfor noen er
eller blir pedofile er mangelfull; det er uenighet
omkring hvorvidt det er en seksuell orientering
man er født med eller utvikler, og om det er
en psykisk lidelse eller legning (Scully, 2016).
Fra et psykodynamisk perspektiv har pedofili
blitt forstått som en utviklingsforstyrrelse. Den
seksuelle preferansen for barn i ung alder forklares
som en fiksering av personens seksualitet i en
tidlig aldersfase, som fører til at seksualiteten
ikke modnes videre parallelt med individet. Via
individets personlige historie, kan behandler få
innsikt i når og hvorfor denne fikseringen fant
sted (Scully, 2016).
Hj e r n e av b i l d n i n g s s t u d i e r ( Mo h n k e e t a l . ,
2014) antyder derimot kortikale endringer hos
personer med en pedofil orientering. Blant annet
har det blitt observert høyere forekomst av en
mindre amygdalastruktur sammenlignet med
befolkningen generelt samt et ulikt funksjonelt
a k t i v e r i n g s n e t t v e r k . Fo r s k e r n e a nt y d e r at
diss e forskj el lene kan ha impli kasj oner for
emosjonsprosessering og seksuell aktivering, som
gir grunnlag for å tenke at pedofili er medfødt

og biologisk fundert. Videre har man ved ulike
t i lfel ler s ett hvord an lesj oner og tumorer i
hjernen kan ha forårsaket endring i atferd med
pedofil seksuell atferd som del av sykdomsbildet.
Studiene er imidlertid ikke konkluderende, og
atferdsavvik tolkes også som uttrykk for en generell
hyperseksualitet og reduksjon i inhiberingsevne
(Scully, 2016). Både den psykodynamiske og
nevropsykologiske forståelsesrammen bidrar til
å nyansere vår forståelse av pedofili, men reiser
også spørsmål om ansvarliggjøring og muligheter
for behandling.
Hvordan kan man forhindre seksuelle overgrep
mot barn dersom overgriperen ikke kan kureres
for den bakenforliggende driften? Forebyggende
kunnskap og ressurser må trolig rettes mot flere
arenaer – både mot barna og mot voksne med en
pedofil og/eller hebefil seksuell orientering.
Hemmelighold og fremmede med kattunger
og godteri
Er vi flinke nok til å snakke med barna våre om
seksuelle overgrep? Kunnskapen foreldre besitter
og formidler til sine barn kan være avgjørende
for å forhindre seksuelle overgrep. En studie fra
Nord-Amerika (Deblinger, Thakkar-Kolar, Berry
& Schroeder, 2010) fant at foreldre som selv ikke
hadde opplevd eller ikke kjente noen som hadde
opplevd seksuelle overgrep som barn, med mindre
sannsynlighet ville snakke med egne barn om
temaet. I de familiene dette likevel ble tatt opp,
ble barna gitt mindre informasjon sammenlignet
med foreldre som selv hadde direkte eller indirekte
erfaring. Forskerne fant videre at foreldregruppene
med og uten direkte erfaring med seksuelle
overgrep, hadde ulike tilnærminger til hvilke
scenario de diskuterte med barna. Gruppen med
erfaring tok opp flere mulige scenario med barna
sine sammenlignet med gruppen uten. En annen
gjennomgående forskjell var hvorvidt foreldrene
tok opp hemmelighold som tema. Foreldre som
selv hadde erfaring med seksuelle overgrep valgte
oftere å diskutere scenariet «noen kan prøve å ta
på kjønnsorganene dine og be deg om å holde
det hemmelig». Foreldre uten erfaring la fram
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liknende s cenar io, men utelot i stør re grad
elementet om hemmelighold («noen kan prøve å
ta på kjønnsorganene dine»).

forgriper seg på (Deblinger et al., 2010; McCloskey
& Raphael, 2005). Resultatet blir at kun en liten
andel av overgripere passer inn i offerets oppfatning
om hvem en overgriper kan være, noe som kan
gjøre det vanskeligere å gjenkjenne overtrampet.

Studien til Deblinger og kolleger (2010) viste at
selv om mange foreldre snakker med barna sine
om seksuelle overgrep, utelater de ofte vesentlig En årsak til at foreldre maler et mangelfullt
informasjon som nettopp kan hjelpe barna med bi lde av overg r ip eren, kan være den t idv is
å forstå farlige situasjoner, trekke seg unna og s e ns a sj onel l e me d i e d ek n i nge n av s ek su el l e
snakke med en voksen. Overgripere kan således overgrep. Da artikkelforfatterne vokste opp på
benytte seg av barnas manglende kunnskap, et nittitallet, formidlet medier, lærere og foreldre
faktum som understreker behovet for å gi barna vær-på-vakt-historier om menn som gjemte seg i
nøyaktig og utfyllende informasjon om hva som busker utenfor lekeplassen, som lokket på deg fra
utgjør overgrep og hvordan det
biler med lovord om godteri
kan utspille seg. Ikke minst er «Det er vondt å snakke om og kattunger. Avisoppslag
det viktig å fortelle barna hvem
varslet om bor tføringer av
som kan være en overgriper. fremmede som forgriper noens klassekamerat på vei
Dessverre er det ofte på dette
hjem fra skolen. Advarslene vi
s i s t e p u n kt e t at f ore l d re s seg på barn, men det er fikk var begrenset til historier
velmente samtaler med barna
om en f remme d mann, og
kan slå feil, når de ber barna kanskje enda vondere å antageligvis var det nettopp
vokte seg for fremmede.
den fremmede de voksne rundt
snakke om overgriperen oss fryktet. I tillegg var og er
–
incest et så skam- og tabubelagt
som en slektning eller en tema at det ikke snakkes om,
Den berusede faren som
men heller dysses ned og stues
forgrip er seg på sin eldste du kjenner.»
langt, langt vekk. Det er vondt
datter i førskolealder, Bergljot;
å snakke om fremmede som
mannen som leier rom hos
forgriper seg på barn, men det
enken Charlotte, for å innynde seg hos den er kanskje enda vondere å snakke om overgriperen
prepubertale datteren Dolores, Lo, som han kaller som en slektning eller en du kjenner. Kanskje
Lolita; og faren som isolerer datteren sin for å oppleves det som tryggere for både foreldre og
«skolere» henne i libertinsk, absolutt frihet og barn at overgriperen er en fremmed – en person
innleder et seksuelt forhold til henne.
foreldrene ikke slipper inn på barnet sitt. Faktisk
oppgir flere foreldre at de tviler på egne evner til å
Vigdis Hjorth, Vladimir Nabokov og Marquis formidle kunnskap om seksuelle overgrep til barna
de Sade portretterer overgripere som alle skiller sine uten å skremme dem, og unngår derfor denne
seg fra fremstillingen av overgriperen som en viktige samtalen eller begrenser samtalen til en
fremmed – en skummel mann som lokker til seg vær-på-vakt-historie om den fremmede (Deblinger
barn. Faktisk er det kun 5-10% av de som forgriper et al., 2010).
seg på barn seksuelt, som er fremmede for barna.
Det vil si at 90-95% av overgripere er noen som Samfunnet i møte med pedofili
barna kjenner og stoler på. I de fleste tilfellene er Fra 1890-tallet og inntil 1970-tallet har man
det snakk om ikke-beslektede bekjente av barna tidvis benyttet kirurgisk kastrering i behandling
og barnas familier (60-70%), mens det anslagsvis av avvikende seksualitet og psykiske lidelser flere
er 25% av overgripere som er i slekt med barna de steder i Europa, deriblant Norge. Det rapporteres
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for tsatt om enkelte tilfeller i Tsjek kia, men
praksisen er under grov kritikk fra Europarådets
torturovervåkningskomité (Elmhirst, 2016).
I dag tilbys som oftest psykoterapi i behandling
av pedofili og hebefili, ofte i kombinasjon med
medisinering. Av medikamentell behandling,
tilbys ulike medisiner som senker seksualdriften.
Androgensenkende
medikamenter
blokkerer produksjon
av testosteron og
fungerer som en
kjemisk kastrering.
I e n s tu d i e m e d 8 0
me n n oppl e vd e a l l e
en nedgang i avvikende
seksuelle fantasier
og begjær, og under
medisinering utøvde
ingen avvikende
seksuelle handlinger.
Antiandrogener brukes
imidlertid sjelden da
det er rapportert om
alvorlige bivirkninger,
og det er heller ikke
vist tilstrekkelig
vedvarende terapeutisk
effekt ved seponering
(Elmhirst, 2016). I
stedet benyttes ikkehormonell behandling
s om ant i d e pre ss iv a ,
vanlig vis med bruk av selektive serotonerge
reopptakshemmere (SSRI), og til tider antipsykotika.
Begge hemmer seksualdrift, har færre rapporterte
bivirkninger og kan moderere andre risikofaktorer
som emosjonell ustabilitet, obsessiv-kompulsivitet
og aggresjon. SSRI-er viser imidlertid kun å være
effektive på menn med en obsessiv-kompulsiv
lidelseskomponent, og medisinering har best
effekt i kombinasjon med psykoterapi. Effekten
er videre begrenset da risikoen for overgrep ofte er
knyttet til mer komplekse emosjonelle problemer
som aggresjon, isolasjon og ensomhet – faktorer

som ikke lar seg løse med medisinering alene
(Elmhirst, 2016).
Både behavioristiske og psykodynamiske
intervensjoner benyttes i psykologisk behandling,
men vanligst er kognitiv-atferdsterapi (CBT).
Gjennom CBT er målet å redusere problematferd
ved å bedre pasientenes evne til å endre tanker,
h o l d n i n g e r, e m o s j o n e r
og psykologisk seksuell
aktivering, samt identifisere
og unngå høyrisikosituasjoner,
monitorere tanker, følels er,
atferd, og utvikle alternative
mestringsstrategier (Swedish
Research Council for Health,
Wor k i ng L i fe an d We l f are,
2015).
De usynlige
«Preventive Project Dunkelfeld»
ble etablert i Berlin i 2005 med
mål om å forebygge overgrep
mot barn og ungdom, samt bruk
av barnepornografi. Dunkelfeld,
tysk for «mørke-område», har
som mål å nå ut til de usynlig
pedofile i samfunnet og slik
redusere antall overgrep. Over
en tiårsperiode har prosjektet
utvik let s eg til et nasjonalt
nettverk kalt «Don’t Offend»
(«Kein Täter werden»), og med
statlig økonomisk støtte har
Dunkelfeld spredt seg til ti andre byer med et
endelig mål om å utvikle sentre i hele Tyskland
så behandlingstilbudet blir tilgjengelig for alle
(Connolly, 2015; Scully, 2016).
Dunkelfeld-prosjektet tilbyr gratis, konfidensiell
behandling tre timer i uken til alle som opplever
tiltrekning mot barn, uavhengig av voldshistorikk.
I behandling lærer deltakere å håndtere seksuelle
impulser for å sikre at hverken barn eller deltakeren
selv kommer til skade. Behandlingen foregår i
grupper og som individualterapi med bruk av
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«Å ha en pedofil seksuell orientering er ikke det samme som å
være seksualforbryter.»

CBT. Til forskjell fra andre land, har Tyskland en
strengere pasient-lege-konfidensialitet som legger
til rette for ytterligere åpenhet i terapirommet.
Det terapeutiske fokuset er rettet mot å styrke
pasientens motivasjon til å kontrollere egen atferd
og seksuelle impulser. Sentralt i behandlingen
er å styrke pasientens selvfølelse, men også øke
pasientens opplevelse av ansvar ved å innta og
forstå barnets perspektiv. Terapien følges opp
systematisk og har som mål å vise at personer
med en pedofil seksuell preferanse kan hjelpes
til å hverken begå overgrep eller benytte seg av
barnepornografi. Studier viser en økning i seksuell
selvregulering og nedgang i emosjonelle problemer
etter tolv måneder med terapi sammenlignet med
ingen endringer i kontrollgruppen (Connolly,
2015; McGuinness, 2015; Scully, 2016).
La oss snakke om de dårlige hemmelighetene
Dunkelfeld-prosjektet jobber med pedofili ut fra
et premiss om at det ikke er en mental lidelse,
men en seksuell preferanse og en form for seksuell
fiksering. Fra deres perspektiv kan ikke pedofili
reorienteres, men heller håndteres slik at pedofile
ikke blir slaver av sine drifter. Aksept utgjør derfor
en viktig del av behandlingen – å kunne tenke og
føle at pedofili er en del av den man er, men ikke
det som definerer (McGuinness, 2015). Tanken om
pedofili og utnyttelsen av uskyldige barn vekker
frykt og sinne, og vi forholder oss til «den pedofile»
som et monster som ikke fortjener å være en del
av samfunnet (Deutsche Welle, 2014). Resultatet
er stillhet. Ved å øke åpenheten om og forståelsen
av pedofili, er håpet at flere vil tørre å be om
hjelp før barn settes i fare og slik redusere antall
overgrep. Å ha en pedofil seksuell orientering er
ikke det samme som å være en seksualforbryter.
Økt åpenhet vil forhåpentligvis også kunne virke

opplysende på befolkningen som helhet og slik
hjelpe oss å snakke med våre barn om temaet og
hjelpe barn å si ifra når de er i fare.
–
Ti lb a ke i 2 0 1 3 sk re v d av æ re nd e re d a ktør i
Speilvendt, Emilie Smith Astrup, om seksuelle
overgrep mot barn. I Astrups tekst «Gode og
vonde hemmeligheter», forteller Margrete Wiede
Aasland, spesialist i sexologisk rådgivning, om
viktigheten av å gi barna muligheten til å snakke
om seksuelle overgrep dersom de har vært utsatt
for det. Denne muligheten kan gis gjennom språket,
gjennom å snakke om seksualitet og å sette navn
på kjønnsorganene allerede fra barna er små.
Arbeidet med å gi barna et vokabular må foregå på
flere arenaer, på skolen og hjemme, og de voksne
må få kunnskap om og opplæring i hvordan de
skal snakke med barna om seksuelle overgrep.
Mange voksne som tviler på egen formidlingsevne,
unnlater som nevnt å snakke med barna om temaet
(Deblinger et al., 2010). Barnehagen og skolen
er derfor en viktig arena der barn kan få språk
og kunnskap om kropp og grenser. 7. juni 2016,
ba Stortinget regjeringen om å «sikre at barn får
alderstilpasset opplæring om kropp, identitet og
følelser gjerne i samarbeid med helsestasjonen.»
(Barne- og likestillingsdepartementet, 2017, s. 37).
Vedtaket er rettet mot barn i barnehagen, altså
fra barna er ett til omtrent 5-6 år. Flere studier
har vist at barn fra førskolealder og oppover kan
dra nytte av ulike opplæringsprogrammer, og
gjøre dem i stand til å identifisere og reagere på
grenseoverskridende handlinger og forespørsler
fra andre (Brown, 2017; Wurtele & Owens, 1997).
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Vonde hemmeligheter sikter både til overgrepsutsatte
barn og til pedofile som ikke har begått overgrep og
som ikke tør å søke hjelp og behandling. Åpenhet
er derfor vesentlig for forebygging selv om det kan
virke skremmende og til tider frastøtende. Når
det er stillheten som blir talende, mister vi også
muligheten til å hjelpe.

Ellen Marg rete Kvarstein går 7. semester på
profesjonsprogrammet i psykologi ved UiO.
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Spør
psykologen
PSYKOLOGEN SVARER DEG SOM LURER.
HAR DU SPØRSMÅL TIL PSYKOLOGEN?
Send en e-post til redaksjonen@speilvendt.no

Hei Speilvendt-psykolog!
Jeg er en jente på 20 år som i utgangspunktet har god selvtillit og trives rundt andre mennesker. Jeg
synes selv jeg har mange gode egenskaper og anser meg selv som en god venn, men jeg opplever
det likevel ofte som vanskelig å bygge nære vennskap med andre, fordi jeg tviler på om de egentlig
er sammen med meg fordi de setter genuint pris på det, eller om det bare er fordi de føler de «må».
Jeg har identifisert dette til at det bare skjer når jeg tenker at personene vil ha minst like mye som
meg å gi – intellektuelt, sosialt og erfaringsmessig – i et vennskap, og derfor har jeg flest venner
der jeg er i den (for meg) komfortable rollen av å være den som gir mest. Tankene mine får meg til å
trekke meg unna mennesker jeg virkelig tror jeg kunne hatt gode vennskap med, fordi jeg tolker alt
(sene svar på meldinger, manglende initiativ eller at personene ikke kan når jeg foreslår å finne på
noe) som at de ikke egentlig liker meg. Har du noen råd?
Hilsen ensom

Kjære jente 20 år.
Du beskriver et mønster jeg tror mange kan kjenne
seg igjen i. Det å våge å nærme seg noen man
virkelig liker. Når noe som betyr noe for oss står
på spill, er det ikke uvanlig å bli usikker. Jeg tenker
at det å knytte seg til andre mennesker alltid vil
innebære en form for risiko – fordi vi kan bli avvist
eller miste dem. For noen, slik som du beskriver, er
denne tilnærmingen ekstra krevende og skummel.

god selvtillit, du trives med mennesker, du har
mange gode egenskaper, og du vet at du er en god
venn. Det er viktig at du ser og verdsetter disse
egenskapene. Dessuten har du klart å identifisere
et mønster i din væremåte, og det virker som om
du er nysgjerrig på deg selv. Det er også en ressurs
og et godt utgangspunkt for å finne mer ut av og
forhåpentlig møte det du synes er utfordrende på
en annen måte i framtiden.

Det jeg forstår når jeg leser brevet ditt er at du
er en ung kvinne med mange ressurser. Du har

Hvis jeg forstår deg riktig, så ønsker du råd fordi
du synes det er vanskelig å knytte deg til mennesker
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som matcher deg selv og som du tenker at du
kunne hatt nære og gjensidige vennskap med. At
det er vanskelig å stole på at nettopp disse vil være
sammen med deg av lyst, og ikke av plikt. Jeg vet
ikke om jeg kan gi deg noen konkrete råd, men
jeg skal dele noen tanker med deg.
Du skriver at du har god selvtillit – at du får
til ting på mange områder i livet ditt. Vi skiller
ofte mellom selvtillit og selvfølelse, selv om jeg
tenker at dette er to ulike sider av hvordan vi
forholder oss til oss selv. Selvtillit handler gjerne
om prestasjoner, det å vite at vi får til ting. Slik
som du skriver at du gjør. Selvfølelse handler mer
om den verdien vi gir oss selv som menneske. Og
der strever du når det gjelder å stole på at andre
kan like deg som du er.
Du skriver at du har flest vennskap der du er
i rollen som den som gir mest, og at det er en
rolle du er komfortabel i. Det kan høres ut som
en rolle du er godt kjent med og som du nesten
automatisk havner i. Har du noen tanker om hva
som gjør at det kan ha blitt sånn? Kan det være
noe i erfaringshistorien din som gjør at du er
mest komfortabel med å gi? Eller at det kanskje
er vanskelig å ta i mot? Vi formes av måten vi
har blitt møtt på opp gjennom livet, og som barn
finner vi måter å være på som gir oss mest mulig
oppmerksomhet og bekreftelse. Noen blir stille
og forsiktige, andre tar stor plass. Kanskje har det
vært viktig for deg å passe på andre? Eller kanskje
har du ikke fått så mye bekreftelse på at du er god
nok akkurat slik du er?

bestemt retning eller at vi oppfører oss på måter
som gjør at andre reagerer slik som vi frykter at de
skal gjøre. Du beskriver din egen reaksjon i disse
situasjonene som at du trekker deg unna og har
en tendens til å tolke tegn (f.eks. et sent svar på
sms) som avvisning (at den andre ikke liker deg).
Kanskje går det an å undersøke disse situasjonene
litt nøyere og med et mer nøytralt blikk. Hva skjer
i det øyeblikket du møter en du tenker kan være
en god match? Kan det være noe i væremåten din
som gjør at du trekker deg litt unna, ikke møter
blikket, blir litt mindre entusiastisk, ikke selv tar
initiativ etc. – selv om det ikke er slik du føler det
inni deg? Det kan være små, subtile reaksjoner som
den andre fanger opp og kanskje selv blir usikker
av og trekker seg unna. Konsekvensen er at du
blir lei deg og tolker det som at den andre ikke
vil. Men kanskje den andre også er litt reservert
og usikker?
En måte du kan nærme deg dette på er å undersøke
om det kan være andre måter å forstå situasjonen.
Hva slags ønsker, motiver og beveggrunner kan
den andre ha for å oppføre seg som han eller hun
gjør? Kan uteblitt svar på sms eller manglende
initiativ skyldes andre ting enn at den andre ikke
liker deg? Her tror jeg bare du må kaste deg ut i
det og prøve. Hvis du klarer å se noen alternative
forklaringer, og samtidig minne deg selv på alle
de gode egenskapene du har, kan det hende det
blir lettere for deg å stole på at du både kan gi
og få i relasjoner som virkelig kan være gode for
deg. Lykke til!

Lav selvfølelse kan få oss til å tro at andre tenker
det samme som vi selv gjør. Det er som om vi
legger vår egen usikkerhet og negative tanker
om oss selv over i den andres hode – det at jeg
er redd for at den andre ikke liker meg blir til at
den andre helt sikkert ikke liker meg. Så leter vi
etter tegn som kan bekrefte dette, og ender med
å konkludere med at det er sånn. En måte å forstå
dette på er det som kalles selvoppfyllende profetier.
Det betyr at vi bidrar til å skape den situasjonen
vi tror skal oppstå, enten ved at vi tolker noe i en

Hilsen Margrethe Seeger
Halvorsen
Psykologspesialist og førsteamanuensis
ved Universitetet i Oslo
Foto: Paul S. Amundsen
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Elsk
meg
bort
Love can kill people, can't it
Well it still might kill me
Each drop of rain
is a glass of champagne
It's sweet and it's free
When I drink I don't panic
When I drink I don't die
- Magnetic Fields
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TEKST K JETIL STRØMME JØRVE
ILLUSTRASJON LINDA HEGGEN

Den vanligste avhengigheten er en diagnose som ikke
finnes. Hva gjør vi når kjærligheten løper løpsk?

Den som leter etter kjærlighetsavhengighet i
diagnosemanualene, leter forgjeves. Den som
ser grundig etter i speilet har større sjanser for å
finne noe. Men det er mer komfortabelt å begynne
litt lenger hjemmefra, så la oss starte hos Ester
Nilson. Ester er fullstendig betatt av Olof Sten.
Olof er gift, og bare sånn måtelig interessert, men
det får ikke komme i veien. På tross av tidligere
erfaringer med lignende scenarier og katastrofale
utfall, kjenner Ester at denne gangen er det riktig:
En gang måtte det være annerledes enn de andre
gangene, alt kunne ikke være på den samme måten
hele tiden, og folk var ikke identiske. Hvis hun
gjorde tilstrekkelig mange forsøk, ville forløpet
en vakker dag stemme med hvordan hun mente
verden burde være.
Så Ester lar seg falle, fanget i den altoppslukende
forelskelsen. Eller, Lena Andersson lar Ester falle,
for Ester er en karakter i den komplekse og kloke
romanen Uten personlig ansvar (Andersson, 2012),
som kanskje mer enn noe annet jeg har lest makter
å fange essensen i det komplekse fenomenet som
kan kalles kjærlighetsavhengighet.
Love & Other Drugs
Er du avhengig av kjærlighet – også når det gjør
vondt? Har du vanskelig med å gi slipp på et
parforhold, selv om det tærer på ditt egenverd?
Involverer du deg igjen og igjen med partnere
som avviser deg, nedverdiger deg eller bent frem
truer deg? Dette er de innledende spørsmålene i
den danske psykoterapeuten Vitha Weitemeyers
bok Forelsket i en drøm – når kærlighed bliver en
besættelse. Weitemeyer definerer det hun velger
å kalle en forholdsavhengig som «en person som
har en tendens til å oppsøke forhold hun ikke føler
seg trygg og tilfreds i, og som til tross for dette

har vondt for å gi slipp på forholdet» (Weitemeyer,
2015).
We i t e m e y e r a r g u m e n t e r e r f o r a t d e n
e t a b l e r t e d i a g n o s e n av h e n g i g h e t s s y n d ro m ,
som i utgangspunktet er knyttet til misbruk
av s u b s t a n s e r, h a r m a n g e p a r a l l e l l e r m e d
kjærlighetsavhengighet: Stofftrang (higen etter
den andres oppmerksomhet), kontrolltap (besatthet
av forholdet), abstinenssymptomer (smerten ved
brudd), toleranseutvikling (en finner seg i mer
og mer for å beholde kontakten med partneren),
innskrenking av andre interesser (mer og mer
handler om forholdet, venner og familie settes
på vent), vedvarende bruk til tross for skadelige
konsekvenser (den forholdsavhengige vender
tilbake til partneren selv om det ikke er noe godt
å hente der). Legg til konstante opp- og nedturer,
fortielse, løgner, benektelse, økt skam-/skyldfølelse
og forverret selvbilde, og vi får et «symptombilde»
som ligger tett på en tradisjonell forståelse av
dopavhengighet. Og Ester Nilson ville nikke
gjenkjennende:
Det er slik det føles å slutte med stoff, tenkte hun,
å kaste sprøytene og legge det dårlige miljøet bak
seg. De første timenes klarhet og takknemlighet.
Deretter skjelvingene.
Crack Love
B er it Brogaard, dansk f i los of me d kog nit iv
nevrovitenskap som spesialfelt, sammenligner de
biokjemiske prosessene i hjernen ved forelskelse
med det som skjer når vi bruker kokain. I boken
On Romantic Love beskriver hun fersk kjærlighet
som en potensiell avhengighet: Forelskelse er
ikke en patologisk tilstand i seg selv, men «the
brain is on crack – a dangerous state of mind»
(Brogaard, 2016). Det opphissende, skremmende
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o g u for ut s i g b are e l e m e nte t ve d fore l s ke l s e
skyldes delvis stimulering av amygdala, hjernens
fryktsenter. Signaler går til binyrene, som sender
en strøm av adrenalin, noradrenalin og kortisol ut
i kroppen med hjertebank, svette og ekstra energi
som resultat. Samtidig senkes serotoninnivåene
våre, noe som åpner for økt impulsivitet.
Vi vet altså alle litt om det å ha «a brain on crack».
Den amerikanske psykologen og forfatteren Adam
Alter argumenterer for at det ikke er noe tydelig
skille mellom «de avhengige» og resten av oss, og i
den ferske utgivelsen Irresistible beskriver han ulike
varianter av det han kaller atferdsavhengigheter
(Alter, 2017). Avhengighet er for Alter rett og
slett en dyp form for skadelig tilknytning til en
erfaring som det er vanskelig å klare seg uten. Vi
er alle i teorien bare ett produkt eller én erfaring
unna å utvikle våre egne avhengigheter.
Et av Alters sentrale poenger er det situasjonelle
aspektet ved avhengighet. Substansen eller atferden
er ikke avhengighetsskapende i seg selv før vi lærer
oss å bruke den som plaster på et psykologisk sår.
Avhengighet handler ikke om å forelske seg i en
form for stimulus (eller person), men å trenge
stimulusen, selv i situasjoner der den avhengige
egentlig ikke kan utstå den.
You Can’t Always Get What You Want
Alter viser til amerikanske studier der hele 41% av

befolkningen har vist en form for avhengighetsatferd
de siste 12 måneder, gambling, kjærlighet, sex,
shopping, Internett, trening, arbeidsnarkomani,
alkohol, nikotin og narkotiske stoffer inkludert.
De ulike formene for avhengighet har sine respektive
plasseringer i et uformelt statushierarki. Å jobbe
eller trene for mye kan gi seg utslag i fremgangsrike
karrierer, høy lønn og allmenn beundring selv
om atferden er avhengighetspreget og kan være
ødeleggende for nære relasjoner. Fremskreden
alkoholisme eller sprøytenarkomani havner lengst
nede på rangstigen, blottet for glamorøse bieffekter
som de er.
Hva så med kjærlighetsavhengigheten? Den
e r v an s ke l i g å i n np l a s s e re ford i d e n e r s å
mangefasettert, og fordi den ligger så nært opp
til sin skitne svoger, sexavhengigheten. Å være
notorisk pornobruker, utro eller sexkjøper er ikke
noe vi gjerne diskuterer over et glass vin med
venner, men å dyrke «farlig lidenskap», å ofre
alt for forholdet, eller ideen om selvrealisering
gjennom møtet med «den rette», er alle populære
romantiseringer av potensiell avhengighetsatferd.
Og en uendelig strøm av sangtekster, filmscener
og litteratur bidrar til å holde mytene i hevd.
(I Can’t Get No) Satisfaction
Avhengighet er altså ikke noe mystisk som hever
seg over hverdagserfaringene, men snarere en
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«De ulike formene for avhengighet har
sine respektive plasseringer i et
uformelt statushierarki.»

sykelig manifestasjon av normal menneskelig atferd
og menneskelige behov. For mange vil ideen om
avhengighet som hverdagsfenomen være en ny
tanke, men allerede i 1975 argumenterte Stanton
Peele og Archie Brodsky i Love and Addiction for
at avhengighet er blant de vanligste psykologiske
fenomenene i et moderne samfunn (Peele og
Brodsky, 1975). Kjærlighetsavhengigheten er
ifølge Peele og Brodsky kanskje den vanligste
– og samtidig minst anerkjente – formen for
avhengighet, og den kan anta en rekke former.
Égoïsme à deux er betegnelsen på forholdet som
isolerer seg fra verden og der de to involverte inngår
i en form for byttehandel: begge velger å overse
at den andre egentlig er destruktiv for dem selv, i
bytte mot den tilsynelatende sikkerheten i et fast
forhold. Kanskje opphøyer de til og med svakhetene
i relasjonen til dyder innenfor det lukkede systemet
forholdet blir; raseri kan forveksles med lidenskap,
sex med nærhet, sjalusi med omsorg.
Andre klassiske uttr ykk er seriemonogamiet,
den notoriske utroskapen, pornomisbruket, den
sexavhengige, den som misbruker, den som lar seg
misbruke, den statusorienterte; spekteret er bredt.
Fellesnevneren er overfladiske løsninger og svar på
grunnleggende menneskelige behov og problemer,
og kildene til avhengighetsproblematikk finner
vi derfor der menneskelig atferd og holdninger
formes: I biologien, men først og fremst i familien,

i skolen, i arbeidslivet, i det moderne forbrukerog underholdningssamfunnet der det meste inntar
vare- og forbrukskarakter, også kjærligheten.
Hooked on you
Kjærlighet er usedvanlig egnet for avhengighet,
fordi den er så altoppslukende av natur. Den byr
på velvære, distraksjon, lykkefølelse, spenning,
lidenskap og ikke minst: uforutsigbarhet.
Uregelmessige belønninger har vist seg å skape
intens avhengighetsadferd hos både mennesker og
dyr. Pavlovs hundeforsøk viste at flertydige stimuli,
der det er vanskelig å skille mellom sant og usant,
falsk eller ekte, kan gi rene sammenbruddstilstander
hos forsøksdyrene. Casino-eiere verden over vet
alt om verdien av uberegnelige gevinstfrekvenser
for å holde på kundene sine. Og det samme gjør
altså Olof Sten:
Han ble interessert når hun resignerte. Hun
resignerte når han var uinteressant. Da tok han
et skritt nærmere, hvorpå hun gjorde det samme,
slik at han støtte henne bort, hvorpå hun ble kjølig
og stram, noe som skjerpet oppmerksomheten
hans. Sirkelen var uten åpning.
Varm-kald. Push-pull. På-av. Sissel Gran beskriver
disse mønstrene som avgjørende mekanismer i
det hun velger å kalle et hekt. Gran definerer hekt
som «en nervøs, romantiserende, tvangsmessig
opptatthet av en annen, med sterke innslag av
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panikk og avhengighet» (Gran, 2010). «Hektet» skjer
når den ene parten i forholdet har forventninger
og følelser som ikke står i forhold til den andres,
men forholdet likevel består.
Et realt hektforhold kjennetegnes gjerne ved
flere av følgende markører, enten det er et fast
forhold eller en mer flyktig relasjon: en følelse av
avvisning eller handlingslammethet, dårlig grep om
dagliglivets rutiner, motstridende følelser, stadig
uro, undertrykking av magefølelsen, tolkningsfeber
(å lese alle tegn som bekreftelser), flauhet og
skamfølelse, panikk, isolasjon, søvnproblemer,
konsentrasjonsvansker og skrantende selvfølelse.
Dersom du går på kompromisser med deg selv for
lenge og innretter hele følelsesapparatet ditt på en
annen over tid, blir resultatet en overtilpasning til
partneren/den andre på bekostning av din egen
selvfølelse, hva du selv trenger og tenker.
What’s mom got to do with it?
Så hvorfor hekter vi? Hvor kommer den irrasjonelle
kjærlig heten f ra? Hvor for blir vi av hengige
av forhold i første omgang? I sitt hovedverk
Eksistensiell psykoterapi beskriver Irvin Yalom
fire endelige vilkår som danner grunnlag for
våre eksistensielle konflikter: døden, friheten,
isolasjonen og meningsløsheten (Yalom, 2011).
Den eksistensielle isolasjonen er der uansett hvor
nær vi kommer hverandre, og den fundamentale
avstanden til andre levende vesener og omverdenen
er en stadig kilde til friksjon med vårt ønske om
kontakt, beskyttelse og å tilhøre en større helhet.
Når vi skilles fra morslivet ved fødselen skjer en
form for spalting, og den tidlige barndommen,
med sin totale avhengighet av omsorgspersoner
kombinert med selvets utvikling og frigjøring,
utgjør starten på et livslangt paradoks: ønsket
om selvstendighet og ønsket om tilhørighet. For å
kunne realisere denne doble ambisjonen, behøver
vi en trygg tilknytningsbase.
Tilknytning som begrep er uløselig knyttet til John
Bowlby og Mary Ainsworth. Inspirert av både Harry
Harlows apeforsøk og sin egen kliniske erfaring

med omsorgsberøvede barn etter 2. verdenskrig,
utviklet Bowlby over flere tiår det rammeverket
som utgjør tilknytningsteorien. Ainsworth bidro
blant annet med sine obser vasjoner av barn i
såkalte fremmedsituasjoner, og definerte ulike
tilknytningsstiler basert på hvordan barn reagerte
på morens nærvær, fravær og tilbakekomst: «trygg»,
«engstelig ambivalent» og «engstelig unnvikende»
tilknytningsstil.
Gimme Shelter
Både Weitemeyer, Gran og Brogaard mener at
tilknytningsmønstrene vi tilegner oss som barn er
av stor betydning for relasjonene vi inngår i som
voksne. En voksen med trygge tilknytningsmønstre
assosierer gjerne relasjoner med lykke, støtte,
trygghet, mens en med utrygg tilknytningsbakgrunn
heller vil forbinde nære relasjoner med krav,
usikkerhet, labilitet og urealistiske drømmer.
Mer spesifikt vil en person med unnvikende
t i l k ny t n i ng sst i l te nd e re mot å u n ng å dy p e
relasjoner, til å velge flyktige forhold og/eller
uforpliktende sex, mens en med ambivalent stil
snarere vil kunne gå hals over hode inn i et forhold
på jakt etter en altoverskyggende og altomfattende
kjærlighet, gjerne med en voldsom idealisering av
partneren og forholdet. En slik idealisering er det
umulig å leve opp til over tid, og forventningene
kulminerer i sjalusi og konflikter.
Lovesick
I en studie undersøkte Zayas og Shoda hvordan
vok s ne s t i l k ny t n i ng sst i l e r p åv i rke t v a l g av
destruktive partnere, forstått som partnere med
tendens til verbal og emosjonell mishandling
i forholdet (Holt, 2015). De fant at kvinner
med utrygg/ambivalent tilknytningsstil og som
hadde vært utsatt for psykologisk mishandling
i tidligere forhold, lettere valgte partnere som
hadde tendenser til å misbruke dem. I tillegg
var de mer redde for å miste kjærestene sine enn
kvinner med en tryggere tilknytning og bedre
forholdshistorikk. Samtidig hadde menn med en
historie som «mentale misbrukere» lettere for å
velge de utrygge kvinnene som partnere.
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«Kjærlighet er usedvanlig egnet for avhengighet, fordi
den er så altoppslukende av natur.»

Å vokse opp med distanserte/utrygge foreldre
bidrar til å danne en oppfatning av det distanserte
og labile som «det normale». Dermed er det lett
å gjenta disse mønstrene i egne forhold i voksen
alder, rett og slett fordi det er de mønstrene vi
kjenner best og føler oss hjemme i. En oppvekst
med alkoholisme eller annen sykdom i familien,
der barnet må ta uforholdsmessig mye ansvar eller
bidra til å skjule de familieinterne problemene
for verden rundt, kan lede til det som kan kalles
medavhengighet.
Begrepet er kontroversielt, men hovedessensen
er at en medavhengig er så vant til å ha sitt
følelsesmessige fokus utenfor seg selv at hen lett
inngår i problemfylte relasjoner, for eksempel
med rusavhengige. Barn som vokser opp i familier
med alkoholproblemer, er vant til å skulle hjelpe,
støtte (og skjule) de voksnes problemer, og bygger
en stor del av sin identitet på rollen som en slik
«hjelper». Dette tar de med inn i voksne relasjoner.
I wanna know what love is!
I motsetning til alkohol- eller stoffavhengighet
er totalavhold fra kjærlighet og sex ikke en varig
løsning på problemet. Dessuten er det en utfordring
at de positive og negative aspektene ved sex og
kjærlighet så vanskelig lar seg skille fra hverandre.
Seksuelle transaksjoner gir nok en midlertidig
lindring f ra Yaloms eksistensielle isolasjon,
men hyppige og overflatiske seksuelle kontakter
avskjærer oss samtidig fra muligheten til å oppnå
en dypere kjærlighetsrelasjon. Moden kjærlighet
er bare mulig når en bevarer sin egen integritet og
individualitet, og når kjærligheten ikke begrenser
seg til en nøye tilmålt gi-og-ta-transaksjon, skriver
Erich Fromm i klassikeren The Art of Loving
(Fromm, 1956).
Sunn kjærlighet krever at to personer kommuniserer

med hverandre fra hver sin sanne kjerne, noe som
betinger at begge har gjort den innsatsen som
kreves for å få tilgang til denne kjernen. Dette
krever disiplin, konsentrasjon, tålmodighet og
en overordnet interesse som er med oss i alt vi
gjør. Og som Fromm påpekte allerede i 1956: I et
samfunn der alt går fortere og fortere, der sterke
krefter gjør alt for å distrahere oss i form av mer
eller mindre lettbeint underholdning, bilder, lyder,
reklame, informasjon og rusmidler, er det å skulle
sitte stille med seg selv og sine egne tanker i mer
enn to minutter en umiddelbar kilde til uro og
svette håndflater.
Kjærlighet betinger fravær av narsissisme, og
utvikling av ydmykhet, objektivitet og fornuft.
Dette bør være alles livsprosjekt, mener Fromm,
og det krever bevisst tilstedeværelse. Vi kan ikke,
som Fromm formulerer det, være halvt i søvne
når vi er våkne og halvvåkne når vi sover. Så vi er
tilbake i paradokset om tilknytning og løsrivelse:
evnen til å være alene er en forutsetning for evnen
til å elske.
There ain’t no cure for love
Så hva er veien ut? Hvordan skal vi reparere
oss selv når det går galt? Berit Brogaard nevner
en rekke mulige veier til målet, fra øvelser i
emosjonsregulering, kognitiv terapi, psykoanalyse
og andre former for samtaleterapi via selvransakelse
til meditasjon og miljøskifte. Terapi kan kanskje
bidra til å gi oss den nødvendige selvinnsikten
til å skape endring, men bare om terapien kan
forløse svar i klienten selv, understreker Peele og
Brodsky. Hvis ikke står terapeuten i fare for å bli
nok et eksternt avhengighetsobjekt eller substitutt.
Tolvtrinnsbevegelsen, best kjent gjennom Anonyme
Alkoholikere, ser også på sex og kjærlighet som
et avhengighetsområde på linje med dop og
børst (SLAA, 2017). Hos Sex and Love Addicts
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«I motsetning til alkohol- eller stoffavhengighet er totalavhold fra kjærlighet og sex ikke en varig løsning på
problemet.»
Anonymous, møtes mennesker som ønsker å
gjøre noe med kjærlighetsmønstrene sine i et
fordomsfritt delingsfellesskap med flat struktur.
Her kan skamtrykket lettes og støtte hentes ved
«tilbakefall». For det hjelper lite å avslutte et dårlig
forhold dersom det bare er for å stupe inn i et nytt
med samme dynamikk.
Den som håper på en snarlig eller enkel kur må nok
uansett vente lenge. Men målbevisst selvransakelse
og tålmodig arbeid, alene eller sammen med andre,
vil i det minste kunne bidra til å hele de sårene
som ligger til grunn for mange av oss, og til å
styrke og tydeliggjøre møtene våre med verden.
My heart will go on
Hekt eller forholdsavhengighet? Diagnoseverdig
eller en sykeliggjøring av det helt normale? Kanskje
det ikke er så avgjørende når alt kommer til alt.
Spørsmålet er om vi kan lære noe av å bruke
konseptet avhengighet når vi snakker om, og ikke
minst reflekterer rundt, hva det er som hindrer
oss og binder oss, skader oss og begrenser oss – i
kjærligheten, og i livet ellers.
Når kuren så lett kan forveksles med problemet som
tilfellet er når vi snakker om kjærlighetsavhengighet,
er det helt nødvendig at vi våger å se oss selv i
speilet, hver eneste dag. Og kanskje særlig de
dagene det er mest fristende å bare snike seg forbi,
på vei mot nye, bedøvende eventyr.
Alter, A. (2017): Irresistible, Penguin Press

Så hvis du er i et forhold, kunne du kanskje stille
speilet følgende kontrollspørsmål: Har du beholdt
interessene og vennene dine? Tåler du at kjæresten
din gjør ting uten deg? Og sist, men ikke minst:
Er du et bedre menneske, og er partneren din et
bedre menneske, som et resultat av forholdet deres?
For Ester Nilson er svaret nei, nei og atter nei. Og
selv om vi alle liker happy endings, kjennes det
likevel mer solidarisk å slutte hos Ester:
Se bare på Guds strategi for å holde menneskene
interessert. Ingen forstår som ham avhengighetens
og dobbeltbindingens psykologi. Han vet å lenke
menneskene fast til seg med nøyaktig de rette
dosene av kjærlighet og kulde, slik at de aldri
kan komme løs, for at han aldri skal bli forlatt.
Og menneskene vet å ordne det for seg slik at de
aldri vil måtte slutte å elske og behøve sin frelser.
Kanskje ikke så håpefullt som vi kunne ønske oss,
men om kjærlighetens pinefulle paradokser er
gudegitte, hvem er vi til å gjøre annet enn å elske
som best vi kan?
Kjetil Strømme Jør ve går 3. s emester på
bachelorprogrammet i psykologi ved UiO.

Holt, Nigel et. al (2015): Psychology – The Science of Mind
And Behaviour 3rd edition, McGrawHill
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PÅ PSI
Hva er din guilty pleasure?

Caroline, 9. semester på profesjonsstudiet i psykologi
Jeg er over normalt glad i Melodi Grand Prix, spesielt norske vinnere fra 60-, 70- og
80-tallet. MGP er harry, men med ironisk distanse. Det er gøy å høre norsk musikk og
norske tekster som ikke prøver å være noe mer. Det er mye humor og ikke så dypt.

Anders, 4. semester på profesjonsstudiet i psykologi
Før stod jeg opp om natta for å spise. Jeg pleide å ta is hvis det var i fryseren, og det var
det ofte. Men det var mens jeg bodde hos mamma og pappa. Pappa hadde samme guilty
pleasure. Nå har jeg sjelden is, det har jeg ikke råd til.

Randi, 5. semester på profesjonsstudiet i psykologi
Er det lov å si romantiske komedier? De er veldig enkle, og hjelper å tømme hodet. Slutten er lykkelig, og det er meninga, tror jeg. Det er så mange følelser i livet, og romantiske
komedier får meg til å føle meg bra. Det kjennes godt og gir noe å holde i.

Bent, 6. semester på bachelor i psykologi
Dataspill. Det gir mestringsfølelse når man får det til, men som regel sitter jeg bare og
er irritert fordi det ikke går så bra. Man må konkurrere, samarbeide og jobbe hardt når
man spiller. Det er litt stigmatiserende å spille dataspill, og det er ikke så sjelden man får
spydige kommentarer.

Mai, 5. semester på master i psykologi
Det er nok å kjøpe en stor pose smågodt, spise den alene og sjekke Skam jevnlig, men det
er kanskje ikke så guilty lenger? Skam begynner å bli en ganske avhengighetsskapende
greie. Jeg er ikke så oppdatert på de sosiale normene, så jeg vet egentlig ikke helt hva som
er guilty.
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TEKST STEFAN HJORT
ILLUSTRASJON VINCENT LIMA

Livmoren
«In the waters, O Fire, is thy seat, thou besiegest the plants; thou
becomest a child in the womb and art born again.»
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«I den naturlige driften mot perfekt tilstand er to tenkte tendenser. Dualiteten gir
grobunn for et tankeeksperiment .»
Livmoren er en rødlig, skitten beholder hvorfra alt
har sitt utspring. Inne i den erfares den første perfekte
tilstanden; vuggingen mellom fire fuktige vegger,
betingelsesløs næring og våt symbiose med alt annet.
Livmoren er dermed mye mer enn bare et organ, i og
med at i det prenatale skapes det første inntrykket av
ubetinget velbehag.

Videre kan det tenkes at libido, altså generell psykologisk
energi, munner ut i to tendenser. Én går bakover mot
den skitne, klebrige livmorsfølelsen gjennom sirkulære
og hedonistiske forsøk på å gjenvinne uterin lykke. Den
andre går framover gjennom unngåelsen av ekle ting
som likner livmoren og forsøker å overgå kroppens
skitt og mangelfullhet.

Prenatal bekymringsløshet fortsetter å prege fantasien;
kanskje er det ikke utenkelig at man bruker denne
prototypiske følelsen som en blåkopi på perfeksjon,
såfremt man husker den, for per definisjon favner følelsen
en masse tenkte fantastiske ting, til videre å tilfredsstille
primære behov – selvrealisering, bekreftelse og nytelse.
I så måte har kanskje analytikeren Nandor Fodor rett
i sin påstand om at hovedmotivet bak ønsket om å gå
tilbake til livmoren er oppnåelsen av lykke «i den eneste
perfekte form vi har opplevd den». Utfra dette følger et
merkelig tankeeksperiment.

I Sexual Personae (1990) analyserer Camille Paglia
den vestlige kunsthistorien ut fra to slike krefter – den
dionysiske og den apollinske. Den første assosieres med
tilbakegående fertilitetskult og orgiastisk oppløsning av
struktur og hierarki. Et eksempel er Venus fra Willendorf,
en statuett fra 30,000 f.v.t., som fremstiller en oppsvulmet,
overdrevent gravid kvinne. Hun er «evig gravid» – «høne,
rede, egg (...) kvinne som jordens ovaler, kvinne som
dirrende posjert egg». Den apollinske, på den annen
side, assosieres med progressiv, fallisk himmelkult og
nærmest fascistisk orden. Et eksempel er bysten av
Nefertiti fra 14. århundre f.v.t., som i Paglias ord er
«kvinnelighet gjort matematisk, kvinnelighet sublimert
gjennom å bli hardere, mer sementert. I crux av dette er
kløften og blodsutgytelsen mellom naturen og kulturen».
I anklang med Freud erklærer Paglia at «alt betydelig
i den vestlige sivilisasjonen kommer fra kampen mot
vår bakgrunn», altså den flytende naturen.

Fosteret kastes ut av den ideelle beholderen og går
gjennom en omhyggelig prosess av erodering. Personen
pålegges hygienisk tankegang gjennom et fungerende
jeg og begrenses ved å tilføyes tabuer som gjør personen
til et profitabelt medlem av samfunnet. Hvis det er slik
man tilpasses, kommer hedenskap, sexkulter, og andre
sære understrømninger nærmest som reaksjoner på
hverdagslig kontorliv, anal jødiskkristen tenkning,
hierarkier, et cetera. I Ubehaget i kulturen (1930) hevder
Freud at for at ting skal fungere plettfritt og at samfunnet
skal ha kraftig fremgang, er ubevisste impulser nødt
til å undertrykkes, og slik dannes nervøse mennesker
og som får samfunnsstrukturer til å gå effektivt rundt.

I ting bringes tendensene sammen. Veggene i en
bygning kan være av karbonabsorberende sement,
samtidig som rommet imiterer uterin lukkethet – et
tilbakekast til livmoren i takt med progressiv reduksjon
av gassutslipp. Videre avløser tendensene hverandre.
Analretentiv tenkning forløses av det obskøne 60-tallet
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I LSD-terapi

Forsterkning av sansene

Gjenopplevelsen av den uterine lykken har blitt
frembrakt blant annet i psykedelisk terapi med LSD.
Den tsjekkiske psykiateren Stanislav Grof observerte i
sin praksis på 70-tallet at da traumatiserte pasienter på
LSD prosesserte fysisk og emosjonell pine, kunne de
oppleve å bli gjenfødt. Grof teoretiserte at dynamiske
«perinatale matriser» overordnet styrer prosesser på
«det prenatale ubevissthetsnivå». En psykiater som
selv gikk i slik terapi beskrev at etter hvert som han ga
opp sin analytiske tenkning følte han seg som et foster,
med alternerende følelse av ekstrem fortvilelse og
pur salighet. Han forstod så visceralt alle religiøse og
filosofiske dogmer om enhet med kosmos (Spinozas
filosofi, Buddha, Atman-Brahman). Han så for seg
at motivasjonskraften hos mennesker har grunnlag
i livmorsfølelsen, som han følte var en tilstand av
fullstendig aktualisering. Følgelig streber eventyr mot
lykkelige klimaks. Mennesker higer etter status og
tilhørighet, og utopier drømmes opp av politikere.

Øyet ser bare ett prosent av lysspektret. Ingeniører
ved universitetet i Michigan utviklet i 2014 en ultrabredbåndsavbildningssensor ut fra et dobbelt lag med
grafen. Dette er det tynneste og sterkeste materialet
noensinne laget. Ut fra et lag av karbonatomer
ordnet i en heksagonal struktur, er grafen sensitiv
for ultrafiolett lys og fanger opp synlig og infrarødt
lys. I en nær fremtid vil slike ting sannsynligvis
bli integrert inn i kontaktlinser som utvidelser til
smarttelefonkameraer, og etter hvert i bioniske øyer
og retinale implantater.

Alt som kan tenkes å være perfekt har utspring i
det første opplevde perfekte. den enkle, men veldig
potente følelsen av å flyte i livmoren, kan generaliseres
til behov og nytelser. Det må bemerkes at uterin
onani av alle psykiske og fysiske behov ikke er helt
uproblematisk.

Med dette vil vi kunne se universet mye mer
realistisk, i svulmende pittoreske utsikter. Gjennom
synet ser den fremadrettede tendensen logikken
mellom objekter, og kan dermed lettere ordne og
kontrollere dem. Ifølge Paglia er synet i det hele tatt
det definerende organet Vesten har brukt i aggressiv
undertrykkelse av naturen, spesielt i konstruksjonen
av skjønnhet. Dette omtaler hun som vårt våpen mot
naturen; «gjennom [skjønnheten] lager vi objekter, gir
dem avgrensning, symmetri, proporsjon. Skjønnhet
stanser og fryser naturens smeltende fluks». Generelt
vil utvidelsen av sansene si at vår fysiske struktur er
ikke tilfredsstillende nok, samtidig som det aggressive
vestlige øyet får enda mer drift.
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den eneste middelvei mellom uterin forråtnelse på den
ene siden og aggressive falliske tilstander på den andre.
Livmoren er en jordlig container ... den grener seg ut i
egglederne oppå og smalner nedover mot livmorhalsen.
Inne i livmoren er det en fuktig slimhinne som
tykner under ovulering og periodisk blir felt som
menstruasjonsblod om ikke et fertilisert egg planter
seg selv der ... fra de kombinerte materialene av egg og
sæd utvikles morkaken før embryoet, og gror seg raskt
til et tykt svampaktig rede, og blir en nærende «tvilling»
som medierer mellom babyen og moren ... i verdens
sentrum svømmer fosteret i den narsissistiske sekken,
gledelig vugget i oseanet hvorfra alt har sitt utspring.

og i sin tur av jappetiden. I litteratur går katatonisk og
nedbrytende postmodernisme inn i postpostmodernisme
i lengselen etter struktur og et avbrekk fra ondartet
ironi. I grensesnittet mellom tendensene er Elon Musks
stadig mer realistiske ønske om å klatre ut av kroppens
kjøttstruktur med den falliske koloniseringen av Mars,
en rød, uterin planet. I en klargjøring av dette vises det
til ekstremitetene av driftene – et perfekt tilbakekast og
et perfekt framsteg.
Både gjenopplevelsen av fosterlivet og utvidelsen av
sansene kan være bra, så lenge resultatet er integrasjon,
og ikke dysfunksjon. Videre kan kjedsomhet unngås,
til fordel for forsterket vekst og framdrift. Ideelt kan
produktene av begge drifter nytes i pauser fra den
aldrende og begrensende differensieringen man
ellers flokes opp i. Mange vil si at historien viser at
undertrykkelsen av iboende tendenser ikke egentlig
er produktiv. I dialektikken mellom dem oppstår
veloverveid, syntetisert perfeksjon, og kanskje er dette

				
Stefan Hjort går 2. semester på profesjonsprogrammet i
psykologi ved UiO.
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På tvers
av hun
og han
Om å bli den du er mot
alle odds.

TEKST LISE ANDREA ARGE

Historien er breddfull av frihetskamper. Både som
kvinne og som skeiv tar jeg meg litt for ofte i å
tenke at de fleste kampene er ferdig utkjempet,
og jeg kjenner oftere på takknemlighet enn på
kampånd. Noen filmer lar meg ikke tenke slik –
Den danske piken er en av dem.
Filmen skildrer begynnelsen på en kamp som mange
fremdeles opplever å stå midt i. Den utspiller seg
i 1920-tallets Europa, der kunstnerparet Einar og
Gerda Wegener bor og lever. Etter alt å dømme
er de harmoniske og lykkelige – så lykkelige at
resten av filmen blir enda mer kraftfull.
Gerda maler portretter, og en dag ber hun Einar
om å posere i en kjole som stedfortreder for en av
hennes modeller. Det utvikler seg til en slags lek,
og den videre overgangen fra lekenhet til alvor er
så glidende at det er vanskelig å vite hvor Einars
åpenbaring begynner. Kanskje er det hele poenget.
I noe som kan virke som et forsøk på å lage rom
for den nye oppdagelsen, utvikler Einar to ulike
personligheter – Einar og Lili. Denne distinksjonen
holder han ikke bare på overfor omverdenen, der
han later som at Lili er hans egen kusine, men
også overfor Gerda og seg selv. Til å begynne med
lar det ham utforske en side ved seg selv uten å
fullstendig måtte endre sin egen identitet – men
følelsen av å spille rollen som en annen er tydelig
sterkere når han er Einar enn når han er Lili.
For meg er likevel filmen på sitt aller skarpeste,
vakreste og råeste i sin subtile skildring av
relasjonen mellom hun som forandres og hun
som blir. Gerda skal være en støtte for en mann
hun elsker, men som ønsker å erstatte den hun har
kjent med en annen. Denne andre er ikke bare en
kvinne, men en kvinne som ikke har veldig mange
fellestrekk med mannen hun giftet seg med og
opplever å kjenne. Uten noen å dele sin erfaring
med må hun selv finne ut av hvordan hun skal
forholde seg til Lilis handlinger, hennes valg og
etter hvert også hennes ønske om en kropp som
stemmer overens med hennes identitet – et farlig
ønske i tiden de lever i.
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Det historiske bak-

Det unike med Den danske piken er hvordan
det historiske bakteppet fungerer som et
forstørrelsesglass; det er lag på lag av uutkjempede
kamper, der den mest åpenbare er den mellom
identitet og samfunn. I kontrast til det sterke
historiske preget står en indre kamp, både hos Lili
og hos Gerda, som er tidløs. Det smertefulle ved å
løsrive seg fra noen en har trodd en er, har ønsket
å være, eller har holdt fast ved over tid, blir ikke
borte selv om man endrer samfunnsstrukturer.
Likevel kan samfunnsstrukturene understreke
smerten på en måte som gir den enorm slagkraft.

teppet fungerer som et
forstørrelsesglass; det
er lag på lag av
uutkjempede kamper,
der den mest åpenbare

Dagens samfunn har i stor grad sluttet å understreke
utfordringene jeg opplever som samboer med en
kvinne – selv om vi har kamper igjen å kjempe
her også, føler jeg sjelden at legningen min er noe
andre legger seg opp i. For mange transpersoner
er det ikke slik. Vi er på riktig vei – nå kan man
for eksempel endre sitt juridiske kjønn – men
fremdeles er det mange som opplever at samfunnets
to kjønnskategorier hindrer dem fra å ha en
juridisk og sosial identitet som samsvarer med
deres opplevde kjønnsidentitet.

er den mellom identitet
og samfunn.

Fordommene og stigmatiseringen knyttet til
transseksualitet står sterkt. Nøkkelen til å fjerne
dem er, som alltid, informasjon og forståelse.
Filmer som Den danske piken bidrar til å gjøre
den emosjonelle delen av prosessen tilgjengelig
og forståelig. Den normaliserer ved å gi innblikk i
et gjenkjennelig følelsesspekter, selv i en situasjon
som er fremmed for mesteparten av publikum.
I skjæringspunktet mellom det værende og det
blivende, mellom individ og samfunn, og ikke
minst mellom mann og kvinne, gir filmen innsikt
i det å velge å bli den du egentlig er – uansett hva
du må ofre.

Lise Andrea Arge har valg t å avslutte
psykologistudiene for å ta fatt på medisinen, og
vil fra høsten ta opp både fysikk og kjemi for å bli
den hun må være.
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TEKST MAIA SIVERTS

Ingvild skriver
Maia Siverts går 10. semester på
profesjonsprogrammet i psykologi ved UiO.

Fra Det ble en rotte. Flamme Forlag, 2016.
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«Jeg elsker deg,» sier Ingvild. Så låser hun seg inn på rommet, skriver en roman, pusser tennene,
titter under senga, sover noen timer, våkner med et pling, skriver enda en roman, vet at hun har
skrevet to romaner, fornemmer vagt at det er tid for tomatsuppe og basilikumblader, kjenner tarmene
tørke ut, blir likevel værende på rommet, låser ikke opp, vil ikke lufte, hører ikke telefonen ringe,
enser ikke kjæresten som banker på vinduet, er frydefull, skriver en mursteinsroman, kjenner
hvor lett det er, begynner på en fjerde roman, får et glimt av sol gjennom vinduet, forstår ikke
hva som er meningen med det, skriver videre, kommer på at hun er eksentrikeren i familien,
tenker at det er bra, vet at hun er genial, tenker at hun bør få mye ansvar i framtiden, kanskje bli
familieoverhode, skriver om familiehemmeligheter, skriver fortere, merker hvordan ansiktet klør,
hvordan fingrene og tennene klør, masserer hendene, skriver videre, tenker så fort at tastaturet ikke
klarer å holde følge, blir amper, leser høyt fra romanen, forstår ikke hva som er meningen med det
hun har skrevet, er glad likevel, skriver videre, merker hvor sterk hun er, tenker på Nobelprisen,
tenker på sin egen død, håper å få skrevet ferdig, kjenner hvor lurt det var å låse seg inne og være
produktiv, kjenner på frykten for å låse seg inne og være uproduktiv, blir blek, blir tynnere, river i
stykker den kjipe bomullskjolen sin, sitter naken på trestolen og skriver for en hel verden, trekker
pusten, spyr ut fantastisk prosa, blir tynnere, blir mer dedikert, mer genial, blir blekere og konkav,
kjenner at lyset faller på henne, enda så hul hun er, med lange armer, lang ryggrad, utstikkende
virvler, kjenner på frykten for å bli psykotisk og derfor ikke få den anerkjennelsen hun fortjener,
spør seg om hun er i ferd med å bli en sånn psykotisk kvinne, gidder ikke å svare, må skrive videre,
fjernt kan hun høre at det banker på en dør, det har nok ikke noe med henne å gjøre, hun har en
hær av tanker å sortere, tankene har en enorm utstrekning, hun forsøker å løpe etter dem, men så
begynner de å løpe etter henne, hun spurter, taster, puster, er et skrivende menneske på rømmen.
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