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Ordet «taper» ble sagt litt på tull på barneskolen. 
Mye beskere ord sirkulerte. Og de, heller enn 
«taper», ble sagt om og til taperne. Kanskje var 
ordet altfor beskrivende: Ordet er døren til en 
stygg oppfatning av livet som et spill. Og selv 
bak ironien traff ordet en nerve.

Hvem er taperne i dag? Året så langt har gitt oss 
tusen kandidater.

#MeToo kastet lys på giftige relasjoner: Og 
være det kvinne og mann, ansatt og arbeidsgiver, 
forbruker og Amazon, møtes man ikke på lik 
fot, og makten er ujevnt fordelt, selv om man 
glemmer det. 

Men er mannen «den nye kjønnstaperen»? 
Frosken Pepe, utgytet fra internettets 
ubevisste, hoppet ut fra sin dam, og kvekket 
høyt i virvelvinden etter Trump. Pepe er blitt 
symbolet på fortapte unge menn som lunter seg 
sammen i grupper basert på følt utenforskap. 
Så taper hjemløse, narkomane, prekariatet, 
utrydningstruede arter, de gule plenene i 
Botanisk hage. Tapende er også den naturlige 
homogeniteten idet gjennomførbare versjoner 
av CRISPR utvikles.

Er følelsene de samme på tvers av hierarkiet? Er 
frustasjonen den samme for en rik mann som 
bryter sammen på rådyr yogaretreat som for 
en pengelens barista, som gråter over ubetalte 
regninger? De nevrale kretsene er eldgamle, og 
felles på tvers av arter. Kanskje er alle organismer 
i besittelse av nervesystem liksom dømt til å 
oppleve samme «yes!»/«å nei»-sykluser. 

Og liv som sådan vakler – i det liv motsetter seg 
tingenes naturlige orden, kaos og entropi. Livet 
vinner så langt, til det kanskje til slutt taper.

Og inntil videre føler jeg empati.
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Etter en lang prosess, som paradoksalt nok hadde 
involvert både nøyaktig planlegging og gal spontanitet, 
landet jeg på Phoenix Sky Harbor International 
Airport den 7. august 2013. Det var etsende varmt, 
man kunne ha stekt egg på bilpanserne og palmetrærne 
sto høyt over det flate landskapet, som strakk seg flere 
mil bortover. Etter et par kroppslige tilpasninger (jeg 
er ganske sikker på at huden min skiftet ham minst et 
par ganger, på grunn av en fuktighetsprosent som var 
tilnærmet lik 0) passet klimaendringene meg bra. Jeg 
trivdes ved bassengkanten etter skolen, med en kald 
cola og rød nesetipp.
 
Tilpasningen til kulturen er en helt annen historie. Vi 
nordmenn ser for oss at vi forstår den amerikanske 
kulturen, i hvert fall deler av den. Vi har vokst opp 
med amerikanske medier, i alle slags former, fra ung 
alder, og som et resultat av dette snakker store deler 
av den norske befolkningen engelsk sånn helt okei+. 
Vi har lært om amerikansk historie: Om frihet, 
muligheter og individualisme. Vi føler oss tilnærmet 
amerikanske i flere sammenhenger, og vi sympatiserer 
med amerikanerne på mange punkter. Spesielt den 
amerikanske drømmen har vært et fascinerende 
konsept. Ikke bare for nordmenn, men hele Vesten. 
Idéen om at uansett hvor stor taper du er, kan du 
bli en vinner hvis du bare arbeider hardt nok.  Man 
kan se for seg denne drømmen som en stor og gyllen 
medalje, som blir beundret og tilbedt.

Medaljen er fin nok på forsiden, men den har en 
mørk bakside. For at noen skal vinne, må noen andre 
tape. Om noen står i sollyset, står andre i skyggen. Et 
helt samfunn med rike, pene, ressurssterke og friske 
vinnere glimter på forsiden av medaljongen, men 
hvem skjuler seg på baksiden?
 

Jeg startet på High School og fikk nye venner. 
Opplevelsen av å være original og spennende var 
morsom i starten, men etter en stund oppdaget jeg 
hvor fort noe nytt blir gammelt. Jeg innså at dette var 
noe man kunne koble til den amerikanske drømmen, 
fordi det å bli bedre betød å aldri stagnere. Sekundet 
man stoppet å vise nye sider av selv mister man også 
interessen til de rundt seg. Med en gang amerikanerne 
ble vant til mine nordiske vaner, meninger og levemåte 
ble jeg uinteressant. Til syvende og sist var det noen 
som ikke brydde seg om den grusomme stagnasjonen 
min. La oss kalle henne Mary. Hun var smart, vakker 
og lo på de rette stedene. På et eller annet tidspunkt, i 
løpet av de varme Phoenix-kveldene, ble jeg og Mary 
kjærester.
 
På den tiden var forholdet mitt med Mary det absolutt 
viktigste i verden. Sola gikk i bane rundt oss to, og 
universet føyet seg etter vår minste lille bevegelse. I 
skrivende stund tenker jeg kun på det som et forhold. 
Alt her i livet er ikke ment for å vare. Som sagt av et 
norsk kulturikon: «Jenter som kommer, og jenter som 
går». Vi slo opp tre måneder etter min retur til det 
kalde nord. Solen returnerte til sin sedvanlige posisjon 
i midten av solsystemet, og universet lyttet ikke lenger. 
Til tross for alt dette sitter jeg fortsatt igjen med noe 
svært viktig fra forholdet vårt.
 
Som de fleste av oss hadde Mary en mor. La oss kalle 
henne Wendy, for enkelhets skyld. Wendy var, ved 
første inntrykk, den stereotypiske amerikanske mor. 
Hun lagde hjemmelaget sørstatsmat, interesserte 
seg for college-basketball og pratet ivrig med andre 
foreldre om barna sine. Men uansett hvor normal 
Wendy virket, var det noe ved henne som stakk 
seg litt ut. Der andre på Marys alder hadde foreldre 
med helikopter tendenser, hadde hun et Apache 

WENDY
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kamphelikopter. Konstant oppfølging, tilrettelegging 
og årvåkenhet (på godt og vondt). Wendy lagde 
matpakke, ringte skrikende til læreren når Mary fikk 
B+, og kjørte oss på samtlige dates. Uansett hvilke 
problemer Mary måtte ha, sto Wendy alltid parat til 
å løse dem. I begynnelsen lurte jeg selvfølgelig på 
hvordan Wendy hadde tid til alt dette. Wendy var en 
«Stay-at-home mom».
 
Dette konseptet har en spesiell plass innenfor 
amerikansk kultur. Fanget midt mellom arbeidsløshet 
og sterk tradisjon strevde hun i et slags «respektlimbo». 
Det var tydelig at det påvirket henne dårlig. Wendy 
fylte en rolle som var, og er, like sterk innprentet i den 
amerikanske folkesjelen som Big Mac og tvilsomme 
menn i maktposisjoner, samtidig som hun ble dømt på 
grunn av hennes manglende initiativ og selvstendighet. 
Hun kompenserte for all fordømmelsen hun opplevde 
ved å skjøtte sine plikter ekstremt nøyaktig og med stor 
iver. Sjeldent har jeg sett noen lage matpakke med så 
stor entusiasme, eller prestere å hente et barn sekundet 
etter at lacrossetreningen var ferdig. Hun var kanskje 
den beste og verste moren noensinne. Samtidig falt 

hun innenfor kategorien «amerikansk taper». Ingen 
jobb, og på rask vei til å bli seriøst overvektig. Ikke 
konvensjonelt vakker, og tilsynelatende helt uten 
sosial mobilitet. Wendy satt godt fast på baksiden av 
den vakre medaljen. Jo mer jeg ble kjent med henne, 
jo sterkere kom det fram.
 
Jeg husker alle gangene hun på mystisk vis forsvant inn 
på sitt eget rom fordi hun var «sliten». Da hun kom ut 
igjen virket hun helt tom, og vandret på måfå rundt i 
huset.
 
Jeg husker at hun gråtende fortalte om hvor hjelpeløs 
hun følte seg, og hvor lite respekt hun fikk av 
omverdenen. Jeg husker hun skrek til Marys far at han 
aldri virkelig hadde elsket henne, og at ingen hadde 
brydd seg om hun var borte.
Jeg husker at hun fortalte om ektemannens utroskap. 
Jeg fikk høre denne historien en lørdag morgen, mens 
vi ventet på at Mary skulle bli ferdig på trening. I 
skrivende stund er jeg usikker på om hun noen gang 
fortalte dette til noen andre.

«Jeg husker alle gan-
gene hun på  mystisk 
vis forsvant inn på sitt 
eget rom fordi hun 
var «sliten». da hun 
kom ut igJen virket 

hun helt tom».
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Jeg husker hun smilte, lo og klappet i takt med 
musikken da jeg snurret datteren hennes rundt på 
stuegulvet til «Dancing in the dark» en tirsdag kveld 
i november.

Jeg husker alle de fantastiske middagene, 
nachspielet etter skoleballet, Halloweenpyntingen, 
bursdagsselskapene og høytidene, som aldri hadde 
blitt så store suksesser uten Wendys planlegging og 
innsats.
 
Jeg husker hun fortalte meg at jeg var et gjennomgående 
godt menneske, og at hun elsket måten jeg behandlet 
datteren hennes på.
 
Dette endrer ikke synet mitt på Wendy. Tvert imot, 
gjør det den milde tragedien rundt livet hennes 
enda verre. Et menneske, helt klart fylt til randen av 
potensial, engasjement og ambisjoner, som ble skutt 
ned av samfunnet hun ble født inn i. Et menneske 
dyttet hardt inn på baksiden av medaljen, gjennom de 
forventningene og normene som dikterte livet hennes.
 
Jeg er nå 22 år og bor i Oslo.
 
Personlig er jeg ferdig med historien om Wendy. 
Likevel må jeg vurdere lærdommen man kan hente 
fra den. En kunne kanskje konkludert med et sitat om 
«tragedien i individet», men sannheten er at situasjonen 
er langt verre enn det. Om man kunne redusert disse 
hendelsene til bare denne ene amerikanske moren, 
denne ene stakkars ubehjelpelige sjelen, så hadde det 
vært mer akseptabelt og forståelig. Det kan man ikke. 
Wendy er jo bare en av mange millioner. Mennesker 
som sliter og strever seg gjennom hver dag uten 
å se noen forbedring. Mennesker som sakte men 
sikkert blir mer og mer frustrerte, sinte og desperate. 
Mennesker som bærer den vakre glitrende medaljen, 
og lar illusjonen om Amerika skinne i sollyset. 

Lars-Martin Hammer har en bachelorgrad i 
Internasjonale Studier.

Bilturen til Florida fra Arizona i juni står verst ut av 
alle disse hendelsene. Etter at hun hadde kjørt i 26 
timer i strekk, klaget barna hennes på at de ikke dro på 
riktig pizzarestaurant. Hun slapp oss av på nærmeste 
parkeringsplass, satte seg i bilen uten et ord, og kom 
ikke tilbake før langt ut på kvelden.
 
Jeg anså riktignok Wendy som et apache attack 
helicopter i starten, men etter Florida-hendelsen så 
jeg mer på situasjonen som «Black Hawk Down». 
Jeg vet dette kanskje ikke virker så fælt. Jeg kan se 
for meg samtlige nyver i forskjellige øyebryn, og høre 
den lille lyden man lager når man føler at noen klager 
uten grunn. Tro meg, jeg tenker det samme. Likevel 
virket dette nesten apokalyptisk for en 17-åring. At en 
voksen person, og en mor dessuten, kunne vise så stor 
svakhet og uansvarlighet var uhørt.  
 
Helt siden hjemturen fra USA har jeg ansett Wendy 
som en taper. Det ligger en slags «veien til helvete 
er brolagt på gode intensjoner»-forklaring her, men 
jeg kjøper den ikke. Jeg skal innrømme at på flyet 
hjem fra Florida var jeg glad for å komme meg unna 
hele galehuset. Jeg tok avstand, og jeg ville hjem 
til forutsigbare Norge. Jeg ville hjem til mine egne 
foreldre som verken var Apache kamphelikoptere eller 
i fare for å forlate meg på en parkeringsplass en hel 
dag.
 
Det var nesten fem år siden. Siden den flyturen hjem 
fra USA har jeg gjennomgått mye selv. Jeg har stanget 
hodet mot veggen, jeg har kjent på håpløsheten man 
kan møte i verden, og jeg har følt meg som en skikkelig 
taper per hver eneste definisjon jeg kommer på. Jeg 
har grått, jeg har vært sliten og jeg har fjernet meg fra 
vanskelige situasjoner. Jeg har, med andre ord, utviklet 
en sterk sympati for Wendy og hennes situasjon.

Det er når jeg reflekterer rundt denne nye empatien 
for Wendy, at jeg husker de andre minnene. Jeg husker 
alle gangene hun med stor iver la ut om sin tidligere 
jobb som barneskolelærer, og hvordan lidenskapen 
hennes for å hjelpe unge mennesker skinte gjennom 
det meste hun gjorde.
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Trygdekontoret tok navnet etter etaten som siden 2006 
er kjent som NAV, fordi «vi sitter og snakker og løser 
ingen problemer, bare skaper mange flere». Til tross 
for den lite idealistiske beskrivelsen av prosjektet, har 
Thomas Seltzers ironiske distanse og vilje til å kødde 
med det alvorlige iblant tatt oss rett inn til kjernen av 
det som er vanskelig og vondt å snakke om.

M: Tema for denne utgaven er «Taperne». Mange av 
menneskene du snakker med på TV tilhører tapergrupper 
på ulike måter. Kan man forstå Trygdekontoret som et 
taperanalyseprosjekt?

– Nei, jeg synes ikke de er tapere. Og jeg synes ikke 
jeg er en taper, og jeg verken kan eller vil være deres 
talsmann i offentligheten. Man kan kanskje si at 
det å være outsider er et gjennomgående tema i 
Trygdekontoret. At det handler om folk som har havna 
utafor på ulike måter. Men jeg vil ikke si at de er tapere.

Seltzer mener at mange som uttaler seg på vegne av 
tapende grupper, bruker det som et retorisk grep 
for å underbygge sin egen agenda. Han forteller om 
venstreradikale forlagssjefer og kulturredaktører, 
gjerne oppvokst i møblerte hjem med fyldige 

Fra 
trygd til 

alvor

Den ironiske distansen 
ligger i mange lag rundt 
Trygdekontorets faste 
saksbehandler. Men i møte 
med folk er han tett på.

T E K S T  M A R I E  S K Y B E RG  B O RG E N
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bokhyller. Ved å fremstille prosjektene sine som noe 
som gjøres på vegne av noen andre, både skjules og 
rettferdiggjøres deres egen tilhørighet til kultureliten.

– Jeg synes det er en del som snakker tapernes sak, 
og gjør seg til tapernes talsmenn. Og som legitimerer 
prosjektet sitt ved å påstå at de gir taperne en stemme. 
Jeg tenker spesielt på kulturfolk på venstresida, når 
de sier at kunstprosjektet deres er så viktig fordi det 
portretterer en eller annen gruppe. Da kler man seg 
opp i en slags taper-skrud for å få troverdighet.

Da synes han den utilslørte elitismen hos politikere av 
den gamle skolen, som Høyres Kåre Willoch eller Jan 
P. Syse, er å foretrekke.

– De var seg sjøl, og prøvde ikke å skjule at de tilhørte 
vestkanteliten, en slags aristokratisk overklasse. De 
snakka på en veldig danna, pen vestkantmåte og 
hadde tørr, arrogant humor. Og de prøvde ikke skjule 
det. Jeg har inntrykk av at de var godt likt av folk flest 
også, kanskje nettopp fordi de ikke prøvde å være noe 
annet enn det de var.

Det er forskjell på tapere
M: «Taperne» er jo et tema som er komplekst å navigere 
i, og det hadde vært interessant å prøve å rydde opp 
litt på taper-feltet. Jeg synes Trygdekontoret bidrar til å 
tydeliggjøre at det er forskjell på tapere. Er det en del å 
vinne på å tape også? Finnes det en slags vinner-tapere 
og taper-tapere?

– Jeg har inntrykk av at det har vokst fram en 
kultur der det nærmest har blitt et krav å ha en eller 
annen egenopplevd lidelseshistorie, for å kunne ha 
troverdighet og få posisjon. Dette er enda tydeligere i 
USA, for eksempel i Det demokratiske partiet, og i alt 
fokuset på interseksjonalitet. Men disse folka her er jo 
mektige, ikke sant? De tilhører eliten. Og så smykker 
de seg med en sånn «tapernes glans», eller påstått 
utenforskap. Dem kan du kanskje kalle vinner-tapere. 
Mens sånne som Trygdebeistet – det er jo de som 
virkelig er tapere i samfunnet – bare er interessante for 
makt- og medieeliten når det det nærmer seg valg. Da 
blir taperne accessories for eliten. Man ser det samme 
dobbeltspillet når høyrepopulister med mektige 
finansinteresser i ryggen snakker på vegne av «den lille 
mannen» og «folk flest».

M: Hvem er egentlig Trygdebeistet, hva er idéen bak 
karakteren? Har han hatt noen utvikling siden han ble 
skapt?

– Han oppsto egentlig etter noen sesonger, da vi gjorde 
en sesong på radio. Da trengte vi en type som var litt 
tydelig. Han går jo på NAV og snakker sånn tjukk 
Follo-dialekt, som jeg også egentlig har. Han er løst 
basert på en del typer jeg vokste opp med, og en type 
jeg tror jeg fort kunne blitt hvis jeg hadde tatt et par 
dårlige valg til i livet. Og så er han jo innmari feit. Han 
er en typisk sånn taper-taper. Men så er han samtidig 
også en gründertype, han har mye prosjekter. Nå har 
han jo for eksempel starta sånn turistbyråbusiness i 
Follo.

Anti-elite og alternative fakta
Taperestetikken som iscenesettes av venstresida 
er ikke bare usympatisk. Seltzer tror den også kan 
forklare deler av politikerforakten og populismen som 
de siste årene har vokst fram i USA. Når vanlige folk 

  nr. 2 2018

10

Utg 2 2018.indd   10 20.08.2018   23.53



ikke kjenner seg igjen i elitens taper-fortellinger, så 
oppleves avstanden til makten større.

– Det fremstår ikke ekte, ikke sant?  Mye av suksessen 
til Trump skyldes at han snakker til arbeidere. 
Arbeiderklassen i USA er stor, og virkelig lavklasse. 
Folk jobber 12-timersdager på Walmart for 5 dollar i 
timen. Og de føler seg sett av Trump.

Når venstresiden ikke klarer å skape en fortelling og en 
virkelighetsforståelse som føles felles, så hjelper det lite 
at politikken de fører er i arbeiderklassens interesse.

– Trump har gjort seg til en talsmann for folk flest. 
Han har et slags antielitistisk prosjekt, og det tror jeg 
faktisk er helt ektefølt fra Trumps side, han tror på at 
han leder an i den kampen. Kanskje det kan knyttes til 
at han aldri ble anerkjent av menings- eller makteliten 
i USA, for til det er han bare en altfor stor dust. Så nå 
skal han ta igjen på de som mobba ham på college. Og 
selv om han gikk på college og på fine private skoler, 
så tror jeg at han virkelig plasserer seg selv på utsida 
av den eliten som tradisjonelt har hatt politisk makt 
i USA. Og det er den eliten som sitter på toppen i det 
Demokratiske partiet. Det virker som om han har 
noen mindreverdighetskomplekser, det blir tydelig for 
eksempel når det kommer fram at han ikke egentlig er 
så rik som han påstår.  Og det er dette som gjør ham til 
en del av den klassen som hater makteliten.

Klasseskillene blir mindre tydelige når den 
intellektuelle venstresideeliten påberoper seg 
tilhørighet til taperrollen, fordi denne gruppa faktisk 
er mer privilegert enn den utgir seg for å være. 
Da kan veien bli kortere til alternative medier og 
virkelighetsforståelser, fordi disse tilbyr et narrativ 
som føles mer gjenkjennelig for folk flest. Samtidig 
forsterker alternativmediene dette skillet mellom 
folket og den politiske eliten.

– Det Demokratene burde snakke om er klasse, og 
være jævlig tydelige på de greiene der. Men det er jo 
ikke det de driver med.
 
Det er noe med psykologistudenter
M: Du har en særegen evne til å nå fram til veldig mange 

ulike grupper, en slags troverdighet, eller noe ved deg, 
som gjør at du når fram. Hva er det som gir deg den evnen?

– Jeg tror at jeg har en interesse for folk. Kanskje jeg 
fikk den hjemmefra? Moren min er psykolog. Og jeg 
synes ofte at folks holdninger og valg i livet gir mening 
ut fra omstendighetene i livene deres. Og det gjør at 
man får en forståelse.

Etter å ha vokst opp med en psykologmor i Follo, 
fullførte Thomas Seltzer halvparten av embetsstudiet i 
psykologi, før han hoppet av i 1997 for å jobbe i NRK 
og turnere med punkrockbandet Turboneger. Men 
han har holdt seg i nærheten av feltet; i høst gifter han 
seg med en psykolog.

M: Vi som studerer psykologi kommer jo til å møte 
mange av de folka du snakker med på Trygdekontoret. 
Samtidig er vi en nokså selektert gruppe. Tror du 
psykologistudentene har forutsetninger for å møte alle?

– Jeg tror at blant folk som studerer psykologi, i alle fall 
var det sånn i min tid, er det mye angst og depresjon. 
Jeg vet ikke om man får angst av å studere psykologi, 
eller om det er mennesker med den typen interesse for 
eksistensielle spørsmål som velger å studere psykologi. 
Det blir jo litt som høna og egget, men jeg er heller mot 
den sistnevnte retninga i den årsakssammenhengen.

M: Tenker du at de eksistensielle spørsmålene som gir 
oss angst og depresjon er fellesmenneskelige spørsmål, 
og ikke avhengig av for eksempel sosial bakgrunn eller 
kjønn?

– Egentlig tror jeg at dette er ganske universelle 
erfaringer, og ikke så avhengig av gender og class. Det 
handler om noe fellesmenneskelig, noe som alle kan 
oppleve.

Inngrodd tånegl
M: Dere tar opp en del tabubelagte temaer i 
Trygdekontoret. Hva er det som fremdeles er tabu i dag?

 – Eldresex! Det er jo sånn vi sitter i redaksjonen, og 
snakker om hva som er det siste tabuet, og så har det 
liksom blitt en greie da, det der begrepet, «eldresex» 
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Men sånn sitter de i hele redaksjonsnorge altså, 
Dagbladet Magasinet jakter også på Norges siste tabu. 
Men det er ikke flere tabuer igjen.

Men selv uten flere tabuer, tror Seltzer at det er grenser 
for hva den nye åpenheten rommer. At de vanskelige 
temaene bare berøres på enkelte måter, og at mange 
versjoner av problematikken faller utenfor.

– Det kommer an på hvordan man snakker om det. 
Mange ting tenker vi at ikke er tabu lenger, men 
åpenheten gjelder bare noen vinklinger. Jeg tror for 
eksempel at i all åpenheten rundt rus og psykiatri, så 
snakkes det om på én måte å ha de problemene på, 
som ikke er uttømmende. Det har er blitt en type 
lanseringsjournalistikk, man kan nesten ikke gi ut 
en plate eller en bok uten å stå fram i et åpenhjertig 
lørdagsintervju. De «kjendis møtte veggen»-sakene 
artister gir i Magasinet i VG når de gir ut en ny plate, 
den er strategisk og posisjonerende. Det vi lærer unge 
folk på den måten, er at kunsten din ikke er så jævlig 
interessant før du har et sjelelig mørke. Og den ideen 
om at det er i smerten man skaper kunst, har vært en 
romantisk forestilling i mange hundre år, så det er 
ikke bare lørdagsmagasinet til VG som har skylda. 
Dessuten tror jeg leserne vil ha det, at det er en levende 
forestilling.

Selv om forestillingen om den lidende, geniale 
kunstneren er solid befestet i vestlig kulturhistorie, er 
den skapende smerten unntaket heller enn regelen, 
mener Seltzer.

– Jeg tror ikke den typen åpenhet om psykiske 
problemer nødvendigvis bidrar til å gjøre det mindre 
tabubelagt eller skamfullt for folk som faktisk sliter 

psykisk. Det er en del former for rus og psykiske 
problemer som er fortsatt veldig vanskelig å snakke 
om. Men vi må normalisere det, få fram at helt vanlige 
folk kan få psykiske problemer. Det er som å få en 
inngrodd tånegl.

Seltzer tror at mesteparten av rusmisbruket i Norge 
skjer mellom ytterkantene av kunstnereliten og 
sprøytejunkiene.

– Jeg kjenner ikke en eneste familie som ikke er berørt 
av enten rus eller psykiatri på en eller annen måte. 
Eller kanskje helst kombinasjonen. Og dette henger 
sammen med hvordan vi tenker om rusproblemer. 
Mange tenker på sprøytenarkomane med knekk i 
knæra, ikke sant, når det snakkes om rusmisbruk, men 
veldig mye av rusmisbruket i Norge er av alkohol. Og 
mye av dét misbruket skjer i villaer på beste vestkant, 
i de idylliske eplehagestrøkene. Det er en type skjult 
eller tabubelagt rus. Og ikke minst er det fortsatt 
tabubelagt å snakke om hvordan det er å vokse opp i 
det der, med rus og psykiske problemer. Det er et stort, 
underkommunisert problem.

– Jeg mener at det skillet man trekker mellom alkohol 
og narkotika er feilslått, og at alkoholmisbruk er et 
problem man underkommuniserer omfanget av. Og 
dette er viktig, det burde få ruspolitiske konsekvenser, 
og ikke minst behandlingsmessige konsekvenser. Jeg 
tror mye av rusmisbruket som i dag håndteres som et 
kriminaljuridisk problem, heller burde forstås som et 
medisinsk problem.

Irritert idealist
M: Blir du aldri irritert på noen av dem du snakker 
med?

– Selv om det er en del strukturelle årsaker til hvordan 
folk kommer ut til slutt, så er jeg også opptatt av at vi 
tross alt har noen valg her i livet, i det egalitære Norge. 
Og vi kan være ett dårlig valg unna en kjip skjebne, 
ikke sant? Det er kanskje tydeligere i USA, men jeg er 
litt opptatt av det her. Ta dette med rus som eksempel; 
hvis du har vært junkie i tredve år, så synes jeg du 
skal slippe å skamme deg over de valgene du tok som 
fikk deg hit. Det er ikke lenger det som er interessant, 
etter tretti år så velger du ikke rusen lenger, da har 

«Selv om det er en del Strukturelle årSaker 

til hvordan folk kommer ut til Slutt, Så er 

jeg ogSå opptatt av at vi troSS alt har noen 

valg her i livet, i det egalitære norge.»
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det skjedd endringer i hjernekjemien din. Da er det 
ikke lenger snakk om å velge å ruse seg, og da synes 
jeg man skal slippe å skamme seg. Men de som er 
litt hobbynarkomane en gang imellom, de synes jeg 
ikke trenger å påberope seg den taperrollen. De har 
fremdeles valget.

M: Likevel er det kanskje de som har vært junkies i tretti 
år som skammer seg over rusen, mens for en del av de 
hobbynarkomane så inngår rusen i et slags estetisk eller 
nysgjerrig prosjekt?

– Ja, og jeg mener at den skammen burde vært fordelt 
annerledes. Charles Bukowski var en forfatter som skrev 
veldig åpent om alkoholismen sin. Egentlig var han 
en sånn taper-taper, han hadde en skikkelig drittjobb 
hele livet, så han var både sånn arbeiderklassetaper 
og fabrikktaper, og tilhørte drikkeklassen da, 
prekariatet. Og Bukowski er jo enormt populær blant 
en del av unge menn (det er som regel menn) med en 
sånn hobbymessig rusfiksering. Og gjerne med litt 
forfatterambisjoner i tillegg, da. Og da tenker jeg at i 
likestilte Norge, så har vi tross alt noen valg her i livet. 
Man kan velge å ta noen dårlige avgjørelser, og man 
kan velge å gå inn i et sånt taper-narrativ. Det er i så 

fall den typen valg jeg kan bli oppgitt eller irritert over.
Seltzer sier at målet med Trygdekontoret er å 
synliggjøre de strukturelle forklaringene som ligger 
bak individuelle skjebner, og samtidig skape mer 
åpenhet for mangfoldet.

– Jeg husker jeg snakka med Tove Laila Strand, hun er 
tyskerunge, og var med på Trygdekontoret for noen 
år siden. Historien hennes gjorde voldsomt inntrykk 
på meg, jeg tenkte at «oj, du har virkelig lidd under 
de valgene foreldra dine tok, og hvordan samfunnet 
forholdt seg til deg og snakka om deg etterpå». Det 
samme gjelder indianerne i USA, at liksom fy faen, der 
kan man virkelig snakke om at samfunnet skylder dem 
noe. De har blitt fratatt absolutt alt, igjen og igjen. Og 
da er på en måte veien lang til de vinner-taperne, som 
tross alt har mye makt, og en del å tjene på å iscenesette 
taper-historiene sine.

Da den første episoden gikk på lufta for snart ti år 
siden var Trygdekontoret et smalt og ungdommelig 
talkshow, sendt på nyoppstartede NRK3. Siden har 
Trygdekontoret blitt et mer seriøst aktualitetsprogram, 
og et av de mest populære programmene på 
hovedkanalen NRK1. Men med svart humor og 
sympati med outsiderne har programmet bevart 
grunntonen av anti-establishment på veien inn i det 
etablerte. Og Thomas Seltzer har, på en humoristisk 
og omsorgsfull måte, gitt en stemme til folk som står 
utenfor A4.

Kanskje er det så mange lag med ironi som omslutter 
Thomas Seltzer at han faktisk er helt oppriktig.

Marie Skyberg Borgen har bachelor i idéhistorie og går 
7. semester på profesjonsprogrammet i psykologi
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En fjerdedel av norske menn får visstnok ikke egne 
barn. Neivel, og hva skal vi gjøre med det? Har vi i 
det hele tatt noen grunn til å bekymre oss? En manns 
mor bekymrer seg for mangelen på barnebarn, en 
samfunnsøkonom bekymrer seg for hvem som skal 
opprettholde de framtidige pensjonsinnbetalingene, 
en sosiolog bekymrer seg for marginaliseringen av 
en stor gruppe menn, en psykolog bekymrer seg for 
stort sett det meste man kan tenke seg. Mens den 
marginaliserte mannen selv bekymrer seg for om han 
rekker å kjøpe øl før butikken stenger.

Gjennomgangsmelodien i flere av analysene, eller 
kanskje mer presist uttrykt spekulasjonene, om 
den fjerdedelen av menn som ikke får barn, er at en 
undergruppe av disse vil utgjøre en samling tapere: De 
er de mennene som ingen vil ha, de som alltid står igjen 
langs veggen mens de andre danser. Ikke nok med at 
jentene foretrekker å danse med andre menn, jentene 
vil også heller danse med hverandre enn å danse med 
disse tiloversblevne stakkarene. Psykologien kan tilby 
terapeutisk bistand til å akseptere situasjonen, mens 
nærbutikkene kan tilby salg av alkoholholdig drikke, 
som etter sigende kan brukes i et forsøk på å drukne 
sorgene.

Hvorfor ønsker folk seg egentlig barn? Barn er 
siklende små vesener som river ned alt som ikke 
står på den øverste hyllen, så høyt at det til en viss 

grad er utilgjengelig også for de voksne. Om disse 
små monstrenes atferd aktiverer ømhet og lignende 
emosjoner kan man vurdere å heller skaffe seg en 
hundevalp. Hundevalpen er lettere å dressere, blir 
raskere voksen, og dersom oppdragelsen feiler 
fullstendig kan man enkelt løse problemet med en 
tur til dyrlegen. Det er ikke nødvendigvis eutanasi 
som er løsningen på kjæledyrets problematferd  – 
noen ganger er det tilstrekkelig med kastrering, men 
hverken eutanasi eller kastrering anses som sosialt 
akseptable intervensjoner når det gjelder brysomme 
menneskebarn. Det er et forferdelig slag mot 
selvfølelsen når du objektivt vurderer at dine foreldre ut 
fra sin genetiske disposisjon og sine personlighetstrekk 
aldri burde fått barn. Den mann som tar konsekvensen 
av en slik innsikt vil kanskje se det rasjonelle i å heller 
oppfostre en annen manns barn, i håp om at ungen 
muligvis har et bedre genetisk utgangspunkt enn 
om han selv hadde levert den nødvendige halvpart 
av genmaterialet. Evolusjonsteoretikerne vil kanskje 
påstå at man alltid søker å bringe sine gener videre, 
men sett i et mer kortsiktig perspektiv er det viktigere å 
maksimere velstanden i ens eget liv enn å sikre en lang 
rekke av mer eller mindre veltilpassede etterkommere. 
Hvis prisen man betaler for å bo med idealkvinnen er 
at man må utstå de irriterende ungene hun har fra før, 
er det kanskje likevel verdt det. Det er jo et håp om at 
det fremdeles vil være noen som tar vare på deg når 
du blir gammel. Om ikke av lyst, så i det minste av 

menn, barn og andre 
rekviSitter i et møblert hjem

Barn er grusomme, men instinktivt insisterer vi på å produsere flere av 

dem. Har noen menn nå kommet på bedre tanker?

T E K S T  RU N E  B R A A T E N
I L L U S T R A S J O N  P E R  F L A T E B Ø
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pliktfølelse. Og om heller ikke pliktfølelsen er sterk, så 
er kanskje forventningen om et sympatisk arveoppgjør 
en god nok motivasjon til at stebarna legger seg litt 
ekstra i selen.

Den viktigste lærdommen vi kan trekke av salige Freuds 
gnål om Ødipus, er at det ikke gis garantier for at vårt 
eget avkom ikke vil skade oss. Og om de ikke regelrett 
tar livet av oss når vi står på høyden av vår makt, er 
muligheten absolutt til stede for at de ved hjelp av tvang 
plasserer oss på gamlehjem før vi selv ønsker. Nå skal 
det jo sies at heller ikke adoptivbarn alltid vil vårt beste, 
noe historien om Julius Cæsar og adoptivsønnen Brutus 
så tydelig viser. Det er likevel en mulighet for at det kan 
være like effektivt å opparbeide respekt og omsorg fra et 
såkalt bonusbarn som ens eget barn. I verste fall får man 
heller true og undertrykke, i mangel av bedre strategier.

Drevet av erotisk lyst og evolusjonens imperativ stavrer 
den moderne mannen framover, i håp om å snuble over 
en passende make. I utgangspunktet søker han etter 
skjønnhet og ynde, men etter noen tid reduseres søket 
til et håp om ømhet, og til sist håper han ikke på mer 
enn en smule barmhjertighet. Antall kombinasjoner av 
mulige parforhold er omvendt proporsjonal med tiden vi 
har til rådighet, og innen vi har valgt, forkastet, valgt om 
igjen og angret nok en gang, er den moderne mannen 
tilbake der han startet  – i den ytterste ensomhet, med en 
stadig voksende bunke av magasinet Jakt & Fiske, som 
han uansett aldri får lest.

Rune Braaten går 8. semester på profesjonsstudiet i 
psykologi.
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Speilvendt har spurt folk på gata hva 
de assosierer med ordet «taper». Sva-
rene har vi fremstilt i denne ordskyen. 
Jo større ordet er fremstilt i ordsky-
en, jo flere folk var det som sa ordet. 
Ordene er også grovt organisert i fem 
ulike kategorier representert av ulike 
farger.

Sport/konkurranse
Sosialt

Psykologisk
Politisk

Karriere

hva betyr taper for deg?

T E K S T  B E N J A M I N  W O L D  B I R M A N I S
I L L U S T R A S J O N  P E R  F L A T E B Ø
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Tanken om den andre orgasmen har røtter i idealet 
om den vaginale orgasmen, for både menn og kvinner. 
For kvinner er den på linje med et ønske om å være 
feminin, og for mannen et ønske om å være maskulin. 
Psykoanalytiker Helene Deutsch var den første som 
brukte den vaginale orgasmen som en metafor på 
den sunne kvinnen (Gerhard, 2000). Hun bygget på 
freudiansk overføringsteori. I denne teorien postuleres 
det at under puberteten så overføres kvinnens ledende 
genitale sone fra klitoris til vagina. Hun går fra å være 
«en liten mann» til å bli en kvinne. Det er få som vet 
om denne teorien i dag, og enda færre som tenker på 
dette som en del av utviklingen i puberteten. Likevel, 
så lever fremdeles mange myter om den kvinnelige 
seksualitet og orgasme i dag. Kvinnen omtales som 
mindre seksuell enn mannen, hennes seksualitet 
som noe mystisk, og orgasmen hennes som noe 
vanskelig. I vår kultur er en kvinnes innrømmelse av 

at penetrasjonssex alene ikke holder for at hun skal 
komme, en innrømmelse av at hun er defekt (Maines, 
1999, s. 117).

Det finnes mye empiri som tyder på at kvinnens 
orgasme i seg selv ikke er noe mysterium, men likevel 
har heterofile kvinner færre orgasmer enn menn i 
heterofile samleier. En slutning man kan dra fra dette 
er at det er vanskeligere for kvinnen å komme. En 
annen slutning som kan dras er at akten i seg selv er 
noe androsentrisk; at den er konstruert på en måte 
som fasiliterer og favoriserer den mannlige orgasmen. 
I et samfunn hvor sex blir omtalt som det perfekte 
eksempelet på det naturlige, er det på tide at det blir 
reist spørsmål om den seksuelle akten er kunstig. Det 
er noe hun ikke vet. Noe hun føler at hun burde vite. 
Hun vet ikke hva det er hun ikke vet.

DEN ANDRE

Det er noe kvinnen vet som mannen ikke vet. Det mannen 
ikke vet er noe det er meningen at han skal vite. Mannen vet 
ikke hva det er han ikke vet, som det er meningen at han skal 
vite. Mannen vet ikke at siden han ikke vet, så later han som 
at han vet det. Kvinnen vet ikke at mannen ikke vet, at hun 
ikke vet at det er meningen at han skal vite det. Når mannen 
later som at han vet, så later kvinnen som.

ORGASMEN

T E K S T  C A T H E R I N E  S Y K E S 
I L L U S T R A S J O N  S Y N N E  A M A N D A  S A L V E S E N
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Så, hun følger manus. De har forspill og så har de sex, 
ekte sex, penetreringssex. Men hun får ikke orgasme. 
Det er ikke så rart. Hos kvinner så er ikke vaginal 
penetrering alene en effektiv måte å oppnå orgasme, 
men det er det hos mannen. Menn rapporterer å 
oppleve orgasme i 85-95% av tilfellene de har sex, 
mens for kvinner så ligger dette tallet mellom 40-
65% (Blair, Cappell, & Pukall, 2017). Når det gjelder 
spesifikt vaginal penetrering så rapporterer over 
90% av menn at de får orgasme, mens cirka 70% av 
kvinner indikerer at de ikke kommer (Salisbury & 
Fisher, 2014). Selv om vaginal penetrering er det som 
færrest kvinner kommer av, så er det likevel denne 
formen for seksuell aktivitet som praktiseres mest i 
heterofilt samliv (Blair et al., 2017). Akten begynner 
med mannens ereksjon og den avsluttes med hans 
utløsning. Dette er prototypen av heteronormativ sex 
i Vesten. Det er det man snakker om når man snakker 
om sex.

Reflekterer det seksuelle manuset en kjønnsforskjell 
i årsaker til hvorfor menn og kvinner har sex? Eller 
reflekterer det parametere i hva kjønnene kan forvente 
av selve akten? Som så mye i psykologien så kan det 
seksuelle manuset dras inn i en diskusjon om det 
biologiske versus det kulturelle. Diskrepansen mellom 
kjønn når det gjelder å oppnå orgasme under sex har 
blitt forsøkt forklart med evolusjonære mekanismer. 
Når man skal forklare orgasmegapet fra et evolusjonært 
perspektiv er det vanlig å ty til adaptive argumenter. En 
mann må ha orgasme for å kunne reprodusere, det må 
ikke en kvinne. Det har likevel ikke alltid vært sånn. 
På Hippokrates’ tid trodde man at orgasmen fasiliterte 
reproduksjon, og dro ingen distinksjon mellom den 
vaginale og klitorale orgasmen. Det viktigste var at 
kvinnen fikk orgasme. Fra syttenhundretallet ble 
man imidlertid klar over at kvinnen ikke trengte å ha 
orgasme for å bli gravid, og debatter over funksjonen 
til den kvinnelige orgasmen blusset opp. Noen hevdet 
at den kvinnelige orgasmen endatil kunne komme i 
veien for reproduksjon (Colson, 2010). Det kulturelle 
og biologiske fremstår dermed som en falsk dikotomi. 
Det som mennesker har trodd om det biologiske har 
preget kulturen, og dermed måten det heteronormative 
samleiet har evolvert.

«en Slutning man kan dra fra 
  dette er at det er 
  vanSkeligere for kvinnen å 
  komme. en annen Slutning 
  Som kan draS er at akten i Seg 
  Selv er noe androSentriSk; at 
  den er konStruert på en måte 
  Som faSiliterer og favoriSer

  er den mannlige orgaSmen.»
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Wade et al. (2005) har en sosialkonstruktivistisk 
tilnærming til seksualitet, hvor seksualiteten sees 
på som avhengig av kultur og historie, snarere 
enn å være biologisk determinert. De peker på at 
et aspekt ved den feminine seksuelle kropp som 
er sosialkonstruktivistisk, nemlig den relative 
usynligheten til klitoris. Vaginaen, heller enn klitorisen, 
blir sett på som setet til den kvinnelige seksualiteten. 
Dette er fordi funksjonen til klitoris har vært noe 
usikker gjennom tidene. Klitorisen har, som vi har sett, 
fremstått som et mysterium før Freud formulerte sin 
overføringsteori. På nittenhundretallet var eksistensen 
til klitoris anerkjent, dog omtalt som noe passiv og 
uviktig for kvinnens seksualitet. Dette kan knyttes til 
oppdagelsen av at klitoris ikke påvirker reproduksjon 
på syttenhundretallet. På nittenhundretallet var 
verken klitoris merket eller dens funksjon betegnet i 
de anvendte anatomibøkene som fantes på den tiden 
(Gerhard, 2000). Dette er viktige forløpere som lå til 
grunn for Freuds tolkning av kvinnens seksualitet. På 
tross av at vitenskapelige metoder streber mot å være 
objektive, så vil alltid slutninger fra empiri til teori 
være avhengig av den som tolker dataene. Mannen har 
vært det dominante kjønnet gjennom det meste av den 
vestlige historien, og det har vært androsentriske blikk 
til stede for å tolke empiriske data.

Klitoris er ikke uvesentlig for kvinnens seksualitet. 
I likhet med at det finnes en diskrepans mellom 
kjønn når det gjelder å oppnå orgasme som følge 
av samleie, så finnes det også en diskrepans mellom 
kvinner som oppnår orgasme alene og under samleie. 
Kvinner kommer nemlig like mye som menn når de 
masturberer (Salisbury & Fisher, 2014). Kvinner i 
homofile forhold kommer også mer enn kvinner i 
heterofile forhold (Blair et al., 2017). Dette forklares 

med at kvinner generelt stimulerer klitoris på ulike 
måter når de masturberer, og i homofile forhold. 
Adapsjonsargumenter fremstår dermed som post 
hoc når det gjelder å forklare hvorfor menn har flere 
orgasmer enn kvinner. Når det postuleres at et fenomen 
kan forklares med «naturlige» forskjeller mellom 
menn og kvinner, så er det grunn til å undersøke om 
det snarere har med kulturelle kjønnsroller å gjøre. 
Dette er en viktig distinksjon, fordi om man godtar at 
antall orgasmer kan forklares med biologisk kjønn, så 
godtar man også at det er naturlig for kvinner å ikke 
få orgasme.

Hvordan påvirker historien oss? Hvordan 
internaliserer vi det som har blitt gjort før til 
noe vi gjør nå? Hvordan endrer vi historien? På 
nittenhundretallet omtalte man kvinner som ikke fikk 
vaginal orgasme som frigide (Wallen & Lloyd, 2011). 
Frigiditet, sammen med nymfomani og hysteri var 
klassifisert som kvinnelige seksuelle dysfunksjoner. Å 
like sex for lite eller for mye var patologisk for kvinnen. 
Vaginaen ble assosiert med det feminine idealet som 
passet tidsånden. Kvinnen skulle være avhengig av 
mannen for seksuell nytelse. Deutsch skriver at den 
uskyldige kvinnen og den passive vaginaen ventet på 
å bli vekket til heteroseksuell lyst av penisen under 
det første samleiet. Den vaginale orgasmen gjorde 
at kvinner kunne tilpasse seg partneren sin og forstå 
dem (Gerhard, 2000). Om en kvinne ikke fikk vaginal 
orgasme under samleiet, så var hun frigid. Det kan 
virke som at vi bærer med oss traumene til kvinnen 
som fikk høre at hun var syk om hun ikke kom i de 
satte parametrene for heterofilt samleie.

Det er et mannlig privilegium å ikke måtte lese om 
sin egen seksualitet for å lære om den og en mannlig 

«det er et mannlig privilegium å ikke måtte leSe om Sin 
egen SekSualitet for å lære om den og en mannlig byrde 

at det forventeS at han kan alt om kvinnenS.»
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R E F

E R A N

S E R

byrde at det forventes at han kan alt om kvinnens. 
Dermed skjer forandringer sakte. Kvinnen vokser 
ikke opp med å lære alt om sin egen seksualitet fra 
kulturen, slik mannen gjør. Kulturen lærer kvinnen at 
hun kan få vaginal orgasme, og at dette er noe hun skal 
strebe etter, på tross av at det ikke er en effektiv måte 
for henne å komme på. Kvinnen kan ikke alene være 
ansvarlig for å fortelle en mann om hva hun trenger 
for å få orgasme. Og mannen kan heller ikke forventes 
å ha ansvaret for at akten skal være vellykket for begge 
parter. Dette underbygger et fenomen vi ser i dag med 
at kvinner later som at de får orgasme. Dette er ikke 
fordi de ønsker å narre partneren sin, men heller fordi 
det er mye stress knyttet opp til det å ikke komme. Den 
kvinnelige orgasmen blir også sett på som en maskulin 
bragd (Chadwick & van Anders, 2017). Dessverre, 
så har ikke verdien av den kvinnelige orgasmen for 
menn ført til bedre sex for kvinner. Dette er kanskje 
fordi det seksuelle manuset som vi lærer gjennom å 
vokse opp i kulturen vår reproduserer gamle idealer 

for kjønnsroller. Sex dreier seg fremdeles om vaginal 
penetrering, og har ikke som hovedfokus å stimulere 
klitoris. Det trenger ikke å være sånn. Vi kjenner 
kanskje best til manuset som vi i Vesten knytter til 
den seksuelle akten, men det finnes flere. I sentral-
Afrika finnes det en seksuell praksis som kombinerer 
klitoral stimulering og vaginal penetrering (Bizimana, 
2010). Klitorisen får dermed ikke en sekundær rolle 
som oppvarmingsartist i forkant av hovedakten. Den 
klitorale orgasmen trenger ikke å være «den andre 
orgasmen».

Det er ikke så rart at den seksuelle akten har evolvert 
når man tar i betraktning biologi, kultur og historie. 
Det som er rart er at vi tviholder på det seksuelle 
manuset slik vi gjør. Som om at det ikke er rom for 
forbedringer. Som om det var naturlig.

Catherine Sykes går 7. semester på profesjonsstudiet i 
psykologi.
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med

Denne utgaven av Speilvendt byr på en utvidet versjon av 

den faste spalten «Spør psykologen». Vi inviterte en av 

instituttets mest populære faglige duoer, Hanne Oddli 

og Erik Stänicke, til å samtale om utgavens tema over 

spagettimiddag, i et av redaksjonens studentkollektiver.

poStStrukturaliSmen møter 
ekSiStenSialiSmen til bologneSe 
og Sjokoladekake

Vi forsyner oss: En vanskelig kategori

Startskuddet for den nye spalten «Middag med 
psykologene» går idet det kimer i ringeklokka i 
kollektivet på Torshov en sommerlys kveld i slutten av 
juni. Hanne og Erik ankommer, som alle akademisk 
dannede gjester, rundt femten minutter etter avtalt 
tidspunkt. På vei opp trappene til bygårdens tredje 
etasje, er den faglige energien mellom dem tydelig. 
Duoen som utgjør PSYC3204 – Perspektiver på 
psykologien, er energisk fordypet i livlig samtale. Det 
er ikke vanskelig å forstå hvorfor akkurat dette faget 
settes så høyt av profesjonsstudentene1. I kveld har 

1 Men desto vanskeligere å forstå hvorfor faget i studiere-
visjonen er tatt ut av den nye studieplanen.

Speilvendt invitert dem på spagetti og reflekterende 
samtale om utgavens tema, «taperne».

– Det var ikke sånn umiddelbart «Yes, det temaet 
her har jeg venta på! Nå blir det en lang kronikk 
her», innrømmer Erik mens han forsyner seg med 
bolognese.

– «Og den blir fyldig, jeg kan ikke begrense meg!», 
stemmer Hanne i, men sier at hun likevel synes temaet 
er et spennende samtaleemne. Hun er bare usikker på 
hvordan hun skal bringe inn fagligheten. – Hvordan er 
jeg opptatt av dette som psykolog? sier hun.

PSYKOLOGENE:
middag

T E K S T  O G  B I L D E R  M A R I E  S K Y B E RG 
B O RG E N  &  M A L E N E  B R A T T VÅ G  B Ø E

erik & hanne 
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– «Tapere» er jo ikke noen faglig kategori som vi 
opererer med i psykologi, sier Erik.

– Dessuten kan det jo belyses fra så mange vinkler. Det 
er så mange temaer å ta inn, så mange måter å tenke 
rundt det på, at jeg spretter litt rundt mellom ulike 
perspektiver, fortsetter Hanne.

Etter å ha jobbet med utgavens svært varierte tekster 
de siste månedene, skjønner vi hva hun mener. For å 
illustrere, forteller vi om hvordan «taperne» inspirerte 
emnet for lanseringsfestens faglige innslag. Der skal 
det handle om sinte, hvite menn som har falt utenfor 
i verdens mest likestilte samfunn. Malene trekker 
fram incels (involuntary celibates), og forteller om 
terrorangrepet i Toronto i april, der gjerningsmannen 
definerte seg som en del av bevegelsen. Incel-
bevegelsens ideologi deles på nettsamfunn og i 
kommentarfelt, der menn med ytterliggående 
holdninger bekrefter hverandres verdenssyn, og 
voldsoppfordringene florerer. Selv om truslene om 
vold sitter løst i slike fora, følges de sjelden opp i 
praksis. De få gangene det har skjedd, har det likevel 
hatt katastrofale konsekvenser. 

– Hvordan oppleves det å gjøre seg til en del av en sånn 
gruppe, og aktivt definere seg ut av fellesskapet? spør 
Marie.

– Akkurat det, fenomenet å definere seg utenfor, og 
å ikke ha tilhørighet til de etablerte rollene, det synes 
jeg er veldig interessant psykologisk, sier Hanne. – 
Hva skjer når du definerer deg ut av fellesskapet, og ut 
av normene? Da har du ikke lenger den vante måten 
å vurdere hva du kan eller ikke kan gjøre, hva som 
passer seg i forskjellige situasjoner. Alle andre har blitt 
utgruppa di, sier hun.

Det får henne til å tenke på prekariatet, en ny sosial 
underklasse som vokste fram under den nyliberale 
jappetida på 1980-tallet. Det var da vikarbyråer og 
midlertidige ansettelser, som i dag er en av de største 
truslene mot den nordiske økonomiske modellen, 
oppsto. Fraværet av forutsigbarhet og tilhørighet til 
jobben utfordrer hvordan vi har pleid å tenke om 
arbeid.

Guy Standing, som er professor i utviklingsstudier 
ved University of London, har skrevet boka «The 
Precariat: The New Dangerous Class» (som for øvrig 
kom i norsk oversettelse i 2014). Ifølge Standing 
flytter korttidskontrakter og bemanningsbyråer risiko 
og usikkerhet vekk fra det private markedet, over til 
de ansatte. Dette sikrer de private selskapene mer 
fleksibilitet, men frarøver arbeidstakerne stabilitet og 
trygg forankring. 

– «Arbeiderklasse» er ikke et dekkende begrep lenger, 
fordi denne gruppa virkelig er sårbar på så mange 
måter, sier Hanne.

Hun sier at forestillingen om «det farlige prekariatet» 
sier noe om hvordan det å leve under ekstremt 
krevende livsbetingelser kan gi grobunn for ekstreme 
holdninger. 

Hun forteller at det å stå utenfor fast arbeid, ikke bare 
innebærer å miste den viktige sosiale arenaen som 
arbeidsplassen er for de fleste av oss. Det betyr også 
at man, i tillegg til å ha dårlig økonomi, frarøves en 
rekke rettigheter, og en grunnleggende trygghet og 
forutsigbarhet. 

– Prekariatet er en gruppe vi kanskje kan definere som 
taperne i dag, sier hun.

Individuelle løsninger

– Det er jo dessuten interessant at vi ganske tidlig i 
folks liv vet en del om sannsynligheten for at de kan 
komme til å tilhøre denne gruppa senere, skyter Erik 
inn. 

Det vil for eksempel alltid være en gruppe elever 
i hver klasse på barneskolen som sliter faglig, og 
vi vet at mange av barna som strever tidlig, også vil 
streve senere i livet. De vil i større grad ikke fullføre 
videregående skole, og har større risiko for å bli unge 
uføre og å slite i arbeidslivet. 

Narrativet som oppsummerer løsningstiltakene i det 
norske samfunnet har lenge vært forebygging, å sette 
inn tidlige tiltak. –Men dette har vi jo lang erfaring 
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med! Og denne gruppa er jo bare stabilt kjempestor. 
Det sier vel også noe om hvilke verdier vi til enhver 
tid «måler» barnas kvaliteter ut ifra, sier Erik. Noen vil 
alltid, statistisk sett, være svake faglig.

Dette tyder på at tiltakene ikke har vært så veldig 
effektive.

– Og jeg tror at både psykologifaget, og vi som 
psykologer, er en del av problemet. Fordi vi bidrar til 
at problemene individualiseres. 

Psykologer tilbyr individuelle, merkelapporienterte 
løsninger, basert på diagnoser som ADHD eller 
angstlidelser. Det problematiske ved dette er at når man 
tenker seg at løsningene ligger i å behandle den enkelte, 
defineres individet også som årsak til problemet. Selv 
om vi vet at symptomene som diagnostiseres også ofte 
har sosiale årsaker.

– Dette har ikke vært noe vi psykologer har følt noe 
ansvar for. Erik lener seg over bordet og fortsetter, 
– Det får meg til å lure på om vi selger faget vårt for 
offensivt. Du har alltid en gruppe psykologer som vil 
selge inn et eller annet tiltak, som tilbyr seg å fikse det 
ene eller det andre. Problemet er at vi primært fikser 
på en måte som er individuell, vi lager Mestringskatten 
eller et eller annet verktøy. Slike tiltak fikser ikke 
systemproblemer, som kanskje tross alt ligger bak en 
del av disse individuelle problemene! Dette blir jeg 
bare økende kritisk til. Vi er så ensidige på en slags 
metodisk individualisme; vi forklarer alt tilbake til 
individet. Den innflytelsen psykologifaget har over 
hvordan vi tenker om slike problemer, og løsningene 

på dem, gjør meg urolig. Psykologien er en del av den 
nyliberalistiske diskursen, avslutter han.
– Det er jeg helt enig i, sier Hanne. Hun snakker 
om bredden i psykologifaget, at det spenner fra 
nevrovitenskap til å berøre fag som sosiologi og 
filosofi. Hun tror det er viktig å ikke miste de mer 
sosialt orienterte perspektivene av syne, selv om 
psykologien ofte får mest oppmerksomhet når den er i 
skjæringspunktet med medisin. 

– Vi vil forklare mer enn det som lar seg forklare på 
individnivå. Derfor tror jeg det er helt sentralt at vi, 
som psykologer, er oppmerksomme på de sosiale 
kreftene og de tunge strukturene.

Hun forteller om hvordan dagens «hjernesamfunn» 
stiller høye krav til å prestere intellektuelt. Den 
intellektuelle kapitalen verdsettes høyt, samtidig som 
det blir færre muligheter for å dra nytte av andre 
egenskaper.  

– Det var på en måte større plass før, sier Hanne. –Folk 
har ulike biologiske utgangspunkt, også intellektuelt. 
Når intellektuelle evner verdsettes mest, blir det å 
lykkes i teoretiske disipliner veldig viktig. Det er 
problematisk, fordi denne gruppa, som ikke greier 
dette, har færre muligheter enn før, sier hun.

Mens vi venter på revolusjonen? Og dessert

– Men må vi tenke at vi skal løse problemet da? undrer 
Erik. – Må målet være at vi ikke skal ha tapere lenger, 
eller kan vi snu spørsmålet?
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Problemer er en forutsetning for løsninger. Men det 
er ikke nødvendigvis slik at problemet kommer forut 
for løsningene på det, de står i et gjensidighetsforhold 
til hverandre. Redefinerer vi problemet som 
uproblematisk, faller behovet for å løse det bort.

– La oss tenke oss en slags tillitsreform, hvor det å 
lykkes ikke defineres så smalt. Det er mulig å tenke 
seg et annet samfunn og et annet insentivsystem, som 
vektlegger andre verdier og mindre konkurransedrevet 
virksomhet. Et samfunn som ikke er så opptatt av 
å rangere og telle. Nyliberalismen innebærer at 
selv de beste hele tida konkurrerer. Nå vet vi jo at 
konkurransesystemet er problematisk også for de som 
lykkes innenfor dette systemet, som 
sliter med utbrenthet, depresjon, tap 
av mening, you name it. Og da er det 
jo klart at det blir et kjempeproblem 
for de som allerede strever i 
utgangpunktet! Og som kanskje 
kunne fått en mer selvfølgelig plass 
i et samfunn som … Men altså, det 
krever jo en revolusjon da.

Marie setter nesten spagettien i 
halsen idet hun utbryter: – Og med 
psykologene så tar det jo bare lenger 
tid før den revolusjonen kommer! Vi 
behandler disse enkeltmenneskene 
med litt Ritalin eller litt enkel 
traumebehandling eller et eller 
annet, som kanskje hjelper dem hver 
og én en stund. Men da utsetter vi 
jo bare revolusjonen, og opprettholder systemet som 
egentlig skaper problemene i utgangspunktet!

– Ja, da kan vi jo bare avslutte samtalen her, da er vi 
enige, ler Erik.

Men både spagettigryta og magesekkene er fremdeles 
halvfulle, og det er tidlig å gi opp hele psykologifaget. 
Marie modererer seg: – Er det noen rolle for psykologer 
å spille i en eventuell løsning? Har vi noe å bidra med?

– Poenget mitt er ikke egentlig å sette det opp som et 
enten-eller, sier Erik. – Jeg jobber jo selv som terapeut, 

og da tenker jeg individualistisk om problemer. Og jeg 
har mange sterke eksempler på at personer som har slitt 
veldig, har vokst gjennom terapi, og har fått det til, på 
en måte. Så jeg tror ikke den individuelle, terapeutiske 
psykologien bare er et problem; det er den ikke. Men 
den blir et problem når hovedfortellingen i samfunnet 
er nyliberalisme og New Public Management, og 
disse fortellingene ikke utfordres. Det er i dette at vi 
psykologer er et problem. I et mangfold av tiltak, så er 
vi også en mulighet, sier han.

Forsoningen 
Dessuten kan det indre, nære og individuelle også 
være et godt utgangspunkt for å forstå de større 

sammenhengene, fordi det er 
som enkeltmennesker vi opplever 
dem. Det sosiale utspiller seg ikke 
utenfor, men inne i og mellom oss 
samtidig, når vi filtrer oss inn i 
hverandre. 

– Jeg synes den trangen vi 
mennesker har til tilhørighet er 
utrolig interessant, sier Hanne. –
Og følelsen av fremmedgjøring, 
det å føle at man ikke hører til, 
ikke er hjemme. Hvordan kan vi 
forstå dette? 

Hun foreslår et eksistensialistisk 
perspektiv, og trekker fram 
eksistensfilosofen Jean-Paul 
Sartes grunnsetning: «Mennesket 

er eksistens forut for essens».

Dette betyr at mennesker ikke har noen uforanderlig 
kjerneidentitet. Vi skaper essensen vår i en kontinuerlig 
prosess av handling, der vi også til en viss grad har frihet 
til å styre de valgene vi tar. Dette gir oss et personlig 
ansvar for vår egen eksistens. Men eksistensfilosofien 
er også opptatt av at den individuelle eksistensen 
utfolder seg midt blant alle andres eksistenser, og 
forholder seg til, og nærmer seg dem.

– Det betyr at du strekker deg ut, du har et forhold til 
noe, og du har et forhold til deg selv. Og det å ha dette 
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forholdet til noe, til andre mennesker, forutsetter en 
bevissthet. Den er ikke nødvendigvis helt uttalt, men 
du har en opplevelse av hvor du befinner deg. «Hvor er 
jeg hen her, i forhold til de andre?» Og selv om dette 
kan skape skamfølelse eller fremmedgjøring, så gjør 
denne bevisstheten også noe med opplevelsen av å 
høre til. At vi er til i forhold til de andre. Og dette er 
utrolig interessant som fenomen, fordi det er så sterkt, 
sier Hanne.

Denne dobbeltheten i forholdet til seg selv og 
forholdet til andre, utspiller seg i den enkeltes 
indre, i bevisstheten. På denne måten integreres det 
individuelle og det sosiale eller strukturelle, fordi de 
virker sammen i forholdet vi har til oss selv. Kanskje 
gir dette psykologien mulighet til å bidra på begge 
nivåer samtidig – å være frigjørende eller lindrende på 
individnivå, men samtidig kritisk på systemnivå.

– Psykologifaget har en unik mulighet til å brette disse 
opplevelsene ut, slik at de er mulige å forholde seg til. 
Det er i seg selv vitaliserende. Og får man til det, vil 
man kanskje klare å finne fram til noe der man føler 
at man hører til. Og da kan man begynne å svare på 
‘Hvordan er det jeg kan realisere meg selv på en måte 
som er god?’. Jeg synes det ville være utrolig trist hvis 
vi gikk bort ifra det, sier Hanne.

Skaper en taper

Eksistensialismens forsonende optimisme senker seg 
over middagsgjestene. Men idyllen skulle ikke vare 
lenge: Idet sjokoladekaka tas ut av ovnen, trekker 

Erik et poststrukturalistisk ess2 ut av ermet. En fransk 
filosofs håpefulle idealisme avløses av en fransk 
idéhistorikers nådeløse maktavsløring.

– På vei hit kom jeg til å tenke på Michel Foucault, 
sier Erik.

Posterboy for poststrukturalismen, og en skarp 
maktkritiker som kanskje knuser idealistisk 
pågangsmot. Men få har synliggjort usynlige 
maktstrukturer tydeligere enn den franske tenkeren. 

Et generelt poeng i strukturalismen er at mening 
ikke oppstår ut fra seg selv, men ut fra hvordan noe 
skiller seg fra noe annet. For å kunne definere noe 
som «normalt», må noe derfor også defineres som 
«unormalt». Avvikerne har en funksjonell nytteverdi 
for de normale.

– Foucault har skrevet om hvor viktig dette 
defineringsprosjektet har vært i vestlig sivilisasjon, 
forteller Erik. – Når jeg er mer pessimistisk enn deg, 
Hanne, så skyldes det at jeg tror dette kanskje kan 
overføres på forholdet mellom tapere og vinnere. For 
at jeg skal kunne definere meg som en suksess, som 
en vinner, så trenger jeg noen som er annerledes enn 
meg, og de må da være tapere, fortsetter han. Når noen 
vinner, så må andre tape.

                                                                                       
2                       «Ess» betegner gjerne et trumfkort i kortspill, men 
stammer, interessant nok i denne sammenheng, fra det latinske 
verbet «esse», som betyr «å være» eller eksistere. «Å være i sitt ess» 
betyr således «å være i sin væren». (Peter Thielst, 1996, side 268).
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– Det er et ubehagelig perspektiv, sier Erik. – Men 
jeg lurer på om vi innimellom gjør ting som fremmer 
tapere, fordi det bekrefter oss selv som vinnere.

Hanne trekker inn studier som tyder på at det er 
viktigere for oss å tjene mer enn andre, enn det er å 
tjene mye. Forsøkspersoner som fikk velge mellom en 
hypotetisk inntekt som var enten høyere enn, eller den 
samme som naboens, valgte førstnevnte alternativ, til 
tross for at denne inntekten var lavere enn i alternativet 
der inntekten var lik.

– Gitt valget, velger folk heller å selv tjene for eksempel 
600 000, dersom alle andre tjener 500 000, framfor 
alternativet der alle tjener 650 000, forklarer hun.

De fleste av oss foretrekker altså å tjene mindre totalt 
sett, så lenge vi tjener mer enn andre. Vi velger å ha 
mindre, hvis det gir en følelse av å ha mer, relativt sett.

– Mye taler i retning av at vi faktisk liker forskjell, at vi 
oppsøker kontrast. Og at vi tenderer mot å ordne oss 
hierarkisk i forhold til hverandre, sier Hanne.
– Dessuten har vi en tendens til å sammenlikne oss 
oppover, fortsetter Erik. –Vi vil gjerne ha det de som er 

rett over oss har. Og en måte å nærme seg følelsen av å 
ha det på, er kanskje å tråkke på de som er rett under. 

Mens vaniljeisen smelter, går samtalen videre om 
alternative, mindre pessimistiske måter å forstå de 
grunnleggende drivkreftene i oss på. Malene får 
store øyne idet hun strekker seg frem for å skru av 
båndopptakeren når kvelden nærmer seg slutten.

– Dere får litt av en transkriberingsjobb her! sier 
Hanne og ler. 

– «Hanne og Erik i fri assosiasjon», ler Erik.

Samtalen kunne ha vært tema for en egen utgave, 
som nok hadde blitt både lang og fyldig, tenker 
vi idet gjestene beveger seg mot trikk og buss, og 
sommerferien ennå virker uendelig lang.

Marie Skyberg Borgen har bachelor i idéhistorie og går 
7. semester på profesjonsstudiet i psykologi.

Malene Brattvåg Bøe går 3. semester på profesjonsstudiet 
i psykologi.

Incel:

– Begrepet er kort for «involuntary 
celibates», og betegner personer 
som identifiserer seg som 
medlemmer av en internettbasert 
subkultur. Incels definerer seg 
som ute av stand til å finne en 
romantisk eller seksuell partner, 
selv om de ønsker det.
– Flesteparten av incels 
er hvite, heterofile menn. 
Innholdet i trådene på 
internettforumene bærer preg 
av misogyni (kvinnehat), rasisme, 
selvmedlidenhet, sjalusi på 
kvinners påståtte (biologiske) 
fordel når det gjelder partnervalg, 
en opplevelse a å ha rett til eller 
krav på sex, samt hat mot seksuelt 
aktive mennesker.

(Kilde: Wikipedia)

Prekariatet:

– Begrepet er en sam-
mensetning av adjektivet 
«prekær» og substantivet 
«proletariat», og viser til en 
gruppe eller sosial klasse, 
bestående av mennesker 
med proletær bakgrunn, 
som har en prekær livssitu-
asjon.
– Prekariatets livssituasjon 
kjennetegnes av mangel 
på forutsigbarhet, arbeids-
situasjonen av (permanent) 
veksling mellom korttid-
skontrakter, ringevikariater 
og trygdeytelser.

(Kilde: Agenda Magasin)

Eksistensialisme:

– Eksistensialisme, eller eksistensfilosofi, 
er en samlebetegnelse for filosofiske 
retninger som først og fremst har det til 
felles at de tar for seg noen grunnleggende 
spørsmål knyttet til menneskelig eksistens. 
– Eksistensfilosofien som Jean Paul Sarte 
utviklet, tenker seg eksistensen som 
noe gitt; hvert menneske er «kastet ut i 
sin væren» uten selv å ha valgt det. Vi 
har likevel en grunnleggende frihet til å 
forvalte eksistensen vår slik vi ønsker.
– Dette synet på eksistensen innebærer 
også en avvisning av noen fast eller evig 
menneskelig essens (eller menneskenatur) 
som styrer atferden. De valgene vi tar i vårt 
konkrete, levde liv, er det som definerer 
essensen av det vi er. 
- Sentrale begreper innen eksistensialismen 
er derfor frihet, ansvar og valg.

(Kilder: Store norske leksikon, Wikipedia)

Poststrukturalisme og konstruktivisme: 

– Poststrukturalisme betegner en retning som vokste fram innen flere 
fagfelt (først og fremst sosiologi, psykologi, og litteraturvitenskap) i 
Frankrike på 1960-tallet, og er et brudd med troen på at en objektiv 
strukturell beskrivelse av virkeligheten er mulig.
- Det er ikke konsensus om hva som er begrepets innhold, og 
poststrukturalisme er et vidt begrep. Det er nære bånd og glidende 
overganger mellom poststrukturalisme og andre kritiske retninger, 
som postmodernisme og dekonstruksjon. 
– I Foucaults tenkning kommer den kritiske tenkningen først og 
fremst til syne i hans forsøk på å dekonstruere etablerte sannheter og 
diskurser, og beskrive hvordan virkeligheten skapes, formes og endrer 
seg. Foucault var først og fremst opptatt av hvordan tankesystemene 
endrer seg, mer enn det konkrete innholdet i systemet/diskursen.
– Konstruktivisme er også et bredt begrep, men betegner et tverrfaglig 
perspektiv som anser at ting (objekter, begreper, kulturelle praksiser, 
eller til og med sannheter og fakta osv.) tillegges en mening, som er 
konstruert, og som bestemmer hvordan vi oppfatter tingen. Dette 
innebærer en avvisning av en opprinnelig, evig essens eller sannhet.

(Kilder: Store norske leksikon, Wikipedia, Den Store Danske)
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F O R S K

N I N G S

D R Y P P

Å være sulten 
påvirker oral 
størrelses-
persepsjon
Sult ble vist å ha en liten, men signifikant 
effekt på oral størrelsespersepsjon – i det hele 
tatt virker munnen vår til å undervurdere 
størrelsen på objekter, men sultne deltakere 
undervurderte størrelsen signifikant mindre. 
Forskerne tenker da at sult endrer antagelser 
om størrelsen på objekter.

Kilde: i-perception

Roboter med sunt 
bondevett
Sør-Koreas teknologiske fremgang med såkalte 
“autonome” våpen bekymrer forskerne. Over 
50 forskere fra 30 land sendte derfor en klage til 
Sør-Korea for deres utvikling av våpen styrt med 
A.I. Derfor forsøker Førsteamanuensis Martin 
Mose Bentzen ved Management Engineering 
ved DTU å lære roboter utilitaristisk etikk i 
sitt nye prosjekt. Litt sunt bondevett løser det 
meste. 

Kilde: forskning.no

For en neve 
milliarder 
Med “Geoengineering” hevder en rekke 
forskere i en kommentar i tidsskriftet Nature 
at de kan gi verden et par århundrer ekstra på 
å redusere CO2 mengden i verden. Idéen er 
å hindre is fra Antarktis og Grønland i å sive 
ut i verdenshavene ved å bygge store murer 
og kunstige øyer som blokkerer for isen. Alt 
de trenger er en håndfull milliarder. Noen 
frivillige?

Kilde: forskning.no

Kroppen vet best. 
En undersøkelse gjennomført ved London 
School of  Hygiene & Tropical Medicine viser 
at avsky faktisk er en sunn reaksjon. Ved å få 
2700 deltakere til å rangere en rekke situasjoner 
etter avsky på en nummerert skala, så har de 
funnet ulike former for avsky som retter seg 
mot ting som kan gjøre oss syke. Et lite utvalg: 
Spise is med løksmak, ved et uhell bruke en 
annen persons roll-on, se på en som piller seg 
i nesa og føle noe klissete på dørhåndtaket. 
Forskerne identifiserte 6 former for avsky: 
Dårlig hygiene (eks: han du sitter ved siden 
av på T-banen stinker), ekle dyr og insekter, 
promiskuøs oppførsel, atypisk utseende, synlige 
sår på kroppen og til sist fordervede matvarer. 
Enda en grunn til å lytte til magefølelsen. 

Kilde: forskning.no

Appell for lengre 
åpningstider i kafé 
Åse
Amerikanske forskere fant at studenter som ble 
servert kaffe under et politisk diskusjonsmøte, 
var mer fornøyde med både egen og andres 
innsats, enn de som ikke fikk den magiske 
styrkedrikken. Speilvendtredaksjonen anser 
dette som argument nok i seg selv for lengre 
åpningstider i kafé Åse, men da eksperimentet 
ble replikert, og forskerne i tillegg fant ut at 
koffeinfri kaffe ikke hadde noen slik effekt, kan 
vi ikke skjønne annet enn at instituttledelsen 
også lar seg overbevise. Til neste allmøte.

Kilde: forskning.no

Tinder virker 
ikke??!
Banebrytende forskere ved NTNU har funnet 
ut at mannlige tinder-brukere først og fremst 
er ute etter uforpliktende sex, mens kvinner 
er mer selektive. De bruker appen til å styrke 
selvfølelsen. Som alltid er damene mest forut-
seende: det blir ikke noe mer på tinder-brukere 
enn på andre. Er det dette skattepenga mine 
går til?

Kilde: ntnu.no
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BETYDNINGEN AV PROSOSIAL ATFERD 

FOR KVALITETEN TIL VENNSKAP

T E K S T  H E L E N E  FA R E S T V E D T  R A A H E I M 
I L L U S T R A S J O N  L I N D A  H E G G E N
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Inntil nylig har det vært vanlig å definere kvaliteten til vennskap 

gjennom å hevde at vennskap av høy kvalitet karakteriseres av 

prososial atferd (Berndt, 2002). Men nyere studier indikerer at det 

kan være andre faktorer enn prososial atferd som gjør et vennskap 

verdifullt, blant annet popularitet.

Intimitet, fortrolighet og altruisme

Vennskap spiller en viktig rolle i vår sosiale verden, 
og bidrar blant annet til vår sosiale utvikling og 
utviklingen av prososiale ferdigheter (Meuwese, 
Cillessen, & Guroglu, 2017; Peters, Cillessen, Riksen-
Walraven, & Haselager, 2010). Vennskap kan også 
fungere som en buffer som beskytter oss fra negative 
hendelser i livet, særlig hendelser hvor en opplever 
å bli avvist (Cillessen, Jiang, West, & Laszkowski, 
2005). Men for at et vennskap skal kunne ha en 
positiv effekt på utvikling, er kvaliteten til vennskapet 
viktig. Negative vennskap kan blant annet medføre 
økt ensomhet og mindre trivsel i skolesammenheng 
(Berndt, 2002). I litteraturen blir gode vennskap ofte 
definert som vennskap av høy kvalitet, og flere studier 
peker på at vennskapskvalitet kan bidra positivt til den 
sosiale utviklingen hos barn (Berndt, 2002; Cillessen 
et al., 2005).
 
I litteraturen argumenteres det for viktigheten 
og konsekvensene av kvaliteten til vennskap (på 
utvikling). Likevel vet vi lite om hva som predikerer 
denne kvaliteten (Cillessen et al., 2005). Inntil nylig 
har det vært vanlig å definere kvaliteten til vennskap 
gjennom å hevde at vennskap av høy kvalitet 
karakteriseres av prososial atferd (Berndt, 2002). Men 
nyere studier peker på at dette ikke alltid er tilfelle. 
Andre faktorer, som blant annet jevnalderstatus, har 
i flere tilfeller en større innvirkning på kvaliteten til 
vennskap enn det prososial atferd har (Meuwese et 
al., 2017; Poorthuis, Thomaes, Denissen, van Aken, & 
Orobio de Castro, 2012). Lønner det seg alltid å handle 

prososialt? Og hvilken betydning har jevnalderstatus 
for kvaliteten til vennskap?
 
Güroğlu, Van Lieshout, Haselager, og Scholte (2007) 
definerer vennskap som en gjensidig relasjon som 
involverer sosial støtte og kameratskap. Andre 
som for eksempel Sebanc (2003) legger vekt på at 
vennskap i tillegg danner viktige emosjonelle bånd 
mellom mennesker, og skaper en form for intimitet 
og fortrolighet. På denne måten er vennskap med på 
å påvirke menneskets utvikling, men her spiller også 
kvaliteten til vennskapet en rolle. Hva kjennetegner 
vennskap av høy kvalitet?
 
Vennskap med høy kvalitet karakteriseres i følge Berndt 
(2002) av en høy andel prososial atferd og intimitet, 
samt et lavt konfliktnivå. Kvaliteten antas å ha direkte 
effekter på mange aspekter ved den sosiale utviklingen 
til barn, spesielt når det gjelder utviklingen av sosiale 
ferdigheter som bidrar til suksess i den sosiale verden. I 
tillegg kan kvalitet være med på styrke selvfølelsen, øke 
evnen til tilpasning, samt styrke evnen til å håndtere 
stress (Hartup & Stevens, 1997). Psykologisk velvære 
er også relatert til kvaliteten til vennskap, og alt i alt 
ser vennskapskvalitet ut til å spille en avgjørende rolle 
for de utviklingsmessige fordelene ved å ha venner 
(Meuwese et al., 2017).

Prososial atferd blir i studier av vennskap og 
vennskapskvalitet definert som atferd intendert for 
å være til fordel for andre. Eksempler på prososial 
atferd er evnen til å hjelpe andre, dele med andre 
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og samarbeide. Hvis mennesker ikke er i stand til å 
uttrykke slike typer atferd, vil det bli svært vanskelig 
å fungere og delta i ulike sosiale grupper, noe vi er 
avhengige av for å kunne forholde oss til den verden 
vi er en del av (Poorthuis et al., 2012). Durkin (1995) 
definerer prososial atferd ved å skille det fra altruisme:
 

 

Fordi prososial atferd er til fordel for andre mennesker 
kan man anta at denne type atferd vil verdsettes og 
belønnes av andre. Nyere forskning (f.eks. Meuwese 
et al., 2017; Poorthuis et al., 2012) viser imidlertid 
at dette ikke alltid er tilfelle, da status kan overgå 
betydningen prososial atferd har for kvaliteten til 
vennskap. Prososial atferd spiller likevel en viktig rolle 
i vennskap, særlig med tanke på utviklingsmessige 
fordeler. Peters et al. (2010) peker på at det å ha venner 
bidrar til at man utvikler prososiale ferdigheter. Har 
man prososiale venner, er dette enda mer fordelaktig. 

Hvilken betydning har da prososial atferd for 
vennskapskvalitet?

Betydning av prososial atferd for kvaliteten til 
vennskap

Fordi mennesker er forskjellige, gir tendensen til å 
handle prososialt opphav til individuelle forskjeller. De 
individuelle forskjellene påvirker relasjonene vi har til 
andre ved å ha betydning for kvaliteten til relasjonene 
(Poorthuis et al., 2012). Hvordan prososiale tendenser 
hos barn er relatert til kvaliteten på vennskapet kan 
forklares gjennom ”The classical equity theory” 
(Adams, 1965). I følge denne teorien streber 
mennesker etter å oppnå balanse i sine relasjoner når 
det gjelder forholdet mellom hva hver enkelt bidrar 
med i relasjonen, og fordelene de oppnår av en slik 
relasjon. En slik balanse er fordelaktig for begge parter 
da fordelene av relasjonen er proporsjonale i forhold 
til bidraget til hver enkelt. Fordi prososiale barn har 
mye å tilby venner i form av sosiale bidrag, som blant 
annet emosjonell støtte og hjelp, er det sannsynlig at 
deres venner vil gi dem flere liknende sosiale bidrag 
tilbake. Dette resulterer ofte i at de anser kvaliteten til 
vennskapet som høy (Poorthuis et al., 2012). 

Imidlertid indikerer nyere studier at det kan være 
andre faktorer enn prososial atferd som gjør et 
vennskap verdifullt, blant annet popularitet. Poorthuis 
et al. (2012) peker på at popularitet er en viktig 
faktor når det gjelder både verdien og kvaliteten til et 
vennskap. I sen barndom og ungdomsalder er dette 
særlig viktig, og mange i denne alderen foretrekker 

It seems plausible that kindness 
towards others may sometimes be 
motivated by selfless concern for 
others and sometimes by self-interest. 
For this reason (…) we distinguish 
between behavior which helps others 
but may well have some payoff for 
the helper, and behavior which helps 
others without intentional benefit to 
the helper or even at some cost to the 
helper. The former is usually referred 
to as prosocial behavior and the latter 
is sometimes described as altruism 
(Durkin, 1995, s.433).
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å bli assosiert med populære personer. Populære 
barn har mange egenskaper som gjør dem attraktive 
som venner. De har blant annet sosial makt, får mye 
oppmerksomhet av både voksne og barn, og har ofte 
spennende sosiale liv. Dette gjør at populære barn har 
høy status blant jevnaldrende, og det å bli assosiert 
med en populær jevnaldrende kan øke egen status da 
popularitet gjerne ansees som lett overførbart. Økt 
status kan kompensere for manglende prososial atferd 
blant populære. Populære barn kan dermed i følge 
Poorthuis et al. (2012) ha vennskap av høy kvalitet 
uten å være særlig prososiale. Hvordan kan dette ha 
seg?

I en studie av Poorthuis et al. (2012) blir det undersøkt 
om prososial atferd kan predikere vennskapskvalitet. 
Det ble funnet at denne prediksjonen kun gjelder 
ikke-populære barn. Populære barn har det til forskjell 
fra de fleste ikke-populære at de har høy status blant 
jevnaldrende. Dette gjør at de blir attraktive og kan 
tilby andre barn en mulighet for å oppnå popularitet. 
Gjennom å assosieres med populære jevnaldrende kan 
ikke-populære barn ”sole seg i glansen”, og på denne 
måten øke sin egen status og popularitet (Meuwese 
et al., 2017; Poorthuis et al., 2012). Populære barn 
har også mer makt enn ikke-populære, de har større 
innflytelse og er mer synlig. Venner av populære 
barn, kan dermed være motivert til å opprettholde 
vennskapet med de populære uavhengig av om de 
populære vennene utøver prososial atferd. Poorthuis 
et al. (2012) konkluderer i sin studie med at det 
dermed kan se ut til at populære barn belager seg på 
andre kvaliteter enn prososial atferd for å gjøre seg selv 
attraktive.
 
I følge studien til Poorthuis et al. (2012) ser det ut til at 
prososial atferd kun kan predikere vennskapskvalitet 
for ikke-populære barn. Men er det slik at betydningen 
prososial atferd har for kvaliteten til vennskap er at den 
fungerer som en prediktor? Er det andre måter prososial 
atferd kan ha betydning for vennskapskvaliteten på? 
Hva er sammenhengen mellom prososial atferd, status 
og vennskapskvalitet blant ikke-populære barn?  

Sammenhengen mellom prososial atferd, 
jevnalderstatus og kvaliteten til vennskap

Selv om prososial atferd i følge Poorthuis et al. (2012) 
ikke har betydning for kvaliteten til vennskap blant 
populære, er den av betydning for vennskapskvaliteten 
til ikke-populære barn. Hos de fleste barn er nemlig 
tendensen til å handle prososialt assosiert med høyere 
vennskapskvalitet. Prososiale barn har mye å tilby 
deres venner når det gjelder sosiale faktorer. Det gjør 
at de er sannsynlig å bli tilbudt slike sosiale goder 
tilbake, noe som resulterer i høy vennskapskvalitet.
 
Meuwese et al. (2017) hevder at prososial atferd 
spiller en indirekte rolle for kvaliteten til vennskap. 
De undersøkte i sin studie hvordan jevnalderstatus 
er relatert til vennskapskvalitet. Resultatene viste at 
ungdom med populære venner rapporterer høyere 
vennskapskvalitet. Denne effekten ble mediert både 
av ungdommenes prososiale atferd og deres evne til 
empati. Ungdom er venner med populære jevnaldrende 
og aksepterer negativ atferd (som manglende 
prososial atferd) for å kunne ”sole seg i glansen” av 
deres popularitet. I følge Meuwese et al. (2017) ser 
det altså ut til at populære ungdom har andre ting å 
tilby i et vennskap enn det medfølende, forståelsesfulle 
prososiale venner har. Dette er i samsvar med funnene 
Poorthuis et al. (2012) presenterer i sin studie der det 
ble funnet at ikke-populære barn øker egen status 
gjennom å bli assosiert med populære jevnaldrende. 
Funnene i studien til Meuwese et al. (2017), indikerer 
derfor at prososial atferd fungerer som en mediator 
for sammenhengen mellom jevnalderstatus og 
vennskapskvalitet.

I en studie av Peters et al. (2010) ble det undersøkt 
hvordan prososial og aggressiv atferd hos barn henger 
sammen med preferanse og popularitet. Det ble 
funnet at status til en bestevenn predikerte barnets 
egen atferd. Når det gjaldt jenter, kunne bestevennen 
sin status predikere relasjonell aggresjon og prososial 
atferd. Popularitet var positivt korrelert med både 
relasjonell aggresjon og prososial atferd. For gutter var 
populariteten til bestevenner positivt korrelert med 
aggresjon. Det ble ikke funnet en direkte sammenheng 
mellom prososial atferd og vennskapskvalitet. I følge 
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denne studien ser det heller ut til at popularitet og 
status til venner påvirker en persons egen tendens til 
å handle prososialt, og at det er først og fremst venner 
som påvirker personens atferd. Personens atferd kan 
dermed ha en innvirkning på hvilken preferanse en 
selv viser ovenfor sine beste venner. Dette kan tenkes 
å ha betydning for hvordan man vurderer kvaliteten 
til vennskapet med denne personen. I følge forfatterne 
bidrar det å ha venner til utvikling av prososiale 
ferdigheter. Prososiale venner er enda mer fordelaktig 
for denne utviklingen. Prososial atferd utvikles og 
oppstår som et resultat av det å ha venner, og ser ikke 
ut, i følge Peters et al. (2010), til å være en forutsetning 
for kvaliteten til et vennskap.  
 
En vanlig tanke er gjerne at popularitet er viktigere i 
barne- og ungdomsalder enn senere i livet (Cillessen 
et al., 2005). Men er dette tilfelle? Er det slik at barn 
og ungdom er mer opptatt av status og popularitet, og 
verdsetter dette i større grad enn voksne?

Betydningen av popularitet og prososial atferd i 
voksen alder

Lansu og Cillessen (2012) peker på at vi gjennom 
forskningslitteraturen vet mye om jevnalderstatus i 
barndom og ungdomsalder, og at litteraturen som 
omhandler jevnalderrelasjoner mellom barn og 
ungdom er stor. Samtlige av studiene som er referert 
til i denne oppgaven har omtrent kun forsket på 
vennskapskvalitet hos barn og ungdom opp til 18 år. 
I tillegg er de fleste studiene korrelasjonelle. Vi vet 
derimot mindre om sosial status i jevnaldergrupper 
blant voksne. Lansu og Cillessen (2012) hevder 
at dette skyldes at det er vanskeligere å studere 
grupper med jevnaldrende i tiden etter videregående 
skole da studieobjektene ikke lenger befinner seg 
i strukturerte skolesettinger. Dette mener de er 
uheldig da utviklingspsykologien i økende grad er 
interessert i å studere denne livsfasen til mennesker.  
Det samme blir understreket av Durkin (1995) som 

viser til at ”Developments during later childhood and 
adolescence are difficult to characterize, partly because 
of individual differences and partly because of the 
increasing diversity of social tasks and circumstances 
that young people have to deal with” (Durkin, 1995, 
s.437).
 
I sin studie ønsket Lansu og Cillessen (2012) å 
undersøke hvordan preferanse og popularitet er 
knyttet til status og hvordan dette henger sammen 
med sosial atferd i voksen alder. Preferanse blir i 
denne studien definert som et mål på hvor godt likt 
man er i jevnaldergruppen, mens popularitet er et mål 
på synlighet eller innflytelse blant sine jevnaldrende. 
Resultatene viste at voksne, i likhet med barn og 
ungdom, fortsatt skiller mellom jevnaldrende som er 
godt likt og jevnaldrende som blir ansett for å være 
populære. Det ble funnet støtte for at relasjonell 
aggresjon var relatert til både popularitet og 
preferanse, og ser ut til å henge sammen med lav grad 
av preferanse og høy grad av popularitet. Dette betyr 
i følge forfatterne at en person som utøver antisosial 
atferd som å ignorere, ekskludere, true og sladre mer 
sannsynlig vil bli mislikt. Samtidig vil denne personen 
oppnå innflytelse og status, og dermed bli ansett for å 
være populær. Disse funnene står i samsvar med funn 
fra tidligere studier av ungdom (f.eks. Poorthuis et 
al., 2012), noe som indikerer at status og popularitet 
fortsatt er av betydning i voksen alder.
 
Lansu og Cillessen (2012) argumenterer for at funnene 
i studien ikke er særlig overraskende. De hevder 
at det ikke er noen god grunn til å anta at sosial 
interaksjon og sosiale hierarkier mister sin betydning 
i voksen alder. Å fungere i en jevnaldergruppe er 
viktig på tvers av alle stadiene i utviklingen, og den 
økende interessen i et godt arbeidsmiljø med fokus 
på forebygging av mobbing på arbeidsplasser er et 
eksempel forskerne trekker fram som tydeliggjør at 
status og gruppetilhørighet også er gjeldende i voksen 
alder. Forskerne viser til en studie av LaFontana og 

«er det slik at barn og ungdom er mer opptatt av status og 
popularitet, og verdsetter dette i større grad enn voksne?»
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Cillessen (2010) for å understreke betydningen av 
status i voksen alder. I denne studien ble det funnet 
at ungdommer og unge voksne var tilbøyelig til å 
prioritere statusforbedring og streben etter popularitet 
over sosiale mål som blant annet romantiske relasjoner. 
Dette funnet tydeliggjør hvilken rolle status spiller i de 
sosiale beslutningene ungdom tar.

Unge voksne ble i studien til Lansu og Cillessen 
(2012) definert som personer i alderen 18-25 år. 
Videre forskning bør ifølge forskerne derfor se på 
hvilken betydning status og popularitet har i eldre 
aldersgrupper. Et større utvalg av menn er også 
nødvendig for å kunne generalisere til populasjonen 
av unge voksne. Forskerne konkluderer med at selv 
om unge voksne er i en fase hvor de utvikler autonomi 
og selvstendighet, er viktigheten av innflytelse og 
jevnalderstatus høy. Å finne sin egen identitet uten å 
miste sin posisjon i gruppen, blir derfor en potensiell 

utfordring de unge voksne må løse.  
Muligens vil noen ubesvarte spørsmål kunne bli 
belyst om en gjennomførte longitudinelle studier, da 
det meste som finnes på feltet i dag er korrelasjonelle 
studier. I følge studiene presentert i denne artikkelen 
lønner det seg å handle prososialt med tanke på sosial 
utvikling og vennskapskvalitet. Prososial atferd har 
blant annet blitt funnet å predikere normalutvikling 
(Sebanc, 2003). Er man derimot populær, er ikke det 
like viktig å handle prososialt for å ha vennskap av 
høy kvalitet. Men prososial atferd kan likevel sies å 
være viktig for den sosiale utviklingen til alle barn og 
ungdom. 

Helene Farestvedt Raaheim går 7. semester på 
profesjonsstudiet i psykologi.
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Abdera i Hellas, 369 f.v.t.
Da Hippokrates besøkte sin gamle lærer 
Demokrit, fant han ham sittende i sin 
hage, i skyggen av et tre, med en bok på 
fanget, og en penn i hånden. Demokrit 
vekslet mellom å vandre hvileløst rundt i 
hagen, og å skrive i denne boken, som han 
kalte «Melankoli og galskap». I gresset 
rundt ham lå skrotter av beist han nylig 
hadde dissekert, og nedtegnet nøyaktige 
kopier av. Men denne volden var ikke 
sadistisk motivert, insisterte han. Den 
sprang ut av intens jakt etter μελανχολια 
(den svarte gallen). Dersom han bare 
kunne finne dens plassering i kroppen; 
forstå hvordan den forflyttet seg! Kun på 

denne måten ville han ha funnet kilden 
til «disse valpesykene, forfengelighetene, 
og dumhetene, som er alle skapningers 
byrde» han led av.
 
Hippokrates prøvde å forstå dette. Var 
dette rasjonelt, eller var det Demokrits 
egen melankoli som konspirerte mot ham 
– hemningsløst og manisk? Hippokrates 
tenkte seg at milten var den svarte gallens 
kilde. Derfra sildret den kanskje som en 
svart elv gjennom kroppens vener og 
årer, underla seg hele organer på sin vei, 
før den slutt slukte hjernen. Dette var 
det kritiske punktet: Øyeblikket da den 
svarte gallen slynget seg som en orm 

I to tusen år tenkte man at blod gjorde 
sangvinikeren oppstemt, gul galle kolerikeren 
hissig, spytt flegmatikeren rolig, mens svart 
galle gjorde melankolikeren deprimert. 
Humoralpatologi er en antikvitet, som chakraer 
og årelating, men melankoli en tilstand like 
gammel som mennesket selv.

mellomMILTogSATURN

T E K S T  S T E FA N  H J O RT 
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«[...]hva sier du til en 
reise gjennom rom og 
tid, for å studere de 
skiftende uttrykkene 

i melankoliens 
konstante essens?»

rundt hele væskesirkulasjonen. Og hvis 
det var slik, tenkte Hippokrates tørt, var 
det i ferd med å bli høst i Demokrits 
væskesirkulasjonssystem.
 
Da Hippokrates la seg for å sove den 
natten, følte han seg om som han 
balanserte på en tynn linje mellom 
orden og kaos. Himmellegemene syntes 
å være nærmere. Lette vinder suste over 
steppene, strøk delikat over oliventrærne, 
og virvlet buskene sammen, som i 
sentrifugale penselstrøk. Adriaterhavet 
bølget og pustet i sin grønnblå veldighet. I 
urtehagen til Hippokrates dirret valmuene 
svakt. 
På den andre siden av Jorden skiftet 
månen plass med solen, og formet en 
glødende antumbra av en solformørkelse. 
Saturn skiftet sin stilling.

Hippokrates’ seng, 369 f.v.t.
Drømmen tvinnet seg lett inn i 
Hippokrates’ reseptive tankestoff. En blek 
mann, med enda blekere hår, trådte frem 
fra et svart kosmisk tomrom. Han kremtet 
og la hendene sammen.

«Hallo på deg! Jeg er Karl Friston, og 
forsker på hjernen, to og et halvt tusen 
år inn i fremtiden. Jeg har funnet det 

passende å gå inn i din drøm, for jeg er 
veldig bedåret av din person på historiens 
falmede sider. Hva sier du til å utveksle 
notater? Eller enda bedre: hva sier du til 
en reise gjennom rom og tid, for å studere 
de skiftende uttrykkene i melankoliens 
konstante essens?»  

Hippokrates stod ved dører av persepsjon 
han ikke før visste fantes. Nysgjerrigheten 
flammet i ham. Han hørte seg si «ναι» (ja) 
– og merket at tomrommet svant.
 
Persia, år 1025
Karl og Hippokrates befant seg i en vid, 
gold ørken. Delikate vev av sanddyner 
sov stille under en ultramarin himmel. I 
luften fløt heten i snirklende lag. En tynn 
stripe menneskebygd mur svingte etter 
sanddynenes linje, og bak muren var reist 
tårn og monolitter i falmede rødfarger. 
De gikk gjennom smale gater, skjermet 
fra heten under markiser og takhvelv, 
mens sanden virvlet i luften. Anonyme 
forbipasserende etterlot seg svevende 
skyer av støv. Solen sildret inn gjennom 
glipper i hvelvene, og danset stille på 
vegger av murstein og adobe.

Utenfor en stor bygning, utsmykket med 
inskripsjoner over inngangsdøren, var det 
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spetakkel. En ung gutt rautet som en lidende ku, og ble 
hastig fraktet inn døren på en båre. Hippokrates og Karl 
fulgte etter, og befant seg snart i et lavt rom. En lege i 
grønn mantel, og med et hvitt skjerf tullet rundt hodet, 
våket ved sengekanten. Med en delikat pekefinger 
strøk han skjegget, mens han spurte pasienten hva som 
feilet ham. Gutten svarte enkelt at han var en ku, og at 
han gjerne så sin egen slakting snarest mulig. Legen 
sa at formalitetene var ordnet – han hadde allerede 
sendt bud etter slakteren. Men dette var løgn: legen 
hadde slett ikke sendt bud etter noen slakter. Derimot 
dro han en kjøttkniv ut av 
mantelen, og inspiserte den 
unge pasienten grundig, før 
han konkluderte: «Kuen er 
for tynn til å slaktes!» Gutten 
spratt opp i eufori: han var 
kurert.
Synet av denne hendelsen 
gjorde Hippokrates 
drømmende, selv om han 
allerede var i drømme. 
Han så søvnig gjennom det 
buede vinduet over sengen, 
som svarte kontant med et 
endeløst pledd av sanddyner.
 
Nord-Frankrike, 1410
Før de visste annet, var de to 
reisende forflyttet århundrer 
frem i tid. På en vidde foran 
dem lå en rustikk landsby, 
som luktet av jord og moden 
hvete. På husveggene avga 
parafinlamper hjemlige 
gjenskinn – langt unna, stod 
oktagonale vindmøller i et felt av tulipaner. Karl og 
Hippokrates gikk inn i en taverna. Der ble ølet tappet 
fra store cisterner, og fra kjøkkenet sivet duften av 
nybakt brød. Livet virket vakkert og tidløst.
 
Det var likevel noe som brøt opp idyllen. Oppførselen 
til folket i tavernaen var påfallende. De beveget seg 
langsomt, med fordreide, nesten forseggjorte, gester. 
Ansiktene var dystre, og blikkene tunge. De tok 
veldige slurker av ølet, mens de så formålsløst ut i 

luften. Plutselig klatret en gammel mann med langt, 
kvistete hår, opp på et spisebord og kremtet for å få 
alles oppmerksomhet. Tydelig beruset fremførte han 
et dikt:
  Lopper, stank, griser, muld,
 Essensen av den bøhmiske sjel
 Brød og saltet fisk og kulde.
 
 Purre, og kål tre dager gammel,
 Røkt kjøtt, så hardt og svart som kull;
 Lopper, stank, griser, muld.

Diktet bedrøvet forsamlingen 
ytterligere, og de senket 
hodene i stille enighet med 
diktets innhold. Hippokrates 
undret seg: Kan melankolien 
virkelig overta en hel landsby? 
Hva gjør denne landsbyen 
mer sårbar enn andre? 
Forestillingene om væskenes 
stygge bevegelser tvang seg 
inn på ham: blod, gul og svart 
galle, slim; seige væsker som 
buktet, hektet og blandet 
seg sammen i forferdelige 
prosesser. Hippokrates og 
Karl gikk ut i natteluften. 
Gresset beveget seg lydløst, 
og månens hvite kule avtegnet 
sin form i vannspeilet. De 
gikk langs Rhinens elveleie.  

Nürnberg, 1514
Morgenrøden fløt i sirkler 
av purpur over den tyske 

himmelen. De gikk inn døren til et renessansehus, 
klatret oppover høye trappetrinn, til de til slutt var i 
en kunstners verksted. I verkstedet hersket orden. 
Kunstneren gikk med lette skritt fra ovnen, der det stod 
et kar med kokende pigmenter, over til et bord som 
lyste blekt i soloppgangen. Der lå en liten gravering, 
som kunstneren omhyggelig risset i, før han begynte å 
snakke til de nyankomne.
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«Menn som mestrer sin kunst er naturlige 
melankolikere; men for å titte inn i og tappe av 
verdenssjelen, er de nødt til å balansere sitt intellekt 
og sin religiøsitet. For å finne en slik balanse må 
kunstneren riste av seg de tanker og følelser som 
melankoliens humør disponerer dem for. Humøret 
er tørt, kaldt og svart, altså det motsatte av vigør og 
livslyst, som er væte, hete, og gjennomsiktighet. 
En kaotisk melankoliker er usikker og pysete; han 
slutter å tro at mennesker har en udødelig sjel, og 
det tar fra ham håpet. Pytagoras og Platon kom seg 
over disse plagsomme bieffektene av det melankolske 
temperament... men jeg vet ikke om Demokrit fikk det 
til.»
 
Han kikket undrende på Hippokrates, og snudde seg 
tilbake til graveringen. Rissingen hans ble mer intens.
 
«De gode forholdene kommer litt på slump. Planetenes 
baner er én ting. Saturn må være riktig plassert, da den 
er tung, tett og statisk. Merkur er kald og tørr, men 
også lett og mobil, og hvis dens retning blir usikker, 
kan den gjøre mennesket nervøst. Av og til er Jupiter 

sterk, og det er fint, fordi den gjør oss joviale og lette 
til sinns.»

Hippokrates skottet på graveringen, som avbildet 
en bevinget, tvekjønnet skapning, som lente seg på 
albuen. En tykk baby fløy på himmelen, med tavle og 
penn i hånden, mens den så søvnig nedover. Umerkelig 
skiftet dette bildet til et gjensyn av Rhinens elveleie. De 
hadde lagt bak seg fire århundrer, mens de gikk slik i 
morgendemringen. Etter hvert sluttet Rhinen å se ut 
som en unaturlig vene. Den ble bare til en vanlig elv, 
og til slutt bare en tynn stripe.
 
Wien, 1925
De satt på en steinbenk i en park. Formiddagssolen 
flekket landskapet med gul, grønn og rød. I parken 
stod et palass som til Hippokrates’ overraskelse 
hadde suget inn greske kolonner i sine vegger. På 
taket stod byster av guder fra Hippokrates’ egen tid, 
og skulpturer av dem var sirlig radert foran hekkene 
i parken. En mann spaserte gjennom parken, mens 
han holdt et brennende, tykt objekt mellom fingrene. 
Han førte objektet inn og ut av munnen med innlært 
automatikk. Hippokrates og Karl gikk bort til ham, 
og tok del i dette morgenritualet. Mannen begynte å 
snakke.

«Når et objekt går tapt, kaster det sin skygge over jeget, 
og man prøver å finne erstatningsobjekter for det. Det 
er sorg». Han så på Hippokrates med forståelsesfulle 
øyne, og tok et dypt drag av den brennende tingen. 
«Men noen mennesker opplever et tap som fradrar seg 
forståelse, både for analytikeren og for analysanden 
selv. De kan ikke sette fingeren på hva som har gått 
tapt. Det er nesten så det er snakk om tapet av et tap 
– det hadde vært på noen vis enklere, dersom det var 
tapet av et objekt de skulle komme over. Mer poetisk 
kan man kalle det et hull i den psykiske sfæren. Tapet 
oppfører seg som et gapende sår, som høster inn 
energier, i søken etter erstatninger for det tapte objektet 
(selv om ingenting er gått tapt), enten erstatningene er 
ekte, eller imaginære. Det er melankoliens prosesser.»
 
Drømmen slutter
Med ett begynte drømmebildene å svinne hen. Lag 
av forestilte landskaper ble skrellet av, en etter en. 
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De hadde nådd fram til drømmens kjerne. I et hvitt 
tomrom satt Karl i en barokk sofa, og innholdet i 
det han nå sa var kanskje det mest forbløffende av 
drømmeopplevelsene så langt, men tonen var edruelig, 
og vitenskapen han snakket om var vakker.
 
«Den siste mannen vi møtte var faktisk ikke på 
jordet. Det objektsbåndet han snakket om, ser ut til 
å være lokalisert i en struktur i frontallappen. Denne 
strukturen er del av det som kalles ‘det objektsorienterte 
nettverket’. Lav aktivitet i dette nettverket har 
sammenheng med lystmangel, altså interessetap for 
verden i det hele tatt. Derfor dras melankolikerens 
oppmerksomhet innover.

Inne i seg selv er melankolikeren offer for hennes 
spontant forekommende kjipe tanker, kanskje skyldes 
dette at hennes ‘default mode network’ – et underlig 
nettverk i hjernen som ligger under tilstanden når 
vi ikke gjør noe spesielt – er et spindelvev av kjipe 
antagelser. Jeg våger å påstå at vår mest givende tid 
nettopp er den vi ikke bruker til noe spesielt – i (dag)
drømme, når vi dyrker den frie fantasien. Denne 
tiden, som kunne vært rik, bruker melankolikeren til 
å drøvtygge mørke minner, eller forestille seg atter nye 
tap.

En god måte å se hjernen på er at den hele tiden 
gjør inferenser, det vil si slutninger, og prediksjoner. 
Hjernen består av gode slutninger om verdens kausale 

struktur, så å si. Den vet at solen alltid står opp, at 
sukker (avhengig av humøret) kan gjøre kaffen god, og 
at det er givende å være menneske – å forsøke å nå sine 
mål, fordi andre mennesker, til slutt, liker deg. Disse 
slutningene gjør hjernen ganske ubevisst.

Hjernens hierarki er på hvert trinn sårbart for 
unøyaktigheter og feiltolkninger av signalene. På 
hierarkiets lavere ledd, er sanseinntrykk fra kroppens 
interne homeostase, i en prosess kalt interosepsjon. 
Dette ligger under prosessen der enkle emosjoner blir 
til mer komplekse – fra hjerterytme, temperatur, og 
sult, til mer komplekse tilstander, som skyld, stolthet, 
og melankoli. Og hos melankolikeren er strukturen 
som prosesserer denne informasjonen dårlig forbundet 
til oppmerksomhetsnettverket!
Så går oppmerksomheten innover. Melankolikeren 
befinner seg i et default mode av golde antagelser. En 
magepine overtolkes til verdens undergang, og tapenes 
mange skygger kastes over selvet.»
 
Morgen
Hippokrates våknet fortumlet til det greske solskinnet, 
og gikk ut i hagen. Han satte seg ned på huk ved 
myrten, og tok forbløffet i de små ovale bladene, som 
summet av miniatyrliv, lyst og virkelighet. Til slutt 
lente han seg mot det eldgamle oliventreet, og myste 
mot det brusende, varme Adriaterhavet.
Så det var homeostase det dreide seg om, allikevel.
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Sluttnotat
Inspirasjonen til denne tekstens format og innhold er hentet fra fra Guilio Tononis bok Phi. Der tas Galileo med 
på reise av Francis Crick gjennom tid og rom for å komme til bunns i hva bevissthet er.
 
Hippokrates’ møte med den melankolske Demokrit er en legende, tidligst nedskrevet i første århundre e.v.t. 
Episoden med gutten som trodde han var en ku, for så å bli øyeblikkelig kurert med et psykologisk triks, 
skjedde i middelalderen med den persiske legen Avicenna. På tavernaen i Frankrike siteres et dikt av Eustache 
Deschamps: etter alt å dømme var det i senmiddelalderen veldig fasjonabelt å klage, hylle tristhet med sanger og 
dikt. Kunstneren i neste sekvens er Albrecht Dürer, som levde i en tid med astrologisk folkepsykologi. Mannen 
de møter i Wien er selvsagt Sigmund Freud.

Karl Friston er en nevrovitenskapsmann ved University College i London. I denne teksten er han munnstykket 
for en veldig grov skisse av dagens teorier om hvordan emosjoner dannes i hjernen, blant annet gjennom 
prosessen som kalles interosepsjon.

Melankoli er et diffust konsept, som har skiftet form og forklaring gjennom historien, etter skiftende kulturer 
og folkepsykologier. Psykoanalysens skille mellom melankoli og depresjon har risset ut den senere forståelsen 
av melankoli. Det allmenne bildet av melankoli som en tankefull, bittersøt distansering fra livet viser til en 
tilstand som kan krype opp på oss alle. DSM-V definerer i motsetning melankoli som en alvorligere undertype 
av depresjon, såkalt melankolsk depresjon. Melankolsk depresjon antas å være biologisk forårsaket og gir først 
og fremst somatiske og motoriske symptomer, og dessuten med økt sårbarhet ved sesongskifte. Noen forskere 
mener at melankoli er en diagnose forskjellig fra depresjon, så det er kontroverser også i dette feltet.

Stefan Hjort går 4. semester på profesjonsstudiet i psykologi.
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Se for deg at ALT DU FORETAR deg på nett, på telefonen din, og i 
betalings- og kortautomater blir overvåket, lagret og eies av myndighetene. 

HVOR ENN DU FERDES, og hvem du omgir deg med, 
OVERVÅKES også av myndighetene, ved hjelp av kameraer som i løpet 
av få minutter kan kjenne igjen ansiktet ditt. 

OPPTAKENE LAGRES FOR ALL FREMTID.
Dine data, og med det i praksis ALT DU GJØR, danner grunnlaget for 
myndighetenes evaluering av deg. Hvor pålitelig du er. Hvor god borger du er. 
La oss ta et eksempel: Du og partneren din kjøper bleier, som vanlig. Da betyr 
det at du trolig er småbarnsforelder som tar vare på barnet ditt. Det betyr 
dermed at du er pålitelig. EKSTRA POENG TIL DEG. 

La oss ta et annet eksempel: Du har hatt en hyggelig, men fuktig kveld på byen. 
Alt som frister dagen derpå, er å spille World of  Warcraft. Gjerne hele dagen. 
Minuspoeng til deg. 

DU HAR NÅ EN POENGSUM. Denne er kjent, ikke bare for deg, 
men for alle andre rundt deg, både andre mennesker og institusjoner. Som ditt 
foretrukne togselskap, arbeidsgiveren din, banken din, og naboen din. Og ikke 
minst, bestevennen din. Din poengsum er offentlig. 

Denne poengsummen blir også avgjørende for alt du vil foreta deg, og valg du 
tar i livet. Den blir avgjørende for alt du ennå ikke vet at du ønsker deg, men 
kan komme til å ønske deg. 

Se for deg at du skal ta toget for å komme deg på jobb. Det er rushtid, og fullt av 
mennesker. Du legger merke til at en del av disse menneskene kan benytte seg 
av en egen fil for å komme raskere av toget og stasjonen. Denne filen får ikke du 
lov til å bruke, fordi DU HAR EN FOR LAV SOSIAL 
POENGSUM. Dette konkrete scenariet er allerede realiteten for syv 
millioner mennesker. I KINA.
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Sosialt kredittsystem
Verdens største land, med 1,4 milliarder innbyggere, 
innfører i 2020 det vi på norsk kaller «sosialt 
kredittsystem» (Social Credit System (SCS); Maurtvedt, 
2017). Et system som skal overvåke alle landets 
innbyggere, og gi hver enkelt av dem en poengsum 
som igjen blir avgjørende for hvilke muligheter de får 
i livet. Planen ble lansert i 2014, og har allerede blitt 
rullet ut som en test i en rekke kinesiske provinser. 
Teknologiaktører som Alibaba og Wechat samarbeider 
med kinesiske myndigheter om å utvikle systemet.  

Kina er ikke bare verdens største, men også verdens 
eldste land. Gjennom historien har makten vært 
konsentrert rundt én keiser, med noen unntak. I 
dagens Kina er denne keiserskikkelsen, Xi Jinping, 
generalsekretær i kommunistpartiet og president i 
Kina. Hans offisielle tittel er ikke keiser, men en nylig 
grunnlovsendring åpner for at han kan sitte utover sin 
gitte periode, og i praksis ut livet (NTB, 2018).

Statlig kontroll er ikke fremmed for den kinesiske 
befolkningen, men SCS tar den statlige kontrollen 
til et nytt nivå. Kinesiske myndigheter har lansert 
planene i relativ stillhet, men samtidig helt offentlig. 
De omtaler det som en måte å bekjempe den økende 
korrupsjonen og kriminaliteten i landet, i tillegg til at 

de ikke hadde et ordinært kredittsystem fra før. For 
den gjengse kineser oppleves SCS som positiv, og de 
stoler på myndighetene sine. Millioner av mennesker 
har allerede tatt i bruk systemet frivillig, slik at de kan 
begynne å opparbeide seg en poengsum og få goder 
(Itera ASA, 2018b; Maurtvedt, 2017). 

Selve planen er også oversatt til engelsk, men av frivillige 
aktører som ønsker at dette blir kjent for omverdenen 
(Creemers, 2018). Ved første øyekast, hvis man ikke 
visste hva dette var fra før, kan det være vanskelig å vite 
hva slags overvåking kinesiske myndigheter egentlig 
ser for seg – og i hvilket omfang. Det har innbyggere 
heller fått erfare gjennom den foreløpige utprøvingen 
av systemet så langt, i pilotfasen de er inne i nå. 

En moralsk dannelsesprosess
Det kinesiske SCS bygger på grunnleggende 
læringsprinsipper. Skinnerianske straff- og 
belønningsmekanismer anvendes i en slags moralsk 
dannelsesprosess, der Skinners rotter er byttet ut med 
Kinas befolkning. 

I sin masteroppgave fra 2017, The Chinese Social 
Credit System. Surveillance and Social Manipulation: 
A Solution to “Moral Decay”?, forklarer Martin 
Maurtvedt SCS som et rammeverk bestående av tre 

TATT
T E K S T  H E L E N E  J Ø RU M  O G  H A N N E  G O TA A S  F R E D U M

I L L U S T R A S J O N  V I C T O R I A  H A A L L M A N  H A M R E
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deler: overvåkning, analytisk intervensjon og sosial 
manipulering. «Overvåkning» viser til innsamling og 
lagring av data om enkeltpersoner, med den hensikt 
å dele ut kreditt. Kreditten er et uttrykk for den 
enkeltes pålitelighet og moralske integritet – hvorvidt 
en kan stoles på som en del av det aktuelle kollektivet 
– og konverteres gjennom «analytisk intervensjon», 
som bestemmer hvordan kreditten skal påvirke 
den enkeltes individuelle skåre. Tanken er å lære 
innbyggere opp, slik at det å være moralsk pålitelig blir 
en rettesnor for hva man foretar seg – eller ikke foretar 
seg – på internett, i sosiale relasjoner og finansielt, 
både i den private sfære og i det offentlige rom. 
Påliteligheten skal bli en bevisst norm for atferd i den 
kinesiske populasjonen som helhet. Dette er den siste 
delen i rammeverket, som Maurtvedt kaller «sosial 
manipulering» (2017, s. 17-18). Systemet vil fungere 
både ved direkte bruk av prinsipper fra operant 
læringsteori, som det å bli tildelt eller fratatt kreditt; 
og indirekte gjennom den overhengende realiteten 
om at ens minste handling overvåkes og krediteres. 
Denne kollektive dannelsesprosessen forutsetter at 

alle er enige om at gruppens interesser skal komme 
før det enkelte individets. I følge Drew Westen 
(1985), kan kollektivisme forstås som en slags 
gruppenarsissisme, der samfunnet verdsettes mer 
enn den enkelte som bebor det. Nasjonens lykke blir 
dermed det rådførende, det moralske prinsippet som 
handlinger skal og bør veies opp mot. Gjennom SCS 
sementeres den moralske rettesnoren; ved hjelp av 
sosial kreditt, forenkles dannelsen gjennom enkle 
læringsprinsipper som den enkelte kan forholde seg 
til, samtidig som vokterne av systemet effektivt kan 
luke ut det moralske ugresset blant nasjonenes sønner 
og døtre. 

I Kinas ståsted går det derfor an å se for seg at den 
eneste virkelige taperen av SCS, er det kinesiske 
samfunnet som helhet gitt fraværet av et slikt system. 
Samtidig grøsser vi ved tanken på et slikt system, og 
alle de sosiale taperne det må skape. 
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Alle veier fører til Rom
Vi er cirka syv milliarder mennesker på jorden i dag. 
Nå står 1,4 milliarder av dem overfor et dramatisk 
skifte som for alvor risikerer at de mister all rett til 
frihet. Frihet til å tenke selv og aktivt ta egne valg, valg 
som ikke er orkestrert av myndighetene. Til grunn for 
denne frihetsinnskrenkelsen ligger teknologi.

Tiden vi er inne i nå, populært kalt den fjerde 
industrielle revolusjonen innad i IT-bransjen, bidrar til 
enorme endringer for enkeltmennesker og verden som 
helhet. Teknologien vi i dag utvikler er som et tveegget 
sverd. Den kan uten tvil styrke oss som mennesker 
og gi oss bedre liv, og mange vil argumentere for at vi 
aldri har hatt det bedre enn i dag. Men den kan også 
skade oss. SCS kan være et eksempel på slik skadelig 
teknologi. 

Det nye systemet i Kina vil ikke bare endre atferd; et 
av myndighetenes mål er å faktisk endre kinesiske 
innbyggeres kognisjoner (Maurtvedt, 2018). Se for 
deg at bestevennen din etterhvert begynner å få en 
dårligere poengsum enn deg, og du risikerer å få en 
dårlig poengsum selv, fordi du tilbringer tid online og 
offline med vedkommende. En dårlig poengsum kan 
føre til at du ikke får sende barna på den skolen du 
mener er best for dem (The Daily Bell, 2018).

Du bryter kontakten med bestevennen din. 

Og tenk om du ikke liker de riktige tingene på Weibo, 
Kinas ekvivalent til Facebook, fordi Facebook er 
blokkert fra Kina; eller om du ikke kjøper de riktige 
matvarene på butikken; eller om du oppholder deg 
på et sted du ikke har noe å gjøre? Myndighetene 
bestemmer. 
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Kina som en svært sentral handelsmakt har muligheten 
til å påvirke andre stater til å innføre samme system, 
spesielt land i Afrika, Sør-Amerika og Sørøst-Asia. 
Alle områder som i stor grad allerede benytter seg av 
kinesisk teknologi. Veien kan fort bli kort til Europa, 
Skandinavia og Norge. 

Det er to år igjen til systemet er implementert, men 
siden 2014 har det vært skrevet forstyrrende lite om 
fenomenet i internasjonal presse. En artikkel her og 
en artikkel der, men noen stor verdensdebatt har det 
ikke blitt. Årsaken til dette er kanskje at det finnes 
andre land og verdensledere hvis internettaktivitet 
(les: Trump på Twitter) får større oppmerksomhet 
i mediebildet. Det kan også skyldes at vi – fra 
universiteter til myndigheter – ikke tør kritisere Kina, 
på grunn av deres stadig økende globale innflytelse. 

Bevisstgjøring rundt personvern er viktig, fordi folk 
flest sjekker Facebook flere titalls antall ganger daglig. 
For hver gang man logger seg inn på Facebook og 
foretar seg noe – hva som helst – gir man fra seg mer 
data enn man trolig er klar over, data som selges og 
brukes til å spisse innhold og reklame, ikke bare på 
Facebook, men på andre nettsteder du besøker også 
(Jørgensen, 2018). 

Eksemplene over viser hvordan vi de siste 20 årene, 
med internett og sosiale medier, har blitt passive 
konsumenter av teknologi uten å legge merke til det. 

Konsekvensene av dette kan være mangefasetterte: Vi 
bruker mye tid på å sammenligne oss med andre, og 
det gjør oss triste og lei; og vi kaster bort dyrebar tid, 
vår eneste absolutte ressurs, på pusekatter og memes.

Det er viktigere enn noen gang at vi som konsumenter 
stiller oss selv spørsmålet, hva er riktig teknologibruk 
for meg? Og med den retningen utviklingen går i, er 
den riktig for verdenssamfunnet? SCS er et av flere 
eksempler på at svaret her kanskje er nei, den er ikke 
riktig – men hvordan skal vi klare å ta stilling til 
teknologiens utvikling hvis vi ikke får med oss hva 
som skjer? 

Vi er alle rotter 
Man tenker kanskje at den åpenbare taperen i dette 
Orwellske marerittet er de kinesiske innbyggerne med 
lave poengsummer. Kanskje havner disse menneskene 
i en ond spiral, som fortsetter å gi dem minuspoeng 
og frata dem samfunnsgoder. Hvis det å ikke 
underkaste seg systemet innebærer at man blir mer 
fri, hadde denne gruppen kanskje ikke endt opp som 
tapere allikevel, men slik det ligger an nå betyr dårlig 
poengsum færre muligheter og innsnevret økonomisk 
og utdanningsrettet frihet. 

Den andre taperen er de kinesiske innbyggerne som 
kaster seg over systemet og alle de mulighetene det 
tilsynelatende gir dem. De får et større økonomisk 
handlingsrom, mulighet til å sende barna gode skoler, 

«det nye SyStemet i kina 
vil ikke bare endre atferd; 

et av myndigheteneS 
mål er å faktiSk endre 
kineSiSke innbyggereS 

kogniSjoner.»
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og fast track ved på- og avstigning i forbindelse med 
togreiser. Likevel må de underkaste seg en standard 
for pålitelighet, hvis gullstandard fastsettes av 
myndighetene, og som man tilegner seg gjennom et 
atferdsmønster de normalt kanskje ikke ville valgt, 
hadde de vært systemet foruten. I tillegg blir livet en 
lek; alt man gjør er for å sanke poeng. Som om man 
sanket likes. 

Det dukker til stadighet opp indikasjoner på at verdens 
ledere generelt ikke har teknologisk kompetanse til å 
forstå hva som skjer, enten det er i Silicon Valley eller 
med SCS; Twitter humret over spørsmålene Facebook-
sjef Mark Zuckerberg ble stilt i høringsrundene både i 
den amerikanske kongressen og i EU (Peck, 2018). De 
var banale, og han kunne sno seg unna tilsynelatende 
alt ansvar. Det er Zuckerbergs, og hans likes-regime, vi 
har blitt avhengige av og fortsetter å nøre opp under. 

Vi overvåkes allerede av dette teknologiske regimet, og 
det belønner og straffer oss. Kanskje er vi alle rotter. 

Helene Jørum har master i medievitenskap fra UiO, 
og jobber som kommunikasjonsrådgiver i IT-selskapet 
Itera. 

Hanne Gotaas Fredum går 8. semester på 
profesjonsstudiet i psykologi.

I forbindelse med produksjonen av podcasten Iterasjoner, 
episoden «Storebror ser deg» (Itera ASA, 2018b), laget 
av IT-selskapet Itera, intervjuet en av artikkelforfatterne 
Xiao Qiang, professor ved Berkeley University of 
California. Hans interessefelt er digital aktivisme og 
internettfrihet, spesielt i Kina, og han arbeider blant 
annet for at flere skal bli kjent med SCS. Episoden 
anbefales til de som ønsker å lære mer om SCS. 
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N«Det var det.» Han blir stående og se på henne, 
som om han venter på noe. 
«Vent,» sier hun. «Husnøkkelen.» Hun rekker 
fram hånden for å ta den imot. 
Hendene deres streifer hverandre. Hun putter 
nøkkelen i lomma, legger armene i kors. «Lykke 
til med boka, da.»
«Dust.» Pappesken med eiendelene hans står på 
gulvet. Han lukker glidelåsen i jakka og legger 
hånden på dørhåndtaket.
Hun spør om han tror det kan bli dem i fremtiden. 
«Kanskje,» svarer han, «hvis vi var to helt andre 
personer.»

Når hun sitter på lesesalen og ser for seg at de 
møtes igjen, er det gjerne slik: 
I et øvingsrom på en skole der de begge jobber. 
Hun, Nora Winther, er nyansatt sangpedagog. 
Han, Birk Schiøtt-Hagen, er en livstrøtt 
dramalærer som aldri sluttet å tenke på denne 
uvanlige kvinnen fra teaterhøyskolen, som han 
elsket på en måte som han aldri før, eller senere 
hadde gjort. Han har ikke sett henne siden den 
gangen i garderoben før premieren på Fanny og 
Alexander, i fanget til biskopen, grunnkostyme på 
gulvet. Det var ingenting å forklare, og forsøket 
ble en opprivende scene i Nationaltheaterets foajé. 
Hun styrtet ut med den lange kjolen blafrende bak 
seg, ut i bilen, han i sort dress i bakspeilet. Hun 
kjørte hjem i oppløsning, alt er tapt, bedre at have 
elsket og tapt enn aldrig at have elsket og trengte 
flere valium enn vanlig, skylte ned med gin, dette 
er ikke et rop om hjelp, det er alvor – 

Det er lenge siden. Midt på gulvet i øvingsrommet 
står et flygel, blankt og innbydende. Nora forsikrer 
seg om at hun er alene.  Ved pianoet spiller hun all 
sin anger, all sin lidelse. Hun vet ikke at hun blir 
betraktet. Birk forblir taus til tenoren kommer 
inn. Den kjente stemmen hans bretter seg ut over 
pianotonene, den fyller rommet, fra gulv til tak. 
Hun kan kjenne det helt ut i fingertuppene, det 
er virkelig ham. De synger tostemt. Musikken er 
vidunderlig. G
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Han spør om hun jobber der. Hun svarer at hun 
akkurat har begynt, at hun ble musikklektor samme 
vår. Og de som absolutt ikke skulle bli lærere! Det er 
hans siste arbeidsdag. Han flytter til Vestlandet for å 
skrive romanen sin, den om henne, om dem. Alt står 
klart i bilen. Selvfølgelig vil hun være med. Hun har 
aldri vært sikrere på noe. Det regner kraftig, de løper 
ut av skolebygningen, den gule varebilen, selvfølgelig 
er det den som er hans, han er seg selv lik. Hun klatrer 
inn, tar av hetta. Latter i halsen, regn i ansiktet. Han 
legger hånden på kinnet hennes, og - 

Når hun gjennomfører et likegyldig samleie med en 
tørrvittig, men usikker venn av en venn, ser hun det 
for seg slik: De to forhenværende elskere, løytnant 
William Downing og miss Elizabeth Lively, får øye 
på hverandre på et sosietetsball der det gjelder å se 
og bli sett. På grunn av dansens partnerbytter oppstår 
flyktige møter hvor det utveksles korte, fornærmende 
utsagn. 
«Jeg ser du har pyntet deg i kveld,» sier han og tar den 
hanskekledde hånden hennes. 
«Alt for deg, vet du.» 
«Slike løsslupne gevanter, du kjenner meg aldeles for 
godt.»  Og så har man det gående. Av en slektning 
får hun høre rykter, hun ser vantro på ham tvers over 
ballsalen, han slår blikket ned. Med skjørtet løftet 
løper hun opp marmortrappene og ut på en avsides 
veranda, natten er iskald mot den bleke huden, kjolen 

flagrer rundt henne. Han kommer styrtende gjennom 
de tunge dørene, roper navnet hennes. Hun støtter seg 
på gjerdet, hivende bryst, han river korsettet av henne, 
i armene hans får hun endelig puste, og, og – 

På trikken på vei til jobb i slapsevær, med telefon 
som er tom for strøm, ser hun det for seg på denne 
måten: Hun, søster Rebecca tidligere Rebecca Jacoby, 
er en pianistinne hvis karriere ble ødelagt på grunn 
av jødeforfølgelsen, en flyktning som har levd i skjul. 
Tilbake i hjembyen etter krigen, besøker hun sitt 
gamle gymnas, hvor pianoet er det eneste som har 
overlevd bombingen. Hun åpner pianolokket andektig 
før hun setter seg ned på den vaklende krakken, gnir 
hendene sammen og begynner å spille. Ved pianoet 
blir hun overveldet av hvordan alt fremdeles sitter i 
fingrene, og ser ikke at han kommer inn. Musikken 
er det eneste som fremdeles kan få henne til å føle 
noe. Hun, som hadde bestemt seg for å vie sitt liv til 
pianoet, men ofret alt for kjærligheten. Den måtte vike 
for krigen, eller brast på grunn av en misforståelse 
og et utilgivelig svik, brev som ble holdt tilbake av en 
hardt sminket stemor. Isteden ble hun nonne i Polen, 
lever som en fattig, lever ikke, eksisterer bare. Livet 
kan være hensynsløst, det er denne brutaliteten hun 
spiller ut i Rachmaninov-sonatene når hun tror ingen 
ser. Fingrene spriker desperat over tangentene, før 
avbrytelsen: En kjent hånd på flygelet. Kan det virkelig 
være - 
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Når hun lytter til ventemusikk i telefonkø, ser hun 
det for seg på denne måten: Hun er Gunnhild 
Aasen, Norges fremste forsker på hjerter. Hun 
holder godt betalte, og om hun må si det selv, ganske 
underholdende medisinske foredrag for fullsatt sal. 
Han, Robert O’Malley, har sett henne i tidsskriftet 
etter at studiene var over, hun var the one that got 
away. Han klippet ut den første artikkelen hennes: 
Forebygging av blodpropp hos arvelig disponerte 
fysisk aktive middeladrende kvinner. Han gjemte den 
i medisinskapet der ingen leter, og har derfor blitt 
konfrontert med minnet oftere enn han vil innrømme 
de siste årene. Etter foredraget gir han seg til kjenne. 
Han gratulerer henne med Nobelprisen. Hun har sett 
ham på TV, han har jobbet i krigsherjede områder, 
reddet verden og satt seg selv på vent. Det må ha satt 
sine spor. En skade i hånda, forteller han, det kunne 
vært langt verre. Senere på kvelden ser hun ham ta en 
røyk utenfor hotellet, de ironiserer over den upassende 
kombinasjonen sigaretter og legevirke. De deler et 
fortrolig øyeblikk, stumper sigaretten når øyeblikket 
etter anstendighetens regler burde være over. Hun 
takker for sigaretten, og for i kveld, og går mot døren. 
«Gunnhild,» sier han. 
Hun snur seg. 
Han kommer nærmere, legger armene rundt henne. 
Alt er med ett som det var i turnustiden, før den 
rødhårede odontologistudenten med det flotte smilet 
la igjen den avslørende meldingen på svareren hans. 

Nå er alt glemt, han tenker ikke på familien sin, bare 
på henne, og i dette korte øyeblikket er alt akkurat som 
det skulle ha vært. Den skadde hånda skjelver, hun 
klemmer den –

Det blir vinter. De avtaler å møtes i Slottsparken, så 
han kan få igjen hanskene og et skjerf han la igjen. 
Hun venter ved den lille broa. Han er tjue minutter for 
sen. Hun skal til å gå, men ser ham komme hastende 
fra en av stiene. Han er bustete på håret og har på en 
krøllete dress. Jo nærmere han kommer, jo tydeligere 
er kebabflekkene på skjorta. 
«Så hyggelig at du har pynta deg,» sier hun.
«Alt for deg, vet du.»
«Du kjenner meg for godt.» 
Hun putter hendene i lomma, gir ham plastposen med 
tingene. «Det var vel det,» sier hun, løfter armen til et 
farvel. 
Han griper hånda hennes. «Jeg flytter til farfars 
småbruk på Vestlandet,» sier han. «For å skrive ferdig 
boka der. Jeg har innsett at den handler om deg. Om 
oss.» 
Hun putter hendene i lommene og puster ut. 
Frostrøyken løser seg opp. 
«Kanskje du kunne tenke deg å bli med,» prøver han.
«Det ville ødelagt romanen din», sier hun.

Kjersti Halvorsen går 8. semester på profesjonsstudiet i 
psykologi.
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