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Leder

Det har vært vanskelig å sette sammen et magasin med temaet 
Krenket. Det er et aktuelt og viktig tema, men det har vært få som har 
hatt lyst til å skrive om det. Kanskje oppleves det som et litt for sårbart 
og nært tema, noe som er skummelt å ytre seg om. Samtidig er det of-
fentlige ordskiftet rundt krenket langt fra taust. Vi er blitt mer opptatt 
av krenkelser de siste årene og dette har kanskje også gjort dem mer 
synlige gjennom et aktivt arbeid med å løfte systematiske krenkelser 
opp i lyset. Ordet roper mot oss i alle kanaler, og kritiske røster hevder 
at krenket er blitt den nye hovedtilstanden, en påstand som i seg selv 
oppleves som en krenkelse.

Dette spennet mellom det tause og det høylytte 
gjør det vanskelig å få tak i hva begrepet egentlig 
peker på, og det gjør det også vanskelig å ta tak i det 
– man får litt berøringsangst. Mange tør ikke å me-
ne noe om det. Frykten for å krenke noen kan være 
lammende. Vi blir tilbakeholdne og overforsiktige. 
Kanskje er vi også redde for å få et hardt motsvar, 
at noen avviser vår krenkethet eller blir krenkende 
tilbake. Vi blander så fort inn moral i dette temaet, 
og spørsmålet går ofte fra hvorfor føler du deg krenket 
til har du rett til å være krenket, og selv om du har 
rett til å føle deg krenket, har du rett til å reagere som 
du gjør?
Det er vanskelig, kanskje til og med uetisk, å ikke nevne den nylige 
krenkelsen av poet og redaktør Sumaya Jirde Ali. På bar i Oslo opplev-
de hun nok en gang å få rasistiske og truende ytringer mot seg fordi 
hun er en mørkhudet kvinne med hijab. Dette gjør meg trist og sinna. 
At dette ble gjort av Atle Antonsen, en populær, norsk, mannlig komi-
ker, gjør ikke saken noe bedre. I ettertid har mange følt seg krenket, bå-
de på vegne av Ali og på vegne av Antonsen. Foraktfulle og krenkende 
utsagn haglet i alle retninger, mot hvite menn, komikere og særlig mot 
Ali, fordi hun anmeldte. Alt dette hatet er skremmende.
Krenket er et vanskelig tema, men i denne utgaven har vi forsøkt å 
belyse og romme noen opplevelser og refleksjoner rundt krenkelse. 
Tekstene utforsker blant annet de psykologiske mekanismene ved 
fenomenet krenkelse, hvorfor innvandrere er særlig sårbare for kren-
kelser, krenkelser mot kvinner som ønsker abort og opplevelsen av å 
leve i et land som begår krenkelse av et annet lands suverenitet.
De fleste krenkelsene vi opplever er ikke av en slik karakter som det 
som skjer i Ukraina og Iran, eller som Sumaya opplevde her i Oslo. 
Men det betyr ikke at vi skal bagatellisere de små ydmykelsene vi opp-
lever i dagliglivet. Særlig er det viktig å jobbe mot de mindre synlige, 
men systematiske krenkelsene som gjøres mot enkelte grupper, ofte 
som resultat av internaliserte «ismer» – rasisme, alderisme, seksisme 
og homofobi. Vi blir nok aldri et krenkelsesfritt samfunn, men vi kan 
arbeide for at flere bryr seg mer, på tvers av hudfarge, legning og alder. 
Vi må ikke lammes av berøringsangsten, men ta et skritt fram og stille 
opp når medmennesker trakasseres, selv om de ikke tilhører «vår 
gruppe».

Redaktør
Sara Lu Mei 
Gran Reiertsen

Har du innspill? 
redaksjonen@speilvendt.no
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Krenket
Tekst/ Illustrasjon: Lina Woldsdal Glorvigen 

– En nødvendighet, eller bare støy?

Speilvendt ville forsøke å nøste opp i de psykologiske meka-
nismene ved fenomenet krenkelse, og jeg var så heldig at jeg 
fikk ta en prat med psykolog Thea Jordan og psykologspesialist 
Silje Schevig. De er begge aktive med psykologisk formidling på 
Instagram. Jordan driver i tillegg privatklinikken Alles klinikk i 
Trondheim, og Schevig er samfunnsdebattant og kursholder, i 
tillegg til å praktisere klinisk psykologi. 
 
Jeg ringte Schevig halv ni en onsdags morgen. I andre enden ble 
jeg møtt av en hyggelig stemme, en sånn stemme der en kan 
høre smilet. Et intervju om «krenkelse» er kraftig kost så tidlig på 
morgenen, vil noen kanskje si, men vi gikk likevel rett på sak. 

Hva skal til for at noe oppleves krenkende?
Det er en reaksjon på en handling som erfares som et angrep på 
den man er, eller noe man setter høyt her i livet, forteller Schevig. 
En subjektiv smerte utløst av en fornemmelse av en ondsinnet 
intensjon, fortsetter hun. 
Jordan legger til at hva vi opplever som krenkende er individuelt. 
Det er avhenging av en kombinasjon av personlighet, sensitivi-
tet, livserfaring, kultur, moral, verdier og etikk for å nevne noe, 
beskriver hun. 
Vi kan oppleve personlig krenkelse, eller å bli krenket på andres 
vegne, sier hun. 

Tilbake til Schevig på telefonen: Hvorfor oppleves krenkelse så 
forskjellig tror du?, spør jeg. 
Jeg tror det har mye med sosiale normer å gjøre, hva som er 
akseptabelt og ikke, kombinert med egne erfaringer. Fagområder 
definerer krenkelse ulikt. Jussen definerer en krenkelse som en 
truende handling, mens vi i psykologien fokuserer mer på det 
følelsesmessige aspektet ved det. 
 
Jordan og jeg har hatt kontakt gjennom instagram, der hun driver 
kanalen @psykolog.thea. Innimellom alt annet hun driver med 
i løpet av en dag, svarer hun meg utfyllende og grundig om hva 
som skjer med oss psykologisk når vi opplever å bli krenket. 
En krenkelse kan vekke følelser som skam, sinne, frustrasjon, 

bitterhet og tristhet. Akkurat hvilke emosjoner som vekkes 
avhenger av erfaringene våre, som i sin tur påvirker hvilke tanker 
vi sitter igjen med etter en krenkelse, beskriver hun. 
Måten vi reagerer på avhenger av hvordan vi håndterer følelsene 
og hvor grensene våre går, legger hun til. 
På telefonen beskriver Schevig et ubalansert maktforhold.
Den subjektive smerten vekkes når en forventer å bli respektert, 
men ikke blir det. Det kan være vanskelig å være selvhevdende i 
en asymmetrisk maktbalanse, forteller hun alvorlig. 
 
Det er åpenbart at opplevelsen av å bli krenket ikke er noe å 
trakte etter. Men etter å ha diskutert de ubehagelige følelsesmes-
sige mekanismene bak en krenkelse, undrer jeg: Hva gjør at noen 
bevisst eller ubevisst krenker andre?
Av og til kan det være vanskelig å vite nøyaktig hva som vil kren-
ke hvem. Et godt eksempel på det er humor. Der risikerer man å 
fornærme og krenke, uten at dette er intensjonelt, sier Jordan. 
Ved mer åpenbare krenkelser tror jeg det handler om en 
kombinasjon av ignoranse, usikkerhet, utrygghet og personlige 
livserfaringer. Krenkelse blir en form for destruktiv selvhevdelse, 
der mindreverd fører til et behov for å tråkke ned andre for å løfte 
seg selv. Dette kan skje både bevisst og ubevisst, fortsetter hun 

«Krenket». Et vondt, kraftig og unødven-
dig ord – kapabelt til å vekke ubehag med 
ringvirkninger. Krenket, ærekrenket, 
Generasjon krenk, det er mange varianter 
å ta av. Det er et fenomen så individuelt 
og komplekst, at det kan være et vanske-
lig territorium å navigere i. Så hvor skal 
en starte?
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utfyllende.
Schevig er enig, og legger til:
Ofte handler det om en ovenfra-og-ned-holdning overfor andre, 
av forskjellige årsaker – som for eksempel hva man selv mener er 
moralsk riktig, eller å få en høyere sosial posisjon. 
En annen måte å se det på, er ved inngruppe-/utgruppe-bias, som 
fører til en urettferdig generalisering der det blir vanskelig å skille 
individet fra gruppen, forteller hun. 
Jordan påpeker i tillegg at noen også kan ha nevropsykiske tilstan-
der som gjør at de ikke er i like god stand til å vurdere hva som kan 
oppfattes krenkende og ikke, eller at de mangler empati. 
 
Det er ikke til å stikke under en stol at «krenkelse» har vært et høy-
aktuelt tema i media den siste tiden. Generasjon-krenk, snowflakes, 
og hissige kommentarfelt.
Er det en tendens til hårsårhet, eller er vi blitt modigere?
Psykolog Jordan tror det er en kombinasjon av oversensitivitet, 
bevisstgjøring og mot. 
Når det er flere som sier ifra, blir det også lettere å si ifra, reflekterer 
Schevig. 
Hun beskriver en generasjonskrasj, forårsaket av endringer i normer 
og aksept i samfunnet. 
I utgangspunktet er det bra med økt bevissthet, og et felles ønske 
om at alle skal ha det bra i samfunnet vi lever i. Når det er sagt kan 

for mye av det gode bli polariserende ved at det ikke blir plass til å 
ha forskjellige meninger. 
Ironisk nok blir samfunnet da mindre tolerant, selv om målet var 
det motsatte, beskriver psykologen. 
Det er en interessant og paradoksal tanke at totalitære tendenser, 
selv for noe så fint som inkludering, kan føre til ekskludering. De 
som ikke er tolerante, men ekskluderende, havner utenfor de aksep-
terte rammene, og ekskluderes. Eller er det akkurat det som må til 
for å flytte de aksepterte grensene.
 
Når en kjenner seg krenket kan det være utfordrende å ha et godt 
motsvar på stående fot. Jeg spurte psykologene om de hadde noen 
tips.
Hvordan bør man reagere når en føler seg krenket?
Som regel står det mellom to valg, beskriver Jordan. 
Enten kan du fjerne deg fra situasjonen, eller så kan du kjempe 
imot. Begge deler er måter å forsvare og ivareta seg selv på, og hva 
som er lurt avhenger av typen krenkelse og situasjon, forteller hun. 
Videre beskriver hun at ved fysisk krenkelse, kan det være lurt å fjer-
ne seg fra situasjonen om mulig for å unngå fare. Mens ved verbale 
krenkelser er det viktigst å være tro mot seg selv. 
Jeg har selv vært utsatt for mobbing, rasisme, psykisk- og fysisk vold, 
og krenkelser i parforhold. Det som har hjulpet meg er å snakke 
med noen jeg stoler på om hvordan krenkelsen har påvirket meg, 
forteller Jordan åpent.
Videre har jeg hatt nytte av å bevisstgjøre meg hvilken bagasje jeg 
selv bærer med meg, og som andre dermed kan trigge, deler hun. 
Hun legger til at det er viktig å skille mellom skyld og ansvar. 

Det er ikke vår skyld at vi blir krenket, men det er ofte kun vi selv 
som kan stå til ansvar for å håndtere det som skjer inni oss og hva 
vi gjør ut av det, med mindre man er barn/ungdom, forteller hun 
klokt. 
Psykologen sier tydelig at vi bør si ifra og sette grenser, og følge opp 
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med konsekvenser. Som for eksempel å gå ut av et forhold ved gjen-
tatte krenkelser. Hun legger til at dersom man forblir i offerrollen, 
er det vanskeligere å ta tilbake makten over eget liv: 
Nøkkelen er å anerkjenne hva krenkelsen vekket i deg, hva man 
bærer med seg og hva man kan gjøre noe med, deler Jordan. 
Helt på tampen deler Schevig et nyttig tips dersom man velger å ta 
diskusjonen:
Bruk jeg-språk. Ved å beskrive for motparten hvordan du selv 
opplevde situasjonen, blir det lettere for den andre parten å svare 
på kritikken. Anser motparten det som et angrep tilbake, er det lett 
å gå i forsvarsmodus, som bare bidrar til å spore av hensikten ved 
diskusjonen, sier hun. 
 
Jeg må ærlig si at samtalene med psykologene var både inspirerende 
og tankevekkende. I sosiologien heter det at «the group is more 
than the sum of its parts», som jeg føler er ganske treffende i denne 
sammenhengen. Gruppedynamikken påvirker individene, og 
individene påvirker gruppedynamikken. Hva en krenkelse er, defi-
neres både på individ- og gruppenivå, for ikke å glemme samspillet 
mellom dem. Mediene gjør det tydelig at samfunnet ennå ikke er et 
trygt rom for alle. Snowflake eller istapp, vi er i hvert fall godt i gang. 
Og det begynner å vokse frem et samfunn som tåler høye røster. 
 
Jeg vet ikke om jeg lyktes å nøste opp i knuten på nøstet som heter 
«krenkelse», men jeg håper det kanskje ga en liten bit av lappetep-
pet. 

Lina Woldsdal Glorvingen går 6. semester på profesjonsstudiet i 
psykologi

@SPEILVENDT @SPEILVENDTMAGASIN

og psykologene finner du her:
@PSYKOLOG.SILJE.SCHEVIG
@PSYKOLOG.THEA

Du kan lese mer om psykologene Schevig og Jordan 
på nettsidene deres:
• Silje Schevig: www.psykolog-silje.no
• Thea Jordan: www.allesklinikk.no

Vi i Speilvendt vil gjerne høre dine tanker, så ta gjerne kontakt 
med oss på Instagram eller Facebook: 

speilvendt 2022 utgave: krenket
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Kjære profesjonsstudent!
Velkommen som medlem av Norsk psykologforening 

Med oss i ryggen er du #aldrialene.

• Vi jobber for bedre lønnsvilkår for psykologstudenter
• Vi sender deg Tidsskrift for Norsk psykologforening 12 ganger i året i tillegg til at du får 
  elektronisk tilgang.    

Vi tilbyr:
• Faglig, etisk og juridisk veiledning
• Gunstige bank- og forsikringsavtaler
• Sosialt fellesskap i regi av Studentpolitisk utvalg (SPU)

Psykologforeningen er Norges eneste fagforening for psykologer.
Å være studentmedlem koster mindre enn en kaffekopp i uka!

Se filmen #aldrialene på www.psykologforeningen.no hvis du 
fremdeles lurer på om det er lurt å være medlem.                     



Krenket 
kvinnes 
kvaler

Jeg er krenka. Jeg er fuckings krenka 
av Roe vs Wade, USA, abort. 

Jeg er sannsynligvis mer krenka fordi 
det skjer i Vesten. Det skammer jeg 
meg over. 

WHO har estimert at halvparten av svangerskapsavbrudd på 
verdensbasis gjennomføres under uforsvarlige betingelser. Denne 
byrden ligger hovedsakelig i Asia, Latin-Amerika og Afrika, så min 
nåværende krenkethet føles privilegert i seg selv. 
Men det er for nært. Det kjennes som et direkte angrep på mine 
egne rettigheter. For det er fryktelig irriterende at abortkampen 
fremdeles må kjempes. Ikke bare USA, men også her i Norge. 
Det er vanvittig provoserende at abortloven ble lagt på bordet i 
regjeringsforhandlingene i 2018 og at diskusjonen handlet om 
fosterreduksjon, og ikke – unnskyld meg – faktiske samfunnsutfor-
dringer. Avtroppende nestleder i KrFU uttalte i år (2022) at han hå-
per Norge vil bli inspirert av USA, og at abort bør bli ulovlig i Norge, 
med unntak av helt spesielle tilfeller. Stopp en halv, jeg trodde vi 
var ferdige med dette her?
Det å ta en abort er krevende på flere måter og det er krenkende at 
samfunnet og staten skal gjøre det enda mer krevende! En ny studie 
gjort av Sommerseth og kollegaer fant at kvinner hadde en rekke 
negative opplevelser med helsetjenestetilbudet ved gjennomføring 
av medisinsk abort, blant annet mangel på informasjon om forløp, 
rettigheter og valgmuligheter. Kvinner i Norge skal kunne velge 
mellom medisinsk eller kirurgisk abort. Likevel er det mange som 
ikke vet at de har to alternativer. Tilnærmet alle aborter i Norge er 
medisinske aborter. Det er vel og bra det, men vedkommende må 
bli informert om sine alternativer!
Slik som alternativet om å få fullføre hele aborten på sykehuset. 
Prosessen for medisinsk abort er todelt. Først tar du tabletter som 
avslutter svangerskapet – dette gjøres på sykehus. 24-48 timer etter 

dette tar man tabletter som støter ut fosteret. Dette kan man velge 
å gjøre hjemme, men man har faktisk rett på å også fullføre aborten 
på sykehus. I den nevnte studien så de at flere ikke hadde blitt infor-
mert om dette, og de som ble det, fikk ikke tilstrekkelig informasjon 
om hva dette innebar. For eksempel om de bare kunne ta de siste 
pillene der, eller om de faktisk fikk være på sykehuset til aborten var 
ferdig. Flere opplevde at de ikke hadde reell mulighet for noe annet 
enn å fullføre hjemme. 
Hvorfor skal kvinner måtte sitte alene hjemme og ta abort? Uten 
god oppfølging fra helsepersonell? Det er vel selvfølgelig billigere? 
Men er det egentlig greit? Det er ikke akkurat første gang økonomis-
ke hensyn settes før kvinnehelse.
Noe annet som sjeldent blir belyst, er hvor krevende det er å gjen-
nomgå en abort rent fysisk. En abort kan være utrolig smertefull. 
Likevel står det mange steder at abort er som en kraftig menstrua-
sjon? Jeg tror alle smerter kvinner opplever knyttet til reproduktive 
organer beskrives som «litt kraftige menstruasjonssmerter». Det er 
blitt sagt om innsetting av spiral også. Jeg kan love deg at det ikke 
nødvendigvis stemmer! 
Tidligere nevnte studie fant at flere kvinner opplever å ikke ha fått 
tilstrekkelig informasjon om hvor smertefullt abort viste seg å være. 
Noen sa det var den verste smerten de noen gang hadde opplevd, 
én sa det var verre enn å føde. Så nei takk, jeg vil ikke høre at det er 
som en kraftig menstruasjon. Jeg vil vite hva jeg har i vente!
Mange som gjennomgår abort rapporterer at de er ensomme og 
redde, selv de som har med seg en støtteperson. Selvfølgelig er de 
det! Tenk, du sitter der med masse smerter, med en person som 

Tekst: Aasne Kvaale Aanestad 
Illustrasjon:: Liv Røen Mohus
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sannsynligvis ikke har noen kompetanse på det som skal skje, og det 
er de som skal håndtere dette og hjelpe deg? Jeg har selv vært der for 
en venninne, som hadde store smerter, svimte av flere ganger og knapt 
var kontaktbar. Det var skikkelig ubehagelig for meg, og jeg kan ikke 
engang forestille meg hvor skremmende det var for henne. 
Som om det ikke er nok å måtte håndtere egne følelser og smerte 
rundt dette valget, må du også håndtere samfunnets forventninger 
til hva du burde føle. Abort vekker mye følelser i omverdenen, og når 
samfunnet forventer at det er krevende – ja, da skal du vel også synes 
det er krevende, hvis ikke er du vel et dårlig menneske? Undersøkelsen 
fra Sommerseth og kolleger viser at mange kvinner fremdeles skammer 
seg over å ta abort. Mange forteller det til svært få, eller ikke noen i det 
hele tatt. De er redd for hva folk vil tenke, de vil ikke plasseres i gruppen 
«kvinner som har tatt abort». Dette selv om det gjennomføres over 10 
000 aborter i Norge årlig! 
Nevnte studie fant at flere av kvinnene opplevde at helsepersonell var 
distansert, noe som forsterket skammen. De fortalte også at de savnet 
noen å snakke med om abortvalget. De som hadde forsøkt å snakke 
med helsepersonell følte seg avvist, og de ble heller ikke anbefalt noen 
de kunne kontakte.
Men det finnes noen man kan kontakte og jeg er krenket over at dette 
ikke løftes frem! For dette er et behov Stiftelsen Amathea kan dekke. 
Stiftelsen Amathea er en ideell stiftelse som tilbyr rådgivning og støtte-
samtaler før og etter en abort, uansett om det har være selvbestemt eller 
spontanabort. De driver med støttesamtaler til både menn og kvinner, 
uten det høye trykket og begrensede tiden det offentlige helsevesenet 
har. De kan ha støttesamtaler i lang tid dersom det er behov, og de hen-
viser til spesialisthelsetjenesten dersom de ser behov for det. 
Selv fant jeg dem fordi de er et av få tilbud til personer over 25 år som 
gir gratis rådgiving om prevensjon og seksuell helse, og innsetting av 
langtidsvirkende prevensjonsmidler. Det er ikke et kjent tilbud for 
mange. Jeg har fortalt om dette tilbudet til flere i ettertid, og jeg har 
enda til gode å oppleve at noen kjenner til dem. Og jeg syns de har en 
viktig funksjon. 
Apropos økonomi. I statsbudsjettet for 2023 foreslår regjeringen å kutte 
bevilgningen til Stiftelsen Amathea med 6 millioner. Kuttet utgjør 25 
% av deres budsjett! Dette kommer etter at kvinnehelse (endelig) har 
kommet på dagsordenen, og regjeringen tydelig har uttalt at dette er et 
satsningsområde. For meg virker det helt tullete! 
Studien til Sommerseth og kollegaer vitner om at det er behov for et 
slikt tilbud som Amathea, og dette er ett av få som eksisterer. Det er 
mangefasettert, det er et helsetilbud for seksuell helse og prevensjon 
for voksne over 25 år, mennesker som ofte er i en livssituasjon der de 
ikke har mulighet til å betale for andre tilsvarende helsetjenester. Men 
nå får de mindre penger, samtidig som det virker som at det offentlige 
helsevesenet ikke klarer å ivareta disse behovene.
Så, jeg er krenka. Jeg er krenka over at abortrettighetene innskrenkes 
internasjonalt. Jeg er krenka over at så mange kvinner enda ikke har 
tilgang på trygg abort. Jeg er krenka over at helsevesenet ikke synes å 
kunne ta vare på disse kvinnene. Og jeg blir sprø over at jeg fortsatt må 
være krenka av dette!  

Aasne Kvaale Aanestad går 8. semester på profesjonsstudiet i psykologi.

Referanser

Sommerseth og kollegaer (2022): https://
sykepleien.no/forskning/2022/08/kvinners-erfa-
ringer-med-helsetjenestetilbudet-ved-medika-
mentell-abort
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Diagnosespalten

Unnvikende 
personlighetsforstyrrelse

Hva kjennetegner unnvikende (også kalt 
engstelig) personlighetsforstyrrelse og per-
soner diagnostisert med denne lidelsen? 
Hvordan oppleves og hvordan beskriver 
pasientene det å ha diagnosen? Og sist, 
men ikke minst, hvilken type behandling 
eksisterer? Det skal vi prøve å svare på i 
denne utgaven av Diagnosespalten.

Man regner med at rundt 4 % av den norske befolkningen har diagnosen 
unnvikende personlighetsforstyrrelse, og med en forekomst på 10-40 
% blant pasienter i psykisk helsevern er dette den vanligste personlig-
hetsforstyrrelsen (Wiig, 2022). Likevel er det flere fagfolk som mener at 
denne diagnosen tradisjonelt sett har fått for lite oppmerksomhet, både 
med tanke på forskning og i behandlingsøyemed. Diagnosen er omtalt i 
ICD-10 under F60.6 (Ehelse.no u.d.).

Psykopatologi
Mange har lurt på om unnvikende personlighetsforstyrrelse ikke bare er 
en mer alvorlig utgave av sosial fobi. Forenklet kan man si at mennes-
ker med sosial fobi frykter sosiale situasjoner, mens mennesker med 
unnvikende personlighetsforstyrrelse frykter nære relasjoner (Wiig 
2022). Forskning har vist at unnvikende personlighetsforstyrrelse skiller 
seg fra sosial fobi når det kommer til selvbilde, unnvikelsesatferd, tidlig 
tilknytning og tilknytningsstil (Weinbrecht, et al. 2016). 
Personer med unnvikende personlighetsforstyrrelse kan ofte oppfattes 
som milde og rolige, men kan selv oppleve et høyt symptomtrykk med 
alvorlige identitetsforstyrrelser, lite kontakt med eget følelsesliv og 
mye selvforakt (Wiig, 2022). De kan ha en lav selvfølelse og kjenne på 
utilstrekkelighet. De kjennetegnes også ved at de har vansker i mel-
lommenneskelige relasjoner, føler seg sosialt hemmet og opplever hy-
persensitivitet i forhold til andre når det gjelder f. eks. blikk og opplevd 
avvisning. Ofte strever de med å mestre livet slik de ønsker. (Hoel, 2020)

Tekst: Redaksjonen 
Foto:: Ingrid Sørvik m. AI-verktøy
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14



Engstelig (unnvikende) personlighetsforstyrrelse 
beskrevet i ICD-10 (Ehelse.no u.d.)

F60.6    Engstelig [unnvikende] personlighetsforstyrrelse

Personlighetsforstyrrelse kjennetegnet av:

(a) vedvarende og gjennomgripende følelser av anspenthet og frykt,
(b) oppfatning om at en er sosialt klønete, lite personlig tiltrekkende eller underlegen andre,
(c) overdreven opptatthet av å kunne bli kritisert eller avvist i sosiale situasjoner,
(d) uvillighet til å involvere seg med andre hvis en ikke er sikker på å bli likt,
(e) innskrenket livsstil som følge av behov for fysisk sikkerhet,
(f) unngåelse av sosiale eller yrkesmessige aktiviteter som innebærer betydelig mellom-
menneskelig kontakt, på grunn av frykt for kritikk, misbilligelse eller avvisning.
Andre ledsagende egenskaper kan være overfølsomhet overfor avvisning og kritikk.
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Hvordan oppleves diagnosen? 
I et forskningsprosjekt publisert av norske forskere i 2020 (Sø-
rensen, et al. 2020) undersøker og spør de pasienter hvordan det 
oppleves å ha unnvikende personlighetsforstyrrelse. De forteller 
om å kjenne på mye frykt, lengsel og tvil. Gjerne søkte de hvile og 
restitusjon alene, samtidig som de kjemper for å holde følelsene 
borte. (K. D. Sørensen, 2022)
Pasientene fortalte om hvor intensivt det føltes å være alene, og 
hvordan det skapte en «avstand fra alt». De kjente på en frykt for å 
vise hele seg selv for andre, redsel for hva andre, og de selv, kan ha 
gjemt inni seg. De snakket om et ønske om å være «normal», og om 
den store lengselen etter å bli kjent med en annen og kjenne seg 
trygg i et fellesskap, samtidig som de ikke ante hvordan det kunne 
bli slik. (K. D. Sørensen 2022)
De fortalte også om den kontrasten som oppstod i det de var fjernet 
fra andres blikk og  forventninger, alene i naturen, i kreativ eller 
fysisk aktivitet, blant små barn eller dyr, hvor de kunne kjenne 
seg både frie og mestrende. Pasientene kunne også fortelle om en 
barndom hvor de utviklet  en økende distanse til andre og til seg 
selv, uten å vite at det var noe som manglet av nærhet. Det var også 
historier om jevnaldrende som verken aksepterte eller inkluderte 
dem. (K. D. Sørensen 2022)

Behandling
Personer med unnvikende personlighetsforstyrrelse  gjør sjelden 
mye ut av seg, og denne pasientgruppen står derfor i fare for å bli 
oversett i helsevesenet. Vanlige tilleggslidelser er angst og depre-
sjon, og ofte er det med disse problemene de oppsøker helsevese-
net. Da får de gjerne hjelp med disse plagene  mens de underliggen-
de personlighetsvanskene forblir ubehandlet (Wiig, 2022). 
En forskningsrapport fra 2016 kunne konkludere med at person-
lighetsforstyrrelsen har vært en glemt lidelse, og at det er behov 
for mer forskning på denne lidelsen og hvordan man kan tilby best 
behandling. Det som per dags dato har vist seg å ha best effekt, em-
pirisk sett, er kognitiv atferdsterapi og skjematerapi. Behandlings-
tilnærminger bør fokusere på mønstre av sosial hemning, følelser 
av utilstrekkelighet og overfølsomhet for negativ evaluering, som 
er sentrale kjennetegn for de med denne lidelsen. (Weinbrecht, et 
al. 2016)
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16



Referanser

Ehelse.no. u.d. https://finnkode.ehelse.no/contentpages/ICD10/ 
 icd10blaabok.htm. (funnet Oktober 31, 2022).
Hoel, Tone Larsen. «Tvil, frykt og lengsel ved unnvikende per-
sonlighetsforstyrrelse.» Erfaringskompetanse.no. 15 Juni 2020. 
https://erfaringskompetanse.no/nyheter/tvil-frykt-og-leng-
sel-ved-unnvikende-personlighetsforstyrrelse/ (funnet 
November 9, 2022).

Lampe, Lisa, og Gin S Malhi. «Avoidant personality disorder: 
current insights.» Dovepress.com. 8 Mars 2018. https://www.
dovepress.com/avoidant-personality-disorder-current-in-
sights-peer-reviewed-fulltext-article-PRBM (funnet November 
9, 2022).

Sørensen, Kristine D, Theresa Wilberg, Eivind Berthelsen, og 
Marit Råbu. «Subjective experience of the origin and develop-
ment of avoidant personality disorder.» Wiley Online Library. 
25 Juni 2020. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/
jclp.23013 (funnet November 10, 2022).

Sørensen, Kristine Dahl. «Tvil, frykt og lengsel i kampen for å 
være en person.» Tidsskrift for norsk psykologforening, August 
2022: 704-711.

Weinbrecht, Anna, Lars Schulze, Johanna Boettcher, og Babette 
Renneberg. «Avoidant Personality Disorder: a Current Review.» 
Springer Link. 1 Februar 2016. https://link.springer.com/arti-
cle/10.1007/s11920-016-0665-6 (funnet November 9, 2022).

Wiig, Frøy Lode. «Unnvikende personlighetsforstyrrelse – en 
bortglemt pasientgruppe.» Oslo universitetssykehus. 17 Oktober 
2022. https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/
nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-kompetansetje-
neste-for-personlighetspsykiatri-napp/unnvikende-person-
lighetsforstyrrelser-en-bortglemt-pasientgruppe (funnet 
November 9, 2022).

17

Fast spalte: Diagnosespalten



MAT
OG
VIN

Tekst: Redaksjonen 
Foto: Ingeborg Urstad Ambjørndalen
  

Studietiden på PSI kjennetegnes av to mangel-
tilstander: lite penger og lite tid. Resultatet er at 
maten ofte inntas på vei til noe eller midt i lesing og 
oppgaveskriving. Vin er en luksus man sjeldent har 
råd (eller tid) til, selv om det for flere av oss føles som 
en nødvendighet etter en lang dag på lesesalen. I vår 
nye mat- og vinspalte får du derfor noen forslag til 
enkel mat og billig vin. Det skal være lettvindt, mye 
for pengene og smake godt nok, men vi har også gitt 
plass til litt luksuriøs feiring og ekstra kos.
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Matspalte

Søtpotetsuppe

Dette er en tradisjonell Speilvendt-rett. Den er servert på utallige redaksjonsmøter og er enkel 
og rimelig å lage. Selv fikk jeg suppen servert på mitt første Speilvendt-møte hos forrige redaktør 
Catherine. Med noen enkle grep som ekstra topping, en dæsj med fløte og/eller en First Price 
hvitløksbaguette ved siden av, er suppen nesten luksus!

Fremgangsmåte:
Finn frem en romslig kjele. Hakk løk og hvitløk og stek mykt i kjelen med litt olje eller smør. Mens 
dette steker på svak varme, skrell og kutt søtpotetene. Alt skal moses til slutt, så det kan godt kuttes 
i store biter om du føler deg lat. Fordelen med små biter er derimot at du reduserer koketiden. Ha 
søtpotetene i kjelen og dekk med vann. Ha i grønnsaksbuljong og kok opp. Vil du spare tid (og 
strøm) kan du koke vannet i vannkoker først. La søtpotetene koke til de er helt myke, og gjerne litt 
lenger for ekstra god smak. Mos alt med stavmikser. Hell på mer vann om du synes suppen blir for 
tykk.

Serveringstips:
Hell i suppeskåler og dryss på en neve spinat, grønnkål eller annen topping.  

Forslag til topping:
Spinat eller grønnkål
Nøtter som ristes lett
En klatt rømme

Ingredienser
Søtpoteter
Grønnsaksbuljong
Løk
Hvitløk
Smør eller olje til steking
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Vinspalte
Vi har kontaktet et utvalg tidligere og nåværende studenter som tilhører gruppen vinentusiaster. 
De har gjort sitt ytterste for å stimulere til mer gnist og spenning i (kjøle)skapene til tørste lesere. 
Her finner du syv viner å velge mellom – én til hver dag i uken.

Karianne Midtbø Nilsen, nyutdannet jurist og lenge ansatt på 
deltid i den ikke så ukjente butikkjeden Vinmonopolet.

Hvitvin

Castignano Montemisio Offida Pecorino 2021. 
Italia, Marche, Offida.

«Lett og frisk hvitvin. Meget digg uten mat. Fruktig.»
Pris: 146,90 kr.

 

Hvitvin

Camaleão Loureiro e Alvarinho 2021. Portugal, 
Minho, Minho Verde.

«Enkel og rimelig hvitvin som passer til det aller meste. Tørr 
og frisk.»
Pris: 129,90 kr.
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Naturvin

Niepoort Drink Me Nat Cool Tinto 2021. Portu-
gal, Beira Atlântico, Bairrrada.

«Fruktig og saftig rødvin som passer ypperlig til pizza, pasta og 
taco. Ser dyr ut, men er en liter.»
Pris: 182,90 kr. For 75 cl: 137 kr.

 

Rødvin

Terra d’Alter ALF Alfrocheiro 2021. Portugal, 
Alentejo, Øvrige.

«Nydelig portugisisk med litt fylde, passer perfekt til biff.»
Pris: 139,90 kr.
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Oransjevin

Rkatstieli Dry Amber Wine 2019

«Ditta e en alle tiders vin. Ønska 
du en vin som smaka rødt, men 
som ikkje gir rødvinsleppe, he 
du fått tidenes tips her.
 Løp og kjøp.»
Pris: 179,90 kr.
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Maria Bonita Igland, profesjonsstudent. Mener vin er den 
gøyeste alkoholvarianten, og setter pris på at det eksisterer en 
vin for alt.

Oransjevin

Aphros Phaunus Loureiro 2021. Portugal, 
Minho, Lima.

«Jeg syns denne er skikkelig god. Billigere i Sverige.»
Pris: 275,00 kr. 

Sigrid Annø Tusvik, profesjonsstudent, og Caroline Testman, 
masterstudent i medier og kommunikasjon. Aktuelle med 
Instagramkontoen «@Vinogbrie»:

Rødvin

Pet Garnacha 2021. Spania, Castilla La Man-
cha, Castilla.

«Tyttebær og sprit, smaka full drit. Men skal du bli full, kan 
dinna by på mye tull. Med sine 13 % e den billig og he pant, som 
fattig student va det den beste vi fant!». Tusvik forteller at hun i 
ettertid har angret på den strenge dommen. «Vinen va kanskje 
ikkje sååå gale likevel.»
Pris: 141,20 kr.
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Tekst: Redaksjonen 
Foto: Privat

I denne spalten ønsker vi å ta en titt 
på psykologi-graden og dens mange 
muligheter og bruksområder i arbeidsliv-
et – hvor og hvordan man kan jobbe, hva 
man kan jobbe med og hvordan arbeid-
shverdagen kan se ut. I denne utgaven 
har vi intervjuet Anne Line Kjørsvik som 
har en bachelor i psykologi. Nå jobber 
hun i 100 % fast stilling som miljøtera-
peut i tjenester for barn og unge som til-
byr avlastning, bolig og tjenester i hjem-
met. Der har hun også tjenesteansvar og 
er individuell plan koordinator.

– En titt på psykologigraden i arbeidslivet

Kikkhullet
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Anne Line Kjørvik
Bachelorgrad i Helse- og sosial psykologi ved UiO

2018-2021

Hvorfor valgte du akkurat bachelor i psykologi? 

Jeg ønsket å ta høyere utdanning, og da ville jeg velge det studiet jeg 
synes er aller mest interessant, og det var psykologi. Jeg startet i en 
alder av 26 år å fullføre generell studiekompetanse, og brukte et par 
år på å ta ekstra fag for å få nok studiepoeng. I en alder av 29 år kom 
jeg inn på drømmestudiet mitt, nemlig psykologi! Nå har jeg skre-
vet bacheloroppgave i Helse- og sosial psykologi om underbevisst 
priming («subliminal priming»). Nærmere bestemt: om underbe-
visst priming kan gjøre oss mer generøse målt i donasjon av penger 
til veldedige organisasjoner. 

Hva synes du var det beste og hva var mest 
utfordrende med bachelorgraden din? 

Det mest utfordrende for meg var å skrive med akademisk språk. 
Jeg synes fortsatt hele måten å skrive på er veldig spesiell. Jeg har nå 
mestret det godt nok og er veldig fornøyd med det. Det aller beste 
med bachelorgraden var alle de herlige menneskene jeg møtte 
på studiet, og alt det interessante jeg lærte. Det å ha tilgang til så 
mange vitenskapelige artikler syns jeg er råkult!

 
Hvor jobber du nå? Kan du fortelle litt om det? 
Hvordan ser en vanlig dag på jobb ut?

Nå jobber jeg som miljøterapeut. Det er en ganske bred tittel med 
mange forskjellige arbeidsområder. Jeg samler arbeidserfaring og 
ønsker å prøve litt forskjellige områder, derfor har jeg nå tre jobber 
som miljøterapeut. Det er på et omsorgssenter, et avlastningssenter 
og i en bolig for rus og psykiatri. Disse stedene driver mye med 
helserelaterte oppgaver, og ønsker derfor helst vernepleiere og 
sykepleiere, likevel er det plass til en miljøterapeut også.
Min typiske dag på avlastningssenteret, for å plukke ut én, er å følge 
barn og unge med forskjellige lidelser og funksjonshemming. Man-
ge av disse brukerne har autisme, noe jeg synes er veldig spennende 
og morsomt å jobbe med. Jobben består av oppfølging, tilretteleg-
ging og å gjøre forskjellige aktiviteter. I sommer for eksempel dro 

vi mye på tur, badet, grillet, spilte ball og gjorde hyggelige ting som 
brukerne liker. Noen har dagliglivstrening der de må lære seg for-
skjellige ferdigheter ut i fra sine behov. For noen kan det være å lære 
seg å gå på toalettet, eller kommunikasjon via tegn til tale.

 
For andre som har lyst til å gå en lignende karri-
erevei som deg, har du noen tips til hvordan man 
gjør det? Og eventuelt noe lurt som du vet nå? 

Jeg vet ennå ikke hvor min karrierevei ender, men jeg nyter proses-
sen på veien dit. For de jobbene jeg har nå kunne jeg tatt verneplei-
en for eksempel. Da kan man jobbe med miljøbehandling hvor man 
utformer tiltaksplaner for personer med behov for dette. Det er noe 
jeg gjerne kunne tenke meg å jobbe med, og som jeg ikke helt har 
kommet til å kunne gjøre ennå. Mitt tips blir at dersom du vet hva 
du vil gjøre karrieremessig, og at du kan visualisere en jobb eller et 
område du kunne tenke deg å holde på med, så gå den veien. Kjøp 
hus, bil, lag barn, eller reis og vær lykkelig. Det er et fint liv. Hvis du 
ikke vet hva du elsker å jobbe med ennå, så bare følg dine interesser, 
så blir veien til mens du går, og det er veldig spennende hele veien. 
Da tror jeg man alltid får gjøre noe man har lyst til, i alle fall har det 
vært slik for meg. Og man kan fortsatt kjøpe hus, bil, lage barn og 
reise da også.  

 

Er det noe annet du gjerne vil si til dem som tar 
eller vurderer å ta en bachelor i psykologi?

Psykologi er veldig spennende, det er vitenskapelig og endrer seg. 
stadig. Om du ønsker å lære om generell psykologi, altså at du vil vi-
te alt det vi vet om mennesker, hvordan mennesker føler, tenker og 
samhandler med andre, så er en bachelor i psykologi en god retning 
å gå. Det er mye spennende å gjøre med slik kunnskap.
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edaksjonens utvalgte 

The Mental Load 
– a Feminist Comic 
av «Hanna»

«You should’ve asked». I 
denne tegneserien fra 2018 
illustrerer (bokstavelig talt) 
den franske tegneserieska-
peren Emma fenomenet 
«mental load» i en feminis-
tisk kontekst. Boka tar for seg 
hvordan kvinner i hetero-
file parforhold ofte tar en 
manager-lignende rolle for å 
delegere husholdningens 

oppgaver, og hvordan denne 
skjevfordelingen står i veien 
for likestilling i hjemmet så 
vel som i samfunnet. Boken 
aktualiserer både mindre 
debatterte sosiale konstrukter 
og kjønnsstereotypier som 
«mental load» og «weapo-
nized incompetence», men 
også mer etablerte feminis-
tiske problemstillinger som 
fødselspermisjon, intim 
partnervold og kjønnsdimen-
sjonen i helse. 

The Art of Statistics: 
How to learn from Data 
av David Spiegelhalter

Visste du at statistiske 
metoder kan brukes til å 
avsløre seriemordere, avdekke 
valgjuks og redusere medi-
sinsk feilbehandling? Denne 
populærvitenskapelige 
boken av statistikeren David 
Spiegelhalter, gir en meget 
snill introduksjon til statistisk 
tolkning og metode. Spiegel-
halter bruker eksempler fra 
sitt eget liv som statistikker til 
å illustrere sammenhengen 
mellom data og virkeligheten. 
Boken dekker mange 

grunnleggende statistiske 
prinsipper, samtidig som 
den inviterer leseren til å 
reflektere over mulighete-
ne og begrensningene ved 
kvantitativ data som en måte 
å beskrive den fysiske virke-
ligheten på. Spiegelhalter tar 
også for seg sammenhengen 
mellom datafremstilling og 
menneskets psykologi. Enten 
det blomstrer en forsker-
spire i deg, eller du bare har 
lyst til bli bedre venn med 
metodefagene, er denne 
boken en utmerket innføring 
i grunnleggende statistikk og 
kvantitativ metode. 

Norske Beefer
av Ludvig Løkholm Lewin og 
Christopher Oulie

NRK henger med i samtiden 
og har i denne serien fra 2022 
tatt for seg seks offentlige, 
eller som det blir beskrevet, 
legendariske krangler, som 
på hver sin måte belyser 
mer eller mindre debatterte 
temaer. Programmet har et 
humoristisk, nesten doku-
mentarisk, intervju-format 
der en rekke norske påvirkere 

og B-kjendiser  presenterer 
sin side av konflikten. De seks 
episodene dekker både lettere 
og mer seriøse tematikker, 
deriblant grafitti-epidemien 
på 90-tallet, å komme ut som 
kristen homofil, konflikter på 
arbeidsplassen og kroppspo-
sitivisme. Selv om diskursene 
til tider kan virke å mangle en 
rød tråd, har NRK-serien klart 
å belyse den norske (para)
sosiale debattkulturen på en 
ny og forfriskende måte.

The Good Trouble 
av Bradley Bredeweg, Joanna 
Johnson og Peter Paige

The Good Trouble er en drama-
serie som følger to moderne 
unge kvinner og kollektivet 
The Coterie i Los Angeles. 
Callie og Mariana er adoptiv-
søsken med en utradisjonell 
bakgrunn, som de adopterte 
fosterbarna til et lesbisk par. 
Nå er de ambisiøse unge 
kvinner som forsøker å lykkes 
i en voksen verden. Callie er 
nyutdannet jurist og har fått 
den prestisjefylte stillingen 
som rettsskriver for den kon-
servative dommeren Wilson. 
Callie har selv en trøblete 
bakgrunn og ønsker å bruke 

sin stilling til å skape sosial 
rettferdighet og strever med 
å balansere pliktoppfyllenhet 
og opprørstrang. Mariana 
på sin side forsøker å lykkes 
som kvinnelig programme-
rer i Speculate, der hun må 
navigere diskriminering, 
rasisme og sexisme. Gjennom 
Callie, Mariana og de andre i 
kollektivet The Coterie utfor-
skes utfordringer rundt det å 
være annerledes og hvordan 
leve ut et ønske om å gjøre en 
reell forskjell for å forandre 
samfunnet vi lever i. The Good 
Trouble er laget som en spin-
off av serien The Fosters (som 
også kan anbefales), men den 
står veldig godt for seg selv. 

Tekst: Redaksjonen
Illustrasjon: Lina Woldsdal Glorvigen 

Bøker Filmer og serier
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Aria II 
fra fiolinkonsert i D 
av Igor Stravinsky, 
med Hilary Hahn og St. 
Martin in The Fields, dirigert 
av sir Neville Marriner

Tredje sats i Stravinskys 
eneste fiolinkonsert er noe 
av det vakreste jeg har hørt. 
Jeg gikk med denne på øret 
i månedsvis første gang jeg 
oppdaget den. Det er ikke en 
veldig kjent komposisjon, 
men jeg synes den er noe av 
det flotteste som er skrevet. 
Lyrisk og melankolsk, en slags 

livsbejaende sorg. Livet med 
volum skrudd opp til 11. Det 
tonale er typisk Stravinsky, 
og driver det hele organisk 
framover gjennom en myk 
rytmisk vev, ved å introdusere 
overraskende og spennende 
dissonanser som av en eller 
annen grunn bare føles helt 
riktig og naturlig. Å lytte til 
denne satsen er litt som å ha 
havnet i himmelen uten å ha 
forlatt jorden. Og det skader 
ikke at den spilles av Hilary 
Hahn, som nok egentlig er 
fra en annen (mye høyere 
utviklet) sivilisasjon.

Arpy fra Steamdome II: 
The Hypogean
Av Ola Kvernberg

Ola Kvernberg er sannsyn-
ligvis Norges mest profilerte 
jazzfiolinist, men han har i 
senere tid etablert seg som 
komponist og arrangør av bå-
de klassisk og mer grooveba-
sert rytmisk musikk, med 
større ensembler av ulike 
typer. Albume Steamdome 
består av masse trommer, 
perkusjon, bass og gitar, 
pluss hammond-orgel og 
Kvernberg selv på en rekke 
ulike instrumenter (blant 

annet fiolin). Låten Arpy, fra 
ensemblets andre album, er 
et nydelig eksempel på hvor-
dan det er mulig å kombinere 
det lyriske med det intenst 
rytmiske. Den starter med en 
synth-basert sekvens (soun-
det er fantastisk, og gir en helt 
spesiell atmosfære) som sakte 
men sikkert bygger seg opp 
til en intens groove som på 
et tidspunkt bare eksploderer 
i trommer og perk, og gjør at 
man får lyst til å hoppe opp av 
stolen og begi seg inn i livet 
med full kraft.

Catrin & Steinar 
redder forholdet

I den nye podkasten til ekte-
paret Catrin og Steinar Sagen 
inviterer de kjendispar til å ta 
med seg noen av hverdags-
problemene de har inn for litt 
rådgivning og lett parterapi. 
Her går de gjennom alt fra 
morsomme små hendelser til 
større, vedvarende forskjeller 
mellom paret, i en lettbeint 
og hyggelig setting. Catrin 
bidrar godt med sin erfaring 
som parterapeut, noe som 

gjør podkasten til mer enn 
en intervju-podkast hvor vi 
får vår kjendisnysgjerrighet 
tilfredsstilt – her er det også 
mange gode tips til hvordan 
en kan håndtere egne parpro-
blemer! Ekteparet Catrin og 
Steinar har også egne små 
snutter hvor de prater om seg 
selv og sitt eget forhold, noe 
som ofte blir både lærerikt, 
intimt og ikke minst ganske 
morsomt!

Serial 
– This American Life

True crime-sjangeren har blitt 
mer og mer populær de siste 
årene, og i den sammenheng 
kan det være interessant 
å vende blikket tilbake til 
der det hele startet, nemlig 
med podkasten Serial av The 
American Life. Podkastens 
første sesong kom ut i 2014, 
og følger journalisten Sarah 
Koenigs dypdykk i en draps-
sak fra 1999, hvor den da 18 år 
gamle Adnad Syed ble dømt 
for å ha drept sin jevngamle 
ekskjæreste Hae Min Lee 

– noe han aldri erkjenner 
skyld for. Gjennom tolv 
episoder følger vi journalisten 
og hennes søken etter hva 
som egentlig skjedde den 
dagen, og vi får et spennen-
de innblikk i hvordan både 
prosesser i etterforskning 
og rettssaker ikke alltid er 
svart-hvitt. I september 2022, 
åtte år etter første episode, 
kom det en ny episode med 
oppdatering på saken, noe 
som gjør det vel verdt å høre 
innom podkasten igjen, både 
for nye og gamle lyttere!

Musikk Podkast
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Det publiseres stadig ny forskning og som kommende psykolog er det 
viktig å holde seg oppdatert. Men tiden strekker som oftest ikke til og hvem 
orker egentlig å lese ekstra forskningsartikler utover pensum? Derfor har 
Speilvendtredaksjonen gjort jobben for deg og vi presenterer her tre små 
forskningsdrypp korte sammendrag av nye interessante forskningsfunn.

Tekst: Redaksjonen 
Illustrasjon: Ingeborg Urstad Ambjørndalen / Liv Røen Mohus
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Color Hurts. The Effect of Color on Pain  
Perception (2)

Har du hørt om fargepsykologi? Man skulle kanskje trodd at lysets 
bølgelengder og objekters absorbsjonsegenskaper hadde lite med 
den menneskelige psyken å gjøre, men rekke studier har funnet at 
ulike farger kan påvirke måten vi tenker, føler og oppfører oss på. 
Man vet også at ulike bølgelengder innenfor fargespekteret kan 
påvirke søvnen vår, og at vi tillegger farger moralsk verdi. Flere stu-
dier som tar for seg de psykologiske og perseptuelle aspektene ved 
smerte viser en komplekst samspill mellom kognitive, emosjonelle 
og kulturelle faktorer i smerteoppfatningsprosessen. Denne studien 
fra 2019 tok for seg sammenhengen mellom farger og smerte, og 
fant at farger gjør vondt. De fant at elektriske støt vurderes som 
vondere og sterkere når man blir presentert for fargene rød, blå, gul, 
grønn og rosa, enn når man ser på en hvit skjerm. Kanskje ikke så 
overraskende, fant de også at fargen rød var assosiert med høyest 
selvrapportert smerteintensitet.

Bodies out of control: Relapse and worsening of 
eating disorders in pregnancy (1) 
 

Graviditet og postpartum er en tid som bringer med seg store 
fysiske og psykologiske endringer i mors kropp og hjerne. For 
kvinner som er eller tidligere har vært rammet av forstyrret spising 
eller spiseforstyrrelser, kan endringene som skjer under graviditet 
være ekstra belastende. Endringene som skjer under graviditet kan 
gi en forsterket følelse av tapt kontroll over egen kropp og eget liv, 
og gjøre den gravide mer sårbar for å utvikle forstyrrede spisemøn-
stre. Selv om man kjenner til flere negative effekter, både for mor 
og barn, av å ha en aktiv spiseforstyrrelse gjennom svangerskapet, 
vet man fortsatt lite om hvordan personer som tidligere har vært 
rammet av en spiseforstyrrelse, opplever det å bli gravide. Denne 
kvalitative studien fra 2022 tar for seg 24 intervjuer av gravide kvin-
ner som tidligere har hatt en spiseforstyrrelse. Studien vektlegger 
viktigheten av å øke forståelsen og innsikten i hvordan kroppslige 
og mentale endringer under graviditet oppleves for de som har 
hatt en spiseforstyrrelse, og om graviditet kan øke risikoen for 
tilbakefall. 



(1) Sommerfeldt, B., Skårderud, F., Kvalem, 
I. L., Gulliksen, K. S., & Holte, A. (2022). 
Bodies out of control: Relapse and worsening 
of eating disorders in pregnancy. Frontiers in 
Psychology, 13, 986217. https://doi.org/10.3389/
fpsyg.2022.986217

(2) Karolina Wiercioch-Kuzianik, MSc, MA, Pr-
zemysław Bąbel, PhD, Color Hurts. The Effect of 
Color on Pain Perception, Pain Medicine, Volu-
me 20, Issue 10, October 2019, Pages 1955–1962, 
https://doi.org/10.1093/pm/pny285

(3) Chung, K. L., & Sheridan, L. (2022). Percepti-
ons of Stalking: Examining Perceivers’ Country 
of Origin, Perpetrator-Target Prior Relationship, 
and the Mediating Effect of Victim Responsibi-
lity. Journal of Interpersonal Violence, 37(21–22), 
NP19644–NP19663. https://doi-org.ezproxy.uio.
no/10.1177/08862605211042601
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Perceptions of Stalking: Examining Perceivers’ Country of 
Origin, Perpetrator-Target Prior Relationship, and the Mediating 
Effect of Victim Responsibility (3) 

Personforfølgelse, også kjent som «stalking», kan defineres som uønsket og gjentatt 
oppmerksomhet, kontaktoppsøkende adferd, trakassering, eller annen overskridende 
atferd rettet mot en spesifikk person eller gruppe som medfører frykt hos den utsatte. 
I den rettslige konteksten kan man si at stalking, i motsetning til de fleste kriminelle 
handlinger, ikke bare dreier seg om én type truende eller skadelig handling, men heller 
en akkumulasjon av gjentatte, uønskede tilnærmelser som hver for seg ikke er straffbare. 
Dette gjør også at det er vanskelig å straffeforfølge personer som bedriver stalking, 
nettopp fordi handlingene som utgjør stalking må sees i sammenheng. Dette artikkelen 
fra 2021 tar for seg hvordan relasjonen mellom den som utfører og den som blir utsatt 
for stalking påvirker den kulturelle og strafferettslige forståelsen av stalking-adferd, 
og hvorvidt man vurderer handlingene som alvorlige eller ikke. Artikkelen peker på 
sammenhengen mellom stalking og intim partnervold, og hvordan relasjonelle biaser 
påvirker ansvarliggjøring av offeret.



Bildeserie:

Foto: Ingeborg Urstad Ambjørndalen  

Lyst på frukt?
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Å bære et stykke av hjemmet i seg
– Mellom hjemløshet og tilhørighet

I min jobb som psykolog og med min bakgrunn som 
innvandrer observerer jeg flere typer krenkelser som 
innvandrere opplever. Det er mange definisjoner på 
krenkelser, men i min artikkel vil jeg berøre bare noen 
aspekter av det å bli krenket. Dette handler først og 
fremst om en opplevelse av å ikke høre til, av å stå 
utenfor, av å ikke bli anerkjent slik som man er og av å 
ikke ha mulighet til å utfolde seg.

Tekst: Regina Sedekerskyte 
Illustrasjon: Tor Einar Sandvik m. AI-verktøy 

Tilhørighet i et nytt liv
Jeg møter ofte mennesker med innvandrerbakgrunn som 
er mottakere av sosiale tjenester og veiledning hos NAV. 
Mange av disse menneskene er avhengig av det offentlige 
systemet grunnet manglende sysselsetting, dårlig helsetil-
stand og dårlig økonomi. Man kan bli veldig sårbar etter fle-
re mislykkede forsøk på å komme inn på arbeidsmarkedet, 
få seg utdanning og etablere seg. Hvor krenkbar man føler 
seg i sårbare situasjoner henger sammen med flere faktorer, 
som selvbilde og selvfølelse, erfaringer, personlige verdier, 
behov og forventninger. 
Jeg vil særlig fokusere på ett aspekt som fører til økt krenk-
barhet – nemlig det å føle seg hjemløs, uten tilhørighet, 
avskåret fra opprinnelig kultur og overlatt til seg selv. 
Vanligvis flytter man inn til et nytt land med forventninger 
om et bedre liv, om å få seg utdanning og skaffe seg nytt 
nettverk. 

Det skjer ofte at man blir nødt til å emigrere, enten fordi 
det blir for vanskelig å leve i sitt hjemland eller fordi 
man vil oppleve noe nytt og spennende. Uansett grunn, 
det å forlate sitt land er et aktivt valg man tar. Man 
kunne derfor anta at innvandrere blir ekstra rustet til å 
tåle motgang og er mer tilpasningsdyktige. Men det som 
kan skje, er at det indre lageret med mål, forventninger 
og håp, selvtillit og tålmodighet, begynner å gå tomt for 
ressurser. Da kan man føle at man mister seg selv. Særlig 
vondt blir det når dette skjer etter flere år med mislykke-
de forsøk på å etablere seg i nytt land.
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Hjemløshet som et åpent sår
Når man blir hjemløs inne i seg selv, føles dette som 
et åpent sår – som tomhet, ensomhet, fortvilelse og 
skuffelse. Man kan flykte inn i en slags avhengighet for 
å bedøve smerten, eller vende fortvilelsen utover som 
vonde følelser – som sinne, irritasjon, tristhet og gråt. 
Dette indre såret kan også komme til uttrykk som mis-
nøye med miljø og omgivelser. Mange føler seg såret 
og krenket, da de har opplevelser av manglende hjelp 
utenfra, hvor de ikke blir sett og hørt eller anerkjent 
eller bekreftet slik som man er. Dette kan ytterligere 
komplisere den vonde opplevelsen av hjemløshet fordi 
det nærmeste miljøet man havner i eller velger å bo i, 
ofte har en forventning om at den innflyttede har fått et 
bedre liv og er takknemlig. 

Det finnes håp
Det skjer noe med mennesker som flytter fra sitt hjem-
land til et annet land – man blir aldri den samme. Man 
blir mer mobil og flyttbar i sin egen selvopplevelse, på 
godt og vondt. Men ved en vellykket integreringspro-
sess og ved positiv løsning på ens indre hjemløshet, 
kan man oppleve at følelsen av å høre til blir utvidet, 
for eksempel gjennom å oppleve nye kontekster og nye 
muligheter til å skape relasjoner. Man kan bli mer opp-
finnsom, takknemlig og mer elskende. Mange opplever 
å forvente mindre fra andre, men mer fra seg selv og 
ser på alle sine erfaringer som en indre rikdom. På den 
måten kan man begynne å lukke dette indre såret og bli 
mindre sårbar og krenkbar.

Regina Sedekerskyte er psykolog og karakteranalytiker
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Tekst: WH 
Illustrasjon: Ingeborg Urstad Ambjørndalen
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Til fortiden,
Til fremtiden.

I dette liv setter 
en det i parenteser,

som det ikke var.

Øyeblikket,
så klart det kunne bli.

Og ti ble det satt mellom,
Parentes.

 
Parentesene brer seg utover.

Flyter inn i sinnet/minnet.
I oss.

Åpne parentesene,
Bryte stillheten.

Puste liv i dialogen.
Bringe frem et pusterom,

Mellom oss.

Fri fra det som var mellom dem.
Frigjort fra fortid og fremtid.

-WH

«Livets parenteser»
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Tekst: Redaksjonen 

IMOT
Bokanmeldelse:

av Tomas Espedal 

Er det mulig for en mann å finne seg selv i den 
evige søken etter det som er ekte, riktig og forventet 
av en? I romanen Imot naturen (2011) skildrer Tomas 
Espedal ulike aspekter ved sitt liv – arbeidet, skri-
vingen, samlivet og selvrealiseringen. Forfatteren 
beskriver kjærligheten som umulig, arbeidet som 
tyngende og skrivingen som det verste og beste i 
hans liv. Midt oppe i alt dette beskriver han seg selv 
som en mann som går imot naturen. 
Imot naturen starter brått med en intens og poetisk 
beskrivelse av hovedkarakterens første møte med 
sin svært mye yngre kjæreste, Janne. Deretter 
fortsetter romanen som en hundresiders lang, 
kronologisk kjærlighetshistorie. 
Jeg-personen forelsker seg for første gang som 
16-åring. Som voksen blir han forelsket i den stand-
haftige Agnete. Et langt og ulykkelig ekteskap med 
henne følger. Jeg-personen blir far og Agnete blir 
utro. Agnete har tatt fra ham evnen til å kjenne seg 
selv. Han får et distansert og uvirkelig bilde av det å 
være mann. Gjennom boka fortelles historien om 
jeg-personens liv. Vi blir tatt med på en utforskning 
av hans ulike kjærlighetsrelasjoner og hvordan de 
har forandret hans forhold til seg selv og naturen. 
Ekteskapet med Agnete er miserabelt men også i ett 
med naturen. I samlivet med unge Janne, er jeg-per-
sonen svært lykkelig, men imot naturen. 

Jeg-personen utforsker også det skammelige ved 
kjærligheten. På et tidspunkt beskriver han at han 
aldri har vært så lykkelig i sitt liv, likevel er det noe 
som skurrer. Tanken på å gå imot naturen virker til 
tider forlokkende, men fremkaller også følelser som 
skam og skyld: I bokens avsluttning er jeg-perso-
nen alene.  Først da klarer han å se seg selv, verken 
som en ulykkelig gift forfatter, eller som en pervers 
eldre mann, men som et menneske. Et dyr som 
lever i ett med naturen. Dagboknotatene er som 
et usensurert tankekaos skriblet ned på papiret. 
Formuleringene er rotete og usammenhengende. 
Hverdagen beskrives som deprimerende, tom og 
ensom. Espedal skildrer en hovedperson som  føler 
at tiden står stille og at kroppen står fast. Livet er 
tilsynelatende statisk uten andre tilstede, en følelse 
mange lesere kan kjenne seg igjen i. Alderdommen 
er relativ samtidig som den ikke er det. En gang skal 
han jo dø. Tidslinjen vil en gang slutte brått slik den 
gjorde med Agnete. 
Imot naturen er en vakker fortelling skrevet nesten 
som poesi. Den skildrer hverdagen, de store og små 
tingene, på en vakker og nær måte. Handlingen 
lar seg ikke lett oppsummeres og det er heller ikke 
poenget. Det er skildringene av de små hendelsene 
og nesten umerkelige valgene, refleksjonene og 
følsomheten i språket som trekker deg som leser 
inn og med. Samtidig er det nesten umulig å ikke 
overføre forfatterens refleksjoner til ens eget liv. 
Dette er en bok som bør leses og oppleves!

NATUREN

speilvendt 2022
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24. februar 
2022 bodde 
jeg i Moskva

Den dagen russiske styrker tok seg over 
landegrensen til Ukraina, bodde jeg i Moskva.

Tekst: Kari Maria Strømme Moshuus 
Foto: Liv Røen Mohus m. AI-verktøy
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Jeg våknet brått den morgenen, bare minutter før første forelesning. 
Flere COVID-restriksjoner hang fortsatt igjen på den tiden, og blant 
dem forbud mot fysisk undervisning. Jeg rigget mobilen opp på 
skrivebordet og tok på meg hodetelefoner for ikke å vekke den tyske 
romkameraten som fortsatt sov i sengen ved siden av min. Wifi var 
et intrikat system i Russland hadde jeg skjønt, praktisk talt utilgjen-
gelig på vårt studenthus. Jeg så meg nødt til å bruke mobildata på 
mobiltelefonen. 
Forelesningen går helt som vanlig. Ingen nevner noen ting. Etter 
forelesningen oppdager jeg en uvanlig mengde varsler og meldinger 
på telefonen. Jeg trykker meg inn på NRK: «Russland invaderer 
Ukraina». Det var store oppslag med svart bakgrunn. Telefonen 
ringer. Min venn Bettina, som også er internasjonal student, gråter 
i den andre enden. Hun sier at hun nå vil reise hjem, at hun er redd. 
Hvordan kan dette være virkelig? Bettina så allerede på flybilletter, 
og lurte på hva jeg ville gjøre.
Nyheten kom brått på. Jeg hadde knapt bodd i Russland en måned 
da Putin valgte å la sine militære kolonner ta seg inn i nabolandet. 
Jeg hadde flyttet 5. februar sammen med en norsk medstudent. 
Sammen hadde vi fått plass på et utvekslingsprogram og skulle lære 
universitetsfaget fra et russisk perspektiv. Det var en spennende 
mulighet. Når ellers får en se et annet land, og spesielt et såpass 
lukket et, fra innsiden? Den amerikanske kulturen, de amerikanske 
holdningene, står meg nært. YouTube, Facebook, Netflix, listen er 
lang over amerikanske medier jeg daglig forholder meg til. Med 

mine vestlige øyne var jeg nysgjerrig på hvordan verden så ut fra 
Østen. Etter to lange år med pandemien, låst til PC-skjerm og 
Zoom-forelesninger, gledet jeg meg til å tråkke ut i verden.
Russland var fantastisk spennende og helt annerledes. Med det 
kyrilliske alfabetet og svært få engelsktalende, var jeg en fremmed 
– en fremmed gjest. Allerede på flyplassen ble jeg hentet av en 
russisk student. Hun og ektemannen hennes kjørte meg fra den 
ene siden av byen til den andre. Jeg husker vi parkerte utenfor en 
sliten, kanskje seksten etasjer høy boligblokk. Den store bygningen 
så nærmest liten ut mellom de andre boligblokkene. Hele byen var 
bygget i større skala enn hva jeg var vant til. Jeg følte meg liten. 
Inne i studentboligen ble vi møtt av flere vakter. De satt bredbent 
bak en disk. Bak dem sto en sliten TV påskrudd. De gransket meg 
nøye, ville se pass og andre nødvendige dokumenter. Derfra ble 
jeg sendt opp til en eldre kvinne. Bygget så ikke ut til å ha vært 
oppusset siden det ble bygget på 70-tallet, ikke kontoret hennes 
heller, med tapetserte vegger i ulike mønstre og blondegardiner. 
Jeg og sjåføren, min russiske medstudent, fikk sitte i en myk sofa 
overfor skrivebordet. Den eldre damen var administrativ leder. Hun 
gjennomgikk papirene mine nøye. Bak henne spilte en gammel-
dags radio klassisk musikk. I andre enden av rommet sto en tykk TV 
med skjerm som bulte utover. 
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Damen virket streng der hun målte meg gjennom røde cat-eye-
briller. Brillene var festet med et anheng, slik at hun kunne slippe 
brillene ned på brystet. Hun åpnet et håndskrevet register over alle 
studentbeboerne, førte meg inn og ba meg om å signere. Hun fant 
frem en glassbolle full av nøkler, og lette lenge før hun fant min. 
Personalet snakket kun russisk, så min russiske medstudent ble 
værende som tolk alle timene det tok. Dette var første av mange 
slike møter. Over alt hvor vi beveget oss var det slike manuelle regis-
treringer man måtte gjennom. Alle gangene det skjedde meg  reiste 
russiske medstudenter til dels lange omveier for å hjelpe til.
Senere på dagen den 24. februar hadde jeg avtalt å møte Bettina 
på kafe. Hun hadde vært student i Moskva en god stund. Jeg gikk 
av bussen og så henne ventende på andre siden av gaten. Hun var 
i telefonen. Da jeg kom nærmere, hørte jeg at hun snakket russisk. 
Jeg skjønte ikke hva hun sa, men stemmen var opprørt. Da hun 
la på, hadde hun snakket lenge med en ukrainsk venn. Vennen 
hennes, som hun bare noen somre tidligere hadde bodd hos, satt 
nå i et bomberom i Kharkiv. Bomber og skudd traff bare meter over 
hodene deres. Han hadde snakket om å verve seg som soldat. Vi 
gikk sammen inn i kafeen. 
Rundt oss var livet helt likt dagene før. Folk satt ved hver sine bord, 
pratet og lo. Hadde jeg ikke visst bedre, ville jeg tenkt at det var en 
helt vanlig dag. Men jeg var redd. Dagen var ikke vanlig. Verden 
var snudd på hodet. Det var jo krig. Dette landet var i krig. Med 
dempet stemme fortalte Bettina om tiden hun hadde reist omkring 
i Ukraina. Hun fortalte om menneskene hun hadde møtt. Hun 
hadde brukt appen Couchsurfing og blitt kjent med flere ukrainere. 
Ung og alene som hun var, var hun blitt godt tatt vare på. Måten 
hun snakket om det på gjorde det tydelig at dette hadde vært en 
sterk opplevelse for henne. Senere hadde noen av dem hun hadde 
møtt der også kommet og bodd hos henne i hjemlandet. Det var en 
spesiell opplevelse å sitte på kafeen sammen. Det var surrealistisk 
hvor nærme ekte krig vi faktisk var, uten på noen måte å være invol-
vert eller føle oss virkelig truet selv. Bettina fortalte at hun hadde 
sett en ung gutt, yngre enn henne, i heisen til studenthjemmet 
sitt samme dag, han var tydelig urolig. På seg hadde han en russisk 
militæruniform.
Bettina reiste hjem til Vest-Europa, jeg valgte å bli værende i 
Moskva. Krigen var fortsatt et sjokk. Jeg klarte ikke å gi opp utveks-
lingsoppholdet, men dagene som fulgte var merkelige. Det var et 
misforhold mellom virkeligheten jeg selv levde i og den jeg leste 
om i norske nyheter på nettet. Jeg visste ikke hvor grensene gikk 
for hva jeg kunne si, skrive eller tekste til venner og familie. Det var 
påfallende hvordan de russiske kontaktene mine, som ikke var blitt 
veldig mange enda, ikke nevnte krigen. Hvordan skulle jeg forstå 
det? Gjennom kontaktpersonene våre fra universitet i Norge, hadde 
vi fått et møte med noen av professorene ved fakultet som vi gikk 
på. Jeg likte professorene våre godt. Da vi nettopp var kommet til 
Moskva inviterte de oss på restaurant. De spanderte middag på oss 
og fortalte om studiet vi skulle gå på. Det var noe personlig over 
måten de ønsket oss velkommen. De forholdt seg til oss som kolle-
gaer heller enn som studenter. Vi ble senere invitert til å besøke et 
laboratorium der forskningen deres foregikk. 
Da vi igjen møtte professorene etter utbruddet av krigen, var stem-
ningen spent. Vi småpratet lenge om hvordan oppholdet vårt hadde 
vært så langt og hvordan undervisningen ville bli videre nå som 
fysisk undervisning snart skulle bli mulig igjen. Det var min norske 

medstudent som etter hvert brøt igjennom og spurte hva vi nå 
skulle gjøre etter utbruddet av krigen. Jeg husker ikke at de sa stort. 
De sa de ville hjelpe oss og ønsket at vi ville bli værende. Jeg hadde 
tatt ut 5000 kroner i kontanter, i rubler. Med det nyinnførte brud-
det i Swift-avtalen, var det stadig færre automater som aksepterte 
bankkortet mitt. Professorene tilbød å hjelpe oss økonomisk hvis 
vi skulle trenge det. Deretter fortsatte de å snakke om undervisnin-
gen. Da vi gikk derfra, var jeg forvirret. De snakket nesten ikke om 
krigen. Turte de ikke?
Jeg ble mer stressa jo lenger vi ble værende i Moskva. Jeg var redd. 
Jeg følte ikke jeg kjente de kulturelle kodene i landet godt nok til 
å vite hva jeg kunne si og gjøre. Jeg fikk erfare på kroppen hvordan 
det var å leve i et totalitært samfunn. Jeg følte meg tvunget til å fort-
sette hverdagen som før, som om krigen ikke fant sted. Jeg var i et 
land i krig. Bare noen mil unna ble mennesker som meg selv sendt 
på flukt. Studenter som meg var nå blitt soldater. Andre ble bombet, 
skadet, drept. Det var smertefullt å ta dette inn, spesielt fordi jeg 
følte at jeg ikke kunne uttrykke motstand. I etterkant har jeg tenkt 
på hvor heldig jeg er som kunne reise ut. Det er vanskelig å være i 
Moskva i dag hvis du ikke støtter Putin.
Tre dager etter invasjonen, på søndagen, hadde vi meldt oss på 
busstur, på sight-seeing rundt i Moskva. Internasjonale studenter 
fra blant annet Italia, Frankrike, Norge, England og Hviterussland 
fylte bussene. Vi kjørte mellom byens mest kjente områder, guiden 
fortalte og beskrev det vi så. Få fulgte virkelig med eller var inter-
esserte. Krigen nevnte han ikke med et ord. Han viste bygg som 
var bygget etter verdenskrigene: «Disse byggene har ekstra tykke 
vegger skulle det komme en ny krig», sa han. Vi, de internasjonale 
studentene, snakket derimot ikke om annet enn Ukraina. Det virket 
som at de fleste hadde blitt med på bussturen for å høre hva andre 
tenkte om situasjonen. Skulle de reise hjem? Flere tyske studenter 
hadde allerede fått trukket stipendene sine og fått streng beskjed 
om å ta første fly hjem. Turen endte på Den Røde Plass som, slik en 
av guidene sa, heldigvis var åpen. Den hadde vært stengt for å holde 
demonstranter unna. Vi gikk i flokk ut av bussene og ut på plassen. 
Der ble vi samlet til et gruppebilde. Gruppebilde av internasjonale 
studenter. Internasjonale studenter på Den Røde Plass foran Kreml 
den 27. februar 2022. Jeg ble ikke med på det bildet.
På vei fra plassen måtte vi gå i flokk. Politi og militære patruljerte 
gatene med våpen i hendene. Små grupper modige demonstranter 
protesterte med plakater i noen av gatene. Uten at jeg fikk det med 
meg, skal vi ha endt bak en slik gruppe på vei til metroen. Vi kom 
oss raskt unna, men de jeg gikk sammen med sa det hadde vært 
skremmende. De var redd for å bli misforstått, og bli oppfattet som 
del av demonstrasjonene. På metroen skilte vi lag. Noen skulle 
hjem, og jeg skulle på kino. Det hadde jeg allerede avtalt med noen 
venner flere dager i forveien. Vi skulle se Tarkovskijs film Stalker. 
Kinolokalet lå midt i sentrum, ikke langt fra Den Røde Plass. Gaten 
kinoen lå i, var en av Moskvas mest kjente; New Arbat Avenue. Før 

«Det er vanskelig å være 
i Moskva i dag hvis du 
ikke støtter Putin.»
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jeg møtte dem, da jeg gikk oppover gaten, sto trafikken ved siden 
av meg stille. Sirener kunne høres bak meg og lenger fremme.Jeg 
fulgte gaten oppover. Jeg var på vakt, noe måtte ha skjedd. Jeg møtte 
vennene mine lenger opp i gaten. En av dem var russer. Hun sa vi 
måtte gå fort. Gaten var nå full av mennesker. Forbi oss i motsatt 
retning gikk flere journalister med skuddsikre vester hvor det sto 
med blokkbokstaver «PRESS». Fremme ved kinoen forklarte vår 
russiske venn hva som hadde skjedd. Hun sa den gaten var kjent for 
alle sine demonstrasjoner. Gaten var derfor spesielt godt bevoktet 
nå. 
Vi gikk inn i salen. Filmen foregikk på russisk uten teksting. Jeg 
forsto lite av handlingen, uten at det plaget meg. Grønne natur-
landskap bredte seg over lerretet, det fantes ikke hastverk. Tre menn 
beveget seg dypere inn i skogen på en vogn langs en jernbane. I 
bakgrunnen hørtes dunkingen fra skinnene som puls. Vi gikk ut 
av salen etter filmen. Fortsatt fylt av de mektige inntrykkene fra 
Tarkovskijs kinobilder, så jeg at min russiske venn var urolig. Hun 
sa ikke noe, men det var tydelig at hun ville hjem så fort som mulig. 
Der og da bestemte jeg meg for å avbryte oppholdet. To dager sene-
re dro vi hjem. En annen av vennene som var sammen med oss på 
kinoen, en sveitser, valgte å bli. Noen måneder senere fikk jeg høre 
at han hadde blitt tatt av politiet og satt på glattcelle i et døgn. Alt 
han skal ha gjort, var å snakke engelsk på gaten. Etter det dro også 
han hjem.
Den russiske kulturen er dyp, gåtefull og vakker: språket, arkitektu-
ren, litteraturen og filmene. Det tiltrakk meg, jeg ville dykke inn i 
den verdenen som åpnet seg i Moskva. Så brøt krigen ut. Da var det 
som skjønnheten fikk et annet lys. I menneskene rundt meg så jeg 
fortielse og handlingslammelse – jeg følte det også i meg selv. Jeg 
kjente på maktesløshet overfor staten og styresmaktene. Jeg tror det 
er denne autoritære undertrykkelsen ukrainere nå ofrer sine liv for 
å fri seg fra.

Kari Maria Strømme Moshuus har permisjon fra 6. semester på profe-
sjonsstudiet i psykologi
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Det er 
noe med 
Fredrik 
Solvang

Tekst:: Sara Marjanovic 
Illustrasjon: Ingrid Sørvik 

Hver morgen, i sekstiden, våkner jeg med hjertebank. Jeg hiver etter 
pusten når alarmklokken ringer, og velter nesten over sengekanten 
i et forsøk på å ta meg kraftig sammen mens han slenger på seg 
slåbroken, mater katten og setter på kaffe. Vi sier ingenting til hver-
andre det første kvarteret. Jeg rører i havregrøten med en skjelvende 
hånd, skraper tresleiva mot bunnen av kjelen, mens kvalmende 
havregryn- og rosindamp slår meg i trynet. 

«Den kjelen her må byttes ut. Du må kjøpe ny. Det var du som 
ødela den», roper jeg. 
«Mmm», mumler han mens han gaper over en tørr skive med lever-
postei og sylteagurk.

Vi sitter overfor hverandre med hver vår frokost når jeg oppdager at 
eplejuicen er forgiftet med jævlig dårlig stemning. 
«Er du sur på meg?» spør jeg.
«Nei, du er bare så vanskelig å ha med å gjøre om morgenen», 
svarer han. 
Har han sluttet å elske meg? Er vi ikke forelsket lengre? Eplejuice 
smaker ikke eplejuice lenger. Alt er for søtt, alt er for meget, havre-
grøten blir til såpevann i munnen, og jeg klarer ikke svelge. Så jeg 
setter på TV-en.
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på meg og tenkt at jeg var mystisk og forførende? Ikke direkte pen 
kanskje, men at jeg i hvert fall hadde en slags akademisk, eksisten-
siell tiltrekningskraft som han ikke kunne motstå. Kanskje vi hadde 
utvekslet telefonnumre, eller kanskje han hadde lagt meg til på Fa-
cebook. Kanskje vi hadde møttes for et glass vin hjemme hos ham, 
eller hos meg hvis jeg var alene hjemme, og diskutert årsbudsjettet, 
Human Rights Service og ulv. Hadde han latt meg inn i det aller 
innerste, og sagt rett ut hva han faktisk mener om noe som helst? 

Så minner jeg meg selv på at det ikke er meningen at man skal 
føle at man kjenner Fredrik Solvang. Mysteriet Fredrik 

Solvang er like nødvendig som tvilen i tro. Han 
er den stemmen man hører i heisen når man 

trykker på en knapp, stemmen som leser 
opp holdeplassen man skal av på og 

stemmen som introduserer ukas 
debattpanel. Enda så kald, enda så 
fjern, klarer  denne mannen på 
TV-en å vekke liv i noe jeg trodde 
var dødt i meg. Følelsen som gjør 
en ustoppelig. Følelsen som har 
startet kriger og slukket branner. 
Følelsen som er så altoppsluken-
de, gjennomborende, konstant 

tilstede, totalt avhengighetsska-
pende.Som fyller meg opp og tar 

pusten fra meg. Følelsen som senker 
meg ned i et ullent, diffust intet. I ferd 

med å miste meg selv. Gi slipp. Jeg er 
gjenfødt. Jeg har våknet. Woke. Det er umu-

lig for meg å slippe. Jeg vil ikke slippe.

En dag, samme dagen som Petter Pilgaard frir til Vendela Kirsebom, 
finner han brevene, hjertet mitt og hemmelighetene under senga 
vår. Han sier at det er slutt. At jeg trenger hjelp. At han ikke orker 
lengre. 

Det er noe med Fredrik Solvang. Det er noe med måten han avbry-
ter på, ikke lar folk snakke ferdig, og overkjører folk på. Det er noe 
med måten han stiller seg kritisk til absolutt alt. Noe med måten 
stemmen hans skjærer i ørene. Det er noe med de pretensiøse kom-
mentarene, de overlegne blikkene og de tåpelige dressene. Det er 
noe med måten han tok over livet mitt på. Måten han tok fra meg 
sinnsroen på. Måten jeg mistet meg selv, i mannen på TV-en. 

Sara Marjanovic har permisjon fra 5. semester på profesjonsstudiet og 
går forskerlinja ved psykologisk institutt.

Det er noe med Fredrik Solvang. Noe med de kolossale øyenbry-
nene, nesten karikert innrammende, som en tornekrans over det 
granskende blikket. Noe med den sammensnurpede munnen, den 
konstant nedlatende minen, måten han avbryter i avsporingene og 
står støtt i avledningene. Det er noe med måten han er på. Utilgjen-
gelig, følelsesløs og upersonlig. Den oppglødde sportskommenta-
tor, den forførende værdame, det veltalende nyhetsanker falmer til 
ingenting ved siden av ham. Debattleder. Det er noe med måten 
han ikke lar seg vippe av pinnen på, noe med de sylskarpe replikke-
ne, ikke et eneste spor av forlegenhet, aldri skakk i stemmen, alltid 
riktig bruk av uttrykket «i forhold til». Overmenneskelig presis. 
Ufeilbarlig. Nesten Gud.
 
Jeg bruker formiddagen på å tenke på Fredrik 
Solvang. Jeg har begynt å pynte meg når jeg  
skal på lesesalen. En velplassert dæsj med 
billig parfyme er det som må til for at jeg 
skal kapre dagen i dag, eller kapre Fredrik 
Solvang hvis det skulle komme til styk-
ket. Jeg napper øyenbrynene mine mens 
jeg funderer på om det er realistisk for 
en psykologistudent å få deltidsjobb hos 
NRK. Kan man faktisk bare gå inn dit? 
Blir man mistenkeliggjort hvis man bare 
står utenfor ansattinngangen og henger? 
Jeg får ikke lest i dag. Det vet jeg. Mannen 
på TV-en har gjort meg akutt bokstavblind og 
totalt uinteressert i min egen karriere. Debatt-
ledere tjener vel godt nok til å forsørge både barn 
og kone? Jeg blir heller hjemme og setter på Debatten 
i stedet. 

Det begynte med et brev. Så enda et. Så et til. Nå skriver jeg flere 
brev i uka. Jeg øser mine dypeste tanker ned på papiret, legger igjen 
en del av hjertet mitt i konvolutten før jeg lar den våte tungen min 
gli over konvoluttlimet. 

Til Fredrik Solvang, mannen på TV-en, mannen i mitt liv.
Adressert til NRK.

Jeg har ikke turt å sende dem enda. Brevene ligger under madrassen, 
og jeg ligger over dem, som prinsessen på erten, og får ikke sove. 
Hva hadde skjedd hvis jeg hadde sendt dem? Hva hadde skjedd hvis 
vi hadde sett hverandre, kanskje truffet på hverandre på T-banen en 
mandag morgen? Hadde han lagt merke til meg? Hadde han sett 
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